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X 1 .Grnst UULDER, de economisch secretaris (dagelijks be-
stuurder) van de Revolutionnair Communistische Partij, een 
der belangrijkste figuren ven die partij, heeft ontheffing 
verkregen van zijn functie als economisch secretaris. Hij 
blijft echter voorlopig nog lid van het Centraal eomit~ van 
de n.e.p. De oorzaak van deze ontheffing is gelegen in het 
feit, dat hij gefaald hee~t in het partijwerk. Hij had name-

)<.\ lijk met veel "bombarie 11 Ben POST}IUE'IA uit Groningen naar 
Amsterdam over laten komen met het doel de R.e.P •. te reorga
niseren, alsmede het vakbondswerk van-de ~artij langs vaste 
banen uit te stippelen en daarin krachtige leiding te geven. 

Pö~thuwa trad aanvankelijk op als een soort dictator en 
hij blies hoog van de toren. Spoedig bleek echter, dat hij 
voor de partij van geen waarde was en 11 een grote nul", niet 
in staat om iets te organiseren of om leiding te geven. 

Hij is derhalve als partijbestuurder afgezet en zijn 
Xlwerk is overgenomen door de e.c.-leden, Maurice FERARES en 
X I Wout 'fiELEM'.AN. 

De werkzaamheden van Ernst Mulder, die door het voor
gevallene erg "in de put zit" zijn voorlopig opgedragen aan 

X.lhet e.C.-lid, H.~-I.:ORENTH. 
Het hiervoren vermelde heeft onder de leden grote ver

warring gesticht, daar zij Ernst Mulder als de beste en be
kwaamste .partijbestuurder beschouwden en zij thans bevreesd 
zijn, dat de partij za~ verzwakken en ten onder gaan. 

verzonden op 1 April 1948. 
aan: c.v.D. 
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In Joes....Slavil doen aioh op h-et 81b1ed van •• b\li'Mnlarl.fae .politiek 

aieuve ontwikkel~:•.n Yoor. 41e het begin Jaannan si~a .an ~ Bieuw laoo~d
atuk in de ,.achi ia •• cl • ,J••pa~'Yiache r ... olut*e~H•:ot -.oalartaoll•· 
ntaaptuk ..aat op .. 4aC••• ftrl b*1 •••' Yol& .. ,. plè*- -ta ut DOJfe, 
ontw.-p..reeelutiet41~ teor het -~: ~ leden van ~"t ., aezOBden i•••al.; 
zeker •et oos op 4e &llerlaawte on"N!kk:elirac door hl:t Dl• aeueni._d 
vor4en.))e .... rha'ftae cirou.lai.M tn ft oproap t:ot c.. J~'fl4Joh• o_.u
n1sten( in •• tri-.• •••ob.enen) a±jn. --. .._ ·hl1. lS .• ,.,, •• , · ••• · · 

a.) een bijltap 'te lewren tcrt ·a. clieeusate •oe ••n b&lau op te 
make van het Jo..-lanaotr•; ....... ptû, 

b.) oua poettie te )epaJ.en itt ...... •t • ~- a:t.i-.t1e, 
c.) opnieuw ae poli'ttek na .,.. ·erpnieatiea te -.J&Dn~ tea ops1cba 

•• cle Coaaunlatiache part:ij ftn .r•ao-11a1d.l op •• t~t•n, 
waarbij oae bei .. 'bewegin&en •lknar tot ll'Cl 'toe.hebbeD •rn•eet. 

++ 
Het Joecoal&Yiache '978&getuk ae4eri de breuk 'tot aan de 

oorlog in l[crrea. · -De breuk tussen de .GPJ en het lremlin geaohe_&dde 1iot i"er.a arbu~. 
Het waa een •rkvaardise illustratie n11 •• anaerkea Y• •• buttlc• P.io• 
cle, met sijn plotael.i:LrJp otttwilckel:lnpn:,.;Sijn •RYerwa.ob*e -wacUM--.1• . ._1• 
le n-erganc -~-·een ftaPJ•t· •:t.• P-~•taeerd ia to41J' • ....".. :&*e-fit'e 
aangegeven te!tQnsea la een aade11J· •..,_-td:le ••·~&.1118•1•4ilt4 --~t- doer 
tenclensen,4ie zich in de voorafgalUlde ftappe in hn •••'borgeae cnrhietcke 14 
hebben. 

Da4elijk 'bij cle breuk heeft .. interaatioJJ&le nelliq •.•••• ,,al vare·· 
de :taetoren,.d:l:e cwer de •1s1a 'bektlld -...ea uiterat atniem.»e ~aat1o- ._ 
nale kon 41t ,.doa clal'Uc .,.t4e tua...._)., __ P,Mäi•~.-;4Mt;;~~ ....... ·~ 
over •• tM·lW-'l••· .. .._..._ aa,;:~~·ftt.-··~Jftiiiit~'ifiûhWi' 
in wzen oplif:tett.,dat de· !Dl au de acat ••••·• was ... ·een a.,htqe 
•ssa-beqsiq,:ln t.egennelliDg •t .alle .._._ ,_..ij•a ._,., .... 8..-jet-
invloeàsone.ouze twuluen\ele poai,.ie aaak' lie~4tU D1et ~i;lk: te uor
ste.a,•lke vorm de criale Yan het naliaie • in .a. willeke*a ltllld en 
ftaJ:al in het glac:l.a {llreuk Wil een part:lj.,4ie .. e-.ft, 1!11 stuut'tl.seu gaan 

- aatmemeD,...- het maakt ou aeaeli<jlt ons dir-=t de anst-.~Jk• M'-kenie 
en tlraagwijfte Yan het cebeuren 'M ltegr:l~peJll:ln w.-a'\el}:iq •'"- alle 
andere e1romingen YaD de &J'beidersbewg- .~ nr-JIPD.f .• te Siöh iot de 
rtrYolutionnaire voorhoede reke•n• 

Uitgezondet'd lfn p\1.111 keurden cte leiders YD 4e CPI. ten tijde •n de 
bre_uk alles coect,wat 4e andere parti~en vm 4e _loa1dOJ:'_• •. :r4eè1lg44t!l.!och 
aprak •• Interat:t1oule zich voor chr'CPJ,'kcea.·het llr.W.~n u~,-4..-e aan
cevende,dat •n te 4oen bacl met een uitiac Yan .. "~••ät:t~l.i~ t,ueen ,. 
bel.angen van cle JoecoalaYische arbeidua • ." boeren ~-,.. ( t~ sebfta 
•iJ). door de CPJ Yart.qeJN'OorcU.gd) •n die· Yan 4e s..-:_ .:1_:~·-.. uc~tie •_ ... ~~ 
zij4a.Uit 4e•• waardeiJtc trokken wij ,_ conclua1• · .. ,._ ..... ult een ._...'4 
kelijke ontwikkelina ftl'l •• CPJ sou. aaplijk --~ ln .. l._op'-.nu· 41:t
fe:rentiatiea in c1e 'boesea .an ••• plliriij aopl. ijk: sc.wte_ n sS.Jit•·Vi3 onJer- · 
nreepten,ctat 4ese POll"tifte ·~~f•nrniatlelf k011 p:t.,.•. p-~jpm. onder i.,. 
vlo ... w.n c1e nationale en imer~SMloDale sociale ---~ 'ta.ak 'fan onu 
bewecilll bi stoncl in 4e mobiliaat:le van •• arbe1deraa'blves1*« vool'. 4e bulp 
aan •• Jeepalav1eche revolutie • clie 'M.klemd vu 'tuaetn de 918lt a 
het. imperialis me. ( Zie in het bi 3••~ •• :re .-lut;i• • n het 6e :Ple-
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num Yan hn DO(October 1948) en het artikel 'Yall :Pablo, "Het JoegoslaTi
ache naqatuk•, in "QUA!RIEME IftliRHA'fiOllALll" •n .tut-sep.1948). 

Bijna een ·jaar lang 't'eriooncle . er tioh aieta bijstondera :LD de toestand 
•n Joea'oalav41 en in de positie 'Y8ll de OPJ. Het 5e Coqrea van clese ·par1iii.J 
(Juli 1948) .. ed c1e b~ vol.llaakte eenate•isheid blijken,vaaraee .he-t 
sich uiteprak 'iegen de resolutie 'ftft de ltoai~U"'I. l)e Yerachillaa tueaan 
Moakou en Belcrado becormen sich scherper at te 'tekenen ronc1oa ellkele 
vraagstukken, de Joegosla'Yen onthulden .. uitbUiti-capolitiek .-a de Rus~ 
een te~J, aam1en Yan cte landen in hun in'Yloecleataer.Maar cle cliqen vijsig4 
den sich in cle loop van 4e zomer 1949 ten c~ol.- .an de neclerl-.a1 die 
het lrellllin. leed inzake Jaego-Sla't'il en cloor•at !ito aan cle aacht 'b.leet 
steunend op de werk..Se beYolktng, b4fiOD het Kre•Un sijn toe•lucht te 
nemen t•t een hele reeks maatregelen (P.rooessen,blokkade, ••• ), die beatemei 
varen •• de binnenland•• toestand Yan Joeco-Slavil te Teraleoht.,en en oa 
de Joegoslavische leiding te twinsen zi•h aeer ea aeer tot •e 1-.perialte
tiache landen .._. venden oa bulpb~onnen te Yinden en hanclelabe'bekktnaen . 
aan te kniiPtn. Dit moest Joego-51aYil on'Yeratijnlijk tepncwer aue4a 
groter wordende eisen van het impertali .. e .tellen. · 

Het antwoord van de Joegoalàvisc)le leltera hierop ha4 een dubbel aa
peot .. Wat het binnenland betreft sochten si~ cJuicl;!!;k eteun in 4• ar'M1• 
dersklaase. Op het buitenlandse plan dur:!den si3v enteaen niet openlijk 
te wenden tot de internationalt~ ar"icleraklaeae. Paa .. eerate Mei 1950 
werden 4e eerste arbe.iclera-delega'\tea in loego.Slaril aeo:rsan1aeer4 ( en 
dat sender vo ora1'gaan4e agt'\atie) • De "Yerclediginc •n Joeco.alaril wrd 
door de Joego-slaviache leidera bUI'•uo.eatiea opp.at, 41Ws. 'YOOI' aUea 
cebaaeerd ·op cle uitbuiting van een eveawichtspolitiek tussen de ~ee blok• 
kent de interventie van 8JIIlp&tiaerenden(arbe14eraatroain&ea en pocreasi"e 
peraoonlijkheclen), moest een bijkomstige rol spelen. Op dit .&eb1e4 ·bleyen 
de JMgo-Bl.a'Yiache leidera 'Yolledis staan binnen· het kader ·•M cle atalWa• 
ti scha opYattingen aanpatute · "de YUde41sina TD ae So't'je'\•Uate•. J)e •er
sChillen kwamen voort. uit de aogelijkbeden, die op dit gebted·Yoo~ Moakou 
totaal anders vazen, 4an voor de Joeso-Slaviache leiders., sovel ten aauien 
nn het iaperialiame ala in betrekkiDC tet de arbeiderabe'"*iq. 

Ge•urende clese perio4e vees de Ildernationalet clie YooJ"tgiDC aet de 
ontwikkeling van Joego-Slavil en Yan cJe CPJ nap 'Yoor nap te Yol.gen, OJ 
alles wat clat aan poaitieta voor Ie arbe1da-sbeweg1ac bwatte, aaar mij 

- ga;t ook de gevaren aan, die in de ai tuatie besloten lacen, in· het bi jz-ond• 
de binnenlandse gevaren; die klee:fden aan cle politiek ftD de Joecoalavi-
ache leiders. ~ 

Documenten, circulaires en artikelen s13n in •••• p.-1o4e cloor het IS 
o:t zijn leden gepublioeerdJ wij beperken ons hier "ot het •·••• 'fan twee 
uittreksels; 4fn uit de oudste clocuae Dten, de ·ander Uit cle circulaire van 
28 JW11 1950. 

•wanneer wij het~onse plicht achten, om het Joeso-SlaY11 1an fito en 
de Joegoalavisohe Coamuniatiache partij tegen .. 1aaterl1jke aaaYallen 
en ui'tputtench aanoe~ea ftn .de Itueiaohe bureaLlOeat1e te lteacher•a, 
dan niet oaeJat wi~!: Tito al a •troakin" beschouwen.... Wannetr de 

leilera nn 4e Joeaoa1aviache Cl- sieh Diet baseren· op • hulp, welke het 
internattonale proletariaat hun ka 'b1e4ena vanneer s1j sioh niri op •• 
veg van de proletarische clemoe.-tie in Jo~lavil aelt besevea, w~eer 
sij niet terugker•n tot cle poli.tiek 't'an de proletarische ·wereldrevolutie, 
door aet alle ata11niat1ache tPftttin&en te l:lrekea, c1u aa1 Joego-alant, 
bekneld tussen de ataliniatiaohe baaer en hit 1mper1&11atiaChe aaa\•eld, 
het onderspit aonen delYen YOO:r 41n Yan ctese aaohtiae tt.jaBden• .--
(Open briet van het IS aan •• leclen Y&n 4e oommuniatiaohe partijen 
en aan alle communistieche arbeic1era, Sep'teaber 1949). · 



_,_ 
"Re sou uit het voorafgaande niet aoeten afleiden, dat de CPJ reedl 

op alle gebieden geko•n ia tot een ju,iate Leniniatiache atellinc• 
name. Bet iap in het bijBonder nodig ~' wijzen op 4e grote lee.ten 
in de buitenlandse politiek ~ de CPJ, die te ~el neigt ep te 
gaan in de noodsakelijke aanoeu.rea die de Joego-SlaYiache staat 
•oet uitvoeren, daar hij: geleeen 1a tussen 4e stalinistische ballezo 
en het iaperialiniaohe aanbeeld. De illusie, die nrapreid vor dt 
met be-trekking tot de rol Yan de tmOt de 1c1ee een einde te •aka• 
kunnen maken aan tat oorlossgelB.ar door een verzoening tussen .. 
vijandige blokkenJ h.t etilzvijgen over de probl .. n van de socia
listiacbe revolutie in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannilt 
dit alles dient serekend te worden onder de ideologische svakt~ 
die nog bestaan.--- Het IS en het DC hebben neawl.berhaalde jl 
de aandacht van alle e~ies gevestigd op het teit, dat de in11r• 
nattoDale revolutionnairt beweging een grote Yerantvoordel13kbeid 
draagt aet betrekltin& tot 4e positie yan de OPl tegenover de int_.• 
natioMle naagstukken;. Aan sichzel1 overgelaten sullen de Joese
sla~iache communisten geweldige aoeilijkhe.en hebbtn om te ko .. n 
tot juiste internationale posities. Alle en de actine hulp van 4e 
woruitetrennc!e arbeidera der phqwereld aan Joego-SliWil, altea 
alleen een sesevierende oaapagne van de revolutionnaire orcaniaa
ties ter Y.erdediging van Joego..Sla'ril, kunnen de CPI in wrhou•lnc 
t•t sijn moeilijkheden helpen bij de overvinninc •n te•• ontoe-. 
reiksndhe den" • ( Oirc ulaire van het I~. 
Alles aamengevat trachtte de politiek van de Internationale .. t 

alle krachten van onse beweging, 1' de srootat mogelijke eteun Yan 
de internationale arbeicJerskla.sse aan Joego.Sl&Yil te verBekerene 
2) alles wat positief was in de ontwikkeling ván cle loego.SlaYiache 
revolutie te stimuleren, '3) de Joecoela'Yieohe coii1Dun18'tiache ltevegiq 
en 4e voorhoede van de arbeidere, die. sij' aandacht acrioht' hall op 
de odad.kkelinc in Joego-8lav11 te te beho•chm. •oor cle gevaren, wr
bonden aan politieke verwarrins, die er nog heerate· in •• oPYatttngen 
Yan de Joegoalann. · 

Gedurende dese gehele periode ontwikkelde te CPJ zi•h• wat dl bin
nenlandae politiek betreft vastberaden naar linke sonc!er ech~liDCeJ 
te Y.ertonen. Wat de bui:tenl.andse politiek betreft, kon aan, sonder 
dat er een merkbare wijziging intract, evenwl waarnemen, dat tegenOftJ 
cle verscherpiJ'B van de ataliniatiache utP:aB dreigiq de verklariqel 
der Joegoslaven tegen bet Eftmlin de •1ging badd• bondiger te 
worden en tegen het imperiali•e vager te w.-den. 

Men dient ook op 'te •rkct dat deze ontwikkeling, die gepaard 
giq met een wrbreding Y&n cse cteao_..tie in het lancl, ·met een ont
wikkeling van 4e c•itiscbe pest, plaats vond sonder cU.tte ntiaties 
•t si eh mee te brengen in de CPJ •· Integendeel, het meendeel •• die 
leden nn de CPJt die in 1948 sich ten gUl'l8te van c1e resol\Rie ter 
Komintara hadden uitgesproken, lieten hun atandp~ los en schikten 
mich na.ar de paJP.'tij • 

SIRDS lB OOIUia& 11 KOREA. 

Bij .. ontketeninc van de Koreaanse oorloc ~e}:>q,tn wt~ 'Op het ae))iecJ 
der internationale politiek een reeks feiten en riellinpamen Yan •• 
Joegoslaviache l814era .... ~. die, alle• bij elkaar cen-n, ~et 
meer beacheuvl laumen wordel\ ala touten, die Yoortkom• uit poll,i•ke 
yerwarring, maar die gerekend aoe'\en worden ala .. uitb'llkk:.tas Yan eell 
door cJe leiding Yan cJe CPJ uitg•ette nieuw koe1S • een koera, die 
hem Yerwij .. rt van een van de twee blokken onaftMI.Dkelijke positie en 
die de neiging heeft bem te verbinden aet het imper1alla'\1scbe blOk, 
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De o:i:f iA Korea ia het 1d:tpngapunt geveeat 't'oor een veraterkiq 
-ran de e aa. in de taternatiemale betrekld.JaCeit. De l.eidera yaa de 
twee ••s•ft18•telde blokken heb-en averal hun preeaie vergroot. !ef:li~
kerti~èl ~ Joefo-Blant zich, ten swolae -wan Yèreoherpte ecoll011 sohe 
oasta.D.diahédea blokkade door de ltolliatol"'llandea, eieen ftn he' Vi3f:l&• 
reaplan voor 4e industrie) en uiteolt4tr11~lal na'tuvltjke. oaet. an4tsl*clea 
(droost•)• geplaatst tn moetlijkbede~ die ~beaehrijtli3k wijn. 

!egenoveza de 'biDaelllanclae aooiale •oeilijkheclea e • 41e te 'ovea 
te k•ea.•i~a de Joesoala't'iache laidU'II Yoorigepaa .. teldiiute voor de 
directe toekomst met et &Uil te zoeltea bij de arbeidereklasse ( etrl!t4 te
pa de prt'f'ilesae) l vat buitengewoon progreeaiet ta. Op het pbie4 der 
buitenlandae polt:t ek daareatese•• neipn z13 eJ:" toe eU. hoop op de 
arbeiderabet~eging te latea .are• en ._eceawer u-. "rl....-'ft.a.r• dat au 
hun srel'lllea toeseaaea ia van de lead •• de aatel18\ea Yall cte ·USSR, •t• 
zi3 seen andere aiddelen 011 weerataad. te lt1edea dan de .• ,. .... , die •• 1. 

bi~ de 111per1aliatea zoudea JmueJ?. lcri:IPa• 011 tese laatna. • daa ook ni.r 
te lairetaea hebbea sij de bevegirc ·voor-de ltriga4ea sowa-t ovehl. \let .... 
geld, het113 het aaldall hetsij hen et:ten vaa de 4elep1iteat siJ bebbea 
ssioh er tegea verset. da1 Ma ••lt4ulte1tsact1• geyoerd _. vor4e•1se
rietrt op het wereldprolriariaat. teaea de boqe:raaood1die hea bedreist. 
Daar hun koers niet: gericln was op he'\ werelclprolnartaat heb'bea ztJ lma 
vredeaeonarea georga:rU.aeerd•waart.a 4e UlO ea ltelta-burgerli~ke opn'itt.a
gen boveJU&aD. zijn geplaatst. Tenslotte hebben de JMI••lanaohe a1p. 
yaardtgdea in de UBO d\lbbelrd.IU'd.g. e verklariJtcea atae1ec4 • "v13fe1ae.h
t ige riemmen uitgebracht. Terwijl aea het aaueaen w.n eea chtbbelsift'ále 
verhouding in de UI'O nog . kon besr13pen• ai1is de CPJ open1t3• aan de ~ 
beidera verklaarde, dat 4e staa-. sedwcmsea wae zo te :t.aa4e1ea. wepaa de 
soeUijkbedea, waarin het land zich bevond, heeft de :pa.nj,J ••••••• 
Ia verseh111ea4e verklars..&ea (fito op het vrouweacoapoee• dad'aa aan • 
burprli~k journaliatJ Bebler o~ Kari.el.t ia de UWO) ·werd zo ten aansten 
van de buitenlamlee politiek .... liP~vl:tceattppel4,dte de wee .u ••• 
capitulatie voor het !JiperiAlintaohe laulp ma voorbes-etdea. 

Dese vezoklar~a z13n llie._ altij4 zo oa._eprt•oh ale de wrserli3ke 
pers hea eaaenn.tte. Maar het •• sevaar113k st.3n a ll••• in h.._. ooc -.. 
houden wat rae au voorsiohtiae. reeen-ea en· stnewendtnaea MW.tten ea cle 
gehele riChting te nrgetent die zij uitclrukkea ea die eell sterk en Ce,!:o . 
1'aarl13k afsli~dea 1'an de buitenlanclee politiek van. Joea..Slari.l Yorn. 

De vcm~ selfa •n de verkls.rtasea van Tl'to aan een lN~cvlijk jour• 
nalin lllfi.aki duidelijktwaa:r• htj•nada" bij enige -.aBten sela«•• se• 
segd ha4, äat zij handel souden drijven ~~et hun lloopwatU'1DU aitt a..t 
hun prtaotpee, t.D. voordea in priaeipt•l• vmaptwmen oapt:\uleen. Op de 
eerste YftSC van zijn taterneuwer Terklaarde tij opealijk, da;t er- ai•" 
genoeg voedsel ie voor de bevOi'Jd.na en be1 veei a&t ••• ••". •• 18 •t 
SE&iea.dat ••n gebrek he&.ft aan 118&1zaacl voor de komeade 1el'ltet4ail hn 
traaspoft cmvoldoea4e- is• ·Va u-. de .A•rillaanae 30U'11aliat aohter elkaa~ 
de vraagatllkkea aaae~d\1die WashiftgtOR imereeaerea en ~iJ hi~ bet: 
teolemtt~R van Jotao-Sli'f'11J ondernreept (Oriekerdaa4tdé BaU:aa la het 
al.geaeea,Triln). De 'ouraal.iat noeat yenolge• Cld.•tk.OIIt taana t~ 
op de Joeg...Slaviache problementde at1ua:tf.e van de kerx,de ailiU.U. et-I 
tuatie; de aankopea van aUitalre uitrae't1Jl8U )ij de .Aaerilanen ea-.. 
gelsea, • dan _over te aaa.n to't het Mareball.-plallt!l-' ,ltl.aa'lieeh :ran, 
Duital.àD4 •• •••• 

Dese verklaringea vaa. JoecoalaYiache leidere Yenc de aeen duide
lijke d•onnratie ftll de ~uiatheid en &cbadelijkbei4 Ya Ie tlleorie 
ftll h~ •soc:ial.imae ia 44a laD4". Uitzonderlijke •tuu11jke •etaadic
heäea,zoala de drooa'e1 hebben dame e&DC ft'A •ba Bebr Ye%'8ael4,-.a%' 
vi~ bezittea een uitstekend voorbeeld .aa de greaa vaa de ~htea der 
revo..l.ut1e •lf btrmen het aatiOQale raa~~o.: 
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Bovendien onthult de situatie het gevaar .an een opportunistische 

leiding in de revolutionnaire nrijd. Ia de 3&r&l' van de burgeroorlos 
onder uiterei gunstige objectiwe omstandipedea,zijn de l"eY~lutiouàt
re krachten in staat geweeaii de acht te gri~pen onder ecm. letdtac.~U.e 
verbonden was aet het Itrealiá. Dese laaohtea si~n sel1a aterk pn.O*a 
geveest om de ))iding vervo 1.gene aee te slepen ü de breuk aei Heek.u •• 
1n een eneriieke strijd tegen eea aoaelijke ver'-v•auo:ratiMriM yan . ·• 
het stelael• Maar door de afweziSheid vu tastbare ateu 1'all het vex-reld· 
prole"tartaat en oRder de tegelJ.jk teaeaever elkaar a1ia.aa4e ea ge-..e.,.. 
lijke ace-tie van bet iaperialisme era de Moakouae burealltlra1iie 'beVU4~ 
de Joegoelaviache revolutie zioh door de eac natto.-le politiek vaa 
haar leiding in eén doodlopend a].op. De auoeesMJlt die 'bebaalAI ziJa o.-. 
daftks het opportunisme van de leidt.s.lopea gevaar totaal op htt epel 
gezet te wo:tden door het opportuaiaae, dat sleehta het ._..nû ftJl de 
ataata..cht, van de \uawapeabg en de nood-.keltjke .:tiM.. aoP. 1e .. blillp aaa 
het land ziet, ~ da-. de actie van de tptera&tioaale arbeidereklasse 
ter zijde schuift_. · 

.Het zou aa1nwrli.jk Terkeerd ztja te bawere-. da._ de J••aoalaviacbe 
~olutie rm reeds veroordeeld is. In de laatne ·~ van het I$ 
(September 1950) achreven wijt ·· · · 

ttJ)E OBWIKKEllntG VAl DE C'}J WORDT BEPAAL» DOOR DE TUSSEBKOMS'l VAl 
lATlOlALE EN VOORAL IRTEDA~lOlfALE TEGElfGESTELD.E KRACH'.rEI', Ut:' clese '. 
laatste beachouwtq vloeit ,voon_, dd dese oatwtklteliJJI atet :reebtUJ. 
niDg al d~a • zoals Vij herha8l.dèli3k hebben geJtep • ea da:t U~ 1101 
laDe rd.et cetindiad ta. ·Een vanlegstDg aal o•oae1ijk •tla, nlalal alt 
Joep.SlaYill een arbeidersstaat blijft •• er zich aiet ... 1:.ureav.en."f.e 
ata'biltaeeri a.naloog aan die 'Y&n de ussa. Wij eonnateNJl op ·'dtt opa
blik de combiaa'tie van een kMra naar lf.nks op biuenla.n4a gebied ed 
een aaar reelria gebogel\ koe ra op bet iat ensa'tioaale pl&llJ" 

Sindsdien ie de in:teWMtloaale spaantaB toe~~te-..n.. -.ar er ia la 
dit lan44tt ltml nog altfjd seea •n• \NreauJ'&tieclle laas PTon4. 
Wat de intematioD&le toestand aa.,aa1, verkeert dese Sa •• •• waûel
baa~ evenwtch't 1 4at grote ve:ran<lertncea tamelijk ..,.oen ten zouden au-· 
nea plaatahebbea. Ket Joegoalavtacbe &eftl ia tn 1948 mnaaa. na v~ 
schUlende jaren van nederlagen van de arbeidera ta we•t-l\tl'"Opa ea op .. 
hn ogenblik1 waarop de 11k0\lde oorlol" sich door de bl•ldtade ..-.. Bu11~ 
vernerJRe. In deze Ollatandtahedea vaa de hulp ftll bet l•era'\1oDale 
proletariaa-t zeer sterk beperkt 1 onse bewe{fing had ••ll• eea auur •• 
seept tei811le ten aanzien van Joee;~la:vi• te doonrekea. Gztot• ~kkea 
striJd van de . arbeide%'~ Jamnea de· situatle bela-ar13k vUtd.cea. Maar 
s'J.fi:ta ale de intelUl'tionale toestaad .... srote .... n-ereade n~·· 
strijd van de arbeiders aet zich ... v....-. kaa Ma nin • IRIORI tte 
mogelijkheid uitsluiten van een ~i34elijke nt.~natl4 ea •.U• TU p~t· 
seliJtce sprongen in de ontwikkeltae Yall cle Jeecoala1'180he re•olutS.etl&H• 
wel de· meeat waarschijnlijke vari&J1t• weeena de bepeJ"ln TP. de -.ttoaal.a 
krachten der revolutie e• 4e opportuaistisehe opvoedtng ~ de leidiDBt 
die van een afglijden in een tamel.i3k snel 't911JO.ie •. 

Het balthou48n op de wes, die dé Joepela1'i8Che r..-olutie 1a de 1ntl4111 
"enlanda() politiek beeft S.ngeslagea zn !'OOral kUnne• •oonspftit•• u!1 
een bewust verse-t in de boes• van Ie CPJ • MB8.l" ook al ia het ubetvia\• 
baar, dat zich in Joego-SlaYi1 eea oritiaohe seeat beeft Jturu'lea ontwit
kelea seder:t de breuk met hn Krelllill d ese heeft nea aiet bat etadi• 
bereikt, waart.a 44n of aa4er aapec1 van de politiek •• de l*f"i4 .- M 
staat het onderwerp heeft Jamne11 worden vaa eea 41Aio•••i• la 4e pari$.1 
(tenm.lnste ftll een openllare dtscusste9 waat het is •oa•li3~.t dat la •• 
boezea van het CC eommip 1'1"&8Cdukkea •nde rlJ.Dc 'bedücv.sapert siSJt;). 

Wat :&al er gebeuren naar aanle14iq ftll hri a11Jlij~a vaa de bu1-.ea
landae poli:tiek t De -.rder1 vaarot de t.idina te werfc ~t,m. door 
de regeri~ atelliag -te laten ••••t soader ~ verkl.&rtas . of 
rechtvaardiging ( en met redeJl, waa't zij kan zich aoeh nrklarea,aoeh 
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- - bet aooialiaae ia ééa lud, . 
-- de rena1oaiet1eohe "heu11n oTer de USSR en het eWlJ.Id.eae, 
- de Terdetlisiq Yaa de trSSR! 
--de ~heorle Y&a de permaaea~e reTol•tle,(1n al zi~A aapeoteA), 
- het at•tervea Yan de ataa._, 
- e-.t en par~1~ .u. de aaobtapeep, . 
-- het begrt,~pea vaa de o.aYerwaohte Yer&ll4er1apA ia tle OP-e.n. 

BEN POLI!IEIE IENJIS, aeer ia bet 'bi~zoader door bet feit dat, doordat 
onze it1eln seherwaU'Cleert werden, en 4ooriat de etr1~4 YU de Oppoa1 U.e (Moa 
kouee prooeeaea, e'to.) weer 1a de Ml&llPtelliq Jn••• het Joepalaneotae 
Traagstak het bea:ln ia · pweeet Y&ll het ftrbreken 'YIIIl bet 1ao1•••." Taa aoa
aige aectiee, Yan bet uitbreiden. TU de at.rke ot Taa. de aoUYiteit TU ••r
aobe14eae TU. oase aeoti.eaa2raûr1~k(~eup,'Yakbewes1A&,la11elleo1aelea)~Du1ta 
land(.aaar een aleuwe part13!!::.voe41Da Tan ~e orsaaiaa,le iA zi#A betrekkia-
gea aet t•el13k srote laewe n. 

Keer 111 bet alsemeen ie éle w13•• ,waarop 4e IateJ'Jlati.e.ule 4e Joeaoelan-
·ohe zaak aaas-aae4en heeft,ééa Taft de bel&ASrijkate .tctdelea aeweeat oa 4e 

.. eo-..iaohe tenteuen te bea~~dea, die sioh bi~ ou oaWikkel4 hadtea p .. 
durende te laJlle ~aren vu boof4sakel1~k propap~~41at1aohe aotin te it.BYea
ale wi3 1D het verledea bi~ de aaawes1&be1C Yaa 11akae oeatr.látieehe atr&* 
aS,qea ia de -Bileiaal-4eaoo~at1e 4e S.aVete-~U.ek bebbe.a u.1 tpwerkt, so 
beblaen wi.S b13 4e aa.nwes1she14 YU 4e ai••• enariq TU een ·~ vu 
ata1S.a1etiaohe atkout en Yu nel aarus1eA11~ke:r ataeU.apn, alle knebtea ~ 
Y8Jl oaze 'lewesla& pooaoeaveer<1 ea bierop iAYloe4 ut 'te oefeaea. W1~ .beb'De 
aie.. •• h01l41q -ge.aoaea TU toeaohouwera' c11e oatle4ea,e.r1 u .. ren e.a bui
ten cte atl'1~4 làl.i~nn. Het st.raa en bet s;aat MI oa eea stn~«i••n.a 0.11" 
ba141se kraohte.a aiasohien onY014óende z13a oa een ••seYierende afloop 1e sa 
Terzeteren,aaar het waa aoo4sakelijk zioh er helemaal 1a te atortep •• te 
iraohtea tot eea c1ep11.~ke uitkomat te aerake.a ot ten Jliute ept•it!'•t ook 
het. e1a4ftaultaai aocb• st~•t te -.oonoe4e ez- tbeon••h ea pol1uek ... ..,. 
atel'kt Ut te 1Mnoh1~a aooh' koaea • teekoaetip etri.~4 te ..-.e:rea.E~ 
bestaat aeen aadere wee Toer bet opbouwen YaD eea aleawe .-vo~tloanaire 
leidi.af 4aa de deeln- &&n alle grote a'\'akken atri34 4er qe'be14era ea al 
hu po 1 tiete erTM'iasea. . . ' 

.Ua .bet vel"Ml. TU 4e JoepalaYieche revolutiè een fei-t zou wer4ea •• ait 
~o• lo»en op de 11qu14at1e enaa, z0\1 dat een nare aederlaac YOOJ!l de ar'bei-, 
deraW.weglaazi3a-4ua oot Toor oaa ••lt•-aaar de .. ttYitelt, 41e oaze 'bewe
li.DI oatplooi4 beeft, de au tori tel-., die •13 a14u ia .aieawe ~qep .heeft 
YerworTea en de ae1d:rite1.t, die s:lÎ· aoet bli~Tea TOere.a., uetea daarop se
richt z13a,dat- de nnltatea, al • ~· aooh zo aarus1e.a11~k ala 1d.3 weutea, 
aoch zo veel 'beloTe.Dd, als zij op zeker opAblik aobe.nea,. web se ae.rk'baar 
aoseli3t voor de Ye.ra'Serkiq vaa de .Peftluti.oJUhiJ z-e Tooraone sd.,a. 

DXXXlt'laXXXXD 
OBZE BIEUWB HOUDDlG 

Oaze hou4iag v• 41t ogenblik la l.n bet b13zoa4er u1'tp4ftlkt 1A 4e oproep 
die het IS ;ot de Joepala'Yieohe oo.uat.eten rtob1 •. Jleae OJnep ia sowel 
op .. atel4 voor 4e Joe10a1av1aohe eoawuaiatea, ala •• te 4ienea. YO•.r ae op. 
'f'Oe41aa van de Nvolutioaaatn voorhoe4e iA Ge aahele wereld. 

Het la een alarakl"eet, eea oproep, een waraohawiq • ....-Bea alaJIJÜI'eet 
. oa 4e sevann, die cle Joepalav1Mhe .Nftl•öe lte4"if:. a( ... YeMe41si.Da 

zou. verswatt worden 4o. or het iaoleae.at, .cl at de 'b1q. "•• aadae poll tiek ta de 
lateraatioaale ar-.1cte~tlasae teweeg zoa breA&ea). Bea oproep aaa 4e cebele 
Oll • ae toen te w13sip.n, cJ1e bij t.Aaealaaen ia. Een waanoba.w1q -vaa •••• 
kaat, dat wi~ oase hoaclla& vaa oritiaohe ·ateu nllea oppvea • oal• Toor te 
bere1c1en oa Oftr te Sa&rl tot 41e TU een .revolaUouaû'e oppoaiUe, 1.ac11ea 
4e oaetaadighedea dat eisen. 

Oaze oproep 'betekent aooh eea daad 'YaJ1 b.reû .. t cle OPJ, •oh eea nrUa
riag Yaa Tl3a.Dc1aobap 3eseat hea.Wi~ oa4eretrepea oa.e oritiek1 w1' seTea 4e 

PYden au, aie •1oh 
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duidelijker aftekenen-niet eenToudig omdat er oonoeasiea fe4aan worden, 
maaro,eta1 dese aie't bij •- seaoeaa wordeA eA •• aelta .P ealiaeerd wortea 
maar wi~ lopen .rd.e't op de iebeutetd.aaea Toorui t. Wi~ reeptUl aos .aiet op 
tot bet Yoraen •• een oppoei tionele svolliag, w:l~ segpaa de phele OJ!J 
moet zich uitapreken o•er een po11ti.ekt 41e tot s toe alleen door de lei-
ding is aaagege'felt. · 

Deze houding :la ld.et oneraaderl13Jd de oAtwiklaa lina Taa tle aittlatie 
k.aD. ••• zelfa aoodssken deze lloucU.q sul te Yerandel'ent uar 1.n tat ae
Tal-zof&l,e in alle oaeta.a.dighe4ea-heaobou:wen w13 ou zelr Jd.et al a bui ten 
de gebeurteniseen en de atr134 staande ea putteil w13 alle mofel113khe4ea 
ut voor eea i11gri~pen Yaa onzer kant om 4e ai hatie in paat se zin te 
w13z1gen. · 

Bet is a.ogeli3k, dat èle JoepalaYisobe le1dera, aan de ene kant oader 
de druk -ve.n het 11lpe.r1al1ame,uderz1~4a o.u lagri3pe.n als 'f'oorwent•l •
bruiltencl, hu.n boucU.as z\tllen. w13z1pn op 41e geltiede.D, waar zl~ oo•,act 
met oaze beweging bebbea. Dat is een •sel13kliel4 waanee Wi~ .Mkeaiq 
moetea houden bi~ bet bepalen YaA de houd1ag, dle wi3 op Teraebilleade 
werkterreinen moeten aaiUleme.n, maar dat kan oas er Jd.et toe 'breJ1Pn het 
1a1Uatiet te nemen tot een bretlk bi~ 41e IM'JUrttelt waar ooatacteAbe• 
staan. ;,·13 oete11e.11 dftk ui.·t en wi~ I'Oepea alle n1ead.ea ftD Joeao-sla.S.I û 
op oa 4rult uit te oefenen tot het atop••1rtea •an een ••papoe4t.ae koera. 
IJldien de Joepal...S.aohe leidera self bet 1A1 UaUel' tot een breû JSOu.du 
nemen, clan zou 4at een taaà YaD •••r bel8.1ijp"i~Jée poll UeJte beteteaia z13•· 
Maar oolt hier, zoala op elk gebied, IlOeten wi~ Yoo.ll'id. td.••• .-r w4.~ weitt 
geren Yoorui t te beocrdelen en de •••t peaatld.stiaohe poli tifrk te volpa. 

xxx•xxxxxxxxzxx · 
ST STALIBISD DOODGRAVER Vldl DB iBVOLUfiE. . 

Een ander belaqr13k pu.at betreft oaze houting te.-nov.er 4e atal1.n1stea 
in. deq bles U... Zij. hebben zich Taa •• aanYaag a~· tot :La b~ •~ ple
de-rea 1e1JeaOYer èle Joe.psla?laoba ~ la een "ftrcledicen4e ps1 tie bew.Ha 
tea ea zullea zeker traohtea een a81d um .-n •oon••l td. t 4• e•proaiaaen 
ea e-ve.attleel U 't 4•. oapl. WJ.aUea van <1!' 19UJ•:L•'d.~Ml,tlU,:rf· ,.,, ....... 
l'iete nu oatuet.r ,., · •••~tt.pJi st::~a. ·wu ••• ••WWtlpae hoa41q 
vu oaze Jtu·t op 41. t JUt. Wi~ aoetea ~atece-..1 U.bti.a b•t ata]J.aaae 
aaawi3zea al• bet aaeeat ve.rutweodeU.~k voeJ' tea alwatt• .. Bet is ••r 
ee.11 preletariaobe reY01a-.1e te aee.r1 ~ w8arte:81U\ cle atal1Aiatea ~l• a144e-
1Mt waaro'ftr z1~ beaobl.ltkea iJl wern.a.g stellen. !oen de arlM14eade aaa.
op 4e aorgen aa de 2e wereldoerloc het .ka:pi UJ.i ... ko.tldea 'h71•ae• \d. t · 
.Europa en Adl, 'bea'toncl de poli ts.ek. YU he" D'*m11a 1JJ Jat ~Wn'Mllea 

~ 9&R Ce kapital1st1sobe ..te ia .sebeel Wea~utopa en tn het '*••tlkkea 
ftll iedere oaa:fhaldteU;tk-e aaaaabewed.Aa u de laJitlan YU 4e SoTjettsoM. 
Ia Joe.....,Sla...S.t, bet eti.ge laai waar ae llH-beweat.aa echter óWrtroaaea 
bad, heblaen zi~ alles ...... oa de .revolttti.e .......... u~ bebtlea .:. 
JoepalavJ.aoae leiden een ti~cl laas pdweqea tot ••• •••n•*o .. i .. ._ . 
de 1Jiheeue laougeotaiea late~, 1of.11 zij cle CPJ alet ba.èl4fiA )buaaaa n.aal
:tioerea, zi~tl zij een 1-.gha.rup sV134 bepuan- tot en-~ la1ûkMe 
voorbereidi.ag tot een aewape.ad ceatl1•t .. • te prolteren het laad iJt.be\ 
iaperialiatiaehe kaap te dri~Yea, lieve• daa eea eaath~ll~ke arbe:l.dera
bewe&iaa te latea 'beataaa. Ill41ea de Joepala.taohe ftYolu:tte ue:l.li~khe
è!en ondel"Vidt iA haar ontwiltkella& en dreigt te lHtnt.jba clu ·komt aiet 
electlts doordat baar · nattoAale U.b'tea een grens - die OJatwlklllltaa 
atellea, lliet sl:eobt'a tooriat h_. leide,pa see.11 'ftrtreawea .b bet wereld• 
prol-etariaat hebben, aaar ook •• '9'oeN1 4Mr4at z13 ..._.. ... aè·er «u. 
'twee ~&U' 4e · aeeat he'd.p aa.rrh1 te Yeretuee beeft Yaa ae •atsag113ke 
kraah't::IwaaroYer bet bemli.n tepAO'Yer dat kleiae laa4 bttaot:d.kte. De 
Yerst1 AC 'Yall de Joepsl&Yisohe J.-eTOlatie die do_. bet Xftmlta .llage·~aqt 
wo!'dt la e:e.n a1t4aad 1 die het a11aliJ11sUa.."op z1,dn 'balaaa zal. aoete:n 
aobrijn.a.. 

15 NoYember 1950 Bet Internattenaal Secretariaat. 
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. Ond.: Buitengewoon congres R.C.P. 
Datum ontvangstbericht: 19-7-1950. 
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar. 
Waardering bericht: Betrouwbaar. 
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instantie's: Gene 
Ondernomen actie: Gene. 

21 Juli 1950. 

Verslag van het uitengewoon partijcongres 
van de Revolutionnair Communistische Partij (Ne
derlandse Sectie van de 4e Internationale, ge
houden op Zondag 16 Juli 1950, te 10.00 uur in 
het gebouw "De Brakke Grond", Nes 53-55 te 
.Amsterdam. 

• Aanwezig 40 personen, onder wie 1 vrou~ 
~fsofi.!ri:t' b ~ de convocatie is aangehecht. 

od l.ferares, Moze~ geboren 5-1-1922 te Amster-
dam, wonende te Amsterdam, opent te :l:_Q_.2_9 UU!:__!!!.et 
een wqord __ _v_a.rLwelkom __ g_~ vergadering en zegt, dat 
departij in een buitengewoon congres bijeenge
roepen is om de fusie met de Socialistische Unie 
te bespreken en de moeilijkheden, welke op bet 
laatste ogenblik gerezen zijn te ondervangen. 
~egt, dat door het Partijbestuur de le 

ing van het Congres is opgedragen aan ~
n, Baren~:Jnadere personalia hier niet bekend, 

wonendef:e Amsterd~ 

.... "--' 
CLuteraan, B.:J voornoemd, leest de agenda 

voor, n.l. de volgende punten: 
1. mededelingen; 
2. het nieuwe ontwerp-program; 
3. gedachtenwisseling over het ontwerp-program 

door de leden van het Centraal Comité; 
4. discussie; en 
5. de te nemen beslissing. 

~----~~~~zegt, dat van de Socialistische Unie 
een brief is ontvangen, welke de reeds gevoerde 
besprekingen en gesloten overeenkomsten tussen 
R.C.P., Socialistische Unie en andere groeperin
gen o~ losse schroeven zet. 

Ferares, M., zegt, dat de brief van de So
cialistische Unie pas Vrijdag j.l. door het Par
tijbestuur van de R.C.P. is ontvangen en meent, 
dat het beter was geweest, het congres tot een 
latere datum uit te stellen om het partijbe
stuur gelegenheid te geven met de Socialistische 

-Unie-
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--Unie over dit schrijven van ~edachten te wis-
selen. . 

De brief begint met de verontschuldi
ging van de zijde der Socialistische Unie, dat zij 
zich de moeilijkheden kan indenken, waarvoor de 
R.C.P. zich geplaatst ziet bij het ontvangen van 
dit schrijven en dat zij hoo t, dat het niet tot 

~ ged~chten zal leiden n vervolgt dan onge-
veer als vo • 

De Socialistische Unie oordeelt, dat 
het gezamenlijk opgestelde Ontwerp-Program niet 
"breed" genoe~ is, waardoor vele goede socialis
ten van toetreding zullen worden weerhouden. 

Dit moet worden voorkomen, Voorts 
geeft punt 11 van het Ontwerp-Program te veel 
ruimte voor de verdediging van de Sovjet-Unie. 

Er zal een weg moeten worden gevonden 
om te voorkomen, dat men meent, dat wij de Sovjet
Unie wi~~eD_verdedigen. 

r--- De socialistische Unie meent, dat de 

( 

R.C.P. niet verder zal gaan dan de verdediging van 
de beginselen van de Sovjet-Unie, ontstaan door 
de October-revolutie. 

, Voorkomen moet worden, dat de massa 
deze verdediging te onzen nadele zal uitleggen. 

Ons program moet van die aard zijn, 
. dat elke klasse, ambtenaar e~ middenstanders de 
socialistische leer van Marx kunnen aanvaarden. 

. Een gedeelte van het Ontwerp-Program 

I' zal kunnen worden gehandhaafd, doch vele punten 
, zullen moeten worden veranderd om een zo breed I mogelijke basis te krijgen. 

i
. De Socialistische Unie geeft het Par

tijbestuur dit alles in ernstige overwecing en 

1
verzoekt per omgaande antwoord. 

. Santen, Salomon, geb.3-8-1915 te Am-
sterdam, wonende te Amsterdam, geeft in een uit-
voerig overzicht het verloop van de besprekingen 
met de Socialistische Unie weer en zegt, dat het 
eerste contact is geweest de conferentie in Utrecht 
op uitnodiging van de Socialistische Unie. 

1 Daarna een bespreking met Roorda, Ger-
t rit, geb.4-9-90 te Terwispel, Pronk, Carlos, geb. 

30-8-05 te R'dam (bekend) en Abelman, Karel, geb. 
3-6-05 te R'dam (bekend), vervolgens overleg tussen 
de partijbesturen der Socialistische Unie en R.C.P. 
met als uitkomst een debat in "De Stem'' en "De Tri
bune", uitmondende in de voorlopige overeenstemmi~ 

· Spr. zegt, dat voor de R.C.P. in de 
commissie voor het Ontwerp~Program zitting hadden: 

~~ o.a. Combrink, Hendrikus Johannes, geb.25-2-1913 
te Hof van Delft; 

X(van der Zwan, Albertus Johannes, geb.22-l-1912 
te Leiden, wonende te 's-Gravenhage; 

~IBreederveld, Frans, geb.29-6-1906 te Vlaardin
ger-Ambacht, wonende te Schiedam; 

xJoosterwijk, Cornelis, geb.6-ll-1906 te Rot
terdam( Bekend) ; 

~IHofland, Albert, geb.l4-9-1916 te Rotterdam, 
-(bekend)-
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~ (bekend) ;en: 
~~renth,Hugo Her.man,geb.23-2-1916 te Haste (Dld~ 

In het voorlopig Partijbestuur zouden zitting 
hebben o.a.: 
Luteraan,B.,voornoemd, redactie; 
Ferares,M.,voornoemd,landelijk penningmeester 
en voor het Partijbestuur; 

,_~~a~n~t~e~n,s.,voornoemd,en: 
,ct van Tijn;Theo,g~b.28-6-1927 te Amsterdam wonen

de te Amsterdam; 

I 
i 

Spr. zegt,dat al deze voorb-ereidingen 
door de houding vaq de Socialistische Unie te 
niet worden gedaan. 

SDr.noemt dit een geraffineerde schur
kenstreekîwelke men alleen van bedriegers kan 
verwachten. d 

Spr. zegt voorts,dat Ferares,H. ,voornoemc 
heeft vergeten te zeggen,dat de Socialistische 
Unie het Ontwerp-Program wel wil aanvaarden, 
onder voorbehoud, dat het "Binnenshuis" zal blij~ 
ven. Het tweede program zal dan als "open 
program" worden gebruikt,om vervolgens op het 
gunstigste moment door het eerste te worden 
vervangen. 

Spr. stelt voor nvoet bij stuk" te hou-
den en geen nieuw program te aanvaarden. 

\ 

Het is al mooi genoeg, dat geen _p~opagan· 
da meer gemaakt zal worden voor de R.C.P. en 
dat de Nederlandse S.ectie van de Vier.de Inter
nationale,al is het dan voor de schijn in het 
belang van de fusie,ontbonden is. 

Drenth H.H.;voornoemd,zegt,dat het 
schrijven van äe Socialistische Unie /botweg kan 
\vorden afgewezen, daar het fuseren dan nog moei-: 
lijker \'rordt en de deur voor "onze" neus wordt 
dichtgetrokken. 

Wij moeten bereidheid tonen,door over 
het herzien van het program te willen praten. 

De Socialistische Unie is niet sterk 
in het formuleren van verschillende punten;w~ 
moeten daar in voorgaan en tactisch optrede~ i 

·· · -· ~p:r:';'ltreent, dat van Tijn,Th., voornoemd, · 
wel in staat zal zijn de punten van het pro
gram zo te formuleren, 11 dat wij er in ieder ge
val tevreden mee zijn11

• 

Ieder voor zich weet toch wel,dat de 
gehele fusie van onze zijde een tactische zet 
is en dat het er ons om te doen is door een 
fusie met de Socialistische Unie een grote~ 
aantal arbeiders te kunnen bereiken. 

Spr.zegt,dat het dat;t.: ook gemakkelijker! 
wordt door middel van het o.v.B.,als nieuwe · 
socialist bij monde van van den BergJ;eb.23-3-
1903 te Rotterdam,(bekend) tot de arbeiders te 
spreken • .. ~-·.-::~,...-.... 

l
.- Combrink,H~_,voornoemd,die zegt niets 

te voelen voor een nieuw program,is er van o
vertuigd,dat de heren van de Socialistische 
_ -Unie-
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!l Unie, bij een erentueel toegeven, steeds weer " 
i rotstreken" zullen uithalen. 
f 
t Oosterwijk,c.,voornoemd,zegt,dat men 

geen revolutionnair kan zijn als men zijnpîrtij 
openstelt voor alle klassen met andere dan re
volutionnaire denkbeelden. 

~ ,. 

Spr. zegt,niet te geloven, dat het bedoel· 
de schrijven enkel op initiatief van de Socia
listische Unie , opgemaakt en verzonden is en 
meent,dat van den Berg,A.,hierin de grote man 
achter de schermen is~' 

Spr.stelt dan ook voor eccn bespreking 
te organiseren tussen de besturen van de Soci
alistische Unie en de R.C.P. tesamen met de 
commissie van het Ontwerp-Program. 

Tijdens de bespreking zal dan blijken 
wie de ei enlijke schrijvers van de brief zijn. 

,('I Sterk;Arie,geb~lS-10-1906 te Vlissingen 1 
(bekena),meent,dat als de ontbinding van de Ne
derlandse sectie van de Vierde Internationale 
en het toetreden tot de Socialistische Unie 
alleen bedoeld zijn als "tactiek",om intensie
ver in het O.V.B. te kunnen werken en tot de 
massa door te dringenJhet beter is,de tactiek 
van Drent,H.H.,te ondersteunen. 

(
---~---Na stemming blijkt dat het voorstel van 

·- S~~~~.:~met' 4 stemmen tegen wordt aangenomen. 

Drenth,H.H.,zegt,dat na onderzoek via 
oorlogsdocumentatie is gebleken,dat Poppe,Con
stant Johan Hendrik,geb.28-2-1899 te Tilburg, 
-vronende te Amsterdam,tijdens de bezetting ver
raad heeft gepleegd,waa~an Sneevliet,H.,het 
slachtoffer is ge-v1orden. 

"..,..--.,-.----·--
/' Luteraan,B.,.,zegt,dat de afdelingen zo 
l spoedig in kennis zullen worden gesteld met 
\ het al of niet doorgaan van het a.s.congre 
~van de beide partijen te Utrecht op 23 Juli . 

en slui~ te 18.00 uur de vergadering. EINDE). 

-

Aan B.V.D.-

--~ \) 

l---·~-------
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REVOLUTIONNAIR CON1-1UNISTISCHE PARTIJ -Nederlandse Sectie van de Vier

de Internationale. 

Amsterdam,lO Juli 1950 

Aan de leden van de R.C.P~ 

Waarde Makkers, 

Bij deze nodigen wij jullie uit 
ter bijwoning van een buitengewono Partij-Congres op Zondag 16 
Juli 1950,in gebouw 11 De Brakke Grondn Nes 53-55 te Amsterdam des 
morgens om 10 uur. 
Dit buitengewoon Congres zal zich moeten uitspreken over de fusie 
tussen onze partij en de Socialistische Unie. 
Het is onnodig te zeggen dat dit Congres van buitengewone grote 
betekenis is~niet alleen voor onze partij,maar voor alle socialis
ten in Nederland.Immers de aaneensluiting van een aantal socialis
tische groepen in Nederland zoals de reeds in de Socialistische U
nie aanwezige Oude S.D.A.P~,de Onafhankelijke Communistische Groep 
uit Friesland en thans de R.C.P.,de Socialistische Beweging,de 
groep uit Sliedrecht en de groep Onafhankelijke Socialisten uit 
Noordwelàe is een eerste uitdrukking van het proces van herori~n
tering dat zich in de Nederlandse arbeidersbeweging aan het vol
trekken is. 
Wij wekken alle leden van onze partij op om ons Congres bij te 
wonen temeer,daar naar \vij hopen dit' Congres de voorloper is van 
het fusie Congres met de andere groeperingen,en dus onze partij 
in zijn huidige vorm zal ophouden te bestaan.Wij weten,dat dit een 
grote en belangrijke stap is en nemen deze beslissing graag in 
aanwezigheid van ALLE leden der Partij. 
Kameraden die ver weg wonen kunnen Zaterdag reeds komen.Voor 
slaapplaatsen zal gezord worden. 
Het Congres is niet openbaar.Alleen toegankelijk dus voor leden 
der Partij. 
Gebouw ttDe Brakke Grond" Nes 5 3-55 is van het Cent ra al Stat ion 
te bereiken met de tramlijnen 24-25-16-4-5-9-

Hopelijk tot Zondag 
Laat niemand ontbreken 
Met Kam. Groeten 
Maurive. 
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NOTA: 
Van: KA-RA 

Op 22.2.1951 werd aan Clipper brief nr,OAH/51/175 
beschreven, waarbij hem de inhoud van de nota van 
H.E. aan KA-RA d.d. 19.2.1951 nr.101162 werd medegedeeld. 

3.3.1951. v.H. 
runutsOilll 
-



.... u..u 
vaa JI.B. 

lo.& B 101162 

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

~ 
aar aanle14ia& vaa Uw rapport 4.4. 15 Januari 1951 

no. ~ • 4eel ik U ae4e, Aat 4e beapreltiaaea over ••• 
eveatuele fiaie ftaa-eD. 4e ll.O.P. en cle Soo1aliat1sohe D:aie 
YOorlopif si~n a••t~. -

Ia4 •• cle o:ruterharule1.1-• wer4ea hei"Y&t, nl t 11 
hierTan ao apoe41& -••lijk op de hoost• wor4•n se'bJ!'aoht. 

(B IV) A B.B., 1 ,, •.aruar1 1951. 

2 ort'~ '~i' 



RAlPORT 
AAN: Hoofd B 
Van: KARA 
Nr.: A. 709 e 
ONDERWERP: Maandoverzicht Nr. 8 - l950 

'~"1s JAN. 195t 

I _\r0//"//7~ ___ . ___ __, 

Clipper zou verdere rapporten over de activiteiten van 
ói:e RCP voor zover deze een eventuele fusie,reet de 
Socialistische Unie betreffe~: zeer op pri s stellen. 

~l,;). 

15.1.1951 

1 
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NOTITIE 

Van B IV 

Van Barend Luteraan ia de volgende zienswijze op de 
politiek afkomstig. 

De oorlog zal nog meer offers vragen da~ot nu toe het 
geval ia geweest en zal de heersende klassen nopen de ar
beidsvoorwaarden centraal te regelen. 

De oorlogsvoorbereidingen, mede door de sterke ver
mindering van de Nederlandse welvaart, dwingen tot grotere 
verslechtering der arbeidsvoorwaarden. 

Door de nivellering van de arbeidsvoorwaarden en het 
op een lager niveau terugbrengen daarvan, moet het klasse
instinct en klasse-bewustziön, tevens de klassestrijd, toe
nemen. 

Het verambtelijkte, gesalarieerde kader van het N.v.v. 
en de P.v.d.A. is door baar anders gericht zijn niet op 
deze situatie voorbereid! 

I 
Bij het intreden van d~ze nieuwe situatie moet er een 

revolutionnair kader klaar staan om leiding te geven aan 
de massa, welke taak aan de R.C.P. te beurt zal moeten val
len. 

l 
De R.C.P. moet de geestelijke basis zijn voor de oppo-A 

sitiegroepen in het N.v.v. en de P.v.d.A •• -
Door scholing in de R.C.P. en de strijd in het N.V.V. 

en de P.v.d.A. moet het bedoelde kader groeien. 
De oppositiegroepen moeten zo mobiel zijn, dat zij bij 

crises als bij de P.v.d.A. thans het geval is, onmiddellijk 
vanuit verschillende onderafdelingen een_actie kunnen in-
z~tten. · · 

Voor deze acties moeten de oppositieleden zo nauwkeurig 
mogelijk worden geinetrueerd. 

Enkele leden van de R.C.P., die bevriend zijn met leden 
van de P.v.d.A. moeten dezen om zich heen verzamelen, om de 
oppositiegeest uit te breiden. 

Brochures en folders kunnen worden uitgegeven, dat zal 
\ wel offers kosten, maar deze offers kunnen aanmerkelijk wor
\den beperkt, door steun uit Amerika. 

B IV, 8 Februari 1951. 

f 
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Verbinding: No.l2 
Doss.l5/229 

vv?ê 
VERTROUWELIJK 

0nderwerp: Circulaire van het I.S. 

9 Februari 1951. 

Hierbij word~c toegezonden afschrift van de inhoud 
van een circulaire van het Internationale Secretariaat 

de 4e Internationale, gericht aan alle secties van 
4e Internationale. (eind~) I ;.r.,t~ ;__ 

·--___,-/ 
(!'•!'- '.L b 

•u a -------,_ .. 

· f / /v·-
1 (:> .. 

·----- I - -- . 

~~·12 fEil-1951 : ~./~ ~:_,),/ 
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CIRCULAIRE V A.N E~T I. S. 

Aan a~le secties van de IVe Internationa~e. 

In Joego-3lavH! doe:n zich op het gebied van de buitenlandse 
politiek nieuwe ontwikkelingen voor, die het begin kw..nen zijn van 
een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de Joegoslavische revolu
tie. Het Joegoslavische vraagstuk staat op de dagorde van net eerst 
volgende plenmn van het IEC; de ontwerp-reso~utie, die door het IS 
aan de leden van het IEC gezonden is, za~ zeker met oog op de aller
laatste ontwikkeling door het IEC geamendeerd worden. De onderhavige 
circu~aire en de oproep tot de Joegoslavische communisten (in "De 
'J:ribune" verschenen) zijn door het IS opgeste.La om: 

a) een bijdrage te ~everen tot de discussie door een balans op 
te maken van het Joegoslavische vraagstuk, 

b) onze positie te bepalen in verband met de nieuwe situatie, 

c) opnieuw de politiek van onze organisaties te bepa~en ten op
zichte van de Communistische Partij van Joego-Slavi~ op de 
terreinen, waarbij onze beide bewegingen elkaar tot nu toe 
hebben ontmoe't. 

Het Joegoslavische vraagstuk sedert de breuk tot aan de 
oorlog in Korea. 

De breuk tussen de CPJ en het Kremlin geschiedde tot iedere 
verbazing. Het was een merkwaardige illustratie van de kenmerken 
van de huidige periode, met zijn plotselinge ontwikkelingen, zijn 
onverwachte wendingen, de snelle overgang van een ~tappe, die ge
karakteriseerd is door bepaalde precies aangegeven tendenzen in 
een andere étappe, die gekarakteriseerd wordt door t endenzen, die 
zich in de voora~gaande ~tappe in het verborgene ontwikkeld hebben. 

Dadelijk bij de~reuk heeft de internationale stelling genomen, 
al waren de factoren, die over de crisis bekend waren uiterst miniem. 
De internationale kon dit doen dank ~ij de fundamentele positie van 
onze beweging tegenover de stalinistische beweging en de Communis
tische partijen en steunde in wezen op het feit, dat de CPJ aan de 
macht gekomen was door een machtige massa-beweging, in tegenstelling 
met alle andere partijen van de Sovjet-invloedszone. Onze fundamen
tele positie maakt het ons niet mogelijk te voorzien, welke vorm de 
crisis van het stalinisme in een willekeurig land en vooral in het 
glacis (breuk van een partij, die de staat bestuur) zou gaan aanne
men, maar het maakt ons mogelijk ons direct de aanzienlijke beteke
nis en draagwijdte van het gebeuren te begrijpen, in tegenstelling 
met alle andere stromingen van de arbeidersbeweging of stromingen, 
die zich tot de revolutionnaire voorhoede rekenen. 

Uitgezonderd één punt keurden de leiders van de CPJ ten tijde 
van de breuk alles goed, wat de and~re partijen van de Kominform ver
dedigden. Toch sprak de Internationale zich voor de CPJ, tegen het 
Kremlin uit, daarmee aangevende, dat men te doen had met een uiting 
van de tegenstelling tussen de belangen van de Joegoslavische arbei
ders en boeren enerzijds (in zekere zin door de CPJ vertegenwoordigd) 
en die van de Sovje't-bureaucratie anderzijds. Uit deze waardering 
trokKen wij de conclusie, dat de breuk een onafhBIUcelijke ontwikke
ling van de CPJ zou mogelijk maken, in de ioop waarvan differentia-

-ties-
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ties in de boezem van deze :partij mogelijk zouden Zl.Jn. Wij onder
streepten, dat deze poli tiel\:e differentiatie kon plaats grijpen onder 
invloed van de nationale en internationale sociale krachten. De taak 
van onze beweging bestond in de mobilisatie van de arbeidersbeweging 
voor de hulp aan de Joegoslavische revolutie, die beklemd was tussen 
de USSR en het imperialisme. (Zie in het bijzonder de resolutie van 
het 6e Plenum van het IEC (October 1948) en het artikel van Pablo, 
''Het Joegoslavische vraagstuk", in 11 QUATRIEH[!; IlTTBRHA.TIONALE" van 
AUG-SB:P. 1948). 

Bijna een jaar lang vertoonde er zich niets bijzonders in de 
toestand van Joego-Slavi~ en in de positie van de CPJ. Het 5e con
gres van deze partij (Juli 1948) deed de bijna volmaakte eenstemmig
heid blijken, waarmee het zich uitsprak tegen de resolutie van de 
Koninform. De verschillen tussen Moskou en Belgrado begonnen zich 
scherper af te tekenen rondom enkele vraagstukken, de Joegoslaven 
onthulden de uitbuitingapolitiek van de Russen ten aanzien van de 
landen in hun invloedssfeer. l\J.aar de dingen wijzigden zich i.n de loop 
van de zomer l~H-9. ten gevolge van de nederlaag, die het Kremlin leed. 
inzake Joego-Slavi~ en doordat Tito aan de macht bleef steunend op de 
werkende bevolking, begon het Y~emlin zijn toevlucht te nemen tot 
een hele reeks maatregelen (Processen, blokkade, •••• ), die bestemd 
waren om de binnenlandse toestand van Joego-Slavi~ te verslechteren 
en om de Joegoslavische leding te dwingen zich meer en meer tot de 
imperialistische landen te wenden om hulpbronnen te vinden en handels
betrekkingen aan te knopen. Dit moest Joego-Slavi~ onvermijdelijk 
tegenover steeds groter wordende eisen van het imperialisme stellen. 

Het antwoord van de Juegoslavische leiders hierop had een dubbel! 
aspect. 'tiat het binnenland betreft zochten zij duidelijk steun in de 
arbeidersklasse. Op het buitenlandse plan durfden zij zich daaren
tegen niet openlijk te wenden tot de internationale arbeidersklasse. ~ 
Pas de eerste Uei 1950 werden de eerste arbeidersdelegaties in Joego-i 
Slavi~ georganiseerd (en dat zonder voorafgaande agitatie). De "ver
dediging van Joego-Slavit!!" werd door de Joegoslavische leiders bu
reaucratisch opgevat, d.w.z. voor alles gebaseerd op de uitbuiting 
van een evenwichtspolitiek tussen de twee blokken; de interventie 
van sympathiserenden (arbeidersstromingen en progressieve persoon
lijkheden) moest een bijkomstige rol spelen. Op dit gebied bleven de 
Joegoslavische leiders volledig staan binnen het kader van de sta
linistische opvattingen aangaande "de verdediging van de Sovjet-Unie"• 
De verschillen kwamen voort uit de mogelijkheden, die op dit gebied 
voor I.îoskou totaal anders waren, dan voor de Joegoslavische leiders, 
zowel ten aanzien van het imperialisme als in betrekking tot de 
arbeidersbeweging. 

Gedurende deze periode wees de Internationale, die voortging 
met de ontwikkeling van Joego-SlavilJ en van de CPJ stap voor stap 
te volgen, op alles wat dat aan positiefs voor de arbeidersbeweging 
bevatte, maar zij gaf ook de gevaren aan, die in de situatie beslo
ten lagen, in het bijzonder de binnelandse gevaren, die kleefden aan 
de politiek van de Joegoslavische leiders. 

Documenten, circulaires en artikelen zijn in deze periode door 
het IS of zijn leden gepubliceerd; wij beperken ons hier tot het ge- ! 

ven van twee uittreksels, één uit de oudste documenten, de ander uit 
de circulaire van 28 Juni 1950. 

111:\Tanneer wij het nu onze plicht achten om het Joego-Slavi~ van 
Ti to en de Joegoslavische Cormnunist:;ische partij tegen de laster-

-lijke-
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lijke aanvallen en uitputtende manoeuvres van de Hussische 
bureaucratie te beschermen, dan niet omdat wij Tit6 als "trots
kist" beschouwen •••••• \"lanneer de leiders van de Joegoslavische 
CP zich niet baseren op de hulp, welke het internationale prole
tariaat hun kan bieden, wanneer zij zich niet op de weg van de 
proletarische democratie in Joego-Slavi~ zelf begeven, wanneer 
zij niet terugkeren tot de politiek van de proletarische wereld
revolutie, door met alle stalinistische opvattingen te breken, 
dan zal Joego-Slavi~, bekneld tussen de stalinistische hamer en 
het imperialistische aanbeeld, het onderspit moeten delven voor 
~~n van deze machtige vijanden".-- (Open brief van het IS aan 
de leden van de communistische partijen en aan alle communistiee 
sche arbeiders, September 1949). 
"Len zou uit het voorafgaande niet moeten afleiden, dat de CPJ 
reeds op alle gebieden gekomen is tot een juiste Leninistische 
stellingname. Het is in het bijzonder nodig te wijzen op de 
grote leemten in de buitenlandse politiek van de CPJ, die te 
veel neigt op te gaan in de noodzakelijke manoeures, die de 
Joegoslavische staat moet uitvoeren, daar hij gelegen is tussen 
de stalinistische hamer en het imperialistische aambeeld. De 
illusie, die verspreid wordt mat betrekking tot de rol van de 
UNO; de idee een einde te kunnen maken aan he·t; oorlogsgevaar 
door een verzoening tussen de vijandige blokken; het stilzwij
gen over de problemen van de socia~istische revolutie in de 
Ve:renigde Staten en in Groot-Bri ttannH!, dit alles dient gere
kend te worden onder de ideologische ~wakten, die nog bestaan. 
---Eet J:S en het IEC hebben evenwel herhaaldelijk de aandacht 
van alle secties gevestigd op het feit, dat de internationale 
revulutionnaire bevisging een grote verantwoordelijkheid draagt 
met betrekking tot de positie van de CPJ tegenover de interna
tionale vraagstwcken. Aan z1chzelf overgelaten zullen de Joego
slavische cornmu...'1isten geweldige moeilijkheden hebben om te ko
men tmt juiste internationale posities. Alleen de actieve hulp 
van de vooruitstrevende arbeiders der gehele wereld aan Joego
Slavi~, alleen een zegevierende campagne van de revolutionnaire 
organisaties ter verdediging van ~oego-Slavi~, kunnen de CPJ 
in verhouding tot zijn moeilijl-::heden helpen bij de overwinning 
van deze ontoereikendheden. 11

-- (Circulaire vm het IS.). 

Alles samengevat trachtte de :politiek van de In-cernationale met 
alle krachten van onze beweging, 1) de grootst mogelijke steun van 
de in~erna-ciona~e arbeidersklasse aan Joego-Slavi8 te verzekeren, 2) 
alles wat positieT ~as in de ontwikkeling der Joegos~avische :revolu
tie te stimuleren, 3) de Joegoslavische corrununis1;ische beweging en 
de voorhoede der arbeiders, die zijn aandacht gericht had op de ont
wi1::~<:eling in J oego-Slavi~ te behoeden voor de gevaren, verbonden aan 
politieke verwarring, die er nog heerste in de opvattingen van de 
Joego-Slaven. 

Gedurende deze gehele periode ontwikkelde de OPJ zich wa-c de 
binnenlandse po.Lit1ek betreft vastberaden naar links zonder schomme
lingen te vertonen. Wa1i de buitenlandse politiek betre:tt, kon men, 
zonder dat e·r een merkbare wijziging in-crad, evenwel waarnemen, d at 
tegenover de versenerping van de stalinistische dreiging de verkla
ringen der Joego-Slaven tegen het Kremlin de neiging hadden bondiger 
te worden en tegen het imperialisme vager te worden. 

Men dient ook op te merken, dat deze ontwikkeling, die gepaard 
ging met een verbreding van de democratie in het land, met een ont
wikkeling van de critische geest, plaats vond zonder difTerentiaties 
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'met zich mee te brengen in de CPJ. Integendeel, het merendeel van die 
leden van de CPJ, die in 1948 zich ten gunste van de resolutie der 
Koninform hadden uitgesproken, lieten hun standpunt los en schikten 
zich naar de partij. 

SINDS DE OORLOG IN KOREA. 

Bij de ontketening van de Koreaanse oorlog hebben wij op het 
gebied der internationale pelitiek een reeks feiten en stellingnamen 
van de Joegoslavische leiders meegemaakt, die, alles bij elkaar ge
nomen, niet meer beschouwd kunnen worden als fouten, die voortkomen 
uit politieke verwarring, maar die gerekend moeten worden als de uit
drukking van een door de leiding van de CPJ uitgezette nieuwe koers, 
een koers, die hem verwijdert van een van de twee blokken onafhanke
lijke positie en die de neiging heeft hem te verbi~den met het imper 
alistische blok. 

De oorlog in Korea is het uitgangspunt geweest voor een ver
sterking van de spanning in de internationale betrekkingen. De lei
ders van de twee tegengestelde blokken hebben overal hun pressie ver
groot. Tegelijkertijd zal Joego-Slavi~ zich, ten gevolge van ver
scherpte economische omstandigheden (blokkade door de Kominformlan
den, eisen van het vijfjarenplan voor de industrie) en uitzonder
lijke natuurlijke omstandigheden (droogte) geplaatst in moeilijkheden 
die onbeschrijflijk zijn. 

Tegenover de binnenlandse sociale moeilijhl1eden en om die te 
boven te komen, zijn de Joegoslavische leiders voortgegaan - tenmin
ste voor de directe toekomst - met steun te zoeken bij de arbeiders
klasse (strijd tegen de priveleges) wat buitengewoon progressief is. 
Op het gebied der buitenlandse politiek daarentegen, neigen zij er 
toe elke hoop op de arbeidersbeweging te laten varen en tegenover 
het .oorlogsgevaar, dat aanhun grenzen toegenomen is van de kant van 
de satellieten van de USSR, zien zij geen andere middelen om weer
stand te bieden dan de wapenen, die ze bij de imperialisten zouden 
kunnen krijgen. Om deze laatsten dan ook niet te kwetsen hebben zij 
de beweging voor de brigades zowat overal beteugeld, hetzij het aan
tal, hetzij het effeEt van de delegaties; zij hebben zich er tegen 
verzet, dat een solidariteitsactie gevoerd wou worden, gericht op 
het wereldproletariaat tegen de hongersnood, die hen bedreigt. Daar 
hun koers niet gericht was op het wereldproletar.iaat hebben •ij hun 
vredescongres georganiseerd, waarin de IDTO en kalin-burgerlijke 
opvattingen bovenaan zijn geplaatst. Tenslotte hebben de Joegosla
vische afgevaardigden in de UNO dubbelzinnige verklaringen afgelegd 
en twijfelachtige stemmen uitgebracht. Terwijl men het aannemen van 
een dubbelzinnige houding in de UNO nog kon begrijpen, mits de CPJ 
openlijk aan de atbaiders verklaarde, dat de staat gedwongen was zo 
te handelen, wegens de moeilijkheden, waarin het land zich bevond, 
heeft de Partij gezwegen. Inv~rschillendè verklaringen (Tito op het 
vrouwencongres, daarna aan een burgerlijk journalist; Bebler of 
Kardelj in de UNO) werd zo ten aanzien van de buitenlandse politiek 
een lijn uitgestippeld, die de weg naar een capitulatie voor het 
imperialistische kamp kan voorbereiden. 

Deze verlclaringen zijn niet altijd zo categorisch als de burger
lijke pers hen samenvatte. Maar het zou gevaarlijk zijn alleen in 
het oog te houden wat ze aan voorzichtige reserves en zinswendingen 
bevatten en de gehele richting te vergeten, die zij uitdrw{ken en 
die een sterk en gevaarlijk afglijden van de buitenlandse politiek 
van Joego-Slavi~ vormt. 

De vorm zelfs van de verklaringen van Tito aan een burgerlijk 
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journalist maakt duidelijk, waarom hij, nadat hij enige maanden ge
leden gezegd had, dat zij handel zouden drijven met hun koopwaar, 
maar niet met hun principes, in woorden in principi~le vraagstukKen, 
capituleert. Op de eerste vraag van zijn interviawar verklaarde hij. 
openlijk, dat er niet genoeg voedsel is voor de bevolking en het vee, 
dat menachter is met het zaaien, dat men gebrek hee~t aan zaaizaad 
voor de komende.lente, dat het transport onvoldoende is. Waarna de 
lUnerikaanse journalist achter elkaar de vraagstukken aansniji t, die 
Washington interesseren en waarbij hhij het isolement vàn Joego-Sla
vi~ onderstreept (Griekenland, de Balkan in het algemeen, Tri~st). 
De journalist noemt vervo4ens China, komt daarna terug op de Joego
slavische problemen: de situatie van de kerk, de militaire situatie, 
de aankopen van militaire uitrustingen bij de Amerikanen en Engelsen 
om dan over te gaan tot het Marshall-plan, het Atlantisch Pact, 
Duitsland •••• 

Deze verklaringen van Joegoslavische leiders vormen.de meest 
duidelijke demonstratie van de onjuïstheid en schadelijkheid van de 
theorie van het "socialisme in één land". Uitzonderlijke natuurlijke 
omstandigheden, zoals dedroogte, hebben deze gang van zaken zeker 
versneld, maar wij bezitten een uitstekend voorbeeld van de grens 
van de krachten der revolutie zelfs binnen het nationale raam. 

Bovendien onthult de situatie het gevaar van een opportunisti
sche leiding in de revolutionnaire strijd. In de jaren van de burger
oorlog onder uiterst gunstige objectieve omstandigheden, zijn de 
revolutionnaire krachten in staat geweest de macht te grijpen onder 
een leiding, die verbonden was met het Kremlin. Deze krachten zijn · 
zelfs sterk genoeg geweest om de leiding vervolgens mee te slepen 
in de breuk met Moskou en in een energieke strijd tegen een moge
liJke verbureaucratisering van het stelsel. Maar door de afwezigheid 
van tastbare steun van het wereldproletariaat en onder de tegelijk 
tegenover elkaar staande en gezamenlijke actie van het imperialisme 
e~ de Moskouse bureaucratie bevindt de Joegoslavische revolutie zich 
door de eng nationale politiek van haar leiding in een doodlopend 
slop. De successen, die behaald zijn ondanks het opportunisme van 
de leiding, lopen gevaar totaal op het spel gezet te worden door het 
opportunisme, ·dat slechts het vraagstuk van de staatsmacht, van de 
bewapening en de noodzakelijke financi~le hulp aan het land ziet, 
maar dat de actie van de internationale arbeidersklasse ter zijde 
schuift. 

Het zou natuurlijk verkeerd zijn te beweren, dat de Joego
slavische revolutie nu reeds veroordeeld is. In de laatste circu
laire van het IS(September 1950) schreven wij: 

" ••••• D"E ONTWIKKELD-TG VAN DE CPJ WORDT BBP A.ALD DOOR DE TUSSEN
KOMST V UT NAT ION ALE EN VOORAL INTI:i:RNATIO:NAL1i.: TEGENGESTELDE KRACHTEN. 
Uit deze laatste beschouwing vloeit voort, dat deze ontwikkeling 
niet rechtlijnig zal zijn - zoals wij herhaaldelijk hebben geze~d -
en dat zij nog lang niet ge~indigd is. ·Een vastlegging zal onmoge
lijk zijn, zolang als Joego~Slavi~ een arbeidersstaat blijft en er 
zich niet een bureaucràtie stabiliseert analoog aan die van de 
USSR. Wij constateren op dit ogenblik de combinat~e van een koers 
naar links op binnenlands gebied en een naar rechts gebogen koers 
op het internationale plan". 

Sindsdien is de internationale spanning toegenomen, maar er is 
in dit land nog altijd geen vaste bureaucratische laag gevormd. Wat 
de internationale toestand aangaat, verkeert deze in een zo wankel
baar evenwicht, dat grote veranderingen tamelijk onvoorzien zouden 
kunnen plaatshebben. Het Joegoslavische geval is in 1948 ontstaan, 
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na verschi.LLande jaren van nederlagen van de arbeiders in West-Eurm
pa en op het ogenblik, waarop de 'kmde oorlog" zich door de blokkade 
van Eerlijn versterkte. In deze omstandigheden was de hulp van het 
internationale proletariaat zeer sterk beperkt; onze beweging had 
zelfs een muur van scepticisme ten aanzien van Joego-Slavi~ te door
breken. Grote stukken strijd van de arbeiders kunnen de situatie be
langrijk wijzigen. Maar zelfs als de internationale toestand geen 
grote zegevierende stukken strijd van de arbeiders met zich mee 
brengt, kan men niet .A PRIORI de mogelijkheid uitsluiten van een 
tijdelijke stilstand en zelfs van plotselinge sprongen in de ontwik
keling van de Joegoslavische revolutie, hoewe~ de meest waarschijn
lijke variant, wegens de beperktheid van de nationale krachten der 
revolutie en de opportunistische opvoeding van de leiding, die van 
een afglijden in een tamelijk snel tempo is. 

Het halthouden op de weg, die de Joegoslavische revolutie in 
de buitenlandse politiek heeft ingeslagen, zou vooral kunnen voort
spil:.1uiten uit een bewust verzet in de boezem van de CPJ. Maar ook al 
is het onbetwistbaar, dat zich in Joego-Slaviö een critische geest 
heeft kunnen ontwikkelen sedert de breuk met Kremlin deze heeft nog 
niet het stadium bereikt, waarin één of ander aspect van de politiek 
van de partij of de staat het onderwerp heeft kunnen worden van een 
discussie in de partij (tenminste van een openbare discussie, want 
het is mogelijk, dat in de boezem van het CC sommige vraagstukken 
onderling bediscussi~erd zijn). 

Wat zal er gebeuren naar aanJB iding van het a:t'glijden van de 
buitenlandse politiek? De manier, waarop de leiding te werk gaat, 
d.w.z. door de regering stelling te laten nemen, zonder openbare 
verklaring of rechtvaardiging (en me1:; reden, want zij kan zich noch 
verklaren, noch zich rechtgaardigen, tenzij zij vierkant zegt, dat 
zij concessies doet, welke concessies zij doet, aan wie zij ze doet 
en waarom zij-ze .doet), terwijl de critische geest meer dan twee 
jaar is aangewakkerd, kan heel goed op onverwachte wijze uitlopen 
op een crisis inde boezem der partij. Om meerdere redenen valt te 
vrezen, dat het stalinisme het meest profijt zal trekken van deze 
situatie. De CPJ is een massapartij; welnu, bij elke teruggAng van 
de arbeidersbeweging profiteert het staLinisme, speculerend op cte 
moeheid, de ontmoediging en de demoralisatie teweeg gebracht door de 
nederlagen,--in de massabeweging ten koste van de meest bewuste voor
hoede, tot wie zich in deze periode slechts een minderheid keert. 
Anderzijds zal het afglijden naar het imperialistische kamp de aller
grofste stalinistische "argumenten" schij~en te rechtvaardigen; zij 
die de problemen niet grondig willen bestuderen, zullen slechts dat 
onthouden en zullen zelfs alle contra-revolutionnaire aspecten van 
het stalinisme niet tellen. 

Wij hebben hierboven erop gewezen, dat sedert de breuk van Mos
kou tot aan de oorlog op Korea, de tendenz tot ontbinding van de 
Kominform-fractie overheerste; sedert de nieuwe koers uitgestippeld 
is, heeft de leiding van de CPJ ppnieuw het stalinistische gevaar 
moeten erkennen door een lid van het cc, de vice-president van de 
Kroatische republiek en andere vooraanstaande leden van de ~rtij, 
aan te klagen. Het is te vrezen, dat zich door deze omstandigheden 
een nieuw hoofdstuk opent op het gebied van de binnenlandse politiek, 
waarin wij de stromingen van de democratisering van het stelsel zul
len zien stilstaan en volkomen tegenovergestelde stromingen zich 
zullen zien ontwikkelen. 

De koers, gevolgd door de Joego-slavische leiders moet dan ook 
de noodlottige gevolgen hebben, wat de internationale crisis van het 
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stalinisme betreft. De resoluties van het IEC en onze vorige circu
laires hebben altijd onderstreept, dat de crisis van het stalinisme, 
verwekt door de tegenstelling tussen de Yerlangens van de massa's, 
die direct na de oorlog lid van de CP waren geworden of' haar gevolgd 
hadden en de doeleinden van de politiek van het Kremlin, door het 
Joegoslavische vraagstuk sterk gestimuleerd werd. Deze had de moge
lijkheid aangetoond van een revolutionnaire beweging, onafhankelijk 
van hloskou, die niet gevormd werd door enige kleine groepen met w&i
nig invloed op de gebeurtenissen. De bewering van de stalinisten, 
dat er buiten hen alleen het imperialistische kamp overbleef en dat 
wie met hen breekt, wat ook zijn aanvankelijke bedoelingen hebben 
kunnen zijn, onvermijdelijk moet overlopen naar het imperialistische 
kamp, deze bewering werd weerlegd door de kracht van een overwinnen~ 
de revolutie in een land van 15.000.000 arbeiders. Dit stalinistische 
"argument", dat steunt op een zeker aantal voorbeelden van het klasse 
verraad door aanhangers van het stalinisme heeft tegenwoordig de kans 
versterkt te worden door de houding van de Joegoslavisèhe leiders; 
talloze communistische strijders, die wilden breken met het stalinis
me om een nieuwe revolutiennaire beweging te bouwen, onafhankelijk 
van het Kremlin zullen, als een dergelijke teleurstelling plaats 
vindt, geneigd zijn hetzij te berusten in de stalinistische leiding, 
hetzij op te houden met elke actieve strijd • 

. ON~E HOUDING IN HET VER IE DEN 

Alvorens vast te stellen, wat onze houding in nieuwe omstandig
heden moet zijn, is het noodzakelijk enige conclusies te trekken 
uit onze houding in het verleden, in het Joegoslavische vraagstuk: 

Laten we nogmaals herhalen, dat de Joegoslavische revolutie nog 
niet opgegeven, dood is. Wat er ook in de toekomst moge gebeuren, we 
kunnen van nu af aan zeggen, dat de Joegoslavische revolutie een be
langrijkè kennis voor de arbeidersbeweging in zijn geheel en voor 
onze beweging in het bijzonder heeft gebracht. 

Een theoretische kennis 2 die wij herhaaldelijk hebben doen uit
komen in documenten en artikelen over: 

het socialisme in één land, 
de revisionistische theori8n over de USSR en het stalinisme, 
de-verdediging van de USSR, 
de theorie van de permanente revolutie (in al zijn aspecten), 
het afsterven van de staat, 
staat en partij na de· machtsgreep, . 
het begrijpen van de onverwachte veranderingen in de CP-en. 

EEN POLITIEKE KENNIS, meer in het bijzonder door het feit, dat, 
doordat onze ideeBn geherwaardeerd werden en doordat de strijd van 
de oppositie (Moskouse processen etc.) weer in de belangstelling 
kwam, het Joegoslavische vraagstuk het begin is geweest van het ver
breken van het isolement van sommige secties, van het uitbreiden van 
de sterkte of van de activiteit van verscheidene van onze secties: 
Frankrijk (jeugd, vakbeweging, intellectuelen), Duitsland (naar een 
nieuwe partij), opvoeding van de organisatie in zijn betrekkingen 
met tamelijk grote bewegingen. 

Meer in het algemeen is de wijze, waarop de Internationale 
Joegoslavische zaak aangesneden heeft, één van de belangrijkste mid-
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delen geweest om de sectarische tendenzen te bestrijden, die zich bij 
ons ontwikkeld hadden gedurende de lange jaren van hoofdzakelijk pro
pagandistische activiteit. ~venals wij in het verleden bij de aanwe
zigheid van linkse centristische stromingen in de sociaal-democra
tie de entree-taktiek hebben ui-cgewerkt, zo hebben wij bij de aanwe
zigheid van de nieuwe ervaring van een stroming van stalinistische 
afkomst en van veel aanzienlijker afmetingen, alle krachten van onze 
beweging geconcen-creerd om hierop invloed uit te oefenen. Wij hebben 
niet de houding aangenomen van toeschouwers, die ontleden, critise
ren en buiten de strijd blijven. Het ging en het gaat nog om een 
strijd, waarin onze huidige krachten misschien onviDldoende zijn om 
een zegevierende afloop te verzekeren, maar het was noodzakelijk zich 
er helemaal in te storten omte trachten tot een degelijke uitkomst 
te geraken of ten minste opdat, wat ook het eindresultaat mocht zijn, 
de voorhoede er theoretisch en politiek versterk-c uit te voorschijn 
mocht komen om toekomstige strijd te voeren. Er bestaat geen andere 
weg voor het opbouwen van een nieuwe revolutionnaire leiding dan de 
deelname aan alle grote stukken strijd der arbeiders en al hun poli~ 
tieke ervaringen • 

. A.ls het verval van de Joegoslavische revolutie een feit zou 
worden en uit zou lopen op de liquidatie ervan, zou dat een zware 
nederlaag voor de arbeidersbeweging zijn - dus ook ons zelf - maar 
de activiteit, die onze beweging ontplooid heeft, de autoriteit, die 
zij aldus in nieuwe kringen heeft verworven en de activiteit, die 
zij moet blijven voeren, moeten daarop gericht zijn, dat de resulta
ten, al zijn noch zo aanzienlijk als wij wens-een, noch zo veel belo
vend, als zij op zeker ogenblik schenen, toch zo merkbaar mogelijk 
voor de versterking van de revolutionnaire voorhoede zijn. 

ON~E lTISU\'lE HDUDDTG 

Onze houding van dit ogenblik is in het bijzonder uitgedrukt in 
de oproep, die het IS tot de Joegoslavische communisten richt. Deze 
oproep is zowel opgesteld voor de Joegoslavische communisten, als om 
te dienen voor de opvoeding van de revolutionnaire voorhoede in de 
gehele wereld. 

Het is een alarmkreet, een oproep, een waarschuwing. --·Een 
alar~creet om de gevaren, die de Joegoslavische revolutie bedreigen 
(haar verdediging zou verzvvakt Vierden door het isolement, dat de 
buitenlandse politiek in de internationale arbeidersklasse teweeg 
zou brengen). 3en oproep aan de gehele CPJ om de koers te wijz1gen, 
die hij ingeslagen is. ~en waarschuwing van onze kant, dat wij onze 
houding van critische steun zullen opgeven om ons voor te berèiden 
om over te gaan tot die van eenrevolutionnaire oppositie, indien 
de omstandigheden dat eisen. 

,Onz~ oprpep betekent noch. een daad van breuk met de CPJ, noch 
een verklaring van vijandschap jegens hem. Wij onderstrepen onze 
critiek, wij geven de gevaren aan, die zich duidelijk aftekenen -
·niet eenvoudig omdat er concessies gedaan vwrden, maar omdat deze 
niet bij de naam t:enoemd woràen en ze zelfs gedealiseerd worden -
maar wij lopen niet op de gebeurtenissen vooruit. Wij roepen nog 
niet op tot het vormen van een oppositionele stroming, wij zeggen: 
de gehele CPJ moet zich uitspreken over een politiek, die tot nu 
toe alleen door leiding is aangegeven. 

Deze houding is niet onveranderlijk; de ontwikkeling van de 
situatie kan ons zalf's noodzaken deze houding snel te veranderen, 
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maar in dat geval - zoals in a.Lle omstandigheden - beschouwen Wl.J 
ons zelf niet als buiten de gebeurtenissen en de strijd staande en 
putten wij al.Le mogelijkheden uit voor een ingrijpen van onze kant 
om de si~uatie in gunstige zin te wijzigen. 

Het is mogelijk, da~ de Joegoslavisch leiders, aan de ene kant 
onder ae druk van het imperialisme, anderzijds ons ingrijpen als 
voorwendsel gebruikend, hun houding zullen wijzigen op die gebieden, 
waar zij contact met onze beweging hebben. Dat is een mogelijkheid 
waarmee wij rekening moeten houden bij het bepalen van de houding, 
die wij op verschillende werkterreinen moeten aannemen, maar dat kan 
ons er niet toe brengen het initiatief te nemen tot een breuk bij 
die activiteiten waar contacten bestaan. Wij oefenen druk uit en wij 
roepen alle vrienden van Joego-Slavi~ op om druk uit te oefenen tot 
het stopzetten van een rampspoedige koers. Indien de Joegoslavische 
leiders zelf het initiatief tot een breuk zouden nemen, dan zou dat 
een daad van zeer belangrijke politieke betekenis zijn. ~Jaar ook 
hier, zoals op elk gebied, moeten wij vooruitzien,· maar wij weigeren 
vooruit te beoordelen en de meest pessimistische politiek te volgen. 

HST STALIHISLE, DOODGRAVER VAN D"t!: REVOLUTlli. 

Een ander belangrijk punt betreft onze houding tegenover de sta
linisten in deze kwestie. ~ij hebben zich van de aanvang af tot in 
hun eigen gelederen tegenover de Joegoslavische zaak in een verdedi
gende positie bevonden en zullen zeker trachten een maximum aan 
voordeel uit te compromissen en eventueel uit de capitulaties van 
de Joegoslavische leiders te trek~en. Niets zou onjuister en nood
lottiger zijn, dan een verdedigende houding van onze kant op dit 
punt. Wij moeten integendeel krachtig het stalinisme aanwijzen als 
het meest verantwoordelijk voor deze situatie. Het is weer een pro
letarische revolutie te meer, waartegen de stalinisten alle middelen, 
waarover zij beschikken in werking stellen. Toen de arbeidende mas
sa's op de morgen na de 2e wereldoorlog het kapitalisme konden ver
jagen uit ·~u.ropa en A:zH!, bestond de politiek van het Kremlin in het 
herstellen van de kapitalistische orde in geheel West-Europa en in 
het verstikken van iedere onafhankelijke massabeweging in de landen 
van de Sovjetzene. In Joego-Slavi~, het enige land waar de massabe
~eging echter overwonnen had, hebben ~j alles gedaan om de revolutie 
te worden. ~ij hebben de Joegoslavische lèiders een tijd lang gedwon
gen tot een overeeru{omst met de inheemse bourgeoisie; later, toen zij 
de CPJ niet hadden kunnen russificeren, zijn zij een laaghartige 
strijd begonnen- tot en met blokkade·, voorbereiding tot een gewapend 
conflict- om te proberen het land in het imperialistische kamp te 
drijven, liever dan een onafhankelijke arbeidersbeweging te laten be
staan. Indien de Joegoslavische revolutie moeilij1Lheden ondervindt 
in haar ontwikkeling en dreigt te beuwijken da~ komt·niet slechts 
doordat haar nationale krachten een grens aan die ontwikkeling stel
len, niet slechts doordat haar l.eiders geen vertrouwen in het wereld
proletariaat hebben, maar ook en vooral doordat zij gedurende meer 
dan twee jaar de meest hevige aanval te verduren heeft van de ont
zaglijke krachten, waarover het Kremlin tegenover dat kleine land 
beschikte. De verstikking van de Joegoslavische revolutie, die door 
het Kremlin nagejaagd wordt is een misdaad, die het stalinisme op 
zijn balans zal moeten schrijven. 

Het Internationaal Secretariaat. 
15 november 1950. 
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Dezerzijds wordt mede~;;:a.~~:;-~··~~~~~uren 
van 7 Maart 1951 in de Van der Kunstraat te 's-Graven
hage door de politie zijn aangehouden terzake van het 
aanplakken van bilje ten (zie bijlagen): 

Willam Frederik DOLL"EMAN, geboren te 's-Gravenhage 
2 Mei 19 1 en 

.A.lbertus ZWAN, geboren te Leiden 
Ja~n=u~a~r~i~9~~~=F~~~~~~i~e~nst bekend. (einde) 
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RTROUW'ELIJK 

De U bekende ROP-er Caesar GROOTVELD is tevens lid van de ABWB. 
Hij kreeg van de laatste organisatie een briefje, waarin h~j 
werd uitgenodigd om deel te nemen aan een belangrijke bespreking. 
Hij bracht dit verzoek bij het afdelingsbestuur van de ROP en 
wenste instructies hoe te handelen, daar het zijn indruk was dat 
men bijeengetrommeld werd om ~ecomité•s op touw te zetten. 
Mocht, wat hem betrof, dit een stalinistisch comité zijn, dart 
paste hij liever daarvoor. 

Het bestuur van de~ gaf hem het advies (dit in verband met het 
gesel met de Berenschottarieven in de bouwbranche en het toen 
aan de gang zijnde stakinkje) om die bijeenkomst van de ABWBop 
15 Maart jl. bij te wonen. Het bestuur was er nl. niet geheel van 
overtuigd of het hier wel het vormen van een comité gold. Zou dit 
echter wel het geval zijn dan mocht GROOTVELD in geen geval zit
ting nemen in een comité van uitsluitend CPN-ers en EVC-ers. 
Wèl mocht hij zich disponibel stellen voor een comité, dat per 
bedrijf, namens het personeel, werd ingesteld, mits ook Uniebonds
leden daarin zitting namen. Dit laatste werd zeer belangrijk be
vonden. GROOTVELD moest naderhand verslag uitbrengen op de leden
vergadering der ROP. 

GROOTVELD heeft hieraan voldaan en ·bracht op Zondag 18 Maart jl. 
verslag uit. Het bleek, dat zowel hij als het afdelingsbestuur 
muizenissen hadden gezien. Een en ander bleek geen bijeenkomst 
te zijn geweest om in een onderonsje comité's in elkaar te zetten, 
doch een doodgewone ledenpropagandavergadering, waarin werd opge
wekt te ijveren voor nieuwe leden, eenheid, colportage met Wer
kend Nederland e.d. 

----------

Dezerzijds Z~J aan bovenstaande toegevoegd, dat het aan de gang 
zijnde stakinkje in de bouwvakken met ingang van 19 Maart jl. 
werd opgeheven. Over de eisen der werknemers wordt nog geconfe
reerd. 
==========================~======================================= 

E I N D E F3 • 
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Hierbij doe- 1k I toekomen een foto-copie 
van een brief met bijlage afgezonden door de x 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumemtatie ge
richt aan G. de Wi~de, geboren 22.6.1900, be
treffende Communistische act'iv1te1t 1n de be
zettingstijd. 

E 1 n de. 
----------



1\_./ 

. .51NSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE 
.:TIE: Prof. lllr N. W. Poothumus 

Prof. Mr B. H. 0. Hermesdort 
Prof. Dr z. W. Sneller 

CHEF: Dn i... de Jooc 

Zeer gèaohte Heer, 

AMSTERDA~27 laaart 1951 
Hereneraebt ftfel. 30065·36062·~ 

474 

Destijds was U zo vriendelijk de op 
bijlag8 vermelde gegevens te verstrekken.~> 

Daar het in het voornemen van onze in
stelling ligt, ill de loop van het jaar een 
eedr.1kte catalogus van de Nederlandse ille
gale pers te doen verschijnen - hetgeen U 
wellicht reeds bekend is -, leggen wij gaar
ne thans de op Uw blad betrekking hebbende 
tekst ter verificatie aan U voor. 

Wilt U deze tekst voorzien van Uw op- of 
aanmerkingen, of voor accoord getekend, aan 
ons terugzenden? Een daarvoor bestemde enve
loppe sl'.li ten \Vij in. 

Nogmaals wil ik U van harte dank zegge~ 
voor Uw medewerking, zonder welke het ons 
onmogelijk zou zijn geweest, een verant-

L 
woord overzicht van de illegale pers in Ne
derland samen te stellen. 

Met ~e m~este hoogachting, 

Jlej.L.E.~ 
Hoofd Nederlandse Oorlogs

collectie. 

F} ln dit geval kreeg ik ze T&n de heren 
Santen en ~erthus. 
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Naam: REVOLUTIONKAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ( OPENBARE 
VERGADERINGEN) 

Naam: REVOLUTIONNAIR COMMUNI3TISCHE PARTIJ(ORGJNISATIE) 

Afz. : :r.. D.Rotterdam Datum: 19 April 1951 

Aard van het stuk:Verslag van besloten bestuursvergadering van de Revolutionna.ir Communis
tische Partij(RCP),afd.Rotterdam,gehouden 11-4-1951 te Schiedam. 

Tenslotte stealen Versloot,H en Siteur,P. voor de naam van 
de partij(R.C.P.) te veranderen in R.S.A.P.Zie ag.nr.107628/0D 262. 

Uitgetr. door: p. v.B. Op aanwijzing van : B IV 

Datum: 19 November 1951 
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,. -.,_.~t'tt·~·-CJ>N-opposi tie. 

~r\tàltîlti ::::,{· :~ -: · · 
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8 Mei 19 

' . 

• -f --- - .,;· ~··~ / 

.. "'~~&ar aanleiding van Uw bovena.angehl:talè schrj jven, zij ba ... · · · ·:: 
: · richt, dat de samenstell~:t ( s) van het door U in fo"tQeopie' · ·>' J 

to~ge2.:ortd en pamflet "Waar ga.&n wij heen", de~er.zi jds_ J:~,i.e~ ~- . : 
bekend is ·~~j1l}_lrun.nen worden. Mogelijke verv:olgexempla~n .. '.: 

~werden hier, evenals dit eerste nuinmer.;..niet gesignalee~d\'. >· 
Uit de inhoud V'<J.n het pa~flet zou geconcludeerd kunnen wo,r- . 
·den, dat.het uit de hoofdstad afkomstig is.·w~arom het pam
flet, zor:üs U schrijft, zich slechts rici1tte tot daarvo·or · 
uitgezochte, voora.-.mataande CPN-ers hier ter st.ede, blij'ft · ·: 
een duister punt. Immers deze lierJen zijn genoegzaam me·t dè. · -·~; 
dialectiek en oorzaken Vé:l.n p&rtijzwenkingen op de hoogte- om ;; 
aanstoot te nemen lil.an voor normaal-politiek denkenden ~tui,;.. _.:·: 
tende gedragslijnen. Een zekere beduchtheid voor hunne func..,.· 
ties, in het algemeen, zal hen eerder weerhouden zich bij 
oppositie aan te sluiten dan d&armee. homogeen te gaan. 

Dat er een hechte oppositie in de CPN ae.nwezig if'l, een oppo
sitie dus met vertakkingen en -wellicht- een {papieren) 
spreekbuis els h. v. het enderhavigt: epistel, i~ tot nu toe 
te dezer stede nie't kunnen blijken. Uiteraard zijn er in de 
loop vnn de tijd in de CPN slachtoffers gevé!.lle-n c.q. ge
maakt als gevolg van geconstateerde deviaties in de par,tij
lijn. Frappante voorbeelden daarvan zijn b.v. KOEJEMA.NS en 
Petrt:1· ELDERING. Dat een en ander in de partij aanleiding . 
heeft· gegeven tot wrok jegens de leiding is aannemeliJk,. 
zelfs verklaarbaar, maar van een in eigen kring blijven a.q. 
Baan wroeten is, medEL bij de dezerzijdse contacten, niets 
kunnen blijken. De teruggang in leden, abonn~'s, de door de 
CPN _ge 3ignnleerde in8cti vi te i t in eigen gelederen! ·de vrijwel . 
permanente geldehonger e.d., belichten in voldoende mat• hoe 
eventuele ontevredenbeid haè:.i.r ui tv1eg vindt. Daar de CPN zich, 
blijkens het vGrmelde in het door U_ Ewngeháalde rapport :No. 
3186-1/50 d~. 10 October 1950, op het laagste niveau, dus . . 
Han de basis (afdeling) Z.V,ivert, wordt ruchtbaarheid aan roye·
menten zo veel mogelijk Verm-eden. De door de rartij, mede 

'in hèl.ur vakbeweging (EVC) gevoerde, allengs strakker wordende, 
lijn in part i jzui veri1eid en -be trotn-rbû.arhe id, doet ver.moeden 
dut de CPN wel degE:lijk de eev.;;.ren inziet van een in haar 
boezem be<Jtaanàe oppositie, weshalve zij zich tijdig poogt 
te ontdoen van leden, die, om •..;elke reèen dan ook, onvoldoende 
volp;zaam zijn in de uiteestippelde partijkoers. Dat hieraan 
ook prominente figuren ten offer vallen, is hij het klimmen· 
a er j:lren be\olezen. 

Aan de hemd van t";ebcurtenj3sen in bui.ter.landse communistische 
p:3rtijen, vldéiraD.n, lTlet elle ;tnvc1f~en v-oor deze partijen, de · .: 
t3.nàen v:a: het "titoïsme•· met succe:::J llP-bben geknaagd, zou de ·,~ 
veronrierstellinr~ f'.:opparo kunnen worden, d:;.t ook hier te l,an ..... : 
de eer: i'er,·~elJjke "breuk" niet ormotSolijk zou zijn. Ind&rdaa.d.;: 
Even;,;el, de num<~r)e:{e invloed der stçJjnisten op het pólitie.lt .. : 
er economi.l'lcL leven in NfdierlD.rid weep,t niet op tegen di~ ·:i,.n ·:.;·-~, 
b.v. Fr~:..nkri jk of Italië,· m.H. 'vi., het aanvreten en nit_.}lo.~lerf~-::. 
Yan het m,tionaal mab.t:~cb&.p}l~3lij !r bestel valt oe Holla.rid:S.i!J~' :·:. : 
st.'llinist, l1ij g•:;brek ae.n voldoende hentt;enoten, En m&qe:·: 
een tE1~ort 3< .•. n invloed op med.e-bF.:i'rijfs&rbei,ders."oneind-t.g 

\ •·. . . ·'' ':• . . 
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veAl rnoeilijk~r 0~-·n :c..jn ~~u.rin i..JL:l,f:r to~.~r.ru-::te ,r:~enoemde bui
tf:nlt;.nrh0 :;sE:9tYf:r'.;)''t. T~t:t in~·ic!~t or rrilit:.ir terrein, met· 
nc~ :ne r; e ho~.; è i rtt~ t ~ 0. V. e -,e~ t uet.-1 bt;J 2'-t>- t tenè r~ Hv ;:;-:ü '3 c he legers, 

'mo;:;~ 'hicrr.ij d8n t.uitr;J! bsoc';ou .... i~i.~; \·.ror·:(·:n !'C:lnten, behoudens 
de o:-H'1r·r~im; d •. t t;: c.i~zor '1tei~e ï:Oé,~ niet ;·r:r( f_::Emerkt dat ~en 
o"!' nndcr (tc~.-,r·J.'n•·,::v.~nd) co·~,nn~nj :::t ·:·"!.eh hcü..,..t f:::euit ,eon d_er- · 
t.··li~k, e'rr-·:-rtt.::.:c:el Hc.t:-::si~ch 7oornR;;~en te weerst::wn. ·'· 

;;'t?:tt~r:;.i.n :..rerr'; in .·~e ::rrl(:rl:-.;:.d-:-:(: per.:; i!': FEbru~ri jl. geviäg: 
r·c-rr~··.'.·+ 'T'~r. E:•o:.~ l'n TTtTC'I"'ht QTj•-~·--jc\-.+1" I'A'~'TA-:<J'·Tl\' co~j.'!T'."t~-It:"!)nr~l't\'.T!:;'I f~V Jt,_~ .. ·t;. IJ •-:._ .&. ~ .,l_i -~ ._.' • - _. l f".,-.'-.' 1.-• ..... ~ ~-'-"""~.._:'-J..~ ..... J ,,&. ...... , 1 J,; J": •J"'vr'~ 

;r··Tv· .. ·nr·''C'"T'_ ..... r· ~-- ·h·-· , .... t ·• ·1-l r· ..... u ....... _ .. .._..:,";.;..i.J,...r. ·0::: c.:::_r. l.J : . ..Lr::' :•C ror.t:C!1 VPrrr.L ue . 1.guren etl 

·~:: 

···r·oepe·I'~!·-=···p '~r.:·'·'·'•">1 '"'!'!'·, 0 '71"-rl"•'(·l crr·,11C'•"'t ~·~eh iill'nr:..•a '"""'n de"'e ~ ...1... ~0 .......... ----'--' ..... - . ---~ ...... ~~ .J.l..~. ~ v:. __ .... - •- ,_J ,, ~ ...... _ e...,t~ V'!;t. - ~ . 

hC:I·if-;;:;ing t'S'! t3 i ::;t'-:.nci~ren, z o~t'l.t i H fci te een '3}3,c~ .in d~ luoht _. 
over'~-,leef, vo0r ::""~rë>r oe::-·or?i:Ï'~"' \.f:j'>:rneerr~)::J1.r. E11 zowal. d~.·:~,~;<·r·..: 
CP11 als de RCP zochten de 8Chuld van deze can~rd bij .el~~ ·v~ •· 

\Jac:.rbij DE' \'iAARiiEID overging tot ee-r.. ('~roorziëhtig) verbat).(\F;t._-; 
l8g:sen t:B3·:;·l rl i t persbericht en de SOClALISTISQHE UNIE. l{ê;'t :-: . 
oremw v'fJn cleze 'ffiJIE, het blaà NIEUWE \f.E:RELD ?àn 17 J!~art )1~ ,. 
publ:icf'Jerè.e een "Or~,~l brlèf a<:Jn <iA leden v9.n de CPN",. gesc~•-, 
ven door de ex-CP:I-er Gerri t ROORDA. In ni t ble.d w&.g "'Yena ' · 1~· 

- . . -~~_t. . ,·~''· t 
opgenomen een '3.nonieme brief van O!Jpositionele ·1ied.e·n;-uit·:,:4~~"·'·; 
CPN, die een en· a.nder op hun partij hadden af te dingép. -en. ):·:;e -~ 
r'lie zich ten <'loel .st~llen èe z-ich in de CPN ve.t.z~t:t~~·:iJt~~.-~-~:; 
ten t~ bundelen en hen een de leir. ing van de CPN .. t$· lirm•J!l:~ ·~r? 
Zij noemden zich jarenlang lià V<-ill de CPN e!l- zouden· a~~n-;_:.::'~~ 
VOOrm;.:nstaande functies bek J.eden Co Ç. "lebben J."ekleèd •· .. ~1_j\;f.1$"';;; .. ~ 
pen ~lle k&me·r~de:il, ~x-lBdon à er CPN, leden dèr CPN d~:~ .. ~.~;~};~~ 
meer in de CPN kunnen of "'illen blijven, leden der.OPN•~J4t'~--~J~J 
royemt;ntsbijl boven· het ho __ ofd hangt, toe om niet aan-",~~·,7.·_·= .. ·~~ 
te hll jven staan, 'lfta<Jr het: 'ToorbeE;ld van ROORDA te :yolg&tî~·. .~.if~i 
li<'l te worden van ~ 2001ALI~TISC 7 tE UNIE. "tao.r is ;u~ ··ä~f:J~~\j 
li:::;tisch onderdat:·•. : . ,· ·":-.,~' .. \::·J;f.:.:;;'"~';,~, 
De stellers van deze verkl+.>ring wensten ~1un ·cri tiek,. vöOf~l~~ 11::, 
noe; 1,n en buiten èe C:PN arto:"liem te hedrijven. '":, . .-:;:'::·:~.J-·1/~-.;·~~ 
te redactie van NIEU\'E WERELD tekende a~n, à').t.Zij ge·grorul«~:~:.7.~:'·J 

· red·en httd à.an te nemen dat de Ramenc;tell6r~ voora.al'lste.a.t1d~ :;'"• r-.; 
lenen van de CPN zijn. · , .·. · · .:',:,>.!:::-r,i 

' . . ··~ . ,· . ·. ,_ ':-,.c·.>.:. ~ 
Slechts DE TRI.BUNE ven 24 J-Iaart jl. ~ine op deze #o . qs~t-iE' ' ·: 
in, k;ennelijk met zeke~ ~enoegen, dr>ch mr..;t crit · 
van'~de in de bedoelde ver·~laring: vo{:rkomende de~L~~g~~-~ 
het Trotskisme. In de N~PÇiK WEJ;iÄLD van 14 April: 
Maurice FERAm;s ~n de RC!,het w;.oord om te get · 

i weerzin. :tegen !n de verklàring voorkomende "la.;3 f merltin.gen .jege}\a het Tr,ot!"1~~I!le. . · 

, ... ~, :' Al deze'·'· g~nbe.mde oppoeiti~·Îonken ti oen hieF 
,,; , . , ·' { zen, d~~<,·è'EI;n 'bepaald deel ~yan link~e ?rgan 
· , \ ming van· eer.n. z • .-g~ Derde M~cht hier te ·lande. voo·, TBIR~~.:.:J~.:a,l.; 
->' 1 \lijke lectuur. de \lereld 1$tul.tr't, in d& hoop 

't~:' litieke splijtzwam: ten f'igen bat• .. iïe kuhnttn. --~"f-9l~.~l!ll 
''" zen voor dit'vermb:e.d~n zijn ni8t .V'O s 

, .. wijzen van &en geörgani?e.rà.e oppos.it 
niet .2eggen 1111 -da-t een ver<'l er gelè 
lijk bestfl9!J.de, dergelfjk~, OJlPQ,e1t 
., ' '· .: . . ..... : .. . ·. . i;· . · ....... ·' . ·. :.·· ... . 

. Ten slotte wordt de aandaqht. geveetigd· .. · .. 'lii!Cit.,..., • ..:,ft 

dest1j'ds-"·11d ·van de. C~N, ~ie in 194~· e~-tït•iäl 
. ,' ~ brieven (doch met naam :én iadres.) ruu· .... ...,· ·-v6Au.jo, 

nstderband· ·Vael··resultaa:t. vo0r de RCP ht·è .it.:~~~:;. 
niet worden \:)e~eèra. ·· (~ïe--Uw "brie! 2165/I' 
19 4 6 ) . . . ' ·';t . :. . . . . . . . . - " . ~ ., : ,; -

.,. .. .... .~·- .. :: ·. 
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o.a.v.: ::e IV 
~at.: 14-11-51 
Par.: 9) 

V A n 0 
.,. 

--- . .:!·-
Naar aanleidl.ne; van het artikel. op blz.,3 ·· 

va.n ~ TRIBUNE"- (orgaan van de .Revolutionnair Commw:dst1 ..... ~ 

scJ:le Partij), No:265, van 26 i:.~ei 1951, onder het ops-chrift!. 
~'ONZE ~'lENSEN BIJ IET 60-JARIG B.GSTAA.ll VAN PHILIPS", ond~ .. 

~;·· ... 

tekend net de initialen: F .ID:,. noge ik U bet-ichten, dat ', · . · .. 
b.ij onderzoek is gebleken, dat bedoeld artikel is'· van àe. ' ' 

h,ond van: 
Filip G R A V E, 

1908, thans wonende 
noemt: Filip BLOKS. 

geboren te Ons~.dde~:~-~ :·~8 .. ~ -
te .tunsterdam, (-adres o;$)&kèll4).·~. 

GR.i\.VE werkte enige tijd, tot 12;2~19?~• in de 
,·i'.. 

afdeling Trekkerij in de Philips Fabrieken te.· Eindhoven.,,, en· 

woonde toen aldaer Bezem0traat 6.- . . . 
. , Hij is l2ter verhuisd van Eindhoven ·naar .Ams~e;r:-~\· 

dàm en hij werd o.p 14 1.:e1 1951 gekozen als lid ·van het Cén-
- ·: . ;r 

traal Comité van çle H.C.P.-

.... -------------------------------------
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Betrouwbaarheid berichtgever: 
Waardering bericht: 
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(- Leden, bloedverwanten van hen en sympathiserenden met de ROP 
dienen voor 14 Juli 1951 een bedrag van honderd gulden bijeen 
te brengen teneinde eendelegatie af te vaardigen naar het 
wereldcongres van de IVe Internationale, dat te Parijs zal 
worden gehouden, aanvangende per genoemde datum. 

De Franse sectie heeft. geprotesteerd tegen het houden van dit 
congres per die datum, daar zij verklaarde de documenten en 
resoluties te laat te hebben ontvangen om ze voldoende te 
kunnen bestuderen en bespreken. Deze sectie eiste van het 
Internationaal Bureau dat het congres zou worden verdaagd. 
Zij stelde de andere secties hiermee in kennis en vroeg om 
hun mening hierover. 
Het partijbestuur van de ROP heeft de Franse sectie doen we
ten dat een en ander in de ROP een vlot verloop heeft gehad 
en dat de partij zich niet achter de Franse sectie kan scha
ren. 

~ Natalia TROTZKY, de weduwe van de op 20 Augustus 1940 in M~xi
co vermoorde Léon TROTZKY, is uit de IVe Internationale getre
den. Middels DE TRIBUNE wordt daarover een overzicht gegevèn, 
behelzende de oorzaken daarvan, en waarbij een uitvoerige 
verklaring van het Internationaal Bureau zal worden gepubli
ceerd. Een en ander moet verband houden met de verdediging 
van de Sowjet-Unie. 

Daar de partij thans niet aan de financi§le voorwaarden inzake 
candidatuur voor de kome.nde verkiezingen in 1952 kan voldoen, 
werd voorgesteld een verkiezi. ngsfonds te stichten. Uit de be
sprekingen kwam vast tè staan dat dit veel voeten in aarde had. 
De partijleden zijn zwaar belast door het TRIBUNEFONDS. Dan 
nu de kosten voor afvaardiging (zie boven).; Men verwacht met 
een en ander vast te lopen, vooral omdat de TRIBUNE geen stoot· 
je meer kan verdragen. Gepoogd zal worden bij de Franse en 
Amerikaanse secties geld los te krijgen. Het in te stellen 
fonds krijgt respijt tot September a.s. · 
Men hoopt bij de komende verkiezingen in verschillend~laatsen 
tot lijstverbindingen te kunnen komen met de Socialistische 
Unie. 

Tot slot werd gewezen op de discussie, zoals die in het week
blad DE VLAM van 16 Juni jl. heeft plaats gevonden tussen 

)(} Sal SANTEN en Frits KIEF, over het tro~zkisme. Sal SANTEN 
~~ziet van verdere discussie af. Harry OOMBRINK evenwel krijgt 

volmacht om een persoonlijk artikel over KlEF te schrijven. 
Mocht DE VLAM dit artikel niet opnemen, dan zal DE TRIBUNE 
haar kolommen beschikbaars tellen. . 
;~~ï3:f _________________ i_Ï_N_n_Ë ______________________ F;:----· 

~--------------------------------------------------------
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Op 16 Februari 195:t werd een vergadering van het 
"Syndicat Autonome des Ouvriers du Transport et Taximen" 
te Brussel gehouden. 

-....-1 
De voorzitter VEREECKEN, Georges, geboren te 

Tourcoing (Frankrijk) op 21-8-1896 zegde dat hij een 
brief aan het Nederlandse Trotskistische Comité had ge• 
richt om de aá~sl~ing, in blok, ,~~agen van zijn 
organisatie met dit comité, zonqer echter de namen van 
de leden te vermelden. -

Deze brief was aap de genaamde H.H. DRENTH, 
18, Holleweg, Scheveni~g~n, verzonden. 

/ 
/ 

,,.·' 

~ 
"--r. 

De 4e Juli, 1951. 
~ 

···c,< 

~- ' - . 
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Betr.: Correspondentie uit 
Duitsland aan H.H.Drenth. 

IV AV 3 

VEB!ROUWELIJI: 

. !e Uwer informatie JllOSe ik U aededelen, clat aaa 
H.H. Drenth, Holleweg 18 te ScheveDiDgea, 
een Srief sou sijn gericht 4oor 4e voorsitter van het 
"Syndic at Autonome des Ouvriere 4u !l"aDDIport et taxiaen • 
zekere G:Bfs•• Vereeo~a, waarin deze versoabt sich aet 
zijn org satie en iloë te mogeD aanslwJ:~en biJ het 
"lederlandse !rotzkiatiache Coai\'", waanaede waarschija
lijk bedoeld is het Centraal Coa1t6 vaa de R.C.P •• 

Gaarne sou ik van U veraeaen of 4e hiergenoeade 
Drenth identiek is aet de ia mijn a4a!Biatratie voor
komende Bugo Herman Dreath, geb. 23-2-1916 te Baste 
(Dld), wonende te Den Haag, Jraakeaa~t 35b. 

Aan de heer Hoofdcommissaris 
van Geaeentepol1t1e 
te 
'a - G R A V E I HA G E. 

BE! BOOPD TAB DB DIEBS!. 
vM';.. •aaeDa deze, 

I 
i 
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ACDI P/1 S'IJ' 
• - -···-Betr.: _H_ET_T_R_O_T_z_K_I_SM_E_I_N_N_E_D_E_R_LAN_D_._..;:!ii~~~ ... :r U ,4. ~~'-

Onderstaand treft U aan een uit goede bron 
ontvangen overzicht over het in margine vermelde onderwerp. 

Het is een dwaling, in :~ederland voor 1939 
te spreken van een echte Trotzkistische beweging. Wel waren 
er telkens óroepen, die zich op lrotzky beriepen en die 
Trotzky verdedigden, maar tot 1932 deed ook de officiële CPN 
zulks nog altijd, getuige 
het partijorgaan van de CPN, de toenmalige Tribune. 

De centrale kwestie, die hier te lande telkens 
opnieuw aanleiding gaf tot conflicten ·was de vakverenigings
kwest~e, opgeroepen door het bestaan van het Nationaal Ar
beide Secretariaat. 

Het NAS had omstreeks 1920 rond 25.000 leden. 
De Voorzitter was H.SNEEVLIET. DE KADT, die toen nog amb
tenaar was bij de posterijen te Haarlem, was bestuurslid 

.van de Federatie van Overheidspersoneel, waarvan de tegen
woordige directeur van De Vlam voorzitter was. DE KADT was de 
e.erste Nederlandse opposant, die zich op Trotzky beriep en 
die de opvatti~en van Trotzky als de echte bolsjewistische 
zienswijze hier te lande verdedigde. 

Niettemin is de groep DE KADT nooit een echte 
trotzkistische partij geweest. DE KADT kwam er spoedig toe, 
getuige zijn boek "Van Tsarisme tot Stalinisme" de luxem
burgistische critiek over te nemen, en daar vdtel ook de 
critiek op Trotzky onder. 

Een veel sterker persoonlijke binding had 
gedurende geruime tijd Henk SNEEVLI~r met TROTZKY. SNEEVLIET 
heeft lang, vooral sinds Trotzky's verblijf in Principo, 
~~wel persoonlijk als politiek contact met Trotzky onderhouden. 
Maar SNEEVLIEr .vas geen voorstander van de vorming van de Vierd· 
Internationale. 

·Fokke BOSMAN uit Zaandam, destijds partij
theoreticus van de RSAP van SNEEVLIET heeft in de zomer van 
1948 een uitvoerige brief geschreven waarin hij een deel van 
een verslag van een partij conferen.tie van de RSAP overnam, 
meer in het bijzonder een redevoering van SNEEVLIET. Deze 
conferentie werd gehouden op 3 en 4 Juli 1937 en het betoog 
was gericht tegen die jongeren, zoals Sal SANTEN, die contact 
onderhielden met de in wording zijnde Vierde Internationale 
Hie~olgen dan de woorden van SNEEVLIET: 

"Zulk~- jonge oude kerels kunnen voor mijn part 
gaan wandelen, die zich door het I.S. laten gebruiken,spelen 
met hun lid~atschap en gaan onverbiddelijk en snel buiten 
de deur." 

"De politiek baby's van het Centrum pogen be
roering te wekken in de Hollandse Partij. 

( 
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Zoals ze het doen in de POUM noodzaakt ons te spreken. Wij 
zullen spreken en ze zullen niet ontzien worden. Juist nu, 
omdat ze gedreigd hebben de partij van binnsn uit te desor
ganiserEn. Wij hebben geen brieven gepubliceerd uit angst 
maar uit medelijden en Eespect voor een oude strijder als 
Trotz:ky". 

Ons eerste verschil met Trotzky en met het 
I.S. ligt hier, dat wij op het standpunt staan en de hele 
partij met ons, dat wij de stichting van de 4e Internationale 
onmogelijk achten zonder het bestaan van reëele politieke 
partijen en zonder het plaats vinden van grote activiteit 
van het proletariaat. 

Slechts bij grote gebeur~ssen, ~s het pro
letariaat slagen toebrengt aan de bourgeoisie en niet in een 
.tijd van nederlagen kan de 4e Internationale worden gesticht, 
zoda~ dan tevens een veilig domicilie aanwezig kan zijn. De 
Spaanse revolutie kon en kan mogèlijk zo'n moment zijn, van
daar onze grote solidariteit met de POUM. Haar fouten zijn 
voor ons geen aanleiding, mede verantwoordelijkheid te aan
vaarden voor de misdadige stomheid~ een nieuwe partij in 
Barcelona op te richten. Ja, een bolsjewistische, lenin~èti
sche, door een stel kuitenbroeken van het I.S., dat leden 
bergt, die in 1933 nog toefden bij de vleespotten van een 
rijke pa! Het is weerzinwekkend en onme:n..selijk, dat dat 
stel een Nin en een Andrade en ons durft te beschuldigen 
van Cantrisme •••• " · 

"Het hele verleden bepaalt onze houding tot 
op heden. Jaren na ons kwam Trotzky tot 4e ontdekking, dat 
de gezondbidderij van de Communistische Internationale nut
teloos was. 11 

" We waren geen, zijn geen en zullen geen sec
tie worden van het Trotzkistische Oen rum." 

·Dit ~s wel duide ~jke taal. Maar hier volgt 
nog meer: 

" Wij wensen niets te maken te hebben met lie
den, die het presteren dolkstoten in de rug van de POUM te 
plaatsen". Ik waarschuw de jongeren niet onder te gaan in een 
poel van Russische ~ntrige en Kominternbederf ••• Trotzky ver
richtte ten aanzien ''an de Spaanse revolutie noodlottig werk •••. 
Trotzky verklaarde· de SFIO voor brij, resultaat twee trotskis
tische partijen in Parijs, resultaat nog geen 150 stemmen in Sj 
Denis en het 13 e district. 

11 Er is geen geld, anders ging ik naar Mexico 
om Trotzky op te wekken het grote werk te doen, het analyseren 
van de fouten der Russische revolutie'1 • 

" De woorden die NIN sprak waren juist en het 
waren wellicht zijn laatste woorden voor zijn arrestatie: 
Trotzky levert omgekeerd Stalinisme." 

Een passage uit een brief van Sneevliets 
schoonzoon, Sal SANTEN - alias Nol BOS - een van de tegenwoor
dióe leiders van de RCP, luidt als volgt: 

" SNEEVLIET heeft de leus: Verdediging van de 
Sowjet Unie losgelaten. Uit vrees voor de leden stelt hij ~e 
zaak niet aan de orde ••••• 11 
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Maar nog duidelijker is een brief van 
Trotzky zelf. 

Coyoacan (Mexico) 
· 21 Januari 1938 

Aan het PB van de RSAP, 

In volkomen overeenstemming met de overwel
digende meerderheid van onze internationale (F.B.) organisa
tie heb ik beschpulhtl en beschouw ik nog: 

de politiek van Sneevliet als verderfelijk 
in de sfeer van de vakbeweging; 

van het eerste begin van het bestaan van Uw 
partij verschilde ik met haar leiders en in de eerste plaats 
met kd SNEEVLIET in alle principiële vragen; 

in feite is het leiderschap van de RSAP altijd 
in onverzoenlijke oppositie geweest tot alle andere secties 
van de 4e Internationale en gedurende de laatste 2 jaren 
zijn de verschil1en in toenemende mate verergerd; 

gebrek aan een revolutionnair program als 
gevolg van onprincipieel karakter der agitatie; 

politiek ten aanzien van Volksfront dubbel-
zinnig; 

politiek ten aanzien van de POUM in strijd 
metralphabet van de klassenstrijd; 

politiek ten aanzien van Rusland deloyaal 
in wezen fout ten aanzien van de Russische bolsjewiki-le
ninisten; 

parlementaire activiteit opportunistisch; 
politiek ten aanzien van de andere secties 

der internationale ongeoorloofd en onkameraadschappelijk; 
stelselmatige opschuiving naar het kamp van 

de linkse sociaal democraten." 
· Hierbij tekende BOSraAN aan: Dit laatste 

argument doet de deur dicht, nadat de partij 6/7 deel van 
haar partijgenoten op het altaar der zuiverheid had geofferd. 

Verder is het overbodig, de controverse tussen 
SNEEVLIET en Trotzky te schilderen. In ieder geval, SNEEVLIET ' 
heeft in 1938/39 de daad bij het woord gevoegd en de echte 
Trotzkiàten uit de partij gezet. 

Wat er aan bruikbare politieke figuren in de 
RSAP aanwezig was, is naar de Vlam pvergegaan:;" 

D.SCHILP, A. LANGK~~ER, Fokke BOSMAN, E.BOU
MAN, om de voornaamste bestuurders van NAS en RSAP te noemen, 
behoren thans alle tot de vrienden en medewerkers van De Vlam, 
Het is na het voorgaande wel zeer duidelijk, hoe zij tegen
over het Trotzkisme. gaan. 

Het is ook duideli~k dat de groep SNEEVLI»r 
niet is ontkomen aan de invloed van de groep GORTER, KORPER, 
P.Al~NEKOEK. 

. SNEEVLIET's verdienste is vooral, dat hij 
in ~ederland tal van figuren in zijn bladen De Arbeid en de 
Nieuwe Fakkel aan het woord heeft gelaten : Viator SERGE, 
Boris SOUV ARINE, Ruth FISCHER, Alexander rEASLOW, Bram KORPER 
en Frits KIEF. 
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HetJ-eigenlijke Trotzkisme is niettemin in de 
boezem van de RSAP, zoals eveneens uit hetivoorgaande blijkt, 
ontstaan. SNEEVLIET is daar allerminst onschuldig aan. Vooral 
door zijn min of meer sentimentele houding tegenover Rusland, 
de Octoberrevolutie en Trotzky. 

De eerste oppositie stond vooral onder leiding 
van de thans ongeveer 70 jarige Barend LUTERAAN. SNEEVLIET 
heeft met hem en zijn paar vrienden onmiddeîffjk korte metten 
gemaakt en hen uitgeworpen. Het was een gro'é"pj e van nog geen 
10 man en het heeft zich twee jaar geleden bij de RCP aan
gesloten. 

Meer last had hij van de Jongeren, voortgeko
men uit zijn zg. Leninistische Jeugdgarde. Hiertoe behoren Sal 
S.A;NTEN (Nol :SOS), Harry CONIBRINK, en Nelis OOSTERWIJK. 
Zij handhaafden in de tweede wereldoorlog een groepje, waar
uit ~e RCP is ontstaan. De RCP omvat thans nog geen honderd 
leden. Zij konden naar· voren komen, omdat SNEEVLIET, MENIST 

en W.DOLL~~ Sr. in 1942 werden gearresteerd en door de 
Nazi's werden doodgeschoten. 

De RCP onderhoudt betrekkingen-met de 4e 
Internationale, maar haar gedragingen liggen voor een deel 
in het vlak van de criminaliteit. Harry C01ffiRINK en Rinus 
JZ_ELGROM hebben sedert 1945 zich schuldig gemaakt aan deviezen
smokkelarij, een uitermate gevaarlijk bedrijf, waarbij de 
persoonlijke en politieke zaken door elkaar lopen. 

Sal SANTEN, zoon van een schoenmaker. Thans 
stenograaf bij Het Vrije Volk te Amsterdam. Ongeveer 35 jaar 
oud, Schoonzoon van SNEEVLIET·s weduwe( docht er uit haar eerste 
huwelijk). Een goede kameraad, doch "engstirnign. Hij schrijft 
in de Tribune onder het pseudoniem Nol BOS. 

Harry COMBRINK. Een·arbeidersjongen. Nam deel 
aan de Spaanse burgeroorlog. Fanatiek Trdzkist, evenals Sal 
SANTEN. Eveneens ca 35 jaar oud. Geen figuur van enige be
tekenis. 

Theo van der KOLK (eigenlijke naam Theo van 
TIJN) student uit een links-sociaaldemocratisch milieu , 
~brave jongen. 

Nelis OOSTERWIJK, bouwvakarbeider, bestuurslid "' 
van het OVB te Rotterdam. Eveneens een goed kameraad, doch 
zeer beperkt. Fanatiek Trotzkist, ca 40 jaar oud. 

n::aurice FERRARES, musicus, ca 35 jaar oud. Tot 
1945 lid van de CPN. Een van de mense~ die in de Duitse 
bezettin9, evenals Sal SANTEN en Harry COMBRINK door de groep 
de VONK ~de Vlam) werden verzorgd om ze aan de vervolgingen 
door de nazis te onttrekken. 

Barend LUTERAAN, de enige "kop" in het ge
zelschap. LUTERAAN zou 1n de SDAP vóór de eerste wereldoorlog 
particulier secretaris worden van TROELSTRA, maar dat ging 
niet door, omdat LUTERAAN tot de marxistische oppositie 
behoorde. LUTERAAN trad met GORTER c.s. in 1909 uit de SDAP 
en hij was een van de oprichters van de SDP, de latere CPH-CPN 
Gedurende de eerste wereldoorlog voerde hij in de SDP een 
uitstekende oppositie tegen WIJNKOOPS pro-geallieerde poli
tiek. Hij werd daarom door de jongerenorganisatie De Zaaier 
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naar Zimmerwalà afgevaardigd - A.KORPER was de voorzitter 
van àeze groep. Hij behoorde met A.KORPER en E.KORPER tot de 
leiders van de. oppositie, maar heeft zich met GORTER c.s. 
nooit kunnen verenigen voor wat de afscheiding van Moskou 
betreft. 

LUTERAAN behoort tot de beste kenners van het 
Marxisme in Nederland, maar hij is een onmogelijk mens. Zijn 
grote kennis ~elet hem n~et een ellendige intrigant te zijn. 
Hij werd door de Nazis gearrest~erd en opgesloten voor depor
tatie naar Polen -hij is half-joods -.Door de tussenkomst van 
DE VONK (SCHILP) werd hij vrijgekocht. 

De RCP heeft een groep in Rotterdam, in Den 
Haag, in Amsterdam en enkele verspreide leden in Groningen 
en elders. Zoals gezegd nog geen honderd. De groep heeft prac
tisch-politiek geen invloed, hoewel zij haar apparaat "bolsje
wistischn heeft georganiseerd. 

Enkele figuren, die wel een rol spelen, doch 
die ook zonder enig formaat zijn,zijn:W.DOLLEMAN Jr.en RDRENTR .... 
Samenvattend:er is van trotzkisme in de echte betekenis van 
het woord in Nederland nauwelijks sprake.Wat door de CPN hier 
te lande voor trotzkisme wordt uitgekreten heeft met Trotzky 
niets te maken. Het staat alles veel dichter bij de opvatting
en van GORTER en PANNEKOEK,of,zo men wil,onde~nvloed van de 
uitermate belang~ijke historische hollands-marxistische school 
Men moet eerder van luxemburgisme dan. van trotzkisme spreken. 

KB, 9 Juli 1951 
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OndervJerp: H. I-I. DRSl'TH, Hellingweg .1..8 te 1 s-Gravenhage;. 

B.o.s. van 18 Juli 1951 
No.113400 M.v.B.Z. 

f 
C.o 

Hierbij '<'VOrd t medegedeeld, dat de in Uw nevenvermeld 
schrijven genoemde H.H.DRG:NTH inderdaad identiek is aan 
de in Uwe adminis·tratie voorkomende 

\: Hu8o Hermann DRElJTH, geboren 23 Februari 1916 te 
Has·te (Dld.). .. 

Hij. is op 16 November 1938 te 1 s-G;ravenhage gehuwd - · · · 
met:'\ . 

X ',JA.a,Ïke VAN DEH VELDE:, geboren 30 November 1917 te 
Leeuwarden. 

Hij woont sedert 8 I.Iaart 1946 te 1 s-Uravenhage (komen
~de van Groningen) eerst op het adres Frankenstraat 55b 
IC. ·et 35b) en thans Hellingweg 18 (niet Holleweg 18). (einde 

. I 
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Voor 

o:a 262 

OD 167 

Ag. nr: 120905 

Aard van het stuk: 

UITTREKSEL 

Naam: Revolutionnair Communistische Partij (Openb. 
Verga.deringen) 

Naam: Rev. Comm. Partij (Organisatie) 

Afz. : m R 'dam Datum: 

Verslag Besloten ledenverg. R.C.P.- a..fd. Rotterdam 

Uitgetr. door: ORd.M Op aanwijzing van: BIV 

Datum: 28/11/51 
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Uit 

Voor 

Ag. nr: ) 

UITTREKSEL 

Naam: ~1.~::-\""0=.llt.iuJJ ~--~.T· ~c .J.~~-if.:~:~:_),..~'l·J ·:::1rti,J (c 
Tr~:.~c, __ ., .,:_-..;=-.~ 3 ... ... ~ J~-1) 

Naam: ?.~3"",r. c;c ~-:·-~-. ~>\r ~~<i ,j \ C·r. _, ·.:ui;:; ·J. ti t3) 

Afz. Datum: 17/1 0/')1 

Aard van het stuk: 

- ) 
Het partijbestuur heeft besloten_elke afdeling maandelijks te laten vergade.an 
in tegenwoordigheid v.e.hoofdbéstuurder en heeft vaor Rotterdam aangewezen' 
H.açCOMB~. Tevens zullen 'met spoed cursusvergr,.derin::::,en moet- n 

worc.ien, georen.niseerd,vrelke aanvankelijk een beslot.en k'·.rak
~ ter zullen C:ro.r;en,maf~r bij voldoende belnngstelli::.,:; voo:;:· f i :.der t oe,eankeli jk :mllen ë'ijn. · 

Uitgetr. door: Op aanwijzing van: '?T'l 

Datum: 

& 10185 • 51 - 116 2 
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Betreft: ROP. 

VERTROUWELI..TK. 

~-...,.·~ ... , ........... ....,_ 

~~~ .. :r~~ 
Voor ----~ la .-.....-..-.... ~ 

. ~ ' . •" . .·· 
18 December _19_51..:• 

Met betrekking tot een in DE TR~UNE van 1 December jl. opge
nomen aankondiging, word~ van betrouwbare zijde, als ~oelich
ting daarop medegedeeld dat de U bekende Theodorus fhtJ• Vli
RIRQ (15.4.1914) =die gedurende enige tijd de admfn1s ra~~ 
van De ~ribune, het Persfonds en andere financiile aancelee-n
heden der ROP behandelde= we·gens sl. ordi. g beheer si. j11fid w••r 
heeft moeten afriaan aan de U eveneens bekende Mozes~ 
{5.1.1922), die al v64rdien de BCP...ad•inistra'tie ll'l· · . 
derd had la~en lopen. 
Termeld zij alsnog dat in de RCP, al'\hans te Amsterdaa, 'Rij
wel geen aetiTitei~ is te bespeur••· 

Jo.1'3. 

f 



No. 2542-14/52 
================-=== 

Betreft: RCP. 

:VJ~RTROU -iE;_LI~!f. 

_:.~ 

. i 

· 7- ~! r $ -.:.:ilf.c:::_Ó71~!-_6-;;;.t"-r ",~'.ï·:--1 
1 t!fiv l.tr.t.l . ~..r.V'J /}17;1<{ 

- . . ~-VI'- o;.N/'~ 

r -~:: ·.\. ] l 2 3 MEf 1952 

n:ï:" ~ 2ïl) :_;~~ u f ,~,, -~_J? : t ... _j.("_ ·/;.2_·~--·1 Î.Mfe6'i 1952. 

t";:~_;.- --~ 
// '-· ------- J-t...~ ~ û~ ~ 

Naar va.n gewoonlijk betrou-vbare zjjde v1ordt vernomen, zal 
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v· 

door de RCP, in plaats van het orgaan KOJYIPAS, thans een blad 
"Mededelingen" worden uitgegeven. Zodra hierop cJ e hand kan 
worden gelegd, zal deze nieuwe uitgave U, althans ter kennis
neming, bereiken. 

In dit eerste nummer van "Mededelingen" zal HOrden behandeld 
een uit Bolivia van trotskistische zijde ontvangen brief, 
wa8rin melding -vrordt gemaakt van het a8ndeel der trotskisten 
in de aldaar onlangs plaats gevonden hebbende, geslaagde, om
wenteling. 

Voorts werd vernomen d~t er in de Frqnse trotskistische par
tij tweespalt is ontstaan, hetgeen vermoedelijk tot een scheu
ring zou leiden. De reden hiervan zou gelegen zijn in de om
st~nàigheid, dat de Franse trotskisten ten dele niet van zins 
zijn zich in stalinistische organisaties te begeven. 
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N<.1ar V'cin betrom·Jbáre zijde heden 1tJerd vernomen, zal de 

zich uit het openbare politieke leven teruggetrokken heb-

" j bende REVOLUTIONNAIR Cül-ill1UNISTISÇHE PARTIJ zich voortzetten 
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1. De R .. O.l'. is een L~n1ais1iisob-Marxistisoh.e Partij. BiJ :ll&.ar beoo-r

delia~ yq he.t ltl.asaek:ua.lt:ter .,...,. een st.u.t laat zij zioh niet 
leidea door ideeele aorun (bu.r,;Jerlijk-deaoaratisohe grondwet, 
.fascia .. eDa. deah door de ZOOI?~$0HI groadsl&gea vaa die staat. 
zewel .de bar~erlijke demooratie ~s het tasoiame al ja &ebaseerd ep 
de diotat~~ vaa eea kleine miaderheid {de bourgeoisie) ter Gader
drulû.ag .Yab 4ê ever.fJl'o1ie meerderheid der nietsbeaitters. De dio
ta.•4lr de.sezr lli.Jlderheid ltu slechts doGr de preletar1so.tle reYoluUe 
veraie•igd wordea. · 

2. Ia Oo1io'be.r 1917 .b.eett de Rusi.so.b.e a.rbeidersklasaa, gesteu.ad door· 
de llillioeneJ~U~asaa • s vaa aru boeru, d.e . .RWJ81aone bovgeoisie tea 
val sebr&eht, haar 3ta..sapparaat veraiet1gd, de kapitalisten en 
çoe.-groadbeaittera oatei.&ead• De aatie:aaliaatie der prodtlatie
ld.dclel•a was een ,proces, d.at diep ia llei eaoulliaohe lenn ingreep en 

erst n. betin<.U.giq TMA de bu.rgeroQrlog in 1921 -voltooLd waa. 
3. De dic1atlo1.IU' ..U· kap1talia•ea • poo'\pondlMai-.ters werd Yervaaiea. 

door de prQle1arisehe diotataur. Deae werd ~iceeetead door de 
. bola.1tvriàfDnnxe·" ptt.r.UJ ~"''wiiië' tiJdene de renl\1t1e het 'f'erV'oawea 
va. cle o'f'ergrete Merderb.eid. der on4erd.r\1.k'\en bat weten te 'flianea -

~.:e;r:i_ h:, d:,:::t~~1:, ... ·!~t1=.rtL0 ... ,1;:~;;;~~:t:.~a:.l;:.r.:;e 
-eYe.ae - .ar.e~.·~ ··..,a · ·~ ·w. •• ~• gr~aa ••• ve . .&'\o&ee ~. 

•· Als ceYolg \"an de aohtorlijkhoid Ya.n. Rusland ontwrikkelde zioh ia het 
geaooialiseerde prod\10 tie-appa.raa t eea b~•~!!f!.l..8.!.i!;t, welke een 

.steeds dreigelt.der I•Yaa.:r Yoor hei 'bea,~er'Mla~ewis'lsohe p&l'tij 
~leak te zijn. Aaak»opend bi~ de moeheid der ~••a a, de swakte der 
Rwud.aohe ar~siderslclaase, wier be,ate wrtecenwoordigera in de 
'burgereorlog ware:a geyallea, ea de oatuedigiq tengeYolge YU he" 
lli1sl\1lc.kea. der :muropeae reyol\ltie, slaagde de lMreaacrat1e erin, 
de st•• vaa ilet ""Yolaa:nomta.ire pr•le'8taail te nro,ik.ken.. Rat pro
pa d.ar wenldrevoll.ltie 'lf"~·rd -rerYan,sen door dat vaa •net sooial.isiUtt 
iJl ••• laad ... 

5.Ia he'i besi t gekomeA van de leiding yan h.et gesooialiseerdt preduo
tie-apparaat wu de bW!'eau.crati• gedwongen de on1wilckeU . .ag vaa dit 
apparut 1ie bevorderen., 'Navb1J .sij .h.e'\ aaaYaakel1jk doer naar 'be. 
stred•a, door de linkse eppesi~ie veorgeatelde V'ijfjar~plan tot 
u:1 tv•eri:ag deed. breqea, 'l'en&enlge van deze planaatige procmo ·ue, · 
welke llii. atl.oop van hel eerste 'ri.J.f4areaplan verde.r werd ontwilelteld., 
1s R'lslom.d gewo.trden tot eea everwegead agra-18oh l.&Ad aet eea 
med&rne iad.utrith -In nog geen 30 ja.o~.r neef'i de plaaJUtige prod~otie./"" 
apparaat, Yerre n.~ voord•l•n boven de .kapitalie11aohe produo~e 
bewesen- · 

6. Velk•Ma Yerneemd van de massa's Yan het vollr:, is dè b.Q.r •. a<ll'h 
tie .~!i•fF~.!J..d tot ·~!f!t-• w1o.r o.:voorreohte positie steeds 
Ia'aaatre- vorme• a4Jleem • · .. Jutinde zion 1Jeauover de se aaaaa• a to 
kwmu haadhav-en, heeft si J · de ~eYol.u.tieJU'la.ire. Yoorh."d• ai .. ta•r•eid 
ea oef'ea t si J een Oüdrageli ,i ko <U.o 'b. ~.~ •,nl' d' -. ~~UUtU. • s uit. 31. J 
noef't àlle . ui "1n.c:d-vu:"'Dr"Q'U.1Siii"Ténn ~· il'Oli""iii.d.ê'rpäoh1kt 
geillaakt en de kerk: ten dele ia n-ar macht hera-.eld.. Kaar woord
vaarders, Y&A achrijvers ~ot priesters, genie~efi 1nkemstea, welke 
aelta ia de k&p~taliatisohe laadea ._or deae lieden •ns•kend aija. 

7. Kan. weliswaar ut door de Ootober-revollltie geaoupen predll.ctie
appar~t slechte door een o~ntra-revGllltie tea val wor~eu gebraoAt, 
4• bu.re~~atie verat•rkt in voortd~ttead.e -•• die ltraoh.ten. welke 
bij herstel .-aa hei priva.at-bezi t der predllot1em1ddelen bel&l,lC . 
hebbu. ·Ket onde~dru.k.tcen der verschillende ru•.t14mal1 tei ten, h.•ar 
rtjantigiutid tegel'.leTer de aru boeren en hst onderate11Jea -raa de 
klasseaairijd op bet laad ten ~ste ~ de rijke beereu. soheppea 
een reserve, welke tegenover het ne1:; zwaltk:e Raasisohe prole'llar1aat 
een groot ~•vaar zo~ k~•n vormen in geval yan een, poging tQt oon
va-reYolu.tie. 

6. Het 1a de "aak .wn he-. w~reldproletariaat, de d.C>er de October
revol\l1f1e gesohapen e1~Rdem.s't'erhov.d1agea aowel tecen de bedreiging 
Yau ~t wereldk~pita~l als tegen de b\1l'e811ar&tisone •ndermijaiAS 
~ verd.ed1:gen. 
welke sleo.h'Cie M&el1jk was d&R.k ziJ het geeoo1al.iseerde predu.otie-
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9. De ttuaiaeh.e ruaàa• • l.·utbben 111 de atgel•pea nrl~~ 1• ••• b.eld
bat,ige sT.rijd de peginge~ van het nuitse imperi&Lia .. de ~ewjet
Unie tea Yal te brengen, d&ea mislukken. De burea~~ra,ie heeft 
de.strijd der R~ssisohe aaaaa•s ~termate beMOeilijkt &A seremd 
d.oor haar C.b.oii.\lTiAistisohe prepa!anda. Is hot de taak ensr ftTOlll
t1eana1re oGrlegavoer1ng, de vijandeLijke legers tot oatbiAding 
te bref16en i:loor het voer11ut vm renl.atioDnaire propa,and&, h.et 
opNepea vaa. de a.rbeide.rssoldaten de wapens te!Jen de eigen bolll"
geoisie te kerea, ne1i pr~pa3eren der in:tserna.,ion.a. • s•l.idariteit 
•ller enderdr.llktu. enz., de -P.&!r...p-~••·Ue deed het tegen
ev$rgea\el.de. Zij hitste de ·· · ··• erti êlên ~f.i~..o.r op, oadersteu.ade 
het ~else ea Amerikaanse i~~rialiame ea dr~kte a~ elke me,e
l1Jlllle1d Ta.u eea re1folu:tiel'U'1óil.ire op stud in .D\.d. tslaad de kop in. 

10. Vlllkomell in ~-rereenatemai.llg m.e't net ~~else en AJ!lsrikaanse 1ape
rialiame zie~ de Russische bureaaoratie ervan at, ~n de door het 

Rode Leger bezette gebieden de prodaotieraiddelen te sGoial:1sena 
Ala a1J tut onteigening oYers~t, dan slechts om het Russische pro• 
duatie-app.raat te versterken; de arbeid*rs in de bezette landea 
ontaeemt ziJ elke best~aaegelijkneid. Zij sonept een grote 
1~ paupers. li.J&..r &•.twle gedrag is door en doer ~!~t!2!!,SF• 

11. 0. Ru.saisohe bu.rea110rat1e ia eea direct genar gewerden V'OOl" de 
B1uopese revDlllt1e. Zij j..ag1 de. arbeiders e.a arme beeren ia cle 
armen der reactie, zoals de verkieziaca~talagen ia Hengar1Je .a 
Oe'JtenriJ.It dW.delijk bewesen. De ooiiiiiWÜstisct.e beweg.i.n.g brengt 
ai~ ia volkeaea discrediet.· . · 

12. Deze :p;Jlit1ek betekeat een rectdatreeke g.ena.r -.o or de SOwje.,_ 
Unie in &tval v~ een oorlog tueaea naar •• de imp~rialiatiscbe 
landen, in de eerste pla""ts Amt~ri.ka. :t!erwijl in een dflrgelijke 
ai tu.at'-e :üeonts de steilll Yaa net wereldproletariaat d,e 9e>Tjet-tJJlit 
ze\l tmUen redden, ondèrllijnt •• reat de S11alia1stiaohe b\lrtau
oratie de rev~l~tioaaaire o•twikkeltng, 1a de eerste pl~ta ia 
;~a:ro:p.a. . 

14. :re:n.geTQlge van de eorloaamoeheid ea ente'f'l"edenheid de" arbe1dere
masaa'a zgwel als Taa d• a~1Jd der Q8der~t• koloa14le vo~.a, 
zijn de imp~ri~istèn thans niet in staat een Dieuwe wer•ldoorlog 
te ontketenen. Je val der :f'aaoitdisebe staten in ~;lU'epa, de 
d.emoeratiache 1llws1es, \'laarmee de geal..lieerde imperialieten de 
arbeidersmassa• s' voor llwt. oorlor$ hebben posen. te wilmen, het toe
nemend verset in all• landen, maken het enaogelijkj de arbeidera 
door !aaoistiaohe 'te.rreu.r thaas in een oorloi; tegen r.le ''iowjet
Uaie te 3•aen. Indien het ;fereld.proletariaat 1.n de koaende p~ri
ode, welke een r.evol~tiennaire zal zijn, een vol-.men ne~erlaag 
mocht lJ.j&eA, .aal. het imperialifuu door eeR aieuwe golf "....&n 
fasoistisohe onderdN.klting zijn bestau. rekken. In ·iat ~~•ftl ia 
eeA Qorleg ma.t de Sot;jet-Unie oaTerm1jdel1jk eu iA dat senl word"t 
de verdediging van de '1.U. 'lfe~r urgent.· 

13 .. De geschiedenis heeft het Etu-opeae proletari•illt slechts ••• lto:r"te 
spaaae tijds gelaten, aiah Yaa z1Ja nederl~s-a te herstellen. 

;!:t~!!~a~t~t~:~~"i!~%J:!1f.:? ~~af~~M'~:;J :;.;~:!::;:,i: ::. 
d•d•lijk geT•ar vgor de revol~tie ia Naropa ia s•worden, aoet o .. e 

i!f.a t~~s t!;~~ra~~~l!~t~1t··!~a!'·3~:t~!riHi~~tJ:~ .. ,~~;:1~ •• 
;;~~r.gonr;·e=.~"!:~~~01~!·;~ ~:\ .• ~tmw~. a::.t 
de leas "V.erdedigiag d.er :.:;owje1J-t.Jaie'' vGor de nienwe leuze :,vijltea. 

15.Rel~t1•t, d.w.~. ten opzichte vaa de over1se 3aropeoe l&aden, is 
de ~C'Ptj·et-Ul'lie v-ereterk'ti u.1i de oorlog gek.oiHll •• de s-.erltste 
militaire ugeudheid 6eworden. Dat uett oage'b'ij:teld netselfde 
vftrtrou.von der Ru.aaiaohe arbeid~ra ·~ a.rme boeren T$ra-.erlt1J;. 
V'alldaar, dat de R~asiaohe bureau.oratie 1i/l.arl"tJ gedweagen ie, 
mededeling te d.oea 'fan or11fische •'•-•• onder de be'f'olking zelf, 
vanda..t.r, cb.t zij k1 1.ut1i uitaouriJnn Yan Tfll"kieaj.ngen rueat over
gaom. Je n..c.2. :4ie1 vol ver._rOl.l118Jt de oniw1Jtk:eU . .ag •egemoet,. 
Oe Sto;.lin-b!lreuQrat1e zowel als bet 1mpt~tria11su zi.jn sleoüts 
tijdelijke histo'rische veraob1Juelon. 
Zij zu.ll~n IlOeten wijken voor 1ie ft~r. Soa. sta ten van Eu.repa • 

• ,.p.,_, "<' ~ .... ~·~----·- ~---.... -·. -~ ~··~-·~" ~,.,. •• , •• ..,..,.,.....,... '""< -
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1.· .... 1 ..... 1 4 
All nl&'t ~-· t.sen; • •• •• der dllûzocJ.rwcta ko1oftia1e en balt• 
kolon1al• TOlkeren tecen •••• • enz. 

a. ~ai;.t Ä•a•l 1& 
IA•• in pla.atè Tan •eol id.aritei:\ ••taldnaen"J ••li4ut•e1t•••1•••· 

J. Patr;. 1 1\egel u. . · 
Lesen ale •olata •»e a.cfp. 'beeohoun elke opwelttd.nar T.t.n- .fle •r

. be14er•u•t~en ale 4e ,I>.A.P. en de "•'t!~, en Ten wloetali•• 
t ieohe• ··\laten al• "»t x.alfi• tot ~• 'bereuen Yart •• • .• ens. . 

. ' 
1 g•~!•~••ozonel.Y• 4e áfd, Den Jlaq 'b1~ he\ Oonpeeoo~ete\ 

.c. inzake de •·•• P-' iJI'Onte~emUe •. 

llt af4ee1ina ceho~d het voornel van he'\ a.w •• een 'P&l'ti.1 oonte
••nt ie iêr at.twerklna '\I'1U het 'bec1a ee1proanm te ora.~-.•r•n in 
Juni·J. u1.1 11••• aeht deze ,.~a te l'""c •• at•nt d.lr.t. h•t 'beain-
·~..-·~- (ela ........... .__ .. T . f*•t.JtA'-•èftal TO~ 4e •••• ••••. 
lt1e•1nae1l C4tft(td. aH'tl •IJ•• ew1ct M\ ••~• 'Y•oto e&n eommte•le 
p ltenoe•n ter uitftrkt.na •u eh •ntwezop-progama. De•• onfte..,.a 
mo•t•n u.ttnl.iJlt •••· weken na het .-on.gree a'Ul de at4eel1ngen wo•4erl 
~~ronden., · 

ll Conf;ft.,.oerotel -wm 4• af'd. Den Haag inzak$ 4e redact ie der 
· Ontwerp Stellin,c ... · _ 

lle'\ :P,.B. 'Wl3•t. •• r.-ctanieoe.ata•1• aan. welke tot 'laG ha•n 4le 
u1,e1ni1elUke hdaet1• van 4e atel.llnaen. 1le ~n·1uJrp~• op b&etft 
van de wt-itek OJ de 7e4ac\ ie, ••lke TU 4e a:f'detlince bln.nea-

. kem~. . . . · · · . 

lil Col':l.gftnoo~nel Tsn 4e &f4. Den Raag trusake l:a4.ereoholln&• . 

De at".elina •• van .-en1:ft& 4at ,het P.». é&D ot •• keme1:'a4en 
T&ran't.WOGJ"clelijk ttelt. -.oor' 4e ftboling der leMn. ZiJ ataa't op 
het •ta.n4puft1 ut tm •poediga,w mon .wol'4en óversegaa.n to\ 
k&d.erournttten,. · · 



....................................... -
OTer de eeonomi-aM- en polit 1eke toettarut. n 4e teak' Yan u 
Re•olut1onna1r 0omnlln1•t1aehf :Partij, lfe4erlandiOM eeotte Y•n ·de 
tve Internationale. 

I 

Met 1Dlr:Mtr1&11•me • 4oor Lenin cekenm.erkt ala 4• laatete taMVan 
het kapi'ta11-., heen de men•ehheid mul u ~ent Yan de •t• , 
crond. gebraüt. 
l'ii\ •~elMl, waarbij. cle pro4u,c\iemi44e1en en het financier-... 
kapiiaal sioh et.e fillle meel' oon•lfh•eeren in h•nd.en Tan enkelift•• · 
gen .m 4at ~aoti•oh 4ft aeuele werelcl aan siOll ll•eft ondel'Wèr• 
p4tft. he~!>lt niet ·~leen. celeid , •• 4e aertte, clooh ••onetnl tot 
d.& 'tweede Werel.-oCJrlog. De ooonom.iaohe we•el4o.r1•1•• welke ~~~•
laat'ate wenl.4oor1oe -roozoa.fgiftè, lte••• nerc'-'U4elijlr in welke. 
lmpaa" bet hl-,.rialialM praakte. :Dl eeonomt.o:b .n 'J)olltielre 
atriJcl tutaohen alle k:&pit.e.l.i•t1nhe etaten a '4e Sowjet-Unie 
werd atpl.o•t uor nieuwe llot•tnsen. Het pTell ••n de~:e etrtjd 
wat c1e nortv.ett1ng e·nan •met ancl.ere ~li4del•n•,. d.e 'tweö 
lap-r.ialiatiton. We~eldt~los. ~se nieuwe .. rel4oorlos t•on4t, 
dat de 'betnrltktlijke etab1l1ta:•t, ·'f'en 'ut X.p1ta1S.._ r .. 4,. 
lan,c ~en einde wa• •n ken.mttl'k\e '11oh ale de periocle Yan gewel• 
die• bot•inaen \Uiuhen cle •1iaten en de klaeMn. ·lm SlND:S: VJJJ 
Dllt%1 WOUf~GJ21' Il 1'00 lflft JJIB.'Ilft t Dl S\'lUJl) Olt !11 dlCIIJ).. 
·JDJIIUtStmlNG tAU DOOR,. NDUd OJJ!W.AmiDE l~Um'IES, KOLONULB 

. OPST.Am'J.'IN D STAKINGJ't!f' 1~· D2 KAPlTAI.liiJll'lSCD LA'NlJRN ~0~. »AA 
ml STABlLlSA.'la VJJI li'.8'f Y,APlfAl,ISm! Nm JI~OG~'LlJlC !S RN Dil! BIT 
IN Zin DOODlS'l'RIJD VlmJC1'::m'l',. . 

De -yolcen4e feiten karakterite."ren 4e Yt1'al'l4•r1ncen. 41e SJl de· 
•ereldtituat 1• slJn .tnattr•ctent 

a. Toeneaende re'Yolutiomlalre be•cina,• ••awel in de .. ba}Mtr1al i._ 
tiaohe ale in de koloniale lan4en, d.U siob., stj het o•k onge
lijladtig, uit in een aolt van etálc:ingöeweeinpn (&nse1an4. 
Aarika, •r.anltr ij k• Belgie en Jle4el'lan4), ,...,.,..._ opatan4en 
in d• ltólon1en (lnd.o-Chtna. In4o1J,ee1e). re-.olu"t.t'OI'Uiah!'e 'bot aln
gen tegen dM reactie (Griekenltmd:·.-·lta:tie), mas--4e:moJtetrattee 
tegen ·bet ta•o1~ en burgeroorlogen. (China, Argentinie.Por
tugal} .entl. 

lt. :De toenemende Teraohel'Pintt ••n 4e te.r.n•t.e11.1ng.-n tua•chen 
de TO ~11&e bon4aenoten Yan 4e a& Lonün-Jtoüeu-Waahincton. 
welke reed• 4e kiemen 'f'an een nieuwe oorlol in a1ch be»gen. de 
tegenetellin~n oTer het ,probleem Zui.d-Ooet ... a~,., de hegemonie 
'Yan ót Sowjet-Unie .tn J:\ulgarije, Joegp-SlaT ie, BMme)lie, Honga .. 
rije, Polen en OOIJ't.tlij~ l:llail.eohlan4.' Het m14ü._n van de Lon
denaobe conterentte \oon:t reecla het viteenYallen .,.. de "Bi&~ 
1'hree• .. DaarbiJ komen de, O.langen b.iJ het beh~ 4fn 4e exploi~ 
tatie Tr.tn 4e oliebHru•en in Irak en lran, éle kWee-tie ,._,. de 
1'\al:l.a&alohe kolonien en de t.egent~tellingen in C}ltna. De pos;tna 
om een lf'eet....&uropee•oh blok tot etand te brenc•n, toont bet 
dl' ij ven van de -'ngelfol'ut, haneohe, :Belatache ·ert MedeJ"land•ohe 
reao:tie, om ;na,..:r nolltieke en militair-Y•nakte muhtapodtie 
in hropa a.ancl4e eene zijd~ tegenover de l:iowJet-.Unie, aan de 
anteN tepnove~ de u.s.A., .niet tillem te harulhawn. ma.Q' selta 
d.e Y.Oo.I'Waa:rden Toot' ellkn eTentueel ltoBnd.e m.111ta!ft lnrt•tna te 
orcani•••••n. Jlet TU"Yflllen Tal\ hal\krijlt. ale poote moaendheld 
en het atloe~tn YNl si.fll .aohtepoeitie in het lllt\d.en•Oo•ten 
{Libanon) dOOl' llngeliU'ld en ~-rika. 

c. Het. Te-rd:rin.gen 11an de wereldmarkt van ve:reohil1erule lancbtn 
met hun epeci:tieke prodQ.ct.eftl 

1. Met u~teohakelen Yan 6e Terelagen mogendheden, l&~. 
l)Qiteohlan4, •n Ita.lie • . 

2. te kleine sea1.11etr4e a~aten, Neterland, llelg1et DeJ'emarken 
•n lh:~orwegen met hun landlrlluw-, tuinbouw- en Yeeteel\pl'odue
ten, ' 



/en 

~. De Zu14-0o•t-Europeeeohe etaten, ~elker economi•c~ grond
•toffen rechtet~eeke door de Sowjet-Unie wor~en beheerd, 

4. De Terminderde invloed van hank2"1jk, doordat het econo-
mhoh potentieel door 4~ oorlogehandelingen Tenninderd h. 

De groote revolutionnaire apan:n1naen, de maeaale onteTi'Pden
hAtid onder het proletariaat e'n de kolor'Jble volkeren, d~ 1n· 
tHmetorting TU\ het Duitsohe en ltaliaantehe f~.edamP, maken 
het do bourgeohie onmogelijk, 1n dev.• periode het fl'laaiemfl 
·:veer Toor ha•r klaa@ehEutaoach~ppiJ ln te e tellen. Dar'!rom be
dient ziJ zich op~ieuw Ten de reforrnist!eche en stalinietieche 
bewegingen, om ht'!t werle4prole tariaat van de et rijd om de 
macht at te houden. 1/t.r:tr het monopolietieohe kapitalilme e:-: de 
veraoherpte u ttbuiting van de arbeide:rlrklaeee een nieuwe O'f>
bloei van de bu:r:g.er11Jke 4.-moo:ratie eohter onmogelijk maken, 
sal de bourgeoieie get1•o11en zijn, de rechten van de arbeidere 
tot het uiterete te beknotten. In cUe land.en, waar de tè,:;:,en•te-1-

. lingen tutuchen t)rOlètarb ~t ên ka:pi tal iBl':\le het •cherllet · ~ijn 
toe~eepitet, 'QecU.ent %ij &1Qh van de reaotie (Griekenland) of 
het fneoiame (Spanje). 1n!)1)u.1tschl!!!nd ot1_t1:iet 7:15 zioh nht, 
~;;ebruik te maken van vroegere l~azi-tunotionarieef!m. 
Door stel ting te nemen tegen/de arbeidere af te houden v~,n den 
atrijd voor hun dir<!Ote "t1elangen, maken de .aooiaal•demooratieche 
leidera de baan vriJ Toor de reactie. Tot 41t doel .,.-oeren zij 
een "pr1nc1pie1e• eohi•n•trijd voor "eoelal iea tie". ln deze 
politiek hebbeyt!ij van de nationalietieohe connm.mhtieche ·par
tijen de sterkste steun. Déze doen ziCh radicaol voor, doch 
hebben in wezen de kl.aeeenetriJ d Ya~rwel ge.zegd en offeren de 
et.rijd Y~n het internationale nroletariaflt o·r aan de bel<>tngen 
dor Stal inbureauore.tie! Hun politiek beeft niete meer te doen 
m~t international ilt bche kle.enpoliti•k• maar ie een Terleng .. 
etuk van de ~itenlandeohe politiek der SowjettUn~ geworden. 
De pe.rtiJen, aangeeloten bij de Vierde Internationale, groeiem 
geltadig in hun strijd tev,en het kap1tallt11118 en ga:ven leiding 
aM de etr 1jd in vereahUlende vorm&n ( truio-Chin!l, !talie.--
Griekenl~.md, Engelnad). In de tegenwoord.igl!a periode Tan reTO• 
lutionnaire lp&!!ning'en en naderende klaeeebot singen moe ten ~ij 
echter hun aathe tot het winnen v~n de reTolutionnaire •rbei
dere verstérken, ale de eerete Toonaarde voo.r h~t veroTe-ren 
Tan de mee>rderheid van hd prolet'aria"t ~ Rier'')ij moeten ,. ij f!r 
op ·letten, ..-oortdurend eoherp 't'ereohil te maken tu.et~~chen de 
reformiethche en nationa.:;l-oommunivtische leidere enerz1jdP 
en de arbeidere andG~rt:lj da, dit? • ho...,el ze nog vertrouwen heb i;!'n 
in de:r.e leidere, voor de etrijd tegen htot kapitdieme moeten en 
kunn•n worden g~r•onnen. In he,t re'lm. van de n~rtijen v•n de 
Vierde lnte;onationale :noet de atrijd tege., het eeotarieme in 
he·t b ij&onder go?Toer.d worden, dat hen soh i=> ·at en 1nleert v~n 
de mae~a. Uitgunde van de Terdediginr van ;e daaelijkeohe 
belangen van h~t prolet~ria -:,t mo~ten ~ij de arbeiderekle• RI 
leiden tot hoogere vormen v&n. etriJd, om daardoor de revolution
naire uitweg uit de critie te vanen, n.aar hèt voorbe<>ld vsn de 
Rue r:tiache 1\olajewiki onder leiding Ten Len.in en Trotski. 

-------------~- -~----~-

De bijna 5 jarige.bezetting h!'!~ft voor Nederland ee-n biJna 
cli.taetrofale .;,rhia verwekt, zoowel op politiek mlt11 op eeo
no:misch ge-J.ed. ;.;o Jl' d~ be"'lrij'dingeatrijd van h~>t 1n4onetieohe 
'\I'Olk ia de rol van de Nedelaneohe hourgeoioit ale onbep~rktf'l 
koloniale maQht e<n fictie geworden. De verniettiging V8n t~l
rijke induetrieen hMft de rol T~m ~~ederland in de West -
Euro-pe.èaohe han.clelekr i ngeri tot e l.'ln min 1lllWll pep er kt. H ~'>t 1r:ono uo. 
l htieoh handelkapitelitmuJ Tm .rederland, 'ale gêldachhter eon 
ren:tetrekker, heeft door d e afgeloopen oorlog .t :tjn b~langrijke 
pltl'Ats op de wereldmflrkt moeten afstaan. De Tooroorlogqche 
et&.bilitl!lit nn de ~-ulden ie totad voorbij • de v.elfetand1ge 
rol ~n-an. te ond9rgeech1kt gemafllct ann de Amerikaaneche dollar. 



lh.llll't de vemht tging v~n de industrie zijn d.w ha,ndel• •ohe~p
V~:tlrt en het "taneport bijna VCJllcomen lamgelegd, terwijl ook d._ 
landbouw eterk ie aangeta nt. Met r.tJVOlg van het Tfn•mindertm der 
inkomate . ., van de Neterltmdeche bourgeo ie ie is, dat dez~ nieu-..e 
a.anval1en op ~t. levenraneil der arbe iderakl,aee voo1'bereidt •. zo• 
ale de komende Tll!rnaring van de dHeote 'bPlaetingdruk e:rt de 
et ij ging der -prij~en van de volkeproduet.en. . ~ 
l>t teonemend.e kla•.ettrij4 en radiealieat ie maken het, de bour
g~oieie nlet alleen moeilijker een uitweg uit de orieia te vin
den • ma "r zijn bo.vendien de voorwaJ;tr<,en yoor een. mattevolle 
omTerwerpirtg van het kapitalietieche ateleel. Al der.e feiten 
z !jn in directe te vtmspraak met. door retormieten en neo-re for .. 
mieten verbreide illusies vsn een epoedige 'f'e:rhoo~ing ve.n het 
levenepeil. Hun pl•n-.olitiek dient de inetelling 'fi!'IJ'l de k\&11'-'"'• 
vrede. · 
D.~: lUGill/!P. lNG SC:HJJRl:Eruto~-DfUUIS TRF.JIDT OP l}l:})JUi O:KB UD D.l1R 
B UUlEfi!_./lli»SC .~ JUl DH 1":7:NLA!''JJSC1C~ POl .. IT l'I~K OP .AI,S ''!Il,U tr'VO'I!R8T~'R 
VAli K"tl:'.l' GROOT~KAPITAAL 11 
ZiJ voert eert politiek 1n het Ta~rwater 'f'en het Driteohe illl:pe
rialieme en krijgt mede d.oor ha~r an,...exatie-aepiratiee e~n reae
tionnair karakter. 1ij verz~t· Bioh tegen het naar vrijheid etre
Yttnde IndOneeiohe YO,lk en pronert dO~ll" opbouw van .-.r1 koloniale 
strijdmacht, hau ltapitelietiech •,gezar;• te heretellen. In de 
etrijd van de arbeidere tegen de resct1onna1re on4erneinere 
achaart zij . zich a~n de 7: idde Tan la"lte)ttnoemde (H.,.enarbeidere
vtak:lng te '"otterdamc enz.) Ale hoofd d.er nijkebemid-:'ell!lf.l1'e' 
wie'l' uita?raken volgene de Itegttering bt!n4end zijn, stelt J:ij den 
reao t ionnail' BotrmJe aAn. ·· 
De reactie doet ha,ar beet. dese rep-.ri.ng voor hae:r politieke 
doeleinden te winnen en ale overbruggingeinatrument TO«r komen
de :reac'tionna1re maa»regelen te gebl'U1ken • 
.lUke andere burgerlij:~e ngeer1ng - hetzij met meer eooiaale 
demooratieohe mini .. tere, hetzij met toekcnniJtige minbter• van 
nationasl-ooJnmU.nistieohe huhe- zal dellet politi~ek in het 'belang 
van de bourgeoieie t~aohten door t~ voeren • 
.De zich a.ocialhtieeh noemende :H.v.n. te 'e~n typieoh verzamel
bekken van het klein'bt;rgerdom. De onvn,1 Anende etabiliee~ring VAn 
de bu.'l'gel'lij'ke l>&rt 1jen na de ineen"tortinP:'" ven Du.itwohlRnd en 
het s .g, algeme ~• karakter V'ln de l~. V •,;'. ~"'b·hen haA.r bovf!!n h~.~r 
kracht.-n verheven en haf!t'l' .tot mededraagster Tt.n de reg•rtnge
verantwoorde11jkhe1d geme.~kt,Dft enelle 'ba.ttie van· deze 'bewet1na 
noo4saakt haar te trachten, tot ••n geme~nechap~elij~e 't'erkie
zingeactie te komèn, tenminste t\UM1en met de iiOeiaal~demoortilt ie 
I-let is de taak van de arbeidere • v.1oh da111rtegen ten eohery\llte 
te verzetten en bij de verkebingen elechte de arbeidereoandi• 
date,, ta onder•teunen. Zich bewust van haar zwl!tkte poogt de 
u.v.:o. het houden van verkiezingen tegen te o:3an, waarl'!ij ze 
wordt ondersteund. door de burgerlijke :!;)art .'IJ en en 4e eoc taal
demoerat ie, die er nog niet in zijn geelaagd, .tu.11 vroegare 
4U.nh&ng t.:e f>l"ganfiaeeren en voor hun J")rogr!IW te winnen. 
Hier•egenover dient de ar'beidereklaa-. de ei•ch te ete1len: 
'ONM IDD-~LLIJKE V&RKDJZ l >G$l:.•. 
}iet in•tellen vAn noodgeme~nteraden en een nood"Pt\rletHnt h#.'•ft 
aleohte ten doel hP-t houden vr<n deze v•rk1ev.1ngen te 1!1Bboteéren 
en hun urgentie minder te doen voelen. n oyeot v~.n dère echijn .. 
parlementaire in~tellingen behOort tot de taAk 't'&n de arbeider•
klaaae. ?.ij •enecht haar eigen vertegenwoordigêrl.ll te k1er.t"n en 
ontt~egt de bourgf!toisie het recht, deze aan te wijzen. 
Eet ia de plicht van de revolut ionnaire oommunhten ~ zoolang de, 
groote maelll"'. der bevolking vertrouwen bliJ ft stellen in de nar-

~=~~~~~e .!~:!~1!!~g:n d!l~~~o~~"l~t~-~~t:,;~~;k;·Îi1 ni:i;n;!: 
raden de strijd tu•echen kapitaal en arbeid ~an worden uitge~ 
vochten. Het ie de ,plicht van hae~ Tertegenwoord1gera, bij 
voortduring alle '9arlmnentaire illûeiee te ontmaskeren en soo. 
doende het "':.~!l:'E~JttXLJ!.:J,!J~~."'\?.'~~A~Mi'lJJJce,}n".t.!1~1~?en te onder-
graven. 



Haar parlement"'aire werkllamnheden 41enen tm nauw•te Yerbonden 
te· zi.j:n met de buiten-parlementaire set ie Tan het proletariaat. 
1Uj 1l8t tot etandkomen Yfln een arbeidersmeerd•hetdbij de ver-
lde~incen. atelt %1J 4e leuaa •De acht in 11and.en 'VJU\ de ar
betdn•apart ijen". ln4ien de .a.c.P. ni~tt in •ta~t ia. met eigen 
verkie~ingsuandid.aten. uit te komen. dient Jr. ij, met etrenll@ ·· 
handhaving v~n haFJr eigen G8Zicht. ~" .. l!:~~f~.!-~~.~.~~d.J~~~""tl 
t·e tJteunen, .• De?.e p&l'ti.~~n ~ullen dan AAn de vot:f8lllaeea'fe tootten. 
nb'ïfl."Irf''i't'l!l"t• rH•ch be.-eid te t:ijn, hun verkiesingaprogram uit 
t 1e voerP.n • .De arbeidere en arme boere·n zullen dan leer'M'l· inzien. 
dat lang·e de burgerlijlt-pulementalre weg hun belangen niet 
~orden gediend en de weg der revolutie 1nelaan~ In deze periode 
mo f!!t de voornaAJnete aot iYiteit der R .c .P. gericht siJn op ·de 
ontmaakerint; Yan retorm18t1ech en tJhl·inittiach ·klatueverrraad. 
Alle~n door de omverwerping van he~ kapitalisme en de ve•tiging 
yan de dictatuur van hfl"t proletariaat • steurutnd op de arbeideré, 
werkende boeren en ·alle uit pbu ite. 1a.gl"l"l der be'f'Olking,J:al een 
flt1nde kunnen ."orden gema <kt aqn d.e n01d en zal de grondelag 
voor het eooi#lil!ma kl;lnnenworda.n gelogd. · 

.. · ....... ~-- -------·· .. ~·-- ..... ---~-----~---
Zonder de aot1eve daadwerlceli~::ge hulp van de aooi.aal.,..~ocr•· 
tieche leidera ia het de bou..rgeoide in .Nechtrland ni•t 
mogel i.ik haar aanpa.•s1ngel)ol1t iek tegen de arbe idertkla !!'•• 
de :rr te ,. .. ren. Deze leidere helpe~ de bezit·tende klaete door 
hun demagogiache ta•lf Gebtel Nederland ie ver.rmd. atrijdt 
n1èt voor lo·onnerboogingf want dllt 'betekent ongebreidelde 
prijeverhooging, e•z •• e~z. In h@t N.v.v. komen de re~ormia• 
t iaohe leidere voor de klaeae-vrede op; si j stell ~n ~:i eh OP het 
standpunt, dat er niet gestaakt mag worden, hP-teen tegen.de 
etakante arbeidere • r:ooa:is de Limburgeche rdjmrcrk~re.'4m de 
Rott•rda~rache havenarbeidel'a ttn trachten conflicten te· 'f'oor,.. 
komen. door uits'l?re}en van den Hijkebemiddlelae.r uit tè' lokken. 
Ze h~te·en -tegen ae enheidnakcentrale en probeeren de~a. Ytm 
de "tr ij cl voor de dagel ijk~tche belangctn der arbeiders ar te 
lttHen en aoquetteeren met •e,.nheid" !!lelt de' con~eeaionele be
lfeging, in de •Raad van Vakoentralon". De :re.v.c •• ontstaan uit 
d~ wil tot eenheid in· de k1a!~enetr1jd en uit proteAt tegen 
de verburgerli jkinc van de o ffic ieele vakb-ewéging ge'-'ft do 'OI' 
zijn onfgekende groei en het organiaeftren ·van de onder•te lagen 
der· Jtrbe idereklaeee eer~ indruk van de revcilutionée:dng van het 
Nederlandsche prolfttariaat. De huidige tuaie-o!lldl!ltrhand~l ing~n 
tuatàhen de ~.v.c. en het lr.v.v. mogen niet leiden tot. het uit
leveren van de J~.v .c. am de r"fo~iatieol'ut 1eicUng van hét 
N.v.v. Of'eohoon vooretendera vnn e'n grootft vakcentrale, 7-ij'n 
w:Î.,j v~u1 meening, dat h~t de taak der arbeid~rs sa) zijn, dt". 
••nheid op de lHltie van de klaeeenetr1Jd tot st!'!l"ld te 1lrenp;en. 
J)e rato:rm ist-itlohe le id.ers w.prelcen ai oh uit TOOll" 35 % loonner-
hooging in de groote lï4teden, doch bopalen z·i.oh slechte tot 
pApieren motlee ann het adres ~er regeering. 
Tan ann~ten van de bevr1jdinge~trijd der Indoneeieehe volt·er:las
ea• 1 staan de soo1~al-dol'!looratieche leiders o::- ._t standpunt 
ven de ~tonde 'ratel conterent ie, wa.ar'bij lndoneaie ~.tjn rol laijgt 
toebedeeid in het ·o•meenebeet. 'l'egeli.}kertijd etellen zij zioh 
echter t9genoTer d.e totale bevrijdingal't1" ijd' der Indon.eeiere en 
pt-obteren deze d.oor een oomuromU opnieuw P".n het ~iederlandfliche 
imt~erlal.hm.e t• bin~n. 
De re!ol",miet i $ChAt leider !!l probeerfltrt e ~n eo.hijn nn act 1T1te1t 
te demon•treeren door m1d4el Yan het lichaam. v~n de JStioht ing 
van den Arbei•, dat een coalitie ie .. t dt,•erkgeveraorganiea
ties. Ond.anke de Terraderl ijke soeiaal-de.mooratische leidere 
ne~mt overal· de strijd van de arbeiäere-kltuee toe ~tn Teretrekt 
r.ieh in et•de Brootere mate een rebellie. tege-n dey,e leicterw 
ennYolgen de at'beider• de p~rolen ven <ht ·~.V .c. 



·De toenemende radioelieet ie blijkt uit de et.:r1jc1 der lll:f.jn• 
•t.rkere. ht>TfHHtrbeiders en arbeidere. wfl"k~nm bij de n.u. w. 
(!Sienst Wit'l'oering Openbar""We :riten), 11'ns. 

meT VlmRAAD VAN m C .. P.N. (~ Waarheid). 

Het opkon~n Yoor de landeverdediging tijden• de oorlog, d~ 
:politieke .oproep &~'".n het Nederlandeche volk, Q:m te etrijden 
voor *Vaderland, _Democra:\'ie en Soo-1alil.li'M• • èle:mone,tJ'eert, dat 
deze p'Eirtlj op het ~llend Tlak TM het kla•eeTer-rn4 illl en de 
rol van e~n linke~kle1nburgerl1jke n~t1onalieti•ohe ~artij 
wil vel'TUllen. · 
Ha~r •etrijd• ·,..oor de burgerlijke demowratie• ij&ar hinken 
achter de sociaal-d.eroocratieohe leid-ere, ha~r eenhe14111&14nbie- ., 
ä1nf:E'n (zonder meèl'), 1)ewijstm e1eahte, 4ttt der.e pU'tij e~n 
verlengstuk T~n het retor.mietitche ~dros 1n de ·•rbeide•ebe
weging vormt, gezouten met linkaoh• rr.~en. Het oorerpronkel1Jk 
prijsgeven .van den naam& •commt.tni•tiaehe Partij N'edtniland" • het 
in het verschiet stellen Tan de· oprichting Yan e•n Democratie~ 
Volke';)art ij , het intrikJum d~M'Tsn door ~• 4ruk · -..~!'! de commu ... , 
n let. ho,he arbe id.ere, toonen re !i'!da het wlga i re karakter Tan d.e 
verantwoord:el iJke' leiden. Het eoebatten om l'-in1nel"f!etela en 
het 'ln•iJageYen T&n een werkelijk ernstige atrijd ·Toor da be
langen der 1~:ederlandeohe ubeidera. bewijzen rè4!14a oorerduidel1Jk 
het Ternad aAA de leer van Marx en Le.n1n. 
liet er.nige, d.oor- halllr belangriJk geachte werk ia het organ1-
aee~en van papieren aot iee 1 so oaà:a het·· fll.a:p opgestelde re teren• 
dum voor anlï'lle verkiezingen ,\[li:TGJUCN m RltVOLP'l'lOJ:aiAIHE KLA.tt.t. 
SID'4'5T:RIJD MO?:'f VRav ANG:;:m. Maar inooneequente houding demon
streert ~ij echter door titting te nemen in nood.Gemeent~rA~en. 
InJSalt'e de •trijd der Indonea1eche TOlkemeeett t s achakffl.\ ~ij 
zich, door h@t prij •geven van de leuaa "In41e lofi Ta.n Holland•, 
in het ka.mp der llederlandeohe 'bourgeoiaie en TOnd ~ij het~een ... 
heidsf'ront • met de r"'!ormiiJt~n •·•• in de etr1,j4 temtn 'de be• 
18ng6n der I~~neeie~he TOlkamae~'•· !n hun orgaan •De Wa~ 
heid" publiceerden s.ij dP QdTertent iee, Wftltrin H'il1~a1r Chnulg 
op~iep tot dienatnRJne in h~t y;ëderlandecl).-lndirche leger, dat 
mo f•t dienen $ltt Otiderdrukldn~sappartt!lt tegen dè Indonesiere. 
Docor<ht de C .P .!•l. ( •\fl\ .. ,rhe id.• J niPt in de' re~ring-5cherm.er .. 
hot'Tl -.~ -rte~enwoordigd is, Yoe rt ziJ e €171 echijnoppoeit ie, doch 
verh1r.dert (te ~>rgan laat ie v~:1 de etr 1.1 d de:r ftrbe idere. 
Het 1e echter no-od?.!\kelijk, bij alle retormhtiache '981"tijen en 
orp~n ie~t iee nn scherp ondereohe id te tnek&n tua <tChen dé 
LEI!'rm· en de J.R.TI:1!DK1~üt •elke la~teten sioh oTerll rad.1oal1-
ee~t>:r~n t'tn ~or de ~;triju tef:en h.-t kapitaliame en tefren de re-
formistische e.n natiOl'la"l-co:mrrlUnhtiacha leidera gewonnen kun
nei; ..... ord~n. 

-.-~-------··-----·-----·------------------------------- ... --... -
l. 1Je TOorna~r·ete ta~k van de H.C .}J. ie h!'lt orge.n i91el'!'ren v~n de 
acti.e d~r nr'beideraklaef:te teg~n de ,umvallen van de bourgeoieie 
voor l oonn-~rhoolfing sn t ~ge.n de duUJ't ·1. 
;;:;. He-t verdedig~m van de 1Nrgerl1jk-di-.ocr~tisohe rechten der 
~rbeidere, ale uttg~ngepunt Toor revoluttonnaire k1~••~aot1eè. 
0. Organisaeren van de strijd voor de onafhankelijkheid Tan 
Indonee ie en de Weet-lnd1eehe ko lonten en fti Tereter'utn en \llt• 
bouwen van een ant 1-imperW lat .ieche Liga. 
4. O-pbouw en Tersterking van de ~.W..l-l~-9 ... *al~ ale ~ 
1-:?u:ro;rg...,ni_~~tJ~ Tlu'l. de ·Neclerland-.che 1\r'be !derekÏ ae ae. PnJ"allel 
da'''-i7riei de'\~itbOil''' VAn om~e poeiti~H!'in h~t N.V;V. in de •trijd 
t(.!gen de refOJ'mietieche v-ekrerengingtlb·ur~aucratie. ala bàaie 
voor het tot $\~d br-engen Ten de VakYere.fl'n1tdnp;aerenhe14. 



a. l,tet n1t1tMh 0!1!\er_et.eunen TtlJ\ 4• m.t!11 .. ~ :ln het 'na ...... 
4e Y..a.J.,.. ('fa&r-MiP.).ut bet 4oe1 1 tot een •~b•••4 moae1~jlle 
revi'liit'lonnai:re 'bael.s, te komen 'YOO!' he't ToetJen van de orrre7-
IOeAl1Jlt• k·l••••"•1.14 te NederlAnd. · . 
e. Voortsetting T1Ul de atrj.j~tegert een aieu iapeJ"ialitl\l•oll• 
oorl.oa. 
'1. Versterkini "a,n ut leûntal tt.r a.c .P, met 'l"e;orclut.1on.na:ll'e 
ube1dere, in het. bijzon4el' uit 4e ·c.P.Jr. \Waarheid.) en voor-
malige leden van de R,.S,.A.P. · .. 
S • .A.ct laTe revolut ionnaire propacanta orwter •• jeus4 .en haat" 
ora~tn iht ie•. , 
9. Yeraterk1ng. en opbouw V!'ln het fJehol:lngewerk in ~auw Teftan4 
tr..et de tJI'attieehe n~1jd. . 
10. :Ve:rnerking van de po•itia Tlln on• orgaan "Dl Iloode Onobel'l 

------ _______ ......... 

•·. 



.A.tacq,ritt 

ST.:<.1LlNG.t;;N OVER .0& EOONOMlSOHE STRlJD EN D:i TAAK VAN D.S REVOLU!l014 
NAIR OQJMUNISTISCHS PAaflJ. 

___ ...._. __ ..........__ ............... __ I I ..._,.,.____..,._ .. ..,._ __ ",.........,._......,__________ ~I - -~ ........ _.. __ ,_ ... -

Door de ~neenstorting van het' Duitache iaperialiaae neett de bezit
tende klasse ih NedeJ'land opnieuw de RegeeriD&Bilaoht in handen ae- · 
kregen. In de af&eloopen i&settinaajaren trachtte de 5ederlaa4eohe 
bourgeoisie de ontevredenb.e.id, die onder b.etDu.itach.e taso1aae. onder 
de breede maaaa' • was ontstaan, voor eigen politieke doelaioeten te 
benutten. 
De propaganda van de besittende klaaae en de retoraiatiaobe •~ aa
tionaal-couunistiao.he partijen leidde er11oe, dat oD.cler gr.oote -dee-

len van het Nederlandaohe proletariaat de illuaie ontstond, dat de ver
houdingen van vcSdr 1940 n1e1i uer zowten terqteeren. De ltourceo1a1e 
in Nederland ia eef.b..ter gedwongen deze illaaie te ver..nietiaen. De 
eoonoa1ache positie van het Bederlan4aobe kapitalisme ia, veraale
ken met v66r 1940. planarijlt verslechterd. 
De bevoorrechte lagen der arbe14eraklaaae, zooals net Hijlta- en 
Gemeente-personeel en de beter betaalde arbeidera in de groote in
duatrieln hebben een gevoelige achteruit&aA& in hun levenspeil moe
ten incaaaeeren. De bourgeoisie 18 in de gegeven oaatandigheden 
niet in staat deze groepen b.un bevoorrechte positie terug te geven. 
Zij zal, oa eenigazina haar winaten te v•raekerea, jarenlana ge
dwongen sijn, het door de4iaper1al1at1aohen oorlog zoo draetisch 
verlaagde·levenapeil te handhaven. Aan den aDderen kant toont de 
legeer1ng lobarmerhorn, 4at aij niet àlleen de belangen van de Ned•r· 
landacne boargeoiaie veili4 stelt; zij verachatt zelfs leeningen 
aan 4e groot-kapitalieten (Philtpa t. 50.000.000). 

' 
Een en ander brengt een grondige verandering ia de a11Q&t1e in Kader
land. D• aeest conservatieve lagen. in de arbeideraklasse ka.anen 
daardoor voor de directe actie gewon.r1en woJ"den. Daar de ontevre4en
heid onder de arbeidera steeds acharpere yozaen aanBeeat, zal dit 
gepaard gaan set toeneeende atakinaen. Niet alleen de in de D.UtW• · 
werkende arbeiders, doch 1o het ~1j•onder ~ok deaeàen, die nog niet 
in .het arbeidsproces ziJn opgeno•en (2,0.000 in SeptJeaber 194'), 
voraen reeds weer de •·&· arbeidsreserve, met alle laaien daaraan 
voor het proletariaat verbonden. 

De vakoraanisaties. 
Daar de vakorganisaties de natuurlijke organisaties op economisch 
gebied zijn, beginnen de ontevreden arbeidera zich in de vakcentra
lee te orgahiaeeren, endaaks dat we hier in lederland nog in de 
begin-periode van de aaeaale acties zijn. (Reeds aeer dan 500.000 
~beidera zija in de vie.r groote vakcentrales georganiseerd) • .ta 
de koaende tijd zal het tht arbeideraklaaae ateecla duidelij leer wor
den, dat alleen het voeren van scherpe loonstrijd een verarmin& 
voor het .proletariaat kan voorkoaea. · 
Dit oeent een nieuwe periode voer de Nederlaadache vakbeweging. 
De door den oorlog ontaitaa.e eoonollliac.he toestanden. 4e deaoraarliaa
tie, de duurte, de geweldige woningnood, dit.allea drijft de aaaaa 
der arbeiders in de acberpaite atzijd tegen het ka»italiame. · 

De .rol van de retoraiatiaohe vakveJ"eeni&±"!leider• • 
. ' De bovenate toppen van het vat.ye.reen1ainga-6ÜHUU"aat, die na~w ver

bonden Bijn met de leiding der aoc1aal-deaool'at1e. verg.roe1ea atee4a 
aeer aet het bllJ'~erlijke staata-apparaat en de onderneaera-orgatliaa
tiea. In de geheèle kapitaliatiaohe wereld.aohrikken de retoraia
tiaohe vakvereeniainaabeat~urdeza er niet yoar terQ&, oa ala doktera 
te tu.ngeeren van het kapitalistiao.b.e u.itbuJ't1naaatelael en dit te 

"redden• ten koate van de arbeidetl4e aaaaa••· Zij hebben eio.h met d• 
- 114erlandaobe -
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Ne4erlan4aohe onder~eaera ver~ondan_iA de ~atioht1n& van den 
Arheid". Zij trac.b.1;en auen met àe Nederlan4aohe bo11rgaoiate de 
klaas• vrede te propaaeeren, oa "Nederland'* op 'ie 'bou.weA. Zi ~ hel
pen daarmee .. t 5e4erlan4ache kapitaliaae. de voornaamste laatan 
van. den .af&eloopen oorlog op de arbeidera af te weatalen, aootlat · 
de bezi~tende klasse haar prodactie-apparaat ten koste van 4e -
werkende maaaa kan opbouwen (herstellen ot vernieuwen). 
Zij verleeaan band- en·apandienataa aaa.de le4erlandsche 'bouz
aeoiaie in alle- bèlao.&rijke looncoDt11oilen (Rotter4aaache,uvea, 
tiaburga.ohe aijnwerkera, Grordn&er Su.1kerta»r1ek) • In het Rot-· 
terdaasene hareneofttlict twaaen de 4r1~ oude vakoraaniaatiea aoo 
openlijk voor de havenbaronnen op, dat aij ieder• invloed onter· 
de havenareeidera verloren. 
Terwijl zij deze politiek als 4un sociale op4raoht van 4e bour
geoisie in de praktijk doorvoeren. streven aij er ael1jkt1J4if 
naar, oa 4oor middel vaa deaagogiache aanoeuvrea en het aeeru -
ken· van ach.ijn-radical.e .traaea. hua inTloed op de &ion reYo1u~1op
neeren4e aaaaa'a te behouden. In dit licht aoeten de metholen van 
d~ retormiattache vakvereenigiaaa-beaturen in Nederlan4 aesien 
worden, ale sij aioh uitapreken voor ''~ looaaverhooain& in 4e 
groote ,•••ten e.c aobr1jven oyer "lone# en prijsen"'. 
De oonfeaaioneele oraaa1sat1ea traenten aet hu.n ao4a4i•n••1a 
karaltter de .arbeiders in het oude dwangba.ie te .nou.den en daar
door den atrijd te breken. 
Tea•lijkertijd probeeren 4e aesaaenlijke vakvereeni&in&a-buze~- . 
. craten door aidtel van eèn "eenneida-aodua" gehoor te geven aao 
den 4rana der aaaaa•a naar •eBheid, eoh~er met de bedoeliQ& 4en 
at.tijd 4er'a.rbeiclera u.i-t de ••& te·aaan, te voorkcaen en te 
breken. . ~ 

In net N.V.v •• aaar ia aek•re aate ook in de oonteaaiooeele vak
vereenigin&, bevindt sioh een niet te oAderaobatten aantal onte
vredenen, aich ra41oal1aeerende ar'beidera, die, voor wat het 
N.v.v.· betreft. ia Y8raoli1llen4e or&aa1aat1ea en afdeel1Bgen er
toe zijn overgepan. een nieuwe leiding te k1Qen.. -. 
Ret ia tle taak Tan de R.c.y. a den atri,34 v~n de a;r~eiders ia 
het s.v.v. te ondereteunen.'feaelijkertijd moeten wiJ een~~
ne~kigea atrij4 tegen de N.V.V.-bureau.oratie voeren. 

pe Repge14eiako$ntral~. 
De :s.v.c. uakt een groeiproces ctoora zi~ neet~ nu l»ijna aoo.ooo 
leden. Spontaan en 4it.wijls Yan onderop sijn vel• Yan .baar oraa
n1aat1ee ontataa~. Daaz, waar loonoontliaten. on,stonden en de 
ou.de ftkoen tralas si oh in de ooaen der arbeidera coapromitteel'te 
yerlieten desa de oa4e vakbeweging en oraaniaeer4en aioh ia de 
s.v.c. Dat ltu sioh in de toetoast in ielere gr-oot• a'tlaldn.aaao-.:1 
herhalen. Dit begri~pen de retoraiatiaohe vàkveree~1á1aaale14ert 
Yolkoaen.. · 

I 

De toekomart der· .E.v.o. zou aeker aijn., aoo n,iat het gaYaar ba
atond, da' die leiders Tan de s.v.o., 41e OD natioD.&al-oo-uni• 
t1aoh etaDelDunt etaan, on4erateu.ad 4oor de 'bureauoratiao.be 
el.eaenten~. ten: 1toate.JI( vaa alles "E!IRBID" wemtenen aet 4e N .v .v
,blU'eaucra~ie. In deae peJriocle var1 veraohe:"pte st.rijd zou. net 
I.V. V. ))f l'aee m~ten &aan aet de .8. Y .o.. ~t sij soa ieclere in• 
vloed ver~iesen. De ia 4en atrijcl ontstane B.v.c. ia een trtaao 
strijdbare a.rbei4erao.rgan1aatie, waarin aio.b. aoa niet een zoo
clanige va~'bondsbureauorat1e heeft kUnnen ontwikkelen ale in -
-het w .y .v~ l>a le4en vaA 4e J.Y .IJ. sijn aeke.r o.aat.bankelijker, 
aeltstarulilaer en atr1J4baar4er dan tlie van hët 1.v.v. Daaroa 
.-»reekt d~ a.o.P. haar· voorkeur uit ten OD&ic.b:te van de LW• 

. -Het - .. ' 
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liet ia de taalt ~an de R.O.i., oa de PO&in&ea van de na'\1oaaal-
o~uniaten tot "eenhei4a-vorm1Q&" aonder aaer, of met kleine co~ 
oeeaiea. te doorkruieen en te beatrijclen. Dat aoet aebeuren door de 
atrtjdeenheid te stellen als baa1s voor 4e t~a1e van E.v.c. en u.v.v. 
ea wel.op de volaende oonorete voorwaarden: 
1 .. Ben' deaoorat~aob conarea voor alle afdeelinaen en plaatae11Jka 

organ1sat1ea, die met groote delegattea van de arbeidera aacwe
z1g moeten s1Jn en die daar ••n nieuwe leidin&,aullen kteaên. 

2. Jeatuurdera. dia aet den fascist Woudenberg hettben.aaraafi&ewarkt, 
worden vanselfsprekend u.it de vakoraan..iaatiea aealoteA. ' 

3. Teaen ouaulatie van fUAoties, het maziaaa-aalaria aag f. 65.--
bedraaen. · 

4. Er moet zoow•l vri~heid van het woord in de ora&Aisatie 1 ala 
vrijheid van 41aouaaie in de organen van 4e nieuwe vakcentrale 
sijn. Directe alaetbaarheid van iedere tanotionnaria. 

5. De aieuwe organisatie moet zooveel aoaelijk naar net bedrijf en 
voor het ove.riae naar beroep georaaniae~rd worden. 

6. D~ oontribat1es aoaten aoo aijn, dat ook de slaohtat betaalde ar-· 
beiders in. de oraaoiaatiea lmnn.en koaen. 

· 7 .l ONDER G.l'SEN VOO'RWAAIWE AA!f5J ... UI!ING BIJ D.E ~s~!OHTlNG VAN DIN ARBIIJ) 
f AANVAARDING VAN HiT STAKINGSRlSCHf ALS HXT NA!I!rJU'RLIJK. WAi'~N IN :D.ili 
Î STRIJD VAN DS AQEIDr;Rs TiGElf H&T Ui'l!ALISME. . , 

9. Het Yaatatelleo van e~n Actie~ en Uraentieprograra. 

Onae taak. 
Bet ia de taak van de leÀen van de R.o.P. overal ·vooraan ia de vat
beweaing ea de-loonstrijd der arbeidera te etaan. ZiJ heeft tot 
tuk deze arbai4ersorgan1•atias te u.Jten. tot bew\late atrijdors;alli
aatiea Yoor het àocialiaae, ieder stuk st.rijd op te stuwen en u.it 
te breid&n. De loonoo.ntl1otea in desen tijd aceten worden OJ>&evoerd 
tot •.!l~-~.~le «~ct;!~· . 
In deae tijd van versoharpte klaaaanetr1Jd wor4t ieder conflict van 
eenia belana een politieke •tri~d tuaachen de arbeidera en de Reaee
ring, die ingrijpt in net belang van de tapi~alietiaobe klaaae. 
De Revollltioanaire Coauniatec aceten daa~oa een scherptUl strijd 
voeren voor een sterke strijdbare vakorganisatie, teaen de ·refer•i•
tiaob.e illusies van klaasen-a-.enwerking en ha.rmonie.·oa dese taak 
door te voeren is bet ooo4JJaltel.ijlt, 4at de oppositie in de Yakoraa
·Disaties sooveel mogelijk georaaniaeerd wordt op een bree4.e baaia, 
in den vora van DPPO&itiea, wier concrete vormen a•n de versoAillen
te situaties in dè veraohill&ode boa4en moeten worden aangepast au 
waarbij alle eerlijke k.laaaest.rijdera kunnen •••werken. Deae OP»O
aitiea aoeten de hlliahOildelijke vergaderingen der vakvereeaigingeo 
soravuldi& voor~reiden. 
Hardaeltki& aoet. gea~r~den worden oa de besettiog van. elite, door te 
laden vu kiesbare !u.notie, 4oor opposi tioneele arbeiders. 
In de to·ekoast moet groote zora worden besteed àan de voQrbereidin& 
vap oongresae~ ~er vakbewegiQ&, dia benut moeten worden voor den 
stij d der op posttie • zoowel door het optn~deo van o_ppoai tionaele 
afgevaardigden QP het eongres zelve. als het onuaakerèn van de re-
fotmistiaohe leiders en hun politiek. , 
Onze oppositie 1n de vatorganisaties ia eontez geen doel op z1cb
zelf. dooh een deel van onae zelfstandige àànv~ezing van de eoonoai
aohe strijd der aaaaa'a. Sl.eobta ale de leden·van·de ~.o.p. niet ea 
kel in de vakorsanisatiee optreden als verkoadiaera van de LeniB1a-
tiaohe ideeln, •ooh ale sij tot de vaatbesloten aanvoerder• wort•n 
van den eoonoai•on•n strijd. zullen wij in staat sijn, de geors;aa1-
eeerde, zoow,el •l• de ongeorganiseerde arbeide~s voor ona ,. winaen. 
De 41reote taak in, de Ne4erlandaolle' Yaltiewe&ina is .b.et ora&aiaeere.n 
van de .-olidarip1taaotie voor tn4on:ea1• op 4en aroa&\,al.-. vu .... · -
eiaab.en. · _ De -~·-~-----

L_ _________________________________________ _ 
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De oeatrale leuea. w...-oab.eea 4e R.o.p. te ap.ea•a a.roepee.ru 
aeet e11 waaz.,-ooz s1j b.ea to. t4tn •'.rij 4 •••• ..-eei'eo aijau. · 
1·.- lea &l1j4eD4e loonachaal (ge.rekel34 nau te ~)rij sen}' .. 
2. Een a1Di.aa1oon voor alle arbeide.re vaat. 57·-- per week 

(B. v .o·.-eiaoh).. · ~ 
'· !e&en alle eYU'liVk• '•&•n alle jaapyate..-n, teaen .b.1i yer~

aitld.erèil Yaa. de arlteitaploegen, 'fOOr volle beaettica vy .b.e1; 
werk 4oar we4e.toJaaae vu wua•a•1dcá ia. het arbeict..an~•••• 
TOOI' 4e 4Q.....u.reo. week soa4er loon4e.r'lina. 

4. Yolwaar41& loea TON alle a~_lleiclera. oaaeaob.\ leeftiJd ea ••••• 
5. Vo~lacea..loon op 21~1artaen leeft~&. 
&. 14 4aaen vaoan•i• aet 1~ Yaeantie_.oeal&&• 
1. Voll~41& loon -i~ aetwoagea we.rkleoa-.14. 
s. Preaie-'lrij Staa'YPellaioea 01 55-,utaen let:f,ijt van SO,C 

-Yán h.et. aelliddelte arbe14aloon. 
g. Afachatfia& Tatl 4e looabelae'in&• 

... 

. .·, ·.,· ·:·' 
·.y_;._,_;, .... : ..... :-;;~::,:>.~·~:.~;~~ 
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L·:a D .B li • A .A. )t !, AL 19.f.l. 
. ' 

------------~----------·--~~ 

1 Deo. ll Deo. 
. . . -----·-----~-·· -· ---~------.----- --- ....... --·------·-·---------···--· ........... ..... 

Aan erd.am 10 16 15 ~0 
' 

llotter4am 23 2?- :se se plue ., 
Den. Maag 1G 1~ 19 20 ph18 1 

Jleltt 11 11 11 11 1~ 

Le14en ... -- 5 ~· 
' DoJ~4reoht - - 1 1 7 

:KlndhoTen 4 4 5 5 
..t'< 

tiranineen 13 14 18 '19 '7C ... 
Zv.tphen --- 3 ~ 

Allemaar 1 1 1 

Jl.aaatr ioht 1 1 1 1 

Ifalmen 1 1 1 1 

l•l.hem· -- -- 1· 1 

·-------------.. -----------.. ------- ........ ___ ....._.,_ ... _.._.~--·-
' 
to\ael 64 92 115 126 

Het eonarea be•luita 
Tot' l :.'Xl 19oiè - ~00 NY~tT\f~ LF.~i 

·-~~---------~~------·--~~-----~ 

f . ' 
Voorat.ftl o.O. bet.ret:f'endet SPOEDCONG.ans •. ...------------

. . 
• er uit•erking Tan: a. beai:nsel progl"~. 
• b. YeY'kiezingapl'óça,m, 

c .. Vel"~erkin.g ll.,l'l. 
beelu it het coilgres in begin 1946 een ep o"cOnC"ee t• houden. 

' 
. ·_Jlt.,+·--· ."".~:~\__::;~:.."_;.l~~·~:~ 
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Heb je in de Hol~andse partij niet alle midde~en gehad, die nod~g zijn 
voor het voeren van a discussie? Is de R.O.P. in Holland die z~ch baseert

1 

op he-c program van de -IYe. ·Internationa.le, niet de voornaams e kern van e 
massa arti die wi· willen ·bouwen? Is haar verdedi in en het handhaven 
van haar eenheid niet de eerste taak van alle Hollandse kameraden? .A.c t je 
tenslo-cte de R. C .P. nie-c in s-caat om ui -c haar eigen ondervinding te leren, -

1

: 

als de discussie haar niet o~ het juiste standpunt heex~ ges-eald? 
Wij twijfelen nie-c aan je a1 woorden op elk van deze vragen. Er blijft dus,· 
k~mera~~ Oosterw~ ~k ~én ;yp~et? enk7~e weg vo?::' je ov~z:: vol~edig7 aans~ui- ~

1
-

t~ng b~J de part1J. Aanslu~t1ng b~J de part~J enerZ1Jds naar bu1-cen door 
openlijk terug te komen op je aanval tegen het vakverenifieastandpun"t van de .

1 
partij (he-cgeen op een geschikte wijze dient te gebeurelf ~m noch heli aanzi.e~ 
van de partij, noch dat van jezelf te schaden) en door verder op -ce houden i 

me-e zulke aanvallen. Aansluiting bij de :p3.rtij, anderzijds door je me-e al· I 
je energie en al de middelen, die je ten dienste staan in de discussie te ! 

mengen, die in de partij gevoerd wordt. I 
Hierover een laatste woord. In onze beweging hebben de discus~es een geor-1 
ganiseerd verloop, terwijl de beslissingen genomen worden door de meerder- I 
heid in d'aarvoor aangewezen vergaderingen. Een congres zal in Holland bin- : 
nen een tamelijk korte tijd gehouden worden. Wij dringen er sterk bij je I 
opaan, dat je tij dans de discussie zelf al het mogelijJee doet om de eenheid I 

.'>--/van ac-e ie der par-e ij te hers "teLLen ~n te handhaven en om de p;1 rtij van jt , 
standpunt te overtuigen. Wanneer je. in de minderheid mocht blijven, zou het! 
na he"t congres je plicht zijn naar buiten de besluiten te verdedigen, die I 

door de meerderheid genomen zijn en het mu je recht zijn je eigen mening 
te behouden en -ce kunnen eisen, als dat nodig werd tengevolge van nieuwe 
ontwikkelingen, de discussie weer te openen. · . . 
Wij doen dit beroep me-e des te meer klem, omdat we' je waarde als strijd er 
kennen, he"t werk kennen, dat je reeds verricht hebt~oor heli program van 
de IVe Internationale en het werk, dat je er nog voor.kun1i doen en ook om- I 

dat we weten, dat een ernstige inbreuk op de discipli~à voor-de geheJ.e par-i 
tij een groot gevaar b~tekent, dat nie-c geduld kan worden. I 
No.gmaals, wij hebben de organisatorische kwes'tie op de voorgrond gesteld, ! 
omdat deze van een beslissend, politiek belang is: hiervan hangt ax ox de 
partij een bolsjewistische organisatie of, in he1i bes~e geval, een een-cris
tischa f'ormatie is. Wij hebben in deze brief nie-c de meningsverschillen 

1 

aangesneden over de vakbondseenheid, niet omdat we het be.Lang ervan voor i 
d~ activiteit van de H.C.P. niet inzien, maar omdat we denken, da~ de bes1ie; 
politieke beslissing, aangaande ~én of andere kwes-cie slechts waarde heeft, 

,... ls de partij handelt en denkt volgens de principes van het democratisch 
~-'----áentralisme, die he-c onderwerp van deze brief zijn en ook omda-c we eerst · 

je preciese standpunt over de vaKbondskwes-cie wilJ.en ~eren kennen, duide
~ijk gesteld·in een daarvoor geschikt document. Wij aullen dan de gelegen
heid hebben tijdens de voorbereiding van he"t partijcongres, ons gezichts
punt uiteen te ze-c~en me"t be1irekKing 1io"t de documenten, die de partijgeno
ten en speciaal Uij in dat debat naar voren zul~en brengen. 

Met broederlijke groeten. 

He-c In11erna11ionaal Secretariaat 

van de IVe InliernationaLe. 
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Artikel overgenomen uit nNieuwe Strijd" (Orgaan van het Onaf'hankelijk 
verbond van BedrijXsorganisaties - O.V.B.), No.g d.d. 1.8.1949. 

WE TEN WAARHEEN 

Volgens daarvoor door de u.V.B.-leden ~ uitgestippe~de lijnen, wordt 
de propaganda voor de O.V.B.-gedach~e me~ krach~ voor~gezet. Wij mogen in 
alle bescheidenheid opmerken met succes! Onze lectuur vord~ in versmil
lende plaatsen van het land, waar de laats~e weken wordt geopereerd, gretig, 
aangenomen en wij we~en, dat er in de bedrijven over wordt gediscussieerd 
door de maats, wat wij uiteraard zeer belangrijk vinden. 

In het vorige nummer van "Nieuwe Strijd" hadden wij de vermetelheid het een 
en ander te zeggen over het toen juist begonnen N.V.V.-congres, alsmede 
over het op handen zijnde E.V.C.-co~gres. 

Voor wat het N.V.V.-congres betrex~ en de aXloop hiervan, zijn wij er niet 
naas~ gewees~. Wij schreven onder meer: 

"--/. rtThans weten wij dat de voorzitter van het Verbond, Kupers, een 
"openingsrede heeft uitgesproken. In congressen van het N.V.V, en 
11 soortgelijke inste.L.Lingen is me~ de openingsrede van d a Voorzl t·ter 
11 ZO ongeveer de inhoud van het congres aangegeven. ~r is uit leiden
"de kringen van het N.v.v. niet te verwachten, dat er ernstige ~egen
"stellingen op dit congres tot uiting ml.Len komen." 

Dat het 0. V.B. in directie zin de aandacln van niet minder dàn Kupers zaLf 
had, is voor deze en gene aanleiding gewees~ tot he~ leveren van commen
taar hierop. 
Kupers, de scheidende Voorzit·t;er van he~ N. V. V., kwam er namelijk toe om 
het O.V.B. als de vijfde Vakcentrale te erkennen en te adviseren om met 
pak en zak naar het N.V.V. over ~e komen. 
Het ligt op onze weg om hierover iei.is te zeggen. 

Wij moeten aannemen, dat in het gedachtenleven van de Heer Kupers en zijn 
medebestuurders, het beschikKen over de arbeiders zonder die arbeiders, 
regel is geworden en goed is. · 
-r:n het nog jeugdige O.V.B. krijgen de leden ten aanzien hiervan andere 

~chtlijnen, waardoor zij ook in een andere gees~e.Lijke sfeer verkeren 
·-r in het algemeen gesproken, dan de in de N. V. V. -organisai.iies veri.ice. vende 

leden. 
De o.v.B.-leiding heeft zich van het gebin af aan er zo si.ierk mogelijk 
op ingesteld om de arbeiders te doen begrijpen, dat u~i.ieindelijk zit het 
zelf moeten zijn die de inhoud en hei.i op~reden van HUN organisatie epalen. 
Bij alles wordt; hei.i ze.Lfdoen van d a arbeiders s-ceeds op de vo<r grond ge
ste.Ld. Dit is een noodzakelijke voorwaarde meer om de werkers ook inder
daad ge.Legenheid te bieden om het hiervoor verdedigde zelfdoen, -ce kunnen 
vo.Lbrengen. 

Wij willen a.Ls u.V.B. onszelf zijn. Wij willen alles doen om niet weer 
te vervallen in de fouten, die steeds weer de arbeiders op organisatie-
gebied - ook in dit land - uit elkaar drijven. · 

Ook daarvoor hebben wij de nieuwe vorm van de opbouw der organisa-cie 
vanuit de bedrijven ~de bedrijfsorganisatie dus), gekozen. 

Wij gaan er vanuit, dat a~leen in het bedrijf de eenheid van de arbeiders 
tot stand kan worden gebracht. Wij zouden ons onder de gegeven omstandig
heden er tegen verzet-een om zelfs besprekingen met een .N. V. V.-leiding te 
voeren, omdai.i dit vo.Lgens onze eerlijke overtuiging, to"t niets kan leiden. 

-Het-



-2-

Het gaat er immers niet om of eventuee~ Kupers en Van den Berg - om de 
twee voorzit~ers nu maar eens te noemen - het over e~kanders inzichten 
eens kunnen worden, doch het gaa"t er om of de werkers in de bedrijven 
zich op de basis van deze bedrijven zullen aaneenslui~en. Zolang deze 
behoe:t'te er bij de arbeiders nie~ is, is al het gepraa"t over eenheid 
voor ons geen cent waard. 
goals reeds hiervoor gezegd en zoals het in onze gehele lectuur to"t uiting 
komt, willen wij een vernieuwde beweging van de arbeiders. Wij wil~en ons 
als wekkers van deze gedachte opwerpen. 

Als wij constateren dat inderdaad met belangstelling van onze lectuur in 
arbeiderskringen kennis wordt genomen, dan voelen wij ons sterk om door 
te gaan op de ingeslagen weg. 
Een grooteen groo~se "taak hebben wij oorspronkelijk met een kleine kern 
op ons genomen. Het grijpt langzaam om zich heen, maar de ontwikKeling 
van het maatschappelijke leven zal de arbeiders - wij zijn ervan overtuigd 
straks in sneller tempo naar de nieuwe beweging heentrekken • 

. Aan deze nieuwe gedachte zal, wanneer wij willen Slagen, een zo breed moge
lijke theoretische basis ten grondslag moeten worden gelegd. Wij zullen -
wij he~halen het - deze theorie uitdragen~ waar het maar mogelijk is. Hier-

~bij moeten wij uitgaan van het feit, dat, hoe sneller wij tot innerlijke 
opbouw en ook met de uitbouw kunn~n vorderen, hoe s. terkar dus onze organi
saties in ledental worden, hoe eerder wij ons doel zullen bereiken. 

Kameraden O.V.B.-ers, laten wij in dit teken allen de handen aan de ploeg 
slaan, ijverige werkers worden voor de uitbouw van onze beweging in het 
belang van onze klasse! 

s. 

Uit "Nieuwe Strijd", 2e jrg. No.l5, d.d. 19 September 1949. 

WE TEN W .A A R H E 'E N 

Met volledige instemming heb ik het artikel vans. in "Nieuwe Strijd" van 
1 Augustus over "Vleten Waarheen" de opmerkingen gelezen over de reoh"ten 
van de leden in het H.v.v. en in onze o.V.B. Het is waar, da"t de u.v.v.
bestuurders over de arbeiders beschikKen, zonder die arbeiders. En het is 

~ pk waar, dat wij O.V.B.-ers, in tegenstelling daarmee zelf bepalen hoe 
-onze organisatie optreedt, i. 
Daarom is het goed, dat s. zijn gedach"ten laat gaan over Kupers' uitnodi-

1 

ging aan ons adres en deze kwestie daarmee als het ware ter discussie stält~ 
Want de vraag 11 waarheen" is voor het 0. V.B. van groot b ela.ng. Uitgaande j 
van de ervaringen in de haven opgedaan, voel ik s"terk de behoefte op som- ' 
mige punten mijn mening tegenover die van kam.S. te stellen. Want het is 
zo, dat de verlangens naar 11 vakbondseenheid 11 onder de arbeiders veel ster
ker leven dan in het artikel van S. to~ uitdrukking kom~. Wij weten waar 
de schuldigen aan de verdeeldheid zitten; het zijn zowel de bestuurders 
van N.V.V. als de E.V.C.-leiding, die geen medezeggenschap van de leden 
in de zaken der organisatie dulden. 
Maar daarmede kan het feit niet weggepraat worden, dat haast elke arbeider, 
die verdeeldheid betreurt. Praat ik met een N.V.V.-er ot een E.V.C.-er in 
de haven, dan loopt het gesprek daar altijd op uit. !!in is het niet droevig, 
dat w1j verdeeld zijn in drie vakcentrelen (om van de kerkelijke nog maar 
te zwijgen?). Het u.v.v. is machteloos door de politiek van zijn leiding. 
De E.v.c. mist het vertrouwen der arbeiders door haar afhankelijkheid van 
de C.P.N. 
En het O.V.Il.? Laat ons eerlijk de vraag stellen: zouden wij, hoe graag 
we het zouden willen, een grote actie in de haven kunnen voeren? En ~e
steld wij dit konden, hoe lang en op welke wijze zouden wij het kunnen be-
ta.Len? 

-3-
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Deze toestand betekent dat de vakbeweging veel minder voor de arbeiders
klasse betekent dan nodig is. Bijna iedere arbeider voelt dat aan en be
~reut het. En juist daarom geloo~ ik, dat het standpunt van S. veel t-e-
"abstract" is. Hij stelt volkomen terecht de noodzaak van "bedrijfsorga
nisatie" op de voorgrond, maar hij voegt daaraan toe: "zolang deze behoette

1 

er bij de arbeiders niet is, is al het gepraat over eenheid ons geen cent \ 
waar!" 

Om meer dan een reden kan ik deze opvatting niet onderschrijven; ten eerste 
omdat de snelle groei van de E.v.c. in 1945 aantoonde dat de arbeiders wel 
behoe:t'te hebben aan bedrijfsorganisatie, zelfs op het N. V. v..-congres moe--s:E". 
dat erkend worden • .Als deze gedachte een gevoelige klap gekregen heeft, . 
dan alleen en uitslui~end door het misdadig geknoei van de E.V.C.-leiding. 1 

Maar zelfs als Kam.S. gelijk zou hebben, kan ik het niet met hem eens zijn. 

Een vakcentrale,wi~ zij de klasse dienen, kan zich niet de weelde veroor
loven te zeggen: "De gro~e meerderheid van de arbeiders is ncig niet zover 
als wij, daarom kunnen we niet me~ hen over eenheid praten." 
Maar. tenslotte en daar wil ik de nadruk op leggen, is bedrijfsorganisatie 
een wassen neus, als maar een klein deel der arbeiders in de bedrijven op 

"'-./deze basis is georganiseerd. 

Wat niet is kan nog komen. Zeer zeker. Maar we mogen als O.V.B. daarbij 
~.geen hooghartige houding aannemen. 
De arbeidersklasse is uiteindelijk geen vee, hoe bureaucraten dat ook mo
gen veronderstellen. De enorme teruggang van de E.V.C. (en de voortdutende 
oppositie daarin) toont aan dat het gelid niet zonder meer Slikt, wat van 
bovena~ bevolen wordt. Ook de N.V.V.-leiding zal merken, dat 400.000 ar
beiders op de duur niet met zich laten spotten, daarom is verzet in het 

\ N.v.v. onvermijdelijk. 
Het zou te betreuren zijn, als -Wij, uitgaande van het standpunt van S. 
daarom het vraagstuk van de vakbandseenheid volkomen verwaarlozen. WaD 
voor ons beslissend dient te zijn is de vraag: 11 Zal zich in het N.V.V. 

·herhalen wat in de E.v.c. is gebeurd? Zal men ons als derderangsleden be-
handelen en elk recht van spreken ontnemen?" 

' 

Op die basis dienen wij tegenover he~ vraagstuk van de eenheid te staan. 
'Wij hebben het volste recht tegen Kupers te zeggen: "Na de ervaringen in 
de E.v.c. staan wij huiver~g tegenover jullie bod. In het verleden gebeur
"'~e in het n.v.v. hetzelfde, wat nu in de E.v.c. plaats vind1i. 11 In dat ge

-~1 stellen wij het vraagstuk van de eenheid positie~ en bere~den de 
strijd voor die eenheid voor, waarbij we er zeker van kunnen zijn, dat de 
sympathie van de N.V.V.-leden aw1 onze kant zal zijn. 
Want ook zij gaan gebu.Kt onder he't gebrele aan democratie in het N. V. V. 
Met u.Ltimatums komen in de zin van: 11 Jullie zijn tegen bedrijisorgan1atie 
en'daarom kan er geen eenheid zijn" overtuigt geen eerlijke arbeider. 
Daarentegen zou het een grote stap vooruit zijn, als wij in he~ N.V.V. 
zouden kunnen opkomen voor onze economische eisen a~s voor de eis van be
drijfsorganisatie! 
Zouden 400.000 arbeiders doof zijn voor onze taal? Doch dan moeten wij het 
rec11t hebben in het H. V. V. die taal te spreken. Dat recht moeten wij eisen 
bij elke gelegenheid die zi eh voordoet. 
Daarom betreur ik dat op Kupers' aanbod is volstaan met he1i artikel vanS.! 
De vraag: "We .... ten waarheen" is on"tzettend belangrijk. In wezen is zij be
sliss&nd voor de toekomst ·van het O.V.B. Als wij doof zijn voor de behoef"te 
aan en de noodzaak van vakbandseenheid staan wij xrontaal tegenover de 
grote massa der arbeidersklasse • 
. Als wij daarentegen aan die behoexte inhoud en zin weten te geven, zullen 
wij nie~ alleen een mach~ige stoot geven aan de verwezenlijking der vak
bondseenheid, maar tevens aan de verwezenlijking van ons program, dat zon
der de steun der·georganiseerde arbeiders een dood ding zou blijven. 

Kruidho:f. 
-I-
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Uit "Nieuwe Strijd", 2e jrg, No.l9 d.d. 17 October 1949. 

WETEN W A A R H E E N. 

Bij het stellen van de dingen moeten wij ons niet alleen laten leiden do~· 
de theoretische mogelijkheden, maar vooral wat practisch mogelijk is. 
Het is kam. Kruidho±·, die zich te zeer laat leiden in zijn discus si a-arti
kelen tegen Smid, door die theore~ische mogelijkheden. Hij houdt te weinig 
rekening met de ervaringen, die wij hebben opgedaan en de situatie, zoals , 
hij nu is. Zijn fout is, dat hij zich op een bepaald theoretisch stokpaard-j 
je bevindt, waardoor hij niet in staat is de zaak nuch~er te bekijken en ~ 
waaraan het te danken is, dat het artikel van Smid door hem niet goed gele
zen werd. 

Hij discussieert tegen dingen, die Smid he.Lemaal niet gezegd hee!·t. Naar 
mijn opvatting heeft Smid hier de gedachte vertolkt, welke door het o.v.B. 
in het algemeen aanvaard wordt. En dat standp~t is kort ge~ormuleerd dit: 
WiJ zijn voor de strijdbare eenheid van de arbe1dersklasse. 
Noodzakelijk daarovoor is, dat men bij de basis - dat is dus bij de ar-

'---. ... /beiders in de bedrijven - zich begint aaneen te s.Lui ten. Dat gaat niet zon
der meer. Men heeft daarvoor nodig een program van eisen wat door de arbei
ders uit de bedrijven wordt onderschreven en begrepen. Zonder ideologische 
klaarheid, geen ideologische eenheid. 
Wij hebben van onze kant tegen Blokzijl gezegd, dat hij zo scnermde (tij
dens de :rusie-besprekingen E.v.c. - N.".V.V.) met de gro~;e organisator~sche 
eenheid van de Franse vakbeweging; dat zolang de ideologische eenheid er 
niet was, zolang men het over het program niet eens was, he~;~einig waarde 
had. 
~n wij hebben gelijk geKregen. De Franse vakbeweging is in ~wee~n ge
scheurd. Een groter voorbee.L is nog de scheuring in he~ Wereld Vakverbond. ~· 
Dat kon alleen gebeuren omdat de eenheid bij de basis, dus in de bedrijven, 
ontbrak. 1 

Staan wij op grond van deze dingen tegenover Vakbondseenheid? i 
Het is misschien goed Kruidhof er aan te herinneren, dat de diverse be- i 
drijfsgroepen in hun urgentie-program to~ uitdrukKing brachten: De bereid-J 
heid om met andere vakorganisaties samen te werken. De bedrijfsorganisatie 
Bouwvak ging zelfs zo ver om op gronds.Lag van hun urgentie-program OÏ onde 
delen daarvan, een samenwerking aan te bieden aan al~e vakorganisaties to~ i 

\ ,el!·s aan de E.v.c. :Maar wij mocnten van niemand ook maar één antwoord 
~erug ontvangen. 

Het gaat hier niet om de vraag oi' wij bereid zijn samen te werken en des
noods die organisatorische eenheid te vormen, maar meer om de vraag, wan
neer en op welk tijdstip dat moet en kan voltrokken worden. Dat tijdstip 
zal er dan pas zijn, als de strijdbereidheid er is in de bedrijven •. Als 
uit de arbeiders zelf de drang naar eenheid wordt geboren4 
Wa~ Kruidho~ wil, dat is de eenheid eerst tussen de leiders, precies 3Dals 
Blokzijl het wilde in de &.V.C. en zoa~s hij he~ zel~ ervaren heeft me~ de 
bedrij~sgroep i'ransport, toen de Centrale Bond bereid was een p.l.aats aan 
de Conferentietafel in te ruimen als het u.V.B. zich bij hen aansloot. 

Bovendien kunnen bewuste mensen het gebaar van Kupers ernstig nemen? 
Laten wij een treden in de gedachtegang van Kruidhof en onsmorgen oplossen 
in het N.v.v. Zouden wij op dit moment meer bereiken dan met het O.V.B.? 
Zouden wij dan werkelijk die 400.000 N.V.V.-leden bereiken? 
Br worden maar zelden vergaderingen gehouden en die worden dan nog slecht 
bezocht. Artikelen in de krant worden niet opgenomen enz. enz. De besturen 
hebben de volledige macht in handen!(Wij herinneren aan de Haagse tramsta
king) In onze rijen zijn tientallen mensen, we.Lke v66r de oorlog lid vanhet 
N.v.v. waren en daar behoorlijk oppositie vaarden- toen de mogelijkheden 
groter waren dan vandaag - , maar ze werden er toch ook met tmentallen 
uitgegooid! 

... 5-
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Wat- doen wij nu met onze u. V.B.? In honderdduizenden gaan onze kranten 
en man~~est~n n~ar all~ arbeiders. Daarin wordt hen gezegd, wat wij cin 
d~~e tJ.Jd nJ.et ~n .het .N. V. V. kunnen zeggen. Daarmee maken wij de geesten 
rJ.Jp voor eenheJ.d van alle bedrijfsarbeiders. Wij kunnen nu zeggen tot hen, 
d~t de structuur van onze organisatie gericl1t is, niet alleen op hervor
mJ.ng en machtsovername nu, maar vooral door ons vooriDeeld van bedrijfsor
ganis~~~e tonen wij aan, hoe het zal moeten gaan. Wij hebben nimmer gezegd, 
dat WJ.J~nze bedrijfsgroepen de ideale vorm van bedrij~sorganisatie nu 
reeds kunnen doorvoeren. Wij willen nu niet alleen slechus de propagandis
ten zijn, doch geven tegelijkertijd, weliswaar een nog primitief, maar een 
practisch voorbeeld. 
Wij sluiten aan bij het bewustzijn van de massa. Kruidhof zegt zelf', dat 
de idee bij de arbeiders aanwezig was, dat blijkt uit wat wij nu van hem 
weergeven. 

11 0m meer dan een reden kan ik deze opvatting niet onderschrijven; 
fteneerste omdat de snelle groei van de I.V.O. in 1945 aantoonde, 
"dat de arbeiders wel behoefte hebben aan bedrijfsorganisatie, zelfs 
"op het il. V. V .-congres moest dat erkend worden. tt 

Smid heeft helemaal niet gezegd, dat er geen behoefte zou bestaan voor be-
"--drijfsorganisatie, want hij weet, dat v66r de oorlog in het n.A.S. reeds 

discussies daarover gaande waren. 
Wat bij de arbeiders nog niet aanwezig is, dat is een bewuste bereidheid 
om de bedrijfsorganisatie te concretiseren. 
Bij alles wat wij ondernemen moeten wij uitgaan van de graad, die het 
klassebewustzijn heeft bereikt. 
Wat de arbeidersklasse mist, dat is het geloof in ei gen daadkraab. t. En dat 
is ook bij Kruidhof het geval. Anders had hij toch nooit de vraag op kunnen 
werpen of het u.v.:a. in staat zou zijn een grote actie in de haven te voe
ren. 
In het O.V.B. is ongetwijfeld het meest progressJ.eve deel van de arbeiders 
georganiseerd. En de Rotterdamse (;.V.B.-havenarbeiders hebben meer dan eens 
getoond, dat zij tot de strijd bereid zijn. Maar voor een grote actie in 
de haven is nog iets meer nodig dan alleen maar bereidheid van de o.V.B.
leden. De voorwaarden moeten ervoor aanwezig zijn en die zijn er niet, als 
er geen schepen te lossen zijn. Aan de andere kant moet de bereidheid t~ 
strijd er ook zijn bij de andere en niet georganiseerde arbeiders. Het 
O.V.B. is ongetwijfeld in staat leiding aan gro~e acties te geven, maar 

, :at meer zeg~, zijxal ook in staat zijn, zo langzamerhand, de arbeJ.ders te 
overtuigen' en vooi·· -té uereiden op die strijd. 
En wanneer die strijd dan eenmaal daar is, is voor het O.V.B. helemaal 
niet de vraag aande orde hoe die strijd te financieren, want zij stelt 
zich niet in op parti~le conflicten, maar op massale stukken strijd. En 
hoe massaler die strijd zal zijn, hoe vlugger die bes~ist zal zijn. Boven
dien is het o.v.B. in staat de eerste stoten op te vaagen. Dat hee~t zij 
reeds bewezen. In dat opzicht heeft een WeerstandsKas waarde. Daarom he~ 
argument van Kruidrtof, dat grote stwdcen strijd door het o.v.B. niet ge
financierd zouden kunnen worden, dat zijn argumenten van kleinburgers. Het 
verraad zijn reformistische ingesteldheid. !~ar als hij zo eer~ijk is om 
die vraag· te stellen, waarom stelt hi.j die niet ten opzich'te van het 
H.V.V.? Het is toch aan ons bekend, dat de mil~ioenen van het N.V.V. voor 
het voornaamste deel vastgelegd zijn. Laat Kruidhof een behoorlijk stuk 
strijd noemen, waar het N.V.V. bij staking een uitkering heeft gegeven aan 
haar leden! Het zou de moeite lonen nog d;ï_eper en breder op al deze dingen 
in te gaan, maar onze kran"t is daarvoor helaas te klein. Ben raad wil i:t 
Kruidhof geven: Bï~ moe't eens onderzoeken welke plaats Rot'terdam, waar de 
be~a~1grijkste basis ligt van het O.V.B., in het economische en industri!le 
leYen nu en in de naaste toekomst inneemt. En dat bepaalt mede de belang
rijkheid van je organisatie. Daarom is het op dit moment van buitengewone 
betekenis, dat er een organisatie als het o.V.B. is, waarin voor de komen
de strijd en haar voorbereiding grote mogelijkheten liggen. En het zal 
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zaak Z1Jn van het meest bewus~e gedee~~e der arbeiders daar gebruik van te 
maken. 

c.uos"terwijk. 

INGEZONlJEU .t!O"tterdam 7 Nov.' 49. 
Tegenover het ar~ike~ van Sa~ Santen in de ~r1oune van 22 October voel 1.!1: 
mij gedwongen een woord van arkeuring te la"ten horen over· de wijze waarop 
kam.Oos~erwijk in de Tribune word~ aangevallen betre~xende een meningsver
scnil ~ussen Kruidhof en Oos"terwijk over ne"t u.v.B. Kruidhof p~aa"tst een 
artikel in .Nieuwe Strijd en zeer tereent an-cwoordt Oesterwijk aan Kruidhof 
in een artikel in hetzel~de orgaan Nieuwe Strijd. Deze twee kameraden ge
ven in een vakbewegingsergaan hun inzicn~en weer en zoeken samen een oplos-
sing over he~ prob~eem: Weten waarheen me"t he~ O.V.B. · 
Afgezien nu van het ~ei~ ot Kruidhof het ar1akel ze~f hee~t geschreven, 
plaatst Sal Santen een artikel in de Tribune van 22 October, waarin hij 
kam.Oosterwi;k :fel aanva~"t over zijn ar"tikel in de N.Str, . 
Men "trach't,~n de Tribune voor te stellen da"lj kam.Kruidho:f in Nw.Str. de 
mening heeft verkondigd, geheel in de lijn van de Vierde Interna"tionale. 
Hiermede ben ik het in het geheel niet eens. 
Sal Santen vermeldt in zijn artikel tevens, da-c hij ui"t naam van de gem le 

upar"tij tegen he-c schandalig optreden van u. stelling neemt. Wie is nu die 
gehele partij? 
.Alleen enige mensen uit .A.ms-cerdam, die prac'tisch geen contact met de vak
beweging hebben. Als da"t wel zo is#waarom was er dan nie"t een lid van de 
R.C.P. aanwezig op he"t laa'ts"tgehouden E.v.a.-congres? 
Het ware beter wanneer de kam. in .4m.s"terdam de anti-0. V.B. campagne staaK
ten, want men:isoleert de R.C.P. steeds meer. De R.C.P. is er niet mee ge
baat als straks he"t werk van de Rotterdamse partijgenoten wordt onmogelijk 
gemaakt door aanvallen te doen op strijdàare kameraden. 
Het heert geen zi~ om te zeggen dat de partij het goede met p.g. 0. voor 
heeft gehad door hem in het e.c. te plaatsen en bij de laatstgeho~den ver
kiezing candidaat no.l te stellen. Dergelijke onzin is niets dan laster. 
'Elm raad wil ik die. partijgenoten geven die nu in o. nievs anders zien 
dan .een onwillig p.g. Ben je voor uitbouw der R.C.:P., val dan geen Rotter
damse p.g. aan.die een moeilijk stuk strijd in de vakbeweging achter zich 
hel!ft:t. Het zal niets anders brengen dan afbraak en verlies van goo de 
partijgenoten. 

Met Kam. Groet~ 

'Á I w • g • H. S chimme r • i. 
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1 Februari 19)0. 

Brief van het Internationaal Secretariaat aan kameraad Oosterwijk. 

Waarde kameraad, 
Het r.s. meent hierdoor tussenbeide te moeten komen in de voorberei

ding van het congres van de R.C.P. (Nederlandse Sectie van de IVe ln"terna
tiona~e), waar o.a. de ~akbondskwestie behandeld za~ worden en de onuw1kke
ling in Rotterdam in het bijzonder. Het r.s. zou Zich a:fzijd1g houden aJ.s 
he~ om meningsverschillen ging, die door een norma~e discussie in de boe
zem der partij opgelost konden worden. Maar het is ons gebJ.eken, da-c de 
eenheid van actie der partij, die a~ eenmaal werke~ijk verbroken is ge
weest, op het spel stond. De meningsverschilJ.enfnebben een zekere crisis 
in de Hollandse partij veroorzaakt en deze crisis brengt grove schade aan 
de partij toe. Twee ~undamente~e principes staan op het speL: het eers~e is 
van organisatorische aard, het be-creft het democratisch centra~isme, dat de 
basis is van alle partijr~van de IVe InternationaJ.e, he-c tweede van po~i"tie
ke aard houdt verband me-e onze vakbondapolitiek en meer inhe-c bijzonder 
met onze strijd voor de verwezenlijking van de vakbondseenheid. 

Het democratisch centraJ.isme. 

Het is met opzet, dat we de organisatorische kv;estie voorop stellen, ,want 
deze betreft vooral de manier om de discussie te doen ver~open. Pas aJ.s 
deze kwestie voldoende opgehelderd is, kunnen we de politieke problemen, 
die vervat zijn in de discussie over de vakbandskwestie in Rot-cerdam van 
naderbij beschouwen • .Aangaande he"j:i inwendig bestuur van onze sectie laat 
het Overgangsprogram van de IVe Internationale zich als voJ.gt ui-c: 11 Zonder 
inwendige democratie geen revolutionnaire opvoeding. ~onder discipJ.ine 
geen revolutionnaire actie. Het inwendige bestuur van de IVe InternationaJ.e 
is gebaseerd op de principes van het democratisch cen~ralisme: volledige 
vrijheid van discussie, volledige eenheid van actie". 
Hoewel deze richtlijnen duidelijk zijn en hun practische -coepassing noodza
kelijk is voor de bouw van partijen, geschikt om de prole-earische revolu-cie 
te leiden, zijn er toch in Rotterdam moeilijkheden gerezen naar aanleiding 
zowel van hun inhoud als van de practische toepassing ervan; deze moeilijk-
heden verlangen een oplossing. · 
Ten eerste wil het principe van het democratisch cen-cralisme zeggen, dat 
de kameraden bij het partijwerk onderworpen zijn aan een 11 ltadaverdiscipli-

......... e? 11 Geenszins! 11Kadaverd*ip~ine" wil zeggen een discipline, die nie-c ui-c 
~igen wil aanvaard word-c, maar door dwang wordt opgelegd, het is de disci
pline van he-c leger, waarmee de bourgeoisie haar ui-cbuitingsstelseJ. verde
digt: de soldaten hebben geen enkel reeh-e tot voorafgaande discussie of 
beslissing wat betreft de "taken en methoden van het leger, waartoe zij be
horen. 
DE DISCIPLINE Ilif DE SECTIES VAN DE IVe INT8RNATIONALE is geheel anders. 
Wie niet overtuigd is van de noodzaak van een revolutionnaire partij, wie 
niet overtuigd is van het program van de IVe Internationale, kan niet ge
dwongen worden in onze organisatie te "treden. Iedere toetreding is vrij
wil.Lig. Wie vrijwillig ·toetreedt, erkent hierdoor he-c recht van alle. IBr
tijgenoten en van hen alleen om over de politiek van de partij ~e besJ.is
sen, deze te becritiseren en te wijzigen. Het gaat hier nie~ om een prin
cipe van abstracte moraal, om abstracte deugden van de democratie, maar om 
de enige methode, die bijdraag·G tot de vorming van kaders, in staa~ om de · 
strijd der arbeiders te leiden. De totale inwendige democratie waarborgt 
de totale benutting van de ervaringen, die de kameraden elke dag opdoen 
bij de deelname aan de strijd van het proletariaa-c en veroorloo~t dus een 
stev1ge band met de klasse, alsmede een voortdurende cri~1ek van de poli
tiek van de partij door de werkelijkheid. Anderzijds veroorlooft het ook 
iedere kameraad zijn eigen ervaringen "te verbinden met d~e van alle andere 
kameraden en dit geheel te combineren met de in~ernationale ervaring ~oor 
de arbeidersklasse over de gehele wereld opgedaan. Alleen de meest voJ.J.e-
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dige ~~mocratie kan een politielee opvoeding tot stand brengen, die nood-
zakell.Jk is voor de vorming van .leidende kaders. · 
Maar d'e inwendige democratie is slechts één van de elementen van het flln
damentel~ organisatieprincipe van het bolsjewisme. Met de totale inwendige 
democratJ.e moet men de totale eenheid van actie naar buiten verbinden. Dat 
vloeit ~oort uit OJ?-~e opvatting van. de partij als een instrumen·t tot strijd: 
tot actJ.e. De partl.J houdt op een gJ.ds voor de arbeidersklasse te zijn, als 
haar eenheid van actie gebroken wordt; zij verschijnt dan als bestaande uit 
meerdere fracties, die e~kaar bestrijden, die ieder hun eigen discip~ine 
hebben. Zij ver~iest dan iedere aantrekkingskracht op de arbeiders, die hun 
toewijding zullen ver~iezen en die slechts de noodzakelijke offers aan de 
partij zullen brengen, als deze zich aan hen voordoet als een instrument, 
dat in staat is s~agen aan de bourgeoisie toe te brengen en de arbeiders
klasse naar de overwinning te leiden. Het gebrek aan volledJ.ge eenheid van 
actie maakt ~e even weinig geschikt voor de revolutionnaire strijd als de 
afwezigheid van inwendige democratie. 
Is de betekenis van discipline en eenheid van actie, dat de leden van de 
minderheid in de partij, aangaande zekere kwesties moeten handelen, spreken 
of schrijven tegen hun eigen overtuiging in? Neen, in de eerste plaats om
dat wij weten, dat men de partij niet doelmatig kan dienen door te hande~en 

·~.of te spreken zonder overtuiging. Ve:rvolgens omdat het in strijd is met on
ze mening over het vormen van kaders. Wat wij vragen van de kameraden, die 
in een minderheid zijn aangaande één of andere kwestie is: de mening van de 
partJ.j te respecteren, evena~s de partij de hunne respecteert, wat zeggen 
wil: niet te handelen zolang de kwestie niet gaDegeld is en het handelen 
over te laten aan de kameraden van de meerderheid van de Iartij. 
Dit over de theorie van het democratisch centralisme~ Nu de practijk. Wat 
gebeurt er in het geval van ernstige meningsverschillen, die wortelen in 
de practische activiteit, zoals nu het geval is in de Ho~~andse partij aan
gaande de vakbondskwestie? De inwendige democratie treedt nu in het werk. 
Een ernstige discussie ontspint zich in de he~e partij, uitgaande van de 
huidige practijk en·de Marxistische-theorie, met oog op het verenigen van 
de hele partij op een gemeenschappelijk standpunt. Deze discussl.e is n~t 
alleen voor de leiding bestemd, zij omvat al~e leden van de organisatie. 
Bij meningsverschil~en moet men niet de partij de rug toedraaien, maar in
tegendee~ trachten haar te be!nv1oeden onder inachtneming van de discl.plin~ 
Want ieder van ons vormt zich een mening niet om zijn eigen weg te volgen, 
maar om de partij te helpen haar weg te bepalen. Dat is een punt kameraad 
0osterwijk, dat vJe heel belangrijk vinden: als men bij meningsverschillen 

~~,ich niet juist vastberaden tot de partij richt, betekent dat in zeker op
zicm; een wanbegrip aangaande de noodzaak van de partij a.ls wezenlijk in
strument voor de revolu~ionnaire strijd, een gebrek aan eerbied voor de 
partij en haar rol in de geschiedenis en een gebrek aan eerbied voor de 
leden, die bij de aanwezigheid van inwendige democra"ljie meer of minder 
vlug gewonnen moeten worden voor de mening, die gij verdedigt, als ge over
tuigd zijt van de juistheid ervan. Dit gebrek aan respect voor de partij 
en het wanbegrip aangaande haar historische rol openbaren zich ook door 
het feit, dat men zijn eigen mening belangrijker vindt dan de eenheid van 
actie van de partij, dat men de laatste doorbreekt ondanks het standpunt, 
dat gemeenschappelijk door de gehele partij is ingenomen en zulks, terwijl 
ieder in staat gesteld wordt, zoals bij de Hollandse partij het geval is, 
de partij voor zijn inz~chten te winnen. 
Hierom is het o.i. een ernstig feit, dat gij in het vakbondsorgaan van de 
o.v.B., dat gelezen wordt door arbeiders, die geen lid van de partij Zijn, 
een artikel gepubliceerd hebt, waarin het standpunt van de partij, aangaan
de de vakbandseenheid aangevallen wordt. Dat is een ernstig feit, want het 
toont een tendenz om zich van de partij en van de Internationale te ver
wijderen, om alleen een partij te willen zijn, wat op een werH8lijke breuk 
met de revolutionnaire wereldbeweging kan uitlopen. Wij stellen je heel 
ernstig de volgende vragen: Heb .le al het mogelijke gedaan om in een ge
schreven en monde.linge discussie de partij voor je standpunt te winnen? 
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Betrouwbaarheid berich~gever: be~rouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 

I:~~;:~~-~ 
I ACD/rY '-1 S" 

11eVens bericht gezonden 
0 f aanl· h·D. Amsterdam OP KAART 

Medewerkende ins~anties:--- ACDjJ:rf6 

Ondernomen actie:--- 0AT:t7f,.ro 
"PAR: W 

Op 11 en 12 l!"'ebruari 19?ü is ~e Amm~erdam in hOtel 
"Oporto" aan he~ Damrak een 11 ui~gebreide Centraal Comité
zit~1ng" gehouden van de RevolutJ.onnair Communis~ische 
.I? art ij ( R. C. P. ) • 

Aanwezig waren: 
tf.J Maur~ce FERARES uit Amsterdam, 
tJ Theo WIEl:tiNGH 11 " 

-t Harry OOMBRINK " n 
>C B. LUTERAAN " " 

N Nol. MAASSEN n n 
lef KRUISHEER " u 
H ~IJLSTRA " tl 

~ Peter DRENTH " Groningen, 
1.fHugo Hermann DRENTH, geboren ~e Has~e (Dld.) 23 l!'ebma

ri 1916, ambtenaar, v\'Onende .l!'rankenstraat ?5 b te 's-Graven
hage, 
~l Alber~us Johannes VAN DER ~WAN, geboren te Leiden 22 

Januari 1912, chauffeur-monteur, wonende Trakweg 27 te 's-GI 
ven_hftge, 

, ~ EYKMANS 
~ Cor C01.lBRINK 
'lla Ab HOFLAND 
lf KRUITHOF 
.l4 Max PLEKKER 
XtSal SANTEN 
-/..6 The o V.AH T IJN 
,CtARONIUS 
+t F.BREDii:RVELD 
'i-&Nelis GOSTERWIJK 

uit 
ft 

11 

" 
" ·n 
11 

11 

Schiedam, 
Delft, 
Ro~~erdam, 
Rotlierdam, 
.Ams'tierdam, 

tt 

" rt 

" Schiedam en 
"· Ro-c'tierdam. 

Op de zitting van 12 Februari ~9Jü was tevens aanwemg 
he~; lid van he"t ~uropees Internationaa~ Secre~ariaat (E.I.S. 

XI van de 4e ln~erna~ionale: Pierre FRAJiCK. 
Franck was op 11 FebrUari l950 om plm. 23.3v uur van 

het c.s. te Amsterdam afgehaald door Sal Santen. Hij is 
sinds ~923 11 Trotzkyist" en was destijds de le secretaria 

~ van TROTZKY. 

Oms~reeks 2ü.OO uur op eerstgenoemde da~um werd de 
zitting me"t een begroe~ingswoord geopend door Bal San'tien, 
die vervolgens he~ woord ga!· aan '.fheo VA.N TIJN voornoemd. 
Van ~ijn hield een inleiding over ïougo-Slavi~, waarin hij 
de verschiJ..J.en aanwees tussen dat land en de ~talinis'tiisohe 
landen. In Yougo-Slaviö, aldus Van Tijn, is een waarlijke 
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volksdemocratie. Daar is de burgerlijke macht weggevaagd. 
Spreker meende, dat de 4e ln1ierna1iionale zich geheel diEn 1i 
te stellen achter Yougo-Slavi~. 

Op de rede van Van Tijn volgde een gedach~enwisseling, 
w~araan door diverse personen werd deelgenomen. 

HarrJ Oombrink becri1iiseert Yougo-Slavi!, omdat de vak
beweging in da1i land de ~rotzkyisten uitmaak~ voor agenten 
van he~ Xascis~e • 

.i:iugo H.Drenth Vindt he~ s1iandpunt van Oombrink 11 seo~a
risch". Als propaganda-materiaal van Yougo-Slavi~, waarin 
een ongunstige passage voorkomt voor Tro~zk~is~en, dDor ons 
word~ verspreid, moeten wij daarop bij ui1ireiking commen1iaar 
leveren. · 

Kruisheer dee~1i he1i standpunt van H.Oombrink. 
Oor Oombrink zegt, dat de par1iij zo spoedig mcg e.Lijk 

betrek~ingen aan moe1i knopen met Yougo-Slaviê. 
Eykmans.juicht_samenwerking met Yougo-Slavi~ toe, om

dat zulks voor de par1iij een wijd perspec~ieX open1i. 
Nol Maassen is he1i eens met het standpunt van H.H. 

Dren1ih. . 
Max· ~lekker acht het standpun~ van H.Comori~ s~ecn1is 

een gevoelskwes1ae. Hij is voor samenwer~ing met Yougo
Slavi@, doch met benoud ~n critiek. 

Sal Sanven be1ioogt,. da1i de partij verplicnt is om aan 
de kant van Iougo-Slaviij te gaan staan. Door me1i dat land 
samen 1ie werken krijgen wij er contacten mee en leren wij 
hun standpunt kennen. 

~e~·er . DRENTH is van mening, dat a~s de beschikking 
wordt verkr~gen over propaganda-materiaal, dit voorfa.L moet 
worden verspreid onder E.v.a.-leden. 

B.Luteraan, a~s ~aa1is"te over dit onderwerp het wocr d 
voerende, wil deze verspreiding uitbreiden to1i C.P.N.- en 
N.v.v.-leden. 

Op deze zivting wordt he1i hieronder volgende adres op
gegeven, waar propaganda~ma1ieriaal kon \~rden aangevraagd, 
voorlopig nog alleen in de è:ngelse, ~·ranse en Duitse 1iaal, 
doch spoedig ook in de Nederlandse taal: 

\ 

TERAliYE 31 
BEOGRAD 

"J{ · Yougo-Slavi8 •1 
Omstreeks 23.00 uur wordt de zitting onderbroken. 

~ Op 12 Februari 1950-om p~m. 10.00 uur werd de uitge-
breide c.c.-zit1i~ng voortgezet. Op deze zi1i1iing voerde al-

. lareerst het woord: Pierre Franck voornoemd. Hij bracnv de 
. ~1~~ groeten over aan het Internationale Secretariaat van de 4e 

L.(O;"" In verband met de kwes1iie Helis Oos1ierwijk in de Neder-~
J.v""'~ Internationale en van de :B'ranse par1iij. 

.P- land se sectie van de 4e Internationale (R. C .p.) overhandigt 
spreker een brieX van het Internationaal Secretariaa~ over 
zijn standpunt in dezen. (Als bijlage gaa1i een a:rschri ft 
van deze brieX hierbi.j). 

Ver'Volgens voerde het woord Hugo Hermann Drenth voor
noemd. Drenth gaf een overzicht van de ontw~Keling der vak
beweging in Nederland van de opkomst at der revolutionnaire 
part~jen (R.S.P., O.S.P., R.S •. ~.P. en R.C.P.). Hij becri1ii
seerde de communisten wegens hun politieke intriges in de 
E.v.c. Overgaande op de kwestie Oos1ierwijk veroordeelt hij 
diens afwijzende houding inzake een fusie tussen O.V.B. en 
N.v.v. Er was een mogelijkheid om in een massa-organisatie 

J" opgenomen te worden en die kans had moeten worden benut. 
-Drenth-
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Drenth achtte de handelingen van Oesterwijk laakbaar en na
delig voor de partij. 11 Ik ben persoonlijk van mening", al
dus Drenth, "da"t Dosterwijk klasseverraad hee!'t gepleegd 11 • 

Vervolgens werden in discussie gebrach·t: _ 
le. een standpun1i van de meerderheiçl van he-c e.c., waarin 
~ordt betoogd, dat verder lidmaatschap .van de R.C.P. voor 
Oesterwijk alleen mogelijk is, als hij openlijk verklaart, 
dat hij de politiek van de R.C.P. geheel ondersteun-c; 
2e. een minderheidss-canàlpunt, waarin word"G verklaard, dat 
de verkeerde houding van Oesterwijk wordt erKend, doch dat 
het Centraal Comité heert verzuimd om nauw con~act te onder
houden met de a:t'd. Rotterdam van de R.C.P. Dit con"tact moot 
allereerst worden versterkt en dan za~ deze kwestie we~ in 
goede banen worden geleid. 

Discussianten: 
1. Sal San-cen: n.Als he"t meerderheidsstandpunt wordt aange
nomen, leg ik mijn functie van organisatieopsecretaris rieer". 
2. N.Oos"terwijk: "Ik ontken de par-cijdiscipline te hebben 
verbroken. Ik heb belangrijk werk verricht in de o.V.B. De 
scheuring in de vakbeweging is nie·~; op mijn instig~.atie on-c
staan. De grote voorvechter voor eenheid in de vakbeweging 
H.H.Drenth, hee!·t toch ook niet kunnen voorkomen, dat in 
Den Haag diverse scheuringen hebben plaats gehad in de 
E.V.C." 
3. Harry Combrink: ttDe O.V.B. moet :i:'useren met he-c N.V.V. 
Sal Santen moet nie"t rammelen met zijn por~eXeuil~e. Hij 
heeft zich democra-cisch neer te leggen bij besluiten met 
meerderheid van stemmen genomen". 
4. 1\Ja:x Plakker: 11 0osterwijk het=rt in de O.V.B. nie"ts be
reik-c. Zijn stem is daar niet doorslaggevend en hij heef-c 
geen sterke rractie kunnen vormen 11 • 

?· Zijlstra: "Het N.v.v. heeft weinig inv~oed in de Am
sterdamse haven. Het N.V.V. en de havenarbeiders daar ver
dragen elkaar als "water en vuur". Als er in Rot"Gerdam geen 
eenheid komt inzake de aan -ce nemen houding Wa"t be"trert de 
lossing van wapens, dan is Amsterdam ook niet bereid om he-c 
spi~ar te bijten. De E.v.a. en de o.v.B. moe"Gen in Rotlier
dam samenwerken, daar de zogenaamde comité's nie-cs zullen 
bereiken. Die comit~'s zijn nie1i spon-eaan geweest. De 
C.P.N. heeft daartoe opdracht gegeven en de bes1iuren aang~ 
steld". · ' 
6. Cor Combrink: "Ik veroordeel Toon VAN DEN BERG. Hij 
heef·t bewust gescheurd. Doordat Costerwijk hem steunt, maakt 
hij het ons onmogelijk om propaganda te maken voor de partij~ 
7. F.BREDERVELD: "Het gedrag van Gosterwijk is s'teeds te
gen het partijbelang gericht geweest". 
8. Max Plakker: "De politiek in de vakbeweging is het 
bouwen van revolutionnaire fracties. Politiek in de vakbe
weging is geen geklets. Dat moet to"t Oesterwijk doordringen"• 
9. Theo van ~ijn: "De O.V.B. is een nietige vakbond, 
waarin de R.C.P. niets hee:t't te zoeken". 
10. Nol Maassen: "Üosterwijk heeft discip~inebreuk ge
pleegd 11 • 

11. E;ykmans: "De O.V.B. moe1i zich maar orJ.i!nteren op he't 
N.V.V." 
12. Pierre ..l!'ranck dee~ ti mede, dat van de Zl. jde Val?- de 
Yougo-Slavische ambassade arbeJ.ders, dJ.e lid zijn van de 
vakbond C.G.T., worden uiugenodJ.gd voor een 14-daags ver
blijf in Yougo-Slavi~. 

Een ieder, die zich laat kiezen om dee~ uit te maken 
van een dergelijke delegatie wordt ech~er onmiddellijk door : 
de C.G.T. geroyeerd. 

-Tito-
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t TITO was eens een Komin~ern man, maar daar hij een 
voorstander is van een krachtige Balkanfedera~ie is hij nu 
in de ban. We z~jn b..Lij, dat Tito geen nieuwe ~n~erna~~ona.le 
hee:l:'t gesticht. Hij loopt dan ook de 4e ln~ernationa.le nie1:; 
in de weg. Het scheldwoord Trotzkjist moe~ nie~ zo ernst~g 
worden genomen. Het is een oude communistische gewoon1ie. 
De Yougo-Slavisclle bevo.Lking word·r; zelf' ouk voor Trotzk~ten 
uitgemaald. \Vat betreft de kwestie Oos1ierwijlc. Als h~J zich 
neerleg~ bij het meerderne~dsstandpun1i, dan kan hij nog in 
de partij blijven. Hij moet daar ook ze.Lf niet uit weghol.Le~ 
maar zich bij een voor hem ongunstige stemming neerleggen. . 

~ijn in het ]1rans gehouden rede werd vertaa.Ld door 
Thee van Tijn en Sal San~en. 

Na de rede werd gestemd over he~ meerderheidss1iandpun~J. 
Van he1i Cen1iraa.l Comité stemden 7 voor en 6 tegen. Van de 
adviserenden, dat zijn degenen, dle aan de uitgebrelde c.c.
z~t1i~ng dee.lnamen: ? leden vour en 2 tegen. Pierre Franck 
onthield zich van sterilllling. 

Oesterwijk wilde hierop uit de vergadering weglopen, 
doch Pranck hield hem tegen. Oesterwijk het woord krijgende 
dee.lde mee, dat het z.i1 het beste was, dat hij de partij 
verliet. De ui tdruk.idng "klasseverrader" had hem zeer ge
gr~eld. 'J:erislot~e deelde Oosterwi jk mee, dat hij zich nog 
drie weken wilde beraden. 

Pierre b'ranak: "Het uitmaken voor klasseverrader is te 
ver gezocht. ~o scherp moet de kwes1iie nie1i geste.Ld worden. 
Tracht Oesterwijk voor de part~j te behouden en Oesterwijk 
moet als een good lid zich bij een bes..Luit van de meerder
heid neer .Leggen 11 • 

Sal Santen betoogde, da1i he~ besluit van de meerder
heid niet ernstig moet worden genomen. 

Harr .Y Gombrink verzette zich tegen een der gelijke ge
dachtengang en vond het idioot om na een stemming weer een 
compromis te s.lui1ien. 

· ~ Sal Santen ver.K.laarde vervolgens, dat hij zijn functie 
~·""";;' van organisatiesecretaris neerleg.t. ~ijn :tunctie in het op,,, e.c. za.l hij blijven vervul.len. . 
'' Tenslotte kwam op deze zitting ter sprake het deeLne-

,..,. ._ .. ~·~.nen van de R.C.P. aan de verkiez~ng van leden voor de Pro-
- ~ v~nc~a.le Staten. · 

~ . In de volgende plaatsen, a.Ldus Sal Sam;en, za.l worden 
~.t~ ;.'('· deelgenomen: Ams~erdam, HaarJ.em, Den Helder, Ro~uerdam, 

0·0· "" Dordrecln, Leiden, Den Haag, Groningen, Wildervank, Utrecht, 
Deveuter, Hoogeveen, tervajl reeds samenwar ldng is tre ge-

rr' zegd te Noordwalde (Friesland) van d-e oud C.P.l{ .-er lî100Y. 
Ook Roorda gaat mee doen met de R.C.P. 

In plaatsen, wasr we geen e~gen mensen hebben, zu.lJ.en 
v;e meedoen met de Vude S.D.A.P. 

De ~e Eindhoven wonende leden, die z~jn toegetreden 
to~ de P.v.d.l., moeten zich discip.linair t.o.v. de P.v.d.l. 
be1:;onen. 

~ lTadat enige leden over deze kwestie nog enige opmer-
kingen hadden gemaaln, vierd om p.Lm. 17.30 uur de zi.. tting op
geheven. 

Bij dit schrijven wordt gevoegd een a:rschrift van de 
inhoud van het in1iern orgaan "Het Kompas" van Januar~ .L~:>O, 
bevattende d€ enige artike.Len uit het orgaan van het Ona:r
han.ice.Lijlr Verbond van Bedr~jfsorganisat~es (0. V.B.). 

Deze artikelen zijn voor de ü.C.P. bel angrijlc geweest 
,~n het be1Jalen van haar houding inzake de kwestie üoster-1 wijk. (einàe) 
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VERTROUWELIJK 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:---
Ondernomen actie:---
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\ 

OP KAART 
ACD(lll=" P.> 

DAT: ''IJ-So 
PAR:~ 

Van gewoonlijk goed ge!nformeerd persoon werd het vol
gende vernomen: 

Korte tijd gelden hebben fusie-besprekingen plaats ge
vonden tussen de RevolutiQnnair Communistisehe Partij (RCP) 
en de Socialistische Unie. 

De besprekingen werden van de zijde van de R.C.P. ge
voerd door: 
)<.. l Theo V.A.N TIJN, geboren te A.m.sterdam 28 Juni 1927, wo
ne~de te Amsterdam en 
Kt Salomon SANTiN, geboren te Amsterdam 3 Augustus 1915, 

wonende te Amsterdam en van de zijde van de ~oeialistische 
Unie door: 
~I Carlos PRONK, geboren te Rotterdam 30 Augustus 1905, 

wonende te Botterdamy 
Op de eerste bespreking is door PRONK een ontwerp 

fusie-program ingediend. De R.C.P. ging me~ di~ ontwerp 
fusie-program nie~ accoord en bracht er de nodige wijzigin
gen in aan. Bij de volgende bespreking ging PRONK direet . 
accoord met de van de zijde der R.O.P. gemaakte bedenkingen .• 
t.a.v. het program en deelde hij mede, dat de Socialisti
sche Unie zich bereid verklaarde met de R.C.P. te fuseren. 

' Het Central Comité-lid van de R.C.P.: 
X1 Maurice (Mozes) FSRARIS, geboren te Amsterdam 5 Janua

ri 1922, wonende te Amsterdam, aan wie verslag van de be
sprekingen was uitgebracht, vond het vreemd, dat PRONK zon
der beraad met de ~eden van de Soc.Unie en ROORDA uit Fries
~and namens de Soc.Unie accoord ging met het gewijzigde fu
sie-program. 

Hij had hierover een onderhoud met PRONK. Laatstgenoem
de deeldè mee, dat hij en van de leden en van ROORDA vol
macht had om namens de Soc.Unie tot fusie met de R.C.P. te 
geraken. · 

In R.C.P.-kringen is men van menine, dat de fusie bin
·~en een maand zal plaats vinden.r~einde) 



_, 
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Op 24.3.1950 nrd aan Expre88e.brief CFH/501 044' (84457) t;••chreven 
waarin hem de inhoud Ta.n de brief Tan HB a.an KA-RA dd. 16.3.50 
werd meder;edee1d. - -
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Ond.:Besl.ledenvergadering R.C.P. 
Datum ontvangsbericht:7 Juli 1950 
Betrouv1baarhe i d berichtgever: be ~~ rouwbaar 
Waardering bericht:betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan: ~ 
Medewe:ri,te'rid~: instanties:gene 
Ondernomen acties:gene. 

10 Juli 1950 

Verslag van ~e(Fesloten ledenvergadering 
Revolutionnair Communistische Partij,(R.C.P.) 

a~delin Rotterdam,gehouden op Maandag,3 Juli 19~ 
ten huize van Ho~land,Albert,geb.l4-9-1916 te Rot-
terdam, (bekend) • 

. Aanwezig:/11 /~ J 
Breederveld,Frans,geb.29-6-1906 te Vlaardinger-Am
bacht, (l:>ekend) 
Eikmans,Bernardus Valentinus Christianus,geb.l3-6-
1914 te Winterswijk,(bekend) 
Versloot~Harmen,geb.l2-10-1883 te Schiedam,(bekend) 
Schimmer,Adonis Marinus,geb.22-2-1922 te Rotterdam, 
(bekend) _ 
Schimmer,Hendrikus,geb.?-5-1923 te Rotterdam,(bekend xt Winteibe:r.,g,,Arie,g~b.5-3-1880 te Utrecht' (bekend) 
Siteur,Piet.er,geb.l-9-1895 te Rotterdam,(bekend) 
Oosterwijk,Cornelis,geb.6-ll-1906 te Rotterdam,(be
kend) 
Combrink;Hendrikus Johannes~geb.25-2-1913 te Ho~ van 
Delft, (bekend) 
Ho~land,Albert,voornoemd. 

Ho~land,A.,opent te 20.20 uur de vergadering 
en zegt,dat slechts ~án punt,n.l. de ~usie met de 
Socialistische Unie,besproken zal worden. 

f 
Combrink,H.J.,voornoemd,zegt dat de bespre

king tussen de leiding van de R.C.P. en die van de 
s. u. ,goed en naar beider tevredenheid verloopt ~n .. 
dat reeds aan een beginselprogram wordt gewerkt;·, 

De vo.orstellen hieromtrent worden door het 
Politiek Bureau uitgewerkt en zullen binnenkort aan 
de afdelingsbesturen worden toegezonden. 

In principe is reeds aangenomen,dat na de 
~usie het partijbestuur zal bestaan uit: 7 leden, 
n.l. 4 leden vàn de s.u. en 3 leden van de R.C.P. 

Tijdens de besprekingen en de daaruit voort
vloeiende discussie in "de Tribune" en "de Stem", 
zijn verzoeken binnengekomen van de Socialistische 
Beweging (S.B.) en de oud S.D.A.P.om contact op te 
nemen. 

Sp.zegt,dat de gangbare mening is,dat van 
-den-
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~ den Berg,Anton,geb.23-3-1903 te Rotterdam,(bekend) 
partijloos is. 

Niettegenstaande dat,was het van den Berg,A., 
die Pronk,Carlos,geb.30-8-1905 te Rotterdam,(bekend) 
opbelde en informeerde of de Socialistische Unie het 
nog al eens kon worden met de R.C.P. en wat hij er · 
van dacht. 

e Ou~s.D.A.P. en de s.B~,zijn reeds bereid 
aan de voorlopige voorwaarden te voldoen,indien een 
fusiebespreking zal volgen. 

R~eds nu kan worden aangenomen,dat de S.B. 
en de Oud+S.D.A.P. tot inzicht zijn gekomen,dat,als 
een fusie tussen de s.u. en de R.C.P. tot stand kqmt, 
zij helemaal geen redenen van bestaan meer hebben.' 

Wij kunnen en willen niemand terugwijzen,ook 
van den Berg ,A. nieit). 

Frases als"Waarachtig socialismenzal hij niet 
meer kunnen verkopen. 

Hij zal zijn betoog klaar en duidelijk moeten 
houden en zal zich niet met een waarachtig socialisme 

~en een •lag om de arm van de zaak af kunnen maken. 
Spr.zegt,dat vele Oud-o.s.P.-ers blijk van 

hun waardering hebben gegeven va~ de op handen zijnde 
fusie tussen de s.u. en de R.C.P. 

Spr.zegt overtuigd te zijn,dat de fusie een 
keerpunt zal zijn in de Nederlandse arbeidersbeweging, 

OVer de kwestie ·tot het vormen van een Lande
lijk Comité is men in principe overeengekomen,dat dit 
zal bestaan uit 26 leden,indien de s.B.niet terug
krabbelt n.l. 

14 leden van de s.u. 
10 leden van de R.C.P.,en 

2 leden van de S B 
Spr.ze , at de afdeliggsvergaderingen in de 

toekomst goed bezocht dienen të worden,daar de voor
stellen,die naar voren komen in het Landelijk Comitê 
verdedigd zullen moeten worden,zodat er een meerder
heidsbesluit vallen kan en moet,als dit besluit met 
het R.C.P.-program in overeenstemming is. 

~ 

Lversloot,H.,voornoemd 
vraagt of het wel juist 
is nu reeds de s.B.in 
de fusie op te nemen. 

"Wij moeten er op werken,dat onze voorstellen 
b~ stemming de meerderheid behalen". 

Hofland,A. .• ,voornoemd,vraagt of het I.E.C.de 
fusie met de s.u. heeft goedgekeurd. 

Oosterwijk,c.,voornoemd,zegt,dat in het ·te 
ontwerpen nieuwe program zal vlorden opgenomen, n de on
voorwaardelijke verdediging van de Sovjet-Unie" 

Spr.-meent,dat deze formule anders dient te 
worden gesteld,daar de massa dit niet zal kunnen ver
werken.Hiervoor zal volgens spreker in de plaats moe
ten komen,"De onvoorwaardelijke verdediging van de 
Russische proletarische revolutien. 

Wij kunnen de Russische aggressie op Zuid-Ko
rea nooit verdedigen. 

Combrink;H.J.,zegt,indien de S.B. wil fuseren 
ook met haar bestuur dient te worden gesproken,dus 
ook met van den Berg,A. 

Spr.zegt dat de R.C.P. niets doet zonder overi 
leg met het I.E.C.en dat de fusie de volledige in
stemming heeft van dit comit~. j - -De-
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opdracht van het I.E.C. is "Steeds waakzaam te 
jn" en "Het Trotskyisme als leidraad te houden._.V 

In deze geest zullen wij moeten werken en 
handelen.Spr. zegt het met de opvatting van Ooster
wijk,C., eens te zijn en d.it hij het partijbestuur 
te zullen verdedigen. 

Spr.zegt,dat binnenkort een landelijke ver
gadering zEl worden gehouden en daarna een Îusie
congres met de s.u. 

HoÎland,A.,dankt Combrink,H.J.,voor zijn 
uiteenzetting en sluit te 22.45 uur de vergadering. 
EINDE. 

~ 
I 
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No.2379-14/50. 
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Verbinding No.l3. 

Datum ontvangst bericht: 
Waardering bericht: 
Betrouwbaarheid ber±htgever: 

11 Juli 1950. 
betrouwbaar 
betrouwbaar. 

Op Woensdagavond 5 Juli 1950 werd door de Afdeling Amster
dam der ROP een ledenvergadering gehouden, vaarbij in to
taal 10 mensen aanwezig waren. Dit geschiedde in oaf' 
"Oporto" aan het Damrak. 
Het voorgenomen onderwerp •Korea• werd van de baan gescno
ven, daar de fusie-besprekingen met de Socialistische Unie 
belangrijker werden genoemd. Een ontwerp-program voor de 
Socialistische Unie werd voorg~legd. Er ontstond enige 
wrevel, omdat Korea op de agenda stond en nu werd afge
schoven, waardoor men niet geprepareerd was op bestudering 
van het ontwerp-program. 

;{I Theo van TIJB zette toen ui teen, dat het niet de 1:8 doel. ing 
was-om dit ontwerp-program te bespreken; hiervoor zou een 
andere vergadering dienen. Hij wilde zijn indrukken geven 
over de plaats gehad hebbende besprekingen met de leiding 
der Socialistische Unie. Hij vertelde, dat het een zoeken 
en tasten was geweest, doch steeds er op gericht misluk
king te voorkomen. De Socialistische Unie is een vergaar-

~~ bak van linkse sociaal-democraten en teleurgestelde CPN
/\ ers. Het uittreden van ROORDA uit de CPN geschiedde niet 

zo zeer om principi§le redenen dan wel uit een pe~soon
lijk conflict van hem met Paul de GROOT. ROORDA is nog 
steeds een hartstochtelijk verdediger van de Sowjet-Unie. 
!och hebben "we" ze beantwoord en op vele punten werd ge
lijk gekregen. Op punten waarop geen overeenstemming kon 
worden'bereikt werd besloten deze punten op gemeenschappe
lijke vergaderingen met beider leden te bespreken. 
Van TIJI vertelde te hebben meegeholpen aan de totstand
king van het ontwerp-program. Op 1 Juli jl. werd dit pro
gram in Rotterdam goedgekeurd. 
Spreker leest het program voor en zegt zelf vele dingen 
anders gesteld te willen zien, maar toch was z.i. de hele 
zaak door de ROP te verantwoorden. Volgens hem zal deze 

\

•kwakzalverij* een ontwikkelingsproces zijn van een balt, 
misschien een heel jaar. Dan "hebben we er allemaal Trotz
kisten van gemaakt•. 
"We zaten in een isolement en krijgen nu de gelegenheid 
"voor een groter schare onze denkbeelden uit een te zetten, 
"op vergaderingen en in de krant~ Spreker voorziet nog 

~wel moeilijkheden, daar het zeker is dat nu ook de Socia-
. 'J~~listische Beweging gaat meedoen en dat er een barde 

~
V~ ~~strijd te wachten staat tegen Toon van den BERG en consor-

~·~ · ten. De critiek op Van den BERG moet vooreerst zacht wor-
. ~· a0 den gezegd· en als "wij 1 ' eenmail in àe meerderheid zijD., 

~·\ ,.,o dan slikt hij ~nzet' besluiten maar, anders gaat hij er on-
0Sl' ~ verbiddelijk uit. 

~ Op deze vergadering werd nog een gedemobiliseerd soldaat 
uit Indonesil (PelgrimT Pelgrom?) in de gelederen der 
ROP welkom geheten. 
f n. 
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==========-============---======================-============================ 
Datum ontvangst bericht: 
Waardering bericht: 
Betrouwbaarheid berichtgever: 

1'.5 Juli 1950 
betrouwbaar 
betrouwbaar 

=================================--========-=============================== 

Op bovengenoemde datum en plaats waren 18 personen aanwe
zig om te luisteren naar de fusie-argumenten van de RCP 
met de Socialistische Unie. De vergaderingavoorzitter 
merkte laconiek op dat nu de ROP opdoekt, de mensen harder 
lopen dan eerst. Nu de leden een paar dagen de tijd hadden 
gehad om het ontwerp-program te bestuderen, wilde hij dit 
punt voor punt doornemen. Hemwerd eerst gevraagd of êr 
nog veranderingen in dit ontwerp-program konden worden aan
gebracht, hetgeen met *neenw beantwoord werd. 

u I Over het algemeen vonden de aanwezigen de conceptie n~ al 
r' slap en vaag, hetgeen Theo van TIJD niet ontkende; hij gaf 

een uiteenzetting hoe dit ontwerp tot stand was gekomen en 
vertelde er bij dat t eheel de oedke 1 
gen van een verte enwoo d e e 4e Inte tio die 
et zelfs p wer d gevonden. Overtuigend werd naar 

voren gebracht door van TIJ! dat het g~l een tactische 
manoeuvre was om tot fusie te komen. Dit herbergt in zich 
het in de toekomst in contact treden met grotere groepen 
arbeiders, waardoor meer trotzkistisehe beïnvloeding moge
lijk wordt. Als dit geschipper lukt dan betekent het een 
grote stap vooruit in de ontwikkeling van de Revolution
nair Communist isehe Partij. 
Dit bleken de leden wel "door" te hebben; toch werden er 
nog enige vragen gesteld. 

....,___ .. 
~Blijft ons contact met de 4e Internationale bestaan?w 
"-Hoe gaat het met de organisatorische verhoudingen?• 

XI Sal SANTEN stelde voor om deze vragen even te beantwoorden. 1 

~laatste vraag ruimde hij van de baan door te verwijzen 
naar een komende, speciaal daaraan gewijde, ledenvergade
ring, waarop hij hoopte allen aanwezig te zien. 

\
Ook over het contact met de 4e Internationale komen nog na
dere interne mededelingen. V66r alles wilde spreker er 
evenwel op wijzen, dat de RCP-ers in het begin volkomen • 
l!Yaal de besluiten van de Socialistische Unie hebben uit 
{e vöèren. Bij de practische politiek echter mag het over
gangsprogramma van de 4e Internationale niet worden 1er
waarloosd. Ons trotzkisme blijft bestaan. Het is niet van 
belang om zich blind te staren op de 4e Internationale. 
Evenwel werd bedongen dat de ROP-ers het recht· hebben en 
krijgen om zich voor de 4e Internationale uit te spreken. 
En dit moet zo gezien worden, dat na verloop van tijd dit 
recht ruimschoots moet worden gehanteerd. ----

!!.! 
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\
Met algemene stemmen werd daarna het ontwerp-program 
aanvaard. 

NOG ENIGE MEDEDELINGEN, GEDAAN DOOR SAL. SANTEN. 
=============================================== 
In Sliedrecht was een groepering onder leiding van 
zekere DE JONG, welke in de verkiezingstijd het pro
gram der ROP steunde. Sliedrecht is niet groot; aan
sluiting bij de ROP durfde de groep niet te doen. 
Nu de Socialistische Unie met andere groepen wilde 
fuseren, heeft de Sliedrechtse groep zich en bloc 

~daarbi.j aangesloten • 

. ~· ~~ In Noordwolda was de groep MOOIJ, grotendeels kamera
den uit de RSAP van v66r 1940. In begin van 1945 ging 
dit groepje over naar de CPI, hetgeen niet beviel. 
Na het uittreden van ROORDA uit de CF.B zocht de groep 
MOOIJ contact met hem, met gevolg dat het nu is opge-

~momen in de Socialistische Unie. 

In de VLAM-bewegins rookt het nu. Deze beweging is 
zonder ruggegraat. Leden van de Socialistische Eewe
ging in de Vlam zijn het niet eens met de uitspraak 
van Jef LAS!, dat er geen behoefte aan een nieuwe po
litieke partij is. Evenwel moeten we met diezelfdt 
Socialistische Beweging oppassen, want elementen als 
LANGKEMPER, BOSMAN, Toon van den BERG en Wietze SMID 
zijn trotzkistenvreters. We moeten weten wat de bedoe
ling van deze heren is; nu zij zagen dat de ROP tot 
fusie neigde, willen ze plotseling ook in de Socialis
tische Unie. Misschien zit er muziek in. Vooral niet 
bang zijn. Ook Toon van den BERG aanvaarden, omdat 
hij als z.g. anti-politicus zich hiermee toch op poli
tiek glad ijs begeeft. Vooral waar hij vrij veel in
vloed heeft onder de Rotterdamse haven- en bouwvakar
beiders. 
========~================--=======================;==== 
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Verbinding: No.l2 
Doss.l5/210 
Onderwerp: Uitnodiging buitengewoon partijcongres v.d. 
Datum ontvangst bericht: 13 Juli 1950 

R. c~J~ JUU l~· 

ACDJ jÇr~ 

Hierbij wordt toegezonden aÎschrift van een schrijven 
ger~cht aan de leden van de Revolutionnair Communis~ische 
Partij (R.C.~.). . 

In dit schrijven worden de leden van de partij uitge
nodigd tet bijwoning van een bui~engewoon partijcongres te 
houden op Zondag 16 Juli 1950 in gebouw "De Brakke Grond", 
Nes 53-55 te Amsterdam. 

Dit congres zal zich moeten uitspreken over de fusie 
'/~{tussen de R.C.P. en de Socialistische Unie c.s. (einde) 



/ A t a c h r i f t 

REVOLUTIONNAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ-Nederlandse Sectie van de Vierde 
Internationale. 

Amsterdam 10 Juli 1950. 

Aan de leden van de H.C.P. 

Waarde Makkers, 
Bij deze nodigen wij jullie uit ter bijwoning van een buitenge

woon ~artij-Congres op Zondag 16 Juli a.s. in gebouw "De Brakke Grond" 
Nes 53-55 te Amsterdam des morgens om 10 uur. 
Dit buitenwoon Congres zal zich moeten uitspreken over de fusie tus
sen onze partij en de Socialistische Unie~ 
Het is onnodig te zeggen dat dit Congres van buitengewone grote bete
kenis is, niet alleen voor onze partij, maar voor alle socialisten in 
Nederland. Immers de aaneensluiting van een aantal socialistische 
groepen in Nederland zoals de reeds in de Socialistische Unie aanwe
zige Oude S.D.A.P., de Onafhankelijke Communistische Groep uit Fries
land en thans de R.C.P., de Socialistische Beweging, de groep uit 
Sliedrecht en de groep Onafhankelijke Socialisten uit Noordwelde is 
een eerste uitdrukking van het proces van herori§ntering dat z1ch in 
de Nederlandse arbeidersbeweging aan het voltrekken is. 
Wij wekken alle leden van onze partij op om ons Congres bij te wonen 
temeer, daar naar wij hopen dit Congres de voorloper is van het fusie 
Congres met de andere groeperingen en dus onze partij in zijn huidige 
vorm zal ophouden te bestaan. Wij weten dat dit een grote en belang
rijke stap is en nemen deze beslissing graag in aanwezigheid van ALLB 

~ leden der Partij. 
Kameraden die ver weg wonen kunnen Zaterdag reeds komen. Voor slaap-
plaatsen zal gezorgd worden. 
Het Congres is niet openbaar. Alleen toegankelijk dus voor leden der 
Partij. 
Gebouw "De Brakke Grond" Nes 53-55 is van het Centraal Station te be
reiken met de tramlijnen 24-25-16-4-5-9. 

Hopelijk tot Zondag 
Laat niemand ontbreKen 
Met Kam. Groeten 
Maurice. 
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Hierbij wordt toegezonden een afschriXt van een 
senrijven inhoudende een "Ontwerp-Program voor de Socialis
tische Unie". 

Dit ontwerp-program is een voorstel van de geme~ngde 
program-commissie van de Revolutionnair Communistische Par

~ij (~.u.P.) en de Socialis~ische Unie (s.u.). (einde) 



A f s c h r i f t 

ONTWERP - PROGRAM Vûuri DE SûülALISTISCHE UNIE. 

Voorstel van de gemengde program-commissie van de R.C.P. en de 0oc.UniE 

1. De Socialistische Unie is van mening, da~ de vernouaingen in Ne
derland de s~ich~ing van een nieuw, konsekwent socialistische politie
ke organisa~ie noodzakelijk hebben gemaak~. ~ij gaat er daarbij van 
uit, dat noch de Partij van de Arbeid, noch de Communislïiscne Partij 
Nederland voldoen aan de eisen, welke aan een dergelijke organisatie 
moe~en worden gesteld. De Socialistische Unie wil deze nieuwe politie
ke organisatie zijn, die de funccie van par~ij vervult. 

Reeds v66r de oorlog had de SDAP zich van een eertijds revoluti
onnaire socialistische partij tot een burgerlijke hervormingspartij 
ontwikkeld. Van e en radicaal aanl.ias~en van he,; kapi ~alisme is bij de 
P.v.d.A. allang geen sprake meer en het socialistische doel schijnt 
naar een verre toekomst verschoven. Haar politiek van compromissen , 
met het kapitalisme (waardoor zij di"t in wezen helpt handhaven) leidde 
tot een nauwe samenwerking met kapi~alistische partijen. Deze voor de 
verwezenlijking van het socialisme noodlo~~ige poli~iek heeft wel 
haar scherpste uitdrukking gevonden in het deelnemen van de P.v.d.A. 
aan regeringen, die zich stellen op de basis van het kapitalisme en 
haar medeverantwoorde.LiJkneia voor aJ..ie daden van deze regeringen: 
koloniale oorlog, aanvaarding van het Marshallplan en de daaraan ver
bonden politieke voorwaarden, de daaruit voortvloeiende aanvaarding 
van het Atlantisch Pact, handhaving van de loonstop bij gelijktij-dig 
losla~en van de prijsstop en geleidelijke opheffing van de dividend
stop, aanvaarding van de v~et op de publiekrechtelijke bedrijf'sorgani
satie, waarbij de vakbeweging ondergeschikt wordt gemaakt aan de kapi
talistische staat en het recht van veren1ging en dat van staking wor
den geschonden. Een dergelijke partij heeft zich derma~e gebonden aan 
de kapitalistische maatschappij, dat zij in plaats van een Slïuwende, 
een remmende factor i~ de strijd voor het socialisme is geworden. Dit 
politieke verval vindt zijn uitdrukking in het verwerpen van de klas
sens,;rija en, theoretisch, in het bestrijden van het Marxisme. 

De politiek van de CPN voldoe·t; evenmin aan de eisen, ·die aan een 
socialistische politiek behoren te worden gesteld. In plaats van een 
principi~le socialistische politiek te voeren, wordt ook bij de CPN 
de te voeren politiek bepaald door een beginsel.Loos opportunisme. Dit 
bleek reeds onmiddelijk na de oorlog uit het verheerlijken van het na
tionalisme onder gelijktijdige verdoezeling van net internationalisme, 
de bereidheid om onder prediking van de klassenvrede in het belang 
van het kapitalistische herstel, deel uit te maken van een burgerlijk
nationale regering. ~ij heeft het evenals de P.v.d.A. niet vers-caan 
om de na de oorlog algemeen bestaande afkeer van de vooroor.Logse kapi
ta-Listische verhoudingen en wil tot maatschappelijke verandering, so
cialistische politieke vorm te geven. Toen de strijdwil van de arbei
dersklasse ten gevolge van deze politiek verminderde en een toenemende 
versplintering en ontmoediging intraden, wera een avonturistische · 
zwenking gemaakt en het gemis aan een konsekwent-socialistische lijn 
gecamoufleerd achter een ultra-radicale 1:..aa.L en de gevaar.lijke dema-
gogie van schijn-acties, we.Lker mislukKing van tevoren vaststond. ·J 

Deze politiek zoals ze ook door de mees~e communiscische partijen 
in andere landen wordt gevoerd, is geenszins het gevolg van toevallige 
dwalingen, maar vloeit onvermijdelijk voort uit de omstandigheid, dat 
de poli"tiek van deze communistische partijen volkomen ondergeschikt 
is gemaakt aan de vermeende nationale belangen van de Sovjet-Unie. 
Dit maakt ook interne discussie en critiek gevaarlijk voor de leiding 
en nee1:1:. geleid to~ het wegwerken van betrouwbare en bekwame leden en 
hun vervanging door principeloze jabroers, waardoor de uPN zich hoe 
langer hoe meer van de werkende massa's isoleert. Dientengevolge werd 
de democratie in de partij vernietigd; om naar eigen onverantwoorde
lijke politiek te verbergen, beantwoordt de leiding elke critiek met 
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de scherpste laster, verdachtmaking en terreur. Daarmee voldoe·G ae 
politiek van de CPN niet en kan ook niet meer voLdoen aan de eis van 
een zelfstandige, met behulp van de Marxistische methode bepaalde po
litiek, die de reelle economische, sociale, politieke zowel als ideo
Logische verhoudingen, nationaal en internationaal to~ uitgangspunt 
noemt. 

Onder deze omstandigheden kan àe ~PN niet meer het instrument 
zijn voor de verdieping van het klassebewustzijn der arbeiders, noch 
een ins~rwment voor de emancipatie van de werkende massa's, maar is 
zij evenals de P.v.d.A. geworden to~ een rem en een belemmering op de 
weg naar het socialisme. 

2. De stichters van de Socialistische Unie, voortkomende uit ver
schillende socialistische groeperingen, of tot nu toe politiek dak
lozen, overtuigd van de noodzaak van een nieuwe en konsekwent-socia
listische politieke organisatie, hebben hiertoe de grondslag gelegd 
door zich te verenigen in een nieuwe beweging, welke in het verzamel
proces van alle sociaLis~en en ter symbolisering van dit proces de 
naam: "SOCIALISTISCHE UNIE" draagt. Zij zijn er van overtuigd, dat 
dit voorbeeld stimulerend zal werKen op vele andere socialistiscne 
groeperingen, stromingen en personen en nodigen deze uit de Socialis
tische Unie te versterken. ~ij zijn er tevens van overtuigd, dat zich 
in en rondom de P.v.d.A. en de CPN vele socialis~en, hoewel dikwijls 
met groeiende tegenzin, verzameld hebben; door haar propaganaa en 
voorbeeld in de practische strijd van alLe dag zal de Socialistische 
Unie deze kam&eraden van de noodzaak van haar bestaan en de juistheid 
van haar politiek weten te overtuigen. ~ij richt zich verder tot alle 
arbeiders van Nederland en voorts tot allen, die zich in diens~ van 
het socialisme willen stellen. 

3. De Socialistische Unie strijdt voor de verwezenl~JK~ng van het 
sociaLisme, dat ze beschouw~ als een maatschappij-vorm, waarin de ui~
ouiting van de ene mens door de andere heef~ opgehouden en waarin 
geen onderdrukking en onàerdrukkingsorganen meer zullen bestaan. Ter
bereiking van dit doel erkent zij de noodzaak van: 

a) het socialistische in~erna~ionalisme 
b) het vestigen van de politieke macn~ door he~ werkende volk, 

verenigd in aemocratische zelf-besturende organen. 
c) de afschaf~ing van het privaatbezit der productiemiddelen en 

de onteigening van ne~ groot-grondbezit, hun socia~1sa~ie door 
de gemeenschap, die zich in de overgangs:tase bedient van een 
nieuw staaiïsapparaat, gevormd door de democratieene organisa
tie van het werkende vo~k. 

4. De Socialistische Unie wijs1i he~ kapi·t;alistische stelsel en el.lte 
R9îitieke samenwerking met de vertegenwoorctisini daarvan a! en ~laatst 
zich op het standpunt van de klassenstrijd. Zij vertegenwoordig de 
dagelijkse en de toekomstige belangen van alle werkers. Haar gehele 
politiek en taktiek zijn gericht op de versterking van het klassebe
wus~zijn en sociaListisch~; bewustzijn van de arbeidersklasse. Zij stelt 
hiertoe een program van deel- en overgangseisen op. 

5. De öocialistische Unie bedient zich van de Marxistische theorie 
en practijk, verder ontwikkeld in voortdurend contact met de levende 
werkelijkheid en wel onderscheiden van de caricaturen, door de offi
ciele arbeidersleiding~&gen van het Marxisme gemaakt. 

6. De SociaListische Unie is bereid to~ samenwerking met alle andere 
arbeiaersorganisaties, waar en wanneer ten aanzien van één o:t meer 
vraagstukKen gemeenschappeliJk optreden mogelijk is. Zij streeft naar 
de vorming van een zo breed mogelijk eenheidsfront. 
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7. De Socialistische Unie erkent de noodzaak en het belang van he·~ 
bestaan van vakorganisaties ter verdediging van de rechten en het 
levenspeil der arbeidersklasse, als ~ase in de opvoeding tot socialis
Gisch bewustzijn en als uitdrukKing van de solidaritei~ van alle arbei
ders. Om deze doeleinden het beste te kun!len dienen, zijn alle leden 
van de ~ocialistische Unie, die daartoe in staat zijn actieve vak-

. bondsleden. De Socialistische Unie strijdt in de vakbeweging voor de
mocratie en voor de onafhankelijkneid van de vakbeweging van de kapi
talistische staat. ~ij spreekt geen voorkeur uit voor één der bestaan
de vakorganisaties, maar streeft naar de verwezenlijking der vakbonds
eenheid. 

De Socialistiscne Unie erkent op.grond van de ervaring, het in 
de vaxbondsactiviteit gelegen gevaar.voor afglijden naar opportunisme, 
reformisme of s1ndica11sme. ln verband met de structuurcrisis van net 
Kapitalisme, die geen opwaartse ontwikkeling meer toelaat, s~elt de 
Socialistische Unie de noodzaak van een s~ructurele verandering van 
de maatschappij in een socialistiscne, ui~drukkelijk vooropy 

8. De Socialistische Unie beschouwt de strijd der koloniale volkeren 
voor hun zelf-beschikkingsrecht en hun onafhankelijkheid als een be-

. langrijk onderdeel van de strijd tegen alle onderdrukking en uitbui
ting. Zi steunt de onafhankeli.kheidsbewe · en in de eerste laats 
in die gebieden welke onder he eza staan vàn derlandse staat) 
cnvoorwaar e ij en za door eze steun en haar propaganda de s riJ 
voor de nat~onale emancipatie aan die voor de sociale emancipat1e ver-
binden. · 

Met betrekking tot de door de UNO voorgestelde plannen tot ~ont
wikkeling van achterlijke gebieden" apreekt de Socialistische Unie als 
haar mening uit, dat alleen een socialistische wereldeconomme deze ge
bieden snel tot ontwikkeling en de betrokken volkeren tot grotere wel
vaart zal kunnen brengen. 

9. De Socialistische Unie is zich er van bewust, dat de strijd voor 
het socialisme een internationale strijd is, omdat de kapitalistische 
economie een wereldeconomie is, waardoor in de strijd tegen het socia
lisme de verschillende nationale kapitalistische machtagroepen zich 
onderling verbinden; voorts omdat de opbouw van het socialisme de ge
meenschappelijke inspanning van een aantal volkeren, beschikkend over 
een belangrijk productieapparaat, vereist. ~ij rekent daarom de vesti-
in van de Verani de Socialistisc en van de we-

reld tot n van haar voornaamste doeleinden. -
10. De Socialistische Unie beseft, dat de vestiging van het socialis
me een internationale zaak is en dat de uitwisseling van ervaringen 
door en de onderlinge steun van, de arbeiders, socialisten en kolonia
le volkeren van de verschillende landen noodzakelijk zijn voor het 
voeren van een niet-nationalistische politiek. Zij besluit daarom ~n
tact op te nemen en mater1aal uit te wisselen met alle daarvoor in a~ 
mérking komende buitenlandse en internationale organisatie~. Zij volgt 
met sympathie en ondersteunt die tendenzen in de buitenlandse socia
listische beweging, welke het herstel van de internationale eenheid 
der arbeidersbeweging in een arbeidersinternationale kunnen bevordere~ 

11. De Socialistische Unie is van oordeel, dat de Sovjet-Unie geen 
kapitalistisch of imperialistisch land is. De revolutie van October 
1917 en de daarop gevolgde hervormingen hebben geleid tot de nationa
lisatie van de grond en alle voornaamste productiemiddelen en hebben 
de vestiging van een planhuishouding mogelijk gemaakt. Deze economisde 
grondslagen van de USSR worden naar buiten beschermd door het staats
monopolie van de buitenlandse handel. De economische bouw van de Sov
jet-Unie verschilt daardoor grondig van die van de kapitalistische 
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landen en heeft een ontwikkeling van de productieve krachten mogelijk 
gemaakt in een periode, waarin het kapitalisme in een hevige economi
sche crisis gewikkeld was en op een voor het kapitalisme ongekende 
schaal. De Socialistische Unie is van mening, dat deze economische 
grondslagen van de USSR tegen elke poging tot herstel van het kapita
lisme beschermd moeten worden. 

De geringe hoogte der productieve krachten na 1917 (erfenis van 
het Tsaristische verleden) en de daardoor bestaande armoede; het mis
lukKen van de socialistische omwenteling in een aantal belangrijke 
Europese en Aziatische landen na de Eerste Wereldoorlog, waardoor in
ternationale steun bij de ontwikkeling der productieve krachten op 
grote schaal uitbleef en de USSR in een kapitalistische omsingeling 
geraakte - dit alles zijn factoren, die hebben geleid tot het ont
staan van een machtige partij- en staatsbureaucratie, die de aanvan
kelijke na de October-revolutie aanwezige politieke en sociale demo
cratie vernietigde. Deze bureaucratie voert een politiek, die de be
langen van de internationale socialistische omwenteling ondergeschikt 
maakt aan de vermeende nationale belangen van de USSR. Deze politiek 
heeft de communistische partijen in conflict gebracht met de belangen 
van d~eigen en in~ernationale arbeidersklasse. Deze politiek, die be
lemmerd werkt op de vooruitgang van de socialistische strijd in de we-
reld lev~rt daardoor tegens een gevaar op voor de USSR zelf. · 

De Socialistische Unie wenst zich niet a:fhankelijk te maken van 
de bevelen van de leidin~ der Communistische Partij van de USSR. Zij 
oeseft, dat de beste ver ediging van de USSR is gelegen in het ontwik
kelen van het socialistisch bewustzijn der internationale arbeiders
klasse, waardoor het kapitalisme wordt verzwakt en uiteindelijk in 
het vestigen van het socialisme in andere landen, waaronder Nederland, 

!
waardoor de USSR uit de kapitalistische omsingeling zal worden ver
lost en tevens elke basis voor de bureaucratie in de USSR zal komen te 

. vervallen. 

12. De Socialistische Unie heeft kennis genomen van het conflict tus
sen de CP der USSR en de CP van Joego-Slavi!. Zij constateert, dat in 
dit conflict de leiding der Kominform is overgegaan tot een campagne 
tegen Joego-Slavit!f, waarbij dit eens geprezen land voor "fascistisch", 
"terroristisch" etc. wordt uitgemaakt. De Socialistische Unie verwerpt 
deze methode en is van mening, dat de Joego-Slavische CP. als deel van 
de internationale arbeidersbeweging, het democratische rech~ moet 
hebben haar mening te uiten. De Socialistische Unie neem~ ~ich voor 
de Joego-Slavische argumenten te bestuderen en in Joego-Slavi! zelf 
een onderzoek naar de toestanden en ontwikkeling in te stellen. 

13. De Socialistische Unie is zich er van bewust, dat he~ kapitalisme 
door de wetten der kapitalistische economie zelf onvermijdelijk de 
weg van oorlog wordt opgedreven. Zij constateert, dat stromingen in 
het wereldkapitalisme, in de eerste plaats in het Amerikaanse, actief 
bezig zijn een nieuwe oorlog voor te bereiden door een grootscheepse 
bewapening (welke mede ten doel heeft een nieuwe economische crisis 
van het kapitalisme te verschuiven), door militaire bondgenootschap
pen( Atlantisch Pact) en door het systematisch kweken van oorlogs
stemming. Het is duidelijk, dat bij de naar oorlog drijvende stromin
gen de neiging bestaat door reaotionnaire methoden de democratische 
rechten uit te schakelen. 

De Socialistische Unie is zich tevens er van bewust, dat de oor
logspropaganda en de militaire voorbereidingen als eerste doel hebben 
ook in de internationale arbeidersklasse een oorlogestemming te kwe
ken en daardoor haar strijd voor het sociaLisme, evenals de bevrij
dingsstrijd der koloniale volkeren te verlammen en te breken. He~ 
imperialisme is niet in staat de nieuwe wereldoorlog te ontketenen, 
voordat he~ enige zekerheid heeft, dat de arbeidersklasse en de kolo
niale volkeren onder de leuze van de "verdediging van het vaderland" 
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zullen volgen, dwz. voordat aan de bewegingen van de internationale 
arbeidersklasse en de koloniale volkeren zeer zware nederlagen zouden 
zijn toegebracht. De strijd tegen de oorlog en tegen de bewapeming 
wordt daarom het beste gevoerd door versterking en stimulering van de 
beweging der arbeidersklasse en der koloniale volkeren. De oorlog vol
komen onmogelijk te maken en de zware last der bewapening voorgoed van 
de sdhouders der volkeren aÏ te wentelen, is pas mogelijk, wanneer in 
grote en belangrijke nu nog kapitalistische gebieden, dit kapitalisme 
ten val zal zijn gebracht. De Socialistische Unie beschouwt de algemene 
afkeer tegen een nieuwe oorlog als een machtige hefboom in de mobili
satie van de brede volks~assa's tegen·het kapitalisme. Om deze afkeer 
in positieve banen te ~jden zal zij er steeds weer op wijzen, dat ka
pitalisme onvermijdelijk tot oorlog moet leiden en een werkelijk duur
zame vrede slech~s mogelijk is in een socialistische samenleving. De 
Socialistische Unie voert dus een principil!le strijd tegen de bewape
ning en stelt tegenover elk bewapeningaprogram een program voor socia
""IeV'oorzieningen en openbare werken. De vertegenwoordigers van de Soci~ 

1
listische Unie in openbare lichamen zullen om deze redenen tegen elke · 
uitgave voor bewapening stemmen en aandringen op opheffing van de ge
heime deploma~ie. 

,. 
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A f s c h r i f t 

REVOLUTIONNAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ Nederlandse Sectie van de Vierde 
Internationale. 

Amsterdam 11 Juli 1950 
Aan de leden van het e.c. en de afdelingsbesturen. 

Waarde Makkers, . 
Hieronder volgt een verslag van de zitting van de gemengde commissie 

Soc-Unie-R.C.P. inzake de vorm en de leiding van de gefuseerde organisatie. 1 

De commissie bestond uit vier leden. Voor de R.C.P. hadden zitt.ing de kam. 
H.Combrink en M.Ferares. 
Besloten werd om tot het eerste Co e fusie een leiding àamen te 
stellen uit 29 le en. Dit met het oog op het feit, alle stromingen zo goed 
mogelijk te doen vertegenwoordigen. Dit Centraal Bestuur zou men kunnen 
vergelijken met ons e.c. De stromingen zijn als volgt vertegenwoordi~t: 
O.S.D.A.P. 5, G~oep Roorda_5, R.C.P. 10, Onafhankelijke Socialisten (div. 
Unieleden, die voordien niet georganiseerd waren) 7, Sliedrecht 1, Groep 
~· Hierbij moet worden opgemerkt dat ook voor-ae Socialistische Bewe
a~ng plaatsen beschikbaar moeten worden gesteld. ~eze organisatie besloot 
pas later met de fusie mee te doen. De commissie s~elde voor om de volgende . 
~ersonen voor de R.C.P. aan te wijzen: Santen, H.Combrink, Ferares, v.d. 

~~lk, Luteraan, H.Drenth, Oosterwijk, P.Drenth plus een e.C.-lid nog uit 
Groningen en een uit Drenthe. Daar wij geen e.C.-leden meer hebben in die 
provincies, werden voorgesteld de kam.::Breederveld uit Schiedam, c.combrink 
uit Delft of A.Hofland uit Rotterdam te laten deelnemen. Ons Congres zal 
hierover een beslissing moeten nemen. 
De dagelijkse leiding zal uit 7 personen bestaan voor de R.C.P. worden 
voorgesteld Santen, Ferares, v.d. Kolk. 
De dagelijkse leiding is collectief verantwoordelijk voor alle polktieke 
en organisatorische werkzaamheden en wordt dus niet in functie gekozen. 
Kam.v.d.Kolk zal uitvoeren redacteur van het blad worden. De dagelijkse 

verantwoorde.lijk voor e inhoud van de krant. 
Kam.Luteraan zal teur van het interne discussie-er aan worden. 
Kam.Berares zal de administratie van het an o · 

e naam van de organisatie zal SOCIALISTISCHE UNIE.zijn. 
De naam van het Centraal Orgaan "De Socialist". 
Besloten werd, dat de krant voorlopig 14 daags zaL blijven, weliswaar met 
een groter formaat, om na een bevredigende actie in het najaar een week-
blad uit te geven. · 

.· '~"~it zijn de voorstellen van de gemelJ.8de commissie, die zo sne,ll mogelijk 
"'"'-'-P de afdelings-ledenvergaderingen besproken moeten worden. 

Met Kam.Groeten 

Maurice. 
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Partij (R.C.P.),afd.Rotterdam,gehouden op Vrij
dag 14 Juli 1950 te 20.00 uur,ten huize van 
Hofland,Albert,geb.l4-9-1916 te Rotterdam (be
kend). 

Aanwezig: Hofland,A.,voornoemd; 
Siteur,Pieter,geb.l-9-1895 te Rotter
dam, (bekend) ; 
Sterk,Arie,geb.l8-10-1906 te Vlissin-
gen,(bekend); : 
Schimmer,Adonis Marinus,geb.22-2-1922 
te ~otterdam,(bekend); 
Versloot;Harmen,geb.l2-10-1883 te Schj 
dam, (bekend); 
Winterberg,Arie,geb.5-3-1880 te U
trecht,(bekend); 
Schimmer,Hendrikus,geb.?-5-1923 te 
Rotterdam,(bekend); 
Breederveld,Frans,geb.29-6-1906 te 
Vlaardinger-Ambacht,(be~end);en 
Eikmans,Bernardus Valentinus Christi
anus ,geb'.l3-6-1914 te Winterswijk. 

Hofland,A.,voorn~emd opent te 20.30 
uur de vergadering en zegt,dat me~ het oog op 
de a.s. fusie met de s.u.,het P.B. een dringend 
beroep op alle afdelingen doet om zo spoedig mo-, 
gelijk alle financi~le zaken af te handelen.en 
de in kas zijnde gelden op te zenden. 

Spr.zegt,dat de extra bijdrage,welke 
voor de afdeling Rotterdam op ~-}00~-- was ge
steld,op f.l5.-- na binnen ~s. 

Spr.leest vervolgens het"ontwerp-pro
gram11 voor de Socialistische Unie' (afschrift 
aangehecht) in zijn geheel voor en geeft hierop 
.een korte toelicht ing. 

Hierna is er gelegenheid tot discussi~ 
Over het algemewn is men van mening, 

-dat-
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dat het ont\verp-program kan worden aanvaard met 
uitzondering van punt ll,dat volgens Versloot,H., 
-Siteur,P.,Schimmer,A.M.,en Sterk,Arie(allen voor
noemd),wel enige moeilijkheden zal blijken te ge
ven. 

Sterk,A.,voornoemd,zegt,dat bij de OP
stelling van punt ll,de bedoeling van de îusie te 
veel uit het oog verlo~en is. 

Net de opstelling van een program moet 
rekening ,.,orden gehouden met de massa, die over het 
algemeen anti Russisch is. 

Principiëel kan een revolutionnair dit 
punt aanvaarden,doch een R.C.P.-er kan dat nooit. 

Spr.die de mogelijkheid niet uitgeslo
ten acht,dat de Sovjet-Unie JoegoYSlavi~ zal bin
nenvallen,vraagt,wat zal dan onze houding moeten 
zijn en meent dat punt 11 meer succes zal oogsten 
als er in uitkomt dat wij alles in het werk zullèn 
stellen de Russische arbeiders te verlossen van de 
dictatuur van het Stalinisme. 

Spr.stelt voor punt 11 in zijn geheel te 
schrappen. 

Hofland,A.,zegt,dat punt 11 niet bedoelt 
de 11Kremlin klieli",doch de grondbeginselen van het 
sociali~me,zoals het gebracht is door de Octoberre
volutie,te ve~dedigen. 

Spr.wijst op de vooruitgang in de Sovjet
Unie onder de dictatuur van het Kremlin en zegt, 
dat deze vooruitgang tegen het vestigen van een 
kapitalistische staatsvorm moet worden beschermd 
en verdedigd. 

Spr.stelt dan ook voor te stemmen of 
punt 11 al dan niet geschrapt zal worden. 

Bij hand opsteken blijkt,dat met 5 stem
men voor en 4 tegen punt 11 gehandhaafd moet blij-
ven. 

Spr. zegt, dat 'dat betreft de reiskosten 
naar het Congres van a.s.Zondag in Amsterdam~de 
afdelingskas slechts 1 man kan vrijhouden en sluit 
te 23.15 uur de vergadering. (EINDE) 

( 
{, 



ONTWERP - PROGillJvi VOOR J)E SC CIALISTISC:EE u"NTE;. 

Voorstel van de gemengde p:rogram-·cpmmissie -;;an. de :S.~C.P. en de Soc. Un;e. 

l.De Socialistische Unie is van me~'ling 1 G.at d'e ve.r.houdingen in Nederlan\l le 
r;.-I::Lchting v:an een niAuwe ,ko~1.sBkwent-s-ccia.lis-t~poli tieke organisatie noorJ_;::"'.~~"·~· 
.t.)-.:: hebben. gemaakt.-Zjj gaat er daarbij var.. uic,,dat noch de P.artij van de Arbeid,,lo•.:._ 
f'e Comnmnistische Part~j Neder·la.ï.'l:i voldoen as.n de eisen,welke aan een dergelijke or·:·· 
·[,t .. :r:i.satie moeten wordengesteld, Ds Socia.lishsche Unj:e wil deze nieuwe politieke 
· · :rgànistïe zijnfdie de functie van pa:rbj ver.vul t. 

Reedi3 voor de oorlog hB.d de SDAP :üd;. van een eertjjds revolutionnaire sod.a.
listische partij tot een burgerlijke hervo::-mingepartij ontwikkeld.Van een radicaal 
aanta.st~n va,.n het kapitalisme is bij d.e P.v-.,e,.L allang geen spra.J.ce meer en.het so,... 
sialistische doel schijT~t naar een ve:rre .tcekomst vei:schbven.Haar politiek van com
y;:c .'missen met het kapi tal:Lsme ( waa.:':'door z~j dit in wezen helpt handhaven) leidd;:! 
'!:.:;t een na1.1we same.nwf:rking met .kapitalistische :part~jen.Deze voor de- verwezenJ:Uking 
Yo:..Il het socialisme noodlottige poli tiei.-: heeft wel haar scher:pste uitdrukking ge .... 
Yonclen in. het deelnemen "an de :?~V .. ll.A~ a.an .reee:r~lngen,die zich stellen op de ba
sis vàn het ka;?i talieme; en ha1-:,r medeverantV~'OOrdeljjkh~id voor alle daden van deze 
~egeringen:;. kolonia,J.e co:rlogyaanvaa:rd:!.ng 'lfa.n het Ma.rshaliplan en de daaraan vo:r-~ 
bc:nden politieke voorwaa.rden.ide da.a:r'.li t VGortvloetende aamraarding van het A tla.."'l·- · 
ti ach :i? act ,hanciüaving van da. loonstvp b:ij gr3l:(jktijdig loslaten van 'de prijsstop en 
gf.\.,__.·idelijke opheffing ·van è.e divid.endst:op,as.nYaarcling van de wut op de publiek
r"echtelijke .bed:rijfsorgan:i se, tie, waarbij de va..k:.beweging ondergeschikt wordt gemaak·t 
aan de kapitalistische staat en l:et :rec:ht :':. van Ye:r-eniging en dat van staking WC:·-

den geS,chonden.Een del'~·eJ..ijke :partjj br::Hd'G ;!i ah dermate gebonden aan de kapi i:alist< -·
~che maatschappij 9dat .zij in pJ .. aatE ~rt'.,h C?G~'l stuwende,eer:. remmende factor in de str:' 
-,-oor het socia::.isrr.e is gewsr:d.c;n:.ni-:- poli t:i.eke YeTval vindt zijn ui td.rukki:rig in hei, 
yerwer:pen -van de kla;::lsens·c:ijd. e-n? theoretisch~ in het bestrijden van het 1.ar:x:isme~ 

.. l)e pc-:iLiek van Jie GT:'N v-o1d.oet 8Yenm::i.n u.an de eisea~d.te aan een socialistiscf::_;, 
l)Oli tiek behoren te worden gestoldolrl plaatn ve..n· een. principi~le socialistisêhe 
:;:ol:iJ:;iek te voeren, wo:rdt c;ok bij dë C?N 2e te vvei'cn politiek bepaal. à door een bee·• 
s J loos- oppo:;:-trmi sme ,:Dit 'bleek reeds vnmidd.Gllijk na ë.e oorleg uit het ve:rheerl.:i._i-~ 
.een van het :J.ational isme und.er gelijk tij.J.J.ge vcrdoezeli:J.g va.."'l het i.nternationaliem' 
· .. ~ bereidheid om onder prediking va:1. d.e klassenvrede in het belang va'!l het ka]J:' ·
'~ :U.:sti sche herstel~ d.eEü u:L t te makP-n vsn een -bu..rgerlijk-na tionale rego:dng~Zij 

':-.. _oft het evenals de ï-'.V,.D<.A. niet ve:r·stat-~11 o:n à.8 na de oorlog algemecn-bestat,n·· 
~ _ afkeer van de vooro,'):rlogse. kapi talis+,isch& Vf;rhoudingen en wiJ. tot ma.::,tscJLap-· · 
p.;lijke verandering~- SOC'.iali Gti sc:h.è po::.i tieke --vcrm te geven .. Toen de strijdwil V~l d.l; 

t!'beidersklasse J;en gevoJ.ge V&'1. deze politiek verminderde en een toenomcndd v~:;s. ~: 

$W~,ntering en onto.r.oed.iging in'Graden 1werd ~en a·.,rontu:ristische zwenking gem~a.kt 
cn(_.at gemis aan een konaekwent·~sodaJ.istische lijn gecam.Juf1eerJ. achter oen ultra
:..·:ï.dicale taal en è,e geva.a:r.·l.~jke demagogie van sc<l:•.t.4·;:1--a.cties 9 'fvelker m:i 9l1.1.1<lring van te 
- '):ren vaststond.. · . 

' Dez.e poli tick zoal.e :r,e ~'ok do:::>r de mec9te üvDlillU."listische partijen in andere 
: >n·:.en wordt gevoerd,i.s geenszins het gEntolg van tuevalJ ige dwa~ingen,ruaar vlc.ei t 
0!17ermijdelijk voort uit d.e u:nsta:1dighr:ücl ~dat 2.e politiek van deze communistische 
: a:t>~:ijen ';·olkomen on.J8~'[;::soh.il:.:-G is ge.:naakt a.a:o. d.a vermeend.e natiemale belangen van 
d..:: Sovjet-Unie.Di t maak~:' ook inJ~er::G diso;;.ssie en cri. 'Giek geYa.arlijk voor dA lei~· 
~.ing en heeft geleid toJ; het wegwE-rken ve.:î ·\)ctrouw'oa.:CL'" en b8kwame loden en hu:":l 
vervanging door pri:::J..cipeloze jab.:-oerE', wrca:rdc·or de ;JPN zich hoe langer hce meer 
van de we.nh: . ..::..tllde .massa's i~olèerl ,:Dientengr::.,_rolce w~c]; cle d.err;.ocratie in de pa:r.tii 
verniet:lgdjorn haar eigen :;;::,v~:ran.~,·.roo:-d,:>ljjko :pol:i.~::.cl:: te v{;n·bergen;bo8.r~tv\oOrélt t.:. 

leiding e:\ke cri tiek met de scherpste ~Last(~·,:o ~ .,.-erdach";making en terreur. 
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Daarmee voldo;:,t d.8 ·ooli tiek ·va..'l de CPl~ niet a en kan. ook niet meèr voldoen~at:'j .. >''l 

~V ·Gis r van eon _selfs-ta=tdige ;Lf,GT behulp van de MarJd...s"ti..s.che methodf:J bt:paa.lde poli' 
tj_Cktd.ie de rei:He economt~ohe-.,~z..:h-~/po.litieke zc,we;I. als.; ... da-<:-J,.ogiscb_ç-verhoudlr'."· 
• t' , . . + .... . .. ' . •t ' t " ;,2n,na :t.oaaa_;._ en u: Je.:r·na -l.on.aa.L ·co·t; u:t. garlt;,~"PU."l1:· nsem ." , 

Ónd.er deze owstand.i;ghed6ll kan û.e C:i?l~ niet meer b.<J.t i.c.s~J;i:"·ument zijn voor de v-e:r·--~ 
. :..:.:..oping ·.ran het .kla8sebc:v:V..s-tzjjn der e.rbeiders ,:rmd~ eèl1. inatrwnent --:roor de· Em.a...'1çipe . .:• 
-F~LG van de werfende mae.F)a's 9 I-1&a...,.~· is z~j cvënals de P,V.D • .A., g'ewvrden tot een rerp. en 

.. :.·. heJ.8nmering OIJ d..:; weg naar het sDcial isme,, 

2"De stichters van de Sociali.stische Unie~voortkomende u.it.versohillende s:,:-., 
--~J.isttsche ~oepe:;:i.ngon,o-t tot nu toe politiek da.klo:z;en,,overt-u_igd van dG ilo~éi.-· 

. ;;;A:}: va:C. een nlGUWE On k0llB8kWSll~'·-SUCia:it>tj:iJOhe :J'.:Ül tieke· ::.organisatie ~Jj_cJbben . 
... '· ~~ ~dr~t-pe de gr-ondalug geJ-egd d.uor- zi6h te \Tl:.:renige;, :Ln een nieuwe 'beweging 9 weikè 

·- .'.n. hèt. ~rerzàmelproás · '!B.f'l a.ile s0·;,iaï.isten en ter ~ç.tnbolisèring -ván" dit proces cL 
n:.aam~ 'r;SOSL!i.l,IS'ri5CEE D1G'E 11 cl.raagt"Zij zijn er ·.~an -:wertuigd, da.t d.:i. t' voorbeeld sti-· 
"lU.lererid zal wurk<::r. op vele a.nd..:;re 20Ci3.lj_l';)t:i..c;0.h~ g:tosporingen9st:r'ömingen en pe:> -
:::tm-en en noà.igcn d<>:-:;e l~i t- ë.e Sooial:istisohe TJnic te vo'rsterk:en.,Zij zijn ei· teYen8 
.,,.P .... .-·1 ovèrtui";('d 5 da1~ zl·~·'l .LJ Uli :r:onüom de P •. LD.,A~ en .Ie CH~, ·'.rele sc c;ialishm~noew<.::_ 
:'.ikWJj:Ls met groc:i.::;nr',.~ ;sgail.'z.i:.n 9 verzameld hebben• d.c·o:r h.::..ar propaganda c=:n' VQO:è'h::t ·; 
:-.~, ·':e pra;.tiscrw z-tri.j(t va::1 alle de.g zaJ. d.e Sov~a.l:l.stüc~>he Unie deze ka.me:ra~den V8.::: 

, :-,J;.!J.ooà.zaak v:i:1 r1aa2' bestaa~ :::n do juisthei:i van haa.r· p(:li tiek weten te oitertui· 
. [:rn,.Z~j ri-:.ht z::.ch Yt~rdt.:r- tot a.l.lt; e..rbeid.e:rs Yan }iede:rlano.~en Yü(1Tts -l;ot_,allGnjri::'C'"' 

~, U:lt · :k è:..ie11st van h'"t soc~~alisme · wiJ~len s·\icl.len., 

3~:De SoDialj_sb.s"'he DE~e S
0•rijJ,t voer J.e v&r'f.TPZGnl.i.{king 'Y(m het socialisrife~dat 

. rL- ·besoh~;<iwt als eer. mèkttschappl}-vo:r.:n 9 wa[-tr:'tn do u.i·-:/,ui tii1g. v-ruî à.e ene mens ·o_o-ór 
... , ..,.,.,;; . "' h~ ·f·'- •· ,__ ,o .- -. .,-, . .,.,-',- '""' -~· '- -a· ..J.· ···kJ' • . . . d'-' .::1 - 1~h • .,.~,.;·,; rr· • p··· : .. ; =-.~.uer,__.. . t:;(; · IJ O:'?ger.QU,,<:;ll t·"- wa'l _ _,_n b•"e"~ .Jn·J. rr_li:"l-. ··.1.!lff en on ~ru.ru.,-,, .. J !1,::,.:··~~ ó!l.U., ,l. 

·; èr zu.llen bèata•3nc Te:r bereiküi.g v&,n d.:l.t 0(>8}. ~rk"'nt zij de -noodzaak ·ran~· 
a) het soçiali s~;.::.. scl:::e in terne, ~::Lonal·i sm.e ·--~--

·.' b. - ' - .. ' .. , k . -k .. , •· d :bi ·e+- vç;st:t.gsn ·•an cce_ pOi.ltH)Ke mac.ht Ci.üO;'_hot wE::r_, ende·y.:;.L 9:.-ere-nlgu'J.:.n à" 
· · m-:J·~~ratïscr.e zoJ.f'-bes":::u.rt",nd;:; orgarifm, , · · .-c- . 

~.;r·a~ 'a:fscl~~iffj :D.g van, hat· -p:ri·raa.thE";~;i··~ • au::.:;;,:-: dil.( t:ic;rniè.delo:n en d8. On t~:;,geni:r.g 
yan)1et groot---groY~.dbt:z:d;hun H0:3l~.lJ.saf.le d()or à.e ~cmGcner;.hap_.0~'.c ZJ.oh in 
de_ ov'srg130é:·sfase bedient 'ran et:n niE:û.W staat:.'a:ppar.aa.t 1geY<Jrmd doo-r de- d.em·J·
.:;ra tis.Güe ot-ganiGati.::: · va:n. he i ,we:rl;:ende volk, 

4p:De- So(\i<:üi.ctós:·h•~ :t_T;üo wijet het kapJt:.:-;.:J .. istj.soh<; stelso:j. _en'elke politiGke 
·,:-.rnèriwèrking met d.b vertfo&,c:-r,.<vê\C:o:-:'l{ging d.aal'van af 7en .rlaat-st- zich op h-=. t sta..'ftc':.-• 
:.,!~t; van de klass-enstrijd., Zij vertGger.cnoo.rdigt do d.agoJ.ijkse en ds toeko:ilstige beian
~ itJ.~Yan .àlle _'i\::;rker;b.,;l{aar g•.::hole, politiek en ta..l-ctiek zijn gericht o:p d.8 vé..rs ~erk'îng 

. <~~::h@t: klàssebêwustz.jjn e:a soci.al:l.stl.sch bewus:tz~j.;1. Yan. ·de arbcid<;,rstr' .•·r·.,.,~ .iij ste\_) 
':ior-3oe' oen program vs.n deel--- en ~rvergangseisen op" · ' , · (, · 

. ... . 5~.De Söcialis-Gisuhe Unie bedient zich \··ar., d,., ~~,~R,rxis·"'i 80he theq-r:i.c on pract~'k~ 
- /. · · ";..èrder c:l'l.twikirel fl. ÜJ. 'fo,Jri:durend c·:m:;a:,t met de leY...;ndG we-rkEolijk:t.~:nd~Gii;·wE-" .. :L ,_::n_O,.e.r~ 

'·.êliêîtièn.·vän a.~· .. ~. ~c:::t~-~-y;t.n'_,_~"'.,..l· ••. ~-o-.-'1' "'e nf'f'i<_,.;_;~l_e. 'o .. ., .,e'd'n ··n 'T"Jl l1 ,__ 1\:·r~x-'~sm·,-, ~ -----·"'- "·-,- ~- ..... ____ .___ c, e~c-_::;rs-'--J. l .. ge_ ,._._ .c_-.. -~.ii.:W. .• ...:\.'--' 

- :-·:n:aak:L · 

(~De Socialistische Ur..i.e is ·bereid to'c s'amenwerking ffiet alle ar..\tere ar9é±de.rs·· 
':·:-ga.nisa.ties ~waar en wárm0e.-:: ten aanziPr1 van éên of me\;r ~r:r·aa.gctuk.ken .'f-''8nt.:;;i::nsohar_:;-
> .lijk op-tr-eden mogelijk is.,zJ s·~:reeft naar d?- \•·:::n:rrêing 7ar1 een z.:) br~eed mogrt.lijk ec::..; 
· .... ·' dBf:ron to · · · 

:q..,J.)e. Sec i"_}_; sti sche Unle e::-ksnt de !':'ood.~aak en hot belang· v·an hç·t b6staan van. 
"·ii.korganisatios t&.r verdl~diging ·va.n de :rechten 'en het :ic;venspe:ï.I. der e.rb·0i'-ii.>r'skla:C·-" 
-.8~i\ls..fáÈe iiLd9 ::;pvoedingtot 'soc-·hl.is~J.?-:.h bewu.sti)jn Hl s;ls-u.itd~':'U.k-king van de 
ÄL$.daritéit van alle arbeider? -.,m r1 eze d.oe:::c~_:'ld.Pn h;;it bs<olte te kunnen dienen~zijn 
\_ ... e _loo~"·:n ·ron Ar, ~.J:.:.~~':ci::s-::·-hc IJr.ie~die d.àa:r:r<J in staat zij:n.,aoti'OJ',re.vak'bondsle·~: 
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d.'neDe Social.i.sti.sohe Unie strjjdt in do vak~w-&.gin.g-~tie en voor ·de o-n-
1.f:1ànkélijkheid van de-vakbe-vreg,ing-va.n de_ kapitalistische staat~~Z:ij·~...e~ g~ell.' 
;roorkeur uit voor ~én d·3r bestaande va.lrorgam.isaties ;.m~;~.ar Rtreéft naar· de -v-erie:.zen-

'·· 

1 ;:king der vàkbondsèenheid, ·-..,.._...: 
De Socialistische Unie erkent op grond van de e:r•var;i.ng~het in de vakbond.sacti'\Ti• 

t<_;:t t gelegen gevaar Yoor afglijden naar oppol"tuni sme 9reformisme of syndicali,à_~e ~!n- . 
V{.rbanQ. met de structuu.::-cr~ :::is van het kapita.lisme 9 d::u~ g~:;en opw!il.artse on:·twikkeling 
mver toelaat,stel t de Soc~.alis-tis:Jhe Unie de noodzaak van een stzr1~ctu.rêle -vrrrand~- -:: 
ring van de maatschappij _in een socialistischt', uitdrukkelijk ;roorop. - -- · 

e.De Socialistischè Unie bescho~wt de str~d der kolon~ale volkeren voor ~pn 
zelf-beschikkingsrecht en hun onafhankelijkheid als ~en "Qelangr:ijk onderde.el ·y:ê.n de· 
str~d tege~1 alle. onderd~lc:i.ng en ui~bui tingoZ:ij steunt ;de o~~d'hankelijkheJ:!!!i~ti"?'~gj,;n- / 
gun (in de e~rste plaat·s in die gebieden,we1ke onder het gezag st~an van de Neder
b.ndse staat) onvoorwaardeljjk,en zal do~;r- :lE:;z;e st~un e!\.haaz: propakanda de st'r.:ijd 
voor de nationale emancipatie aan die ~roor do sociale emancipátie verbindén. · 

Met betrèkking tot de door de ffiW voorge,stelde platmen tot "ontwikkeling V'an ~ 
!':l.chterlijke gebieden" spreekt de Sociaiisth>che Unie nls haar mening~ui t,dt:l.t alleen 
e':n socialistische wereldeconomie deze gèbieden snel tot ontwikkelilig en de betr_o~.,.. 
~en volkeren tot grotere wel;raar·t; zal ki . .-·L'le:r: brengenó · · 

9"IJe Socialistische Unie is zich er v,an bovrust,dat d.e strijd voor het ·soc·i~1isme 
·~ C:S'&-..J. internà·t-:i.onale etrijd is ~omdat de kapitalistische eccnomia een were.1.deoonöinie 

is 1waardoor in de silr:ijd tegen het socialisrr·Et de ver:.schillend.e nationale kapitalie.:ti·:;:;· 
tische machtagroepen zich onderling verbinden; voorts omdÇ~.t de ópbouw Vlll'l; hE:lt so"':' 
CH!.lisïne de geroecnsohapP':lijke inspanning~an oen aantaj. VOlkeren,beschikkend OVer 
e~:.n belangr:ijk product:i•3apparaat$vereistoZij rekent è.aarom. de vestiging v·an de Ver-
~Y.7gde Socialistische Staten '!0...'1. ]!;uro:pa en van de wereld tot één van haar .vo,or
!j.:u:.mste. doeleinden~ 

·~ 

·~ 

1 
.l 

'';:, 

_'_ ~--
> lO.pe ~o·cialistische Un:iG beseft,dat d.e vestiging va..t1 het socialisme een,'intex- ,, 

.nationale zaak: is 9 en da.t d.e u:Ltw:j sselj_ng van ervaringen doÇ>-:fye:ri .de onderli~g~ 
- steun van, de arbeiders, soci_5J.listen en' kolonj_8.1e' Yolkèr~n van de .verschillend~ iá.n- · 

de:n noodza\c'E:lijk z:ijn voor het_ VOG;ren van 'een niet ... natiQnal'i st~eçhè poli i:te~.Z:ij oe.-,.. ' ~- :. ' 
slû.it daarom contact op te nemen en materiaal uit te wisselen-me-t alle daar:voo:t :in 
·.:.··-~.merking komende buitenlandse en internationale-organisaties.,Zijvo1gt·inet·sym-, · ;:::}.~ 
path~e en ondersteunt dié ~endenr;en in de buitenlandse socialistische _bew~goin:g, '_ .. J 
·:· ... lke het herstel van.-de internationale eunht-;id d.er arbeid.ersbeweging.in.een.l:l,:zz- ,;l 
b•Jidersihternatiónale kuri,nen beYorde ren., · ·.' · .. - <; . · , .. ; ::~,~ 

ll.De Socialistische Unie is va."1 oorde€l.,.dat de Sovjet-Unie geen kapitalJ~~i.IJ!.Ph., .. , .Ji,/l 
·\.._, of- i-~periaiistisch la:X:d is.,De revo~utic. v-an. o_ctober 19l7 en de daar_-. op~ __ gé-vÓ~.g~~- ~è~:~iA.;: .•. ::;:;_r·:_:l' 

• vorml.ng'en hebben geleJ.d tot de nat:wnalJ.sat~e van de grond en alle voorr>.:aa:mscte· pro--~., :", 
él:'u.ctiemiddelen en hebben de ves·~iging van een pla..Tlhui shouding mogelijk gemàa.idL,Dezc > ·· ~;. 
economische gronó:slagen van de 'JSSR wo:rd&n ::'laar bui ten beschermd door het. sta_a;.ts~- · ·.o ;;-~ 
nonópolie van de bui tenl3.ndse handel~De e~onomische bouw van de Sovjet-Unie.v.èr..; ·. ,, <· 1 
schilt daz~rdoor grondig van die v:m de kapi talistisohe lenden ~n heeft ee-nici-n1;wi~~- -· .: ' 
Leling van de proQ.u.ctieve kracht.erl mogelijk gemaakt' in .eeil pe-riode,waarin het. ka-· ... ''i 
!'litalisme in een heVige E(~Ono:nisohe crisis geviikkeld was 9 e!l. Op eeriVOOr het ~a._pi-. .. :) 
tal:i,.sble ongekE;mde S·chaal.;De Socialistisv:!:l8 Gnie :î.s van mening~dat deze eèono,m:;i,.sghe:,'< --j1 
rsrondslagen van de USSR tegen elke poging tot herstel van ·het kapi taÜsme b$~ch(9.sro;t;,? . ·:~~ 
voeten worden . - .r ' ·:·.-.<' ,' ' ... :,- ' 

-··. D~ gerin~~ hoogte der productieve krachten na 1917 ( erf~is van h,.Bt, T.~a\C'i.stf:.,.:_, 
sche verleden) en ie daardoor bestaande a:tmo;;;:'l.·"'~het mislukken van de soé_ial~~~:t:L;S:ciJ1~: , , 
·_?'l!wenteling in een aan~a-~ belru;~jjk€ Eurypes? en Aoz~a?isch: latJden na de· ~t~:t(:"~- -·. '.-S~ 
~·~c rddoorlog~wa"'rdoo:r. 1.n -cern::~ t.1.0.N.üe ste:m b1.j cle on:tw~~e~;;..ng ,deïf.' ~rodu;?t~e~,e ·k.:Sr":.~':--'~-·'J>-~;~ 
·-·~ 1. op grote schaal Ul. tb leef en de USSR 1n eEn ka pi tal~sb.sche OI!lsJ.ng:e1J.~ ,~;rant::·:; ./ ~- ;~,;;l 

·-.<'- . ;-~ .J 
'i'~1 

-'·-· -.j 

.. -~1 
. \~ j 

;:_o')' 
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~. di't alles zijn factort:!::n~die hebben gele:ld tot het ontstn.s...Yl va.:n eon machtige -rr:t-:-

cj- en sta.~k;;sburoauc.ratieiclic .de aanvank:e.}iJkc:,~ na de Oc~c1}~:"'-.::-·c:-'.~::~.---·-'- ~~<r'<~7· . .'..ge 
:;?ölitieke en sociale dE::L'lOC:ratlG vern.i·~_"-;'::-,L .,.,_~_- '---:rc;':!J-:!!'Ltie voer"t 8811 politick,.r 
die de belangen vA.n de ini:.c;-·n:::.t~~Y',-._1::, social~st)..sche omwEon·celing ondergç;;.s-Jhikt 
maak~ a<:m de vermeend~; natiÖ:;:1ale belangen va:n de liSSH,.DEze p-olitiek heeft à.ü corc.- _,. 
n.unistische partijen in c::.mflid gebra:::;ht met de bç:lange:n vc.,n,-ä.e eigen en i:u.tern;J.-
tion_ale arbeidPT; .. !r')_o<'-'' "::.<~e- _pol'iti8k;die beleillmersnd W8r~t tip cle VOOruitgang Varl. 
cie _ socialü;ti f;!~he. strijd in dG we~nüd lever-t daardoor teve:üs con gevaa:c op v-cor dt:.: 
'f.i'~SR zelf, · 

De Socialistische Unie wEm st zich niet afh~:~nlc,:;..lijk te ma.J;:.cn. va.r.t dó tuvt:~len v-an 
d._ leid:i,ng der Cornmunj_st:i.sch8 Part.~j YG.r.i. d.e lTSSB.,Zij b8ssft;,dai:; ë.e b~~st8 ;verdediging 
van de USSR is gE-legen i:n ht,Jc on tw:Lkkclu~ v-an hèt socialistisch bewustzijn den:· in
l;erna tionale uboid.e:·s~ln.M:é :~WG.<::.:r·d.oor het ~api"t0.J.isme wordt ve:c-z-.vak:t; en ui to:inde·-
1 ;k ih het vestigen van het sc.v1alu~m.:· in apdere landen,waaropder Nedl.rland 9waar
ê.o0r' de USSR uit de· ka.pita~is-t:i. sc.:n"- omsingelir:g >zal -,lliorden--v8rlost en tevens el,ke 
1 ·'sis voor do burea:ccra tie j_n de USSB. :z-a:L kcrr:e::-~ t~; yerva:ll.e:n, 

l2.De- Socialistische Unie heeft kenn.i.s g~nomer. van h:=::: C'Jnfllct h.:tssçn de er 
3~_.:;: USSR ei).,_-de CI· Y&'1. Joego-·Sla··-TitLZij conrd:.ateurt 5 rl9.1'· :~n d.i·c conflict do Jeidin; 
d .:.·.,Kominform j_s overgr,g.:~an tot e.on cam~agnc tegen Jocgo-·S11:'.vit~Jwa.e.:rbij d::.t. nen~ 
i·e-pre""en landvoor "-f'aso"'"'<':l."'0"}ln :t·b,,..,.,ro.,.,~"'Hs·'l·,n ,~·ir--. "·'"~,~t u-itger""'"~-t I'P c.•",...l-~-< V LJ ...I. ' J..,L. t,, ·· '-~ \;J, ' '-' ........ ._ _. -- "-' ",._.. t "-' "- j ... ~ 'o.J ;_: .• U.1.. \,A.. I -•• -<.~( · , _ ... , it.. J .• .. J ._ ....._, •• 

.:.:~.stische Unie verwerpt. deze m8thcï~.e en is YC:;JJ. m0n:Lng 1 da.t cie Joego·~-S3..D.'-<Ü;chs C?<, _ 
,:la :deel· van de internationale arbcidersbGwcging,het- democrati1::1ch.:.! r-Gcèt mot>t i:H:.~ 
br-m haa;r mening_· te ui te:?:J.,J)e Socio.li~ltisch~c:, Unie ;~eemt ·z;ich Y00r~de: Jocgt;.;.Slaviscll!!:l 
;:_r~eri,t;on te bestuderen en in· JN'go~-Sl-':;;1 ë' 7 r::lf' eeri or;.dsn;oe.K naar (l(-, tN:sta.:1d.0n 
. 'J. on twi.k.li:eling in te s tell \>.TL.: 

~ d~ 
:13 .• De· Söcialistische Unie i::; z:~.c'lL ér var; :.)mVJ:..dt 7 cla;,t_ het ka:pi~tc.iistne clmir wet-

. ~i~~·~!:;~a_-~Ë~-~~:;;a~;~~~~~;~ :r,}~f ~~~n~-·.;.:~~·~J;:;;~~_,;:_~:-~~ ';;,I~:~;, ~~~~f :.:}_,:~;~_: ~f_,;~-; ~~-
·-!l'.t ~~~,~- .. --•·-::;0 ,o.C --~0~, •-'b''""·!ó "'v'-· e.~!1 --~-"·-'-'-" ,_,CJ ___ v 0 , V•-0.!._.,-- v<- b"-' .. L •. .-U-11 (,_CtJ>T. 8, T. 

. . ·bewap&ning (_Welke LGed.e tG:tl dc.,2\ n•3C.ft r:leh :ait:m~.re ec-~ .• ,· ;--' crche 0:r'iS:i.S 
isme t& Vci.3·::1'1-uiv-e.n) ;d:-Jor l!li.l:.-cs..:...:r(:J i:tc"):,.··r~~-~-::-.no~~~--.... ""'-~lJ~Crl t,.r ... ;.~ =-··7'_.;,. . .;-~ ... _-: 

· het s;rs~ematisOjl kweken. ~ran cor1 "'t>.-"G·:~,...,~ru:üng,.Het is duidelijl-;: ~d~t b:lj 
drjjv-·ndo str~rnnz~ ·:; de:~ nro:Lgin&,· bestaat door 'rcactionnO:ire SJo+,ho:icc. 

che recrlten :xi. t t~ sché.k~ilcn, 
stische 'iJnj_e is z:î.ch teVé:üS. E•T_ van be-1-'.'USt) è.a•l; de ;:,O~log·sp:o,yp,:,g-Q.nda 

. e vcoTbe~eidi:ngcn g.ls e:U~~_stE.~ doèl hebben 90k iii. d.<; ·inte:r~1_atio-nale· 
'<856 0en oorlo'gss};é!D.illing te k;eken on de.a:rdoor haar- stJ:•J,)d VOO:C het 80-

C! .. @;;n;·S!It.e;;il#ènals de bevrijdingsst:rijcl. der ko:onia.le. volkcreY· ""'é -;-:·c>-, .~~r. '." "n to br(,., 
i'tnpc. .... ~ ;1.; o111e is nie·t in staat .ie ?.!.ieuwe wc,;n_•::. :ro":rlog te ontket;;;n<:m~voor . 
,".. . ., . . . ·. -- - . " · .. _,, . ·,._; 

O:.-±'',Jiii;>·"'- e:J1,i.ge zekGL ~.a. heeft ,aa·c o.c ~'~rbv::..d:-2rsK.:.asse ;;m d·:o. }::;o.LOJ~J.a.Ll: vo:tKer:en on-· 
léu.:'$8 vàil de ~:V':':t è ., ~-' :' ne -..ran ho-t. vad;:-:rla:nd" zullen Y~lg<Jn.'~ dwz, ,7-ocrda-:; aar 

J~;')j~\lliegingen van de :l.,nternati. ... :·-,-:_û c.x-r-c',:;:.,.,'.·'·'.sAe e-n .de ~o1o . .ni.:.lc-vo1kürcn zee:: 
~- i.;re nederlagen _zouden zljn toogac_·_,~~.:;' De s:.rijö. -r;_.gc::n ç:.e oorl:o;g 81L ts.g~-;:, .d->J tew'-1.
!;~r . .ing :w.o~'t daarom· het 'bes*e gevoerd .door v:,;rste::~~,...,?' <;r_,_ s..timu.le:cir;.g v-an d:e b:.&VI'L-· 

, ,1':~. Jî7-~~~éftérsk'fuS'f'l'€f e:!I' eter- k010üi·e-)l:~; w;lkert-:n.,Dc · c0~:J.'ói'•'-.fciT~b::ne-L 0l'll'Joz~·1"~:-· 
_;iJ·:.!~:~il-:ell·•-«Îe zware last der ,bewape~Üng VOOTg'OOd VaYl Q8 nr;}lOUd.B:i,R d.tn; vo:l;.kc:::r.•t)Îl . .J.f 
"c:.·telen,is pas mog§!lijt.;,wanneer i.11 gro.te en·bêTangr:(jke 'lU nog k~:J:;.:.'-"'1-;::.:~~isc~e gr:.
·Aeden,dit kapitalisme ten va:t. zs,l z~n gobravht Do Svr:iq.J:.'.st;ir.,cho TJnj_a 'oescho1ü't't 
'}c; algemene afkeer tegen -een ni.e-v..wc eor.l oe; aJ. s ec,r naehtige hefboarel i-r.è. d8 L10.'Jili-"
·satie. va.Îl de ·brede Yö:!.k.säJ3sa's tegen het k:apitalism.-:,,.o;!l d.cze ·.? . .fk::::t:.--:- üLpositi.e-:re 
Jahen te lijden zal zjj er f:i"tceds weer ep ·wij~~en; dat kç>pi taU.smc~ onv:;:rmij,iBli,;k to.t oor
_l,:o( moet leid~n en een werkelijk Q\lil.r:z.arw .v::-sttG s::.ecl1ts m.og.al.lJk :'c S in O·J:r:. 30tialics
·'"\.se:he se.monl!i>\ing,De Soci.alisti sche Uni€ 'io·;~rt rlus o~n prJ::.'lci:p~._,_:;J_c tJtr~jC. i::-6cen de 
-+:è ·:ap,ening_ en stelt 'tE-gen:)v-er elk bewapt:::n1ng&pr::>gl"8.J!l oe:::l :program Yoox· 'ooc:i.a:!.e voor-

nin,gen eri ö.penbare werken: De Y9Yté·genwoo:rd:i.gt::rs v.g,n dE." Sc-,c i .. ~ltstifc:::u·, Dnie in 
•, /" . - . 

"J.bare liche:men zullen om ä'Pz:f· ;-:;~r,·ai:m. t8gcm cl.ke 'l-; ':.gE..73 -voo:r· ·;_,.:,;i,:::c_f.-•:-:ning 3 i:cmmen 
2.andringen op oph~f:.rl:t:l[. .;cm de geh:=iwç dj""''.cil'.r.tie, 

L------------------------·--
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Verbinding: No.l2 
Doss.l5/212 

GEH'EIM 

Onderwerp: Buitengewoon Congres R.C.P. 
Datum ontvangst bericht: 17 Juli 1950 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:---
Ondernomen actie:---

Op Zondag 16 Ju) i J.950, hield de Revolutionnair Commu
tische Parti~(R.C.P.) een buitengewoon partijcon~es in 

gebouw "De brakke Grond" aán de Nes te Amsterdam. 
Aanwezig plm. 35 persone.IQ 

1 

1 · . Onder de aanwezigen werden opgemerkt: 
Hbl~ ,(1 Barend LUTERAAN,~" geboren te Amsterdam 3 Juli 1878, wo-
~ I nende te Amsterdam en twee stiefzonen · 

\~,~~~ 1 Augus~~! ~~~E!o~~~~!~e~=~!~d~)b~~e~i!~a~;!:~d(~e;~ere 
personalia onbekend) wonende te Amsterdam, 

lofi\, )'(.I Salomon SANTEN,' geboren te Amsterdam 3 Augustus 1915, 
J wonende te Amsterdam, 
I~ ~ Hendrious Johannee COMBRINK{ geboren te Hof van Delft , 

25 Februari 1913, wonende te Amsterdam, · 
11a~~~~ Mozes FERARES( geboren te Amsterdam 5 Januari 1922, wo-
,jJ nende te Amsterdam, 
BB~o/" Cornelis COMBRINKf geboren te Hof van Delft 9 December 

1918, wonende te Delft, 
40~t~• Cernelia OOSTERWIJK( geboren te Rotterdam 6 November 

1906, wonende te Rotterdam, 
b'1'fO;.,_, .Albert HOFLAND{ geboren te Rotterdam 14 September 1916, 

I wonende te Rotterdam, 
81~~~ Harmen VERSLOOT{ geboren te Schiedam 12 October 1883, 

wonende te Rotterdam, 
~! Pieter SITEUR,' geboren te Rotterdam 1 September 1895, 

wonende te Rotterdam, 
0~~~ ~~ Arie STERK,/geboren te Vlissingen 18 October 1906, wo-
~ nende te Rotterdam, , 
tS~'l. ;{ t Peter Wilhelm Heinrich DR'ENTH' geboren te Haste (Dld. \ 

.2l Maart 1913, wonende te Groningen, · 
~~)-----=~~~~~~Éernardus Valentinus Christianus EYKMANs: geboren te 
;- Winterswijk 13 Juni 1914, wonende te Schiedam, . 
~9 ~~ Flip GRAVE( wonende te Eindhoven, 

~S ;{A Hugo Hermann DRENTH{ geboren te Haste (D1d.) 23 J!'ebrua-
lo1 ri 191~ van beroep ambtenaar, wonende Hellingweg 18 te 

's-Grávenhage (nieuw adres), · 
~\~\ Ll Albertus Johannes VAN DER ~WAN~ geboren te Leiden 22 
~ · Januari 1912, van beroep chaûffeqr-monteur, wonende Trekweg 

27 te 's-Gravenhage en 
" 00')., r. j Henricue Johannes Theederus OOMBRINK S~~ geboren te 
~ Schiedam 27 Mei 1884, van Öeroep los werkman, wonende Van 

der Hoopstraat 35 fe 's-Gravenhage. · · 
Om p~. 11.00 uur werd het congres geope~d door 

~MAASSENJtoornoem~. Maassen(heette de aanwezigen welkom) 
~n bracht aan het congres de groeten over van Max PLEKKE!1 

~ -die-
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die verhinderd was om het congres bij te wonen, daar hij 
verplee d wordt in een sanatorium. 

Vervolgens kreeg het woord B.LUTERAAN voornoemd, die 
op dit congres de functie van voorzitter vervulde. Luteraan 
las de inhoud van een brief voor van het Internationaal Se
creta i at van de 4e Internationale. In deze brie 
I.S. aan de R.C. • e .sec J.e van de 4e Internationale) 

cestemming om o fusie over te gaan met de so i listische 
oe er en n e er an , on er voorwaar e, dat de R,C.P. 

in het laa s e nummer van het orgaan "De Tribune" een poli
tieke verklaring zal doen opnemen, bevattende de beweegre
denen, die tot een fusie noodzaakten. 

Vervolgens werd het woord verleend aan Sal SANTEN. 
Santen gaf een overzicht van de politieke activiteit van de 
R.C.P. in de laatste vijf jaren. De partij, aldus spreker, 
is klein gebleven, doch de door haar gevoerde politiek bleek 
steeds de juiste te zijn en zij heeft niet gefaald. Maar nu 
er de mogelijkheid is om te fuseren met andere groeperingen, 
moeten we geen sectarische groep blijven, doch handelen in 
Trotzkistische geest en de basis van onze partij verbreden. 
Onze partijleden zijn goed gevormd en geschoold. In de nieu
we partij zullen zij uit eigen kracht door hun kennis in 
leidende functies worden benoemd. l!ij Qien bij een fusie in 
werkeli'kheid ee afstand van onze betrekkin en met de 
4e Internationa e doch zullen lle s ukken n e e eim 
on er onze led n oen circul ren. Wij zullen in de nieuwe 
(~ij ons voor~l moeten bezi~ouden met de gr~ep v~ ROORDA 
\ln._d_eze groep zJ.tten veel arbeJ.ders:J In de SocJ.alistJ.sche 
Unie zijn te veel bureaucraten. 

Ook de oppositiegroep van "De Vlam" in Rotiierdam 
(A.VAN DEN BERG c.s.) is voor ons van belang voor heii hou
den van contact in de havens. 

c ter op dit congres, aldus Santen, zullen we nog niet 
tot een fusie kunnen besluiten, want twee dagen geleden 
heeft de R.C.P. een brief gekregen van de Socialistiso~e 
Jnie uit Rotterdam, waarin wordt teruggekomen op haar aan
vankelijke aanvaarding van het ontwerpprogram, daar op le
denvergaderingen van de Soc.Unie bezwaren zijn gemaakt te
gen dit program, dat men te eng vond. De leden eisen een 
program op breder basis. Bij deze brief was een nieuw ont
werp-program gevoegd. Dit nieuwe program is na oppervlakki
ge bestudering wegens tijdgebrek toch reeds gebleken door 
en door reformistisch te zijn. Het bevat bepalingen gericht 
tegen de belangen van de arbeidersklasse. Dit program is er 
alleen op gericht omtot een bundeling te komen van anti
kapitalistische krachten, o.a. Bellamy-partij, Christen 
Vredesbeweging etc. 

In de op het laatste ogenblik v66r dit congres gehou
den bijeenkomst van de gemengde programcommissie is men 
op basis van dit laatste program niet tot overeenstemming 
gekomen. De fusiebesprekingen worden voorlopig uitgesteld. 
Later zal getracht worden om een nieuw ontwerp-program sa
men te stellen, waar op samenwerking mogelijk is. 

Spreker betreurde deze gang van z aken en stelde een 
resolutie voor, waarin scherp wordt geprotesteerd tegen 
deze z.i. onbehoorlijke gang van zaken. 

H.H.DRENTH betoogde hierop, dat de R.C.P. niet te 
scherp moet zijn. Laten wij, aldus spreker, wat water bij 
de wijn doen en trachten om toch tot een fusie te komen. 
Na de fusie krijgen wij in de nieuwe partij met ons Bader 
en onze geschoolde mensen toch de leiding in handen en 

-leiden-
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leiden de leden in de door~gewenste richting. 
M.Ferares verklaarde voor verdere besprekingen te 

zijn, doch waarschuwde er goed om te denken, dat wij een 
arbeiderspartij willen zijn en zij slechts een ati-kapiia
listische partij. Toch moet getracht worden om een program 
samen te stellen, waarop gewerkt kan worden. 

B.Luteraan merkte op, dat het resultaat van alle be
sprekingen tot op heden nihil is. Wij kunnen toch alleen 
op een zuiver marxistisch program een partij bouwen, anders 
kunnen we net zo goed of nog beter tot de P.v.d.A. toetre
den. 

Sal Santen: De strijd om het program is nu al ontbrand. 
Wij moeten ons niet op de hak laten nemen. Het ia beter deze 
kwestie eerst uit te vechten, vóórdat de fusie heeft plaats-

~k en H.VeDioot vinden het vreemd, dat het ont
werp-program niet eerst in de afdelingen van de R.C.P. aan 
het oordeel van de leden was onderworpen. 

Santen, deze opmerking beantwoordende, zeide dat dit 
door de verwerping door de Socialistische Unie nu niet meer 
nodig is. 

y ans meende, dat de fusiebesprekingen toch moeten 
worden hervat. 

Oombrink Sr uit Den Haag sloot zich hierbij aan. 
H.H.Drenth merkte op, dat er middelen moeten worden ge

vonden om verdere onderhandelingen vruchtbaar te doen ver-
lopen. · 

s.santen wijzigde hierop de resolutie in een gematig
der vorm. 

In stemming gebracht, wordt de resolutie aangenomen 
met twee stemmen tegen (A.J.v.d.Zwan en A.S~rk~ 
~ - Aan het einde van dit congres informeer e .D.Drenth 

of het bestuur van de R.C.P. nog stappen had ondernomen 
. -~~ inzake het verraden van de verblijfplaats van SNEEVLIET tij-

1
~0 ~e. dens de bezetting dooD Stan POPPE van Spartacus. 

d
J.l1t Dit verraad was zonneklaar bewezen door stukken berus-

G {) • ..f\ tende bij het Bureau voor Oorlogsdocumentatie te .Amsterdam. 
T· · 1 Sal Santen beantwoordde deze vraag met mede te delen, 
~ dat de R.C.P. een brief zal zenden aan de partijleiding van 

Spartacus, waarin wordt voorgesteld een gemengde commissie 
te benoemen, die de houding van Stan POPPE in deze kwestie 
zal beoordelen. 

4-- Om 17.00 uur werd het con~res, dat van 13.00- 14.00 )(ur had gepauseerd, gesloten. einde) 
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Op Zaterdag 15 Juli 1950, te 20 uur, was in zaal 3 van caf' Oporto 
te Amsterdam, het Centraal-Comit4 van de ROP bijeengeroepen, waar
bij als enig punt op de a~enda stond de fusie met de Socialistische 
Unie {hierna te noemen SU}. 

Om 10 uur •a morgens van de volgende dag zou in "De Brakke Grond~, 
alhier, een buitengewoon partijcongres van de ROP plaats vinden, 
eveneens gewijd aan deze fusie. 

In ROP-kringen dacht men de hele zaak al in kannen en kruiken te 
hebben, toen men bemerkte dat er een kink in de kabel was gekomen. 
Nl. op het laatste moment was er van de SU bericht binnen gekomen 
dat een deel harer aanhangers, nl. de afdelingen Rotterdam en Den 
Haag, de ontworpen voorlopige werkbasis, het concept-program, had 
verworpen. De SU kwam tevens met een nieuw pragram,~op breder grond-i 
slag; de ROP kon dit zo zonder meer niet aanvaarden. En genade 1 

voor deze handelwijze bestond in genen dele. 

In deze gedrukte stemming kwam het e.o. bijeen; het werd nu moei
lijk, aan de vooravond van het buitengewoon congres, een beslis
sing te nemen. Oor OOMBRINK vertelde deze gang van zaken en advi
seerde te wachten totdat Sal SAN~EN en !heo van 'fiJN, alsmede Ba
rend LUTERAA!J, t·erugkwamen 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 •r op neerkwamen, dat de pas Vrijdagavond 14 Juli 
ontvangen brief van de SU eigenlijk op een ultimatum neerkwam,erger 
nog, een provocatie~En ieder zat in zak en as~ 

Tegen half tien {'s avonds) kwamen LOTERAAN en SANTEN met bedrukte 
gezichten aanstappen. Theo van TIJH was er niet bij. Die was, zo 
werd verklaard, er "compleet misselijk" van geworden. 
Niemand zei wat; papieren kwamen op tafel en allereerst las Oor 
OOMBRINK een brief voor van de 4e Internationale uit Parijs, onder
tekend door Jalter, waarin stond dat het Internationaal Secretari
aat verbaaai was dat de ROP er nog zo'n goed program had doorheen- . 
gesleept. Als voorbeeld voor de andere secties zou de 4e Internatio-· 
nale dit program laten afdrukken in het Franse·Trotzkistenorgaan. 
Verder was dit secretariaat er van overtuigd, dat de Hollanders 
trouw aan hun beginselen van de 4e Internationale zouden blijven. 

k 
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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 

~\vw/;, . brief. Deze gang van zaken werd weliswaar betreurd door de 
p ~ .... J Unieleden BRAND, HOUWAARD, NOORDEWIBD en APPELMAN, maar in het 
~~~0 belang van het zuivere socialisme mocht dit geen naam hebben. 

11N tQ.<!-1 '"'"" Ook ROORDA 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 z 'n zak, dat hij vlug doorlas. 
Rotterdam en Den Haag hadden het concept-program veel te sec
tarisch gevonden; zi_j oordeelden het nodig om een program op 
breder grondslag samen te stellen, een program, waarop ook 
mensen uit KERK EN VREDE 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 reformistisch bestempeld en 
heftig onaanvaardbaar geacht. 
(Zie voor dit program "De Stem", No.lO dd. 22 Juli 1950, 
(Richtlijnen voor een Socialistisch Program) 

Er werd nu besloten deze gang van zaken bloot te leggen op 
het partijeongres 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 hebm n. 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 zijn, 
terwijl op het orgaan "De Stem" al een schuld van 1 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, waarondèr 21 Amster
dammers. 

Bal SANTEN legde de nieuwe s~tuatie bloot. Nieuwe gezichtspun
ten deden zich bij de discussies niet voor. Besloten werd te 
handelen als op de zitting van het O.C. tot uiting was gekomen~ 
Met 2 stemmen tegen werd het nieuwe program afgewezen. Deze 

"~.ll'"". twee stemmen kwamen van STERK uit Rotterdam en Herma11 DBEN!H ~ll.t.r:,-! uit Den Haag, die beiden van mening waren dat de ROP t.a.v. 
' ~~ de SU s~oepeler diende te zijn en tegen elke prijs een fusie 

diende te forceren. De rest kwam later wel, zeiden ze. Dit 
zou dan een kwestie van tactiek, overleg en geduld moeten zijn~ 

======== 

~----------------------------------
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Een op 9 Juli jl. gedateerd briefje van Mozes FERARES bracht 
bij de leden van het e.c. de tekst van een ontwerp-resolu~ie, 
welke in het Politiek Bureau der RCP op die dag werd behandeld. 
Deze ontwerp resolutie was een voorbeeld van een tomeloze con
spiratie jegens de SU. In hoofdzaak 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. 
Nu zou de partij een dergelijke brug moeten slaan naar de voor
hoede der Rotterdamse arbeiders, via de Socialistische Beweging. 

=== 
Al met al: "De bedrieger bedrogen". 

===================================~===========================· 
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Aana B.II. 
Van: B.IV. 

Een besluit als door de Engelse R.C.P. genomen is door de 

R.C.P. in Nederland nog nimmer ter sprake gebracht. 

De leden der R.C.P. in Eindhoven zijn, in overleg met het 

Centraal Comit4/ der Partij, in de le helft van 1949 toegetreden 

tot de P.v.d.A.(lS leden in totaal); dit is geschied omdat de 

R.C.P. 'ers in Eindhoven ~eheel ge!soleerd stonden eJ1 er een moge

lijkheid was binnen de P.v.d.A. afd. Eindhoven oppositie te voeren. 

Een besluit om meerdere leden der R.C.P. te laten toetreden tot 

de P.v.d.A. is tot op heden niet genomen, evenmin zijn voorstellen 

in die richting ingediend. ln 1948 werd een voorstel van de afd. 

Den Haag in die richting door het Centraal Comit4 der R.C.P. afge-

wezen. 

Het geringe aantal leden der R.C .P. in Nederland maakt het om

waarschijnlijk, dat de R.C.P. teneinde beter haar doel te kunnen 

bereiken, zou opgaan in de P.v.d.A. Een voorstel ~ de R.C.P. op 

te heffen en individuële toetreding tot de P.v.d.A. te vragen, 

heeft naar mijn mening in Nederland geen enkele kans op succes, ge

zien de mentaliteit der leidinggevende figuren in de R.C.P. 

Ook 1n Nederland trekt de R.C.P. 4én lijn met de C.P.N. bij het 

verwekken van arbeidsonrust en het steunen van anti-kaPitalistische 

acties. Dit voornamelijk ter voorkoming van prestige-verlies tegen

over de bij h8lr aangesloten arbeiders. Meestal. ld.l in dergelijke 

gevallen de R.C.P. verder gaan dan de c.P.N; -----------
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Ont,.,erp.-Poli lieke Resolutie veor het Derde Qongree del" ReVQlutionnair Cemnru.ni s
tische Par"tij (R. c.,.p.) - Nederlandsa S~¢tie. yan de Vierde Internatioriale 

-------------------------------------------~-----------------------------------. . 
;r... Op internati-eanaal gebied kenmerkt zich. ~e ontwikkeling in het' afgelopen 
jaa:J;";t 
~· economisch, 
' door een wankel evenwicht in .de economische verhoudingen, met dui-
~elijke tekenen van verslechting: het oreenhepen van onverkoopbare voorraden •P 
het gebied van verbrqiksgoederen in de Ver~nigde Staten; voortsohrijd~nde lang~a
~e inflatie in Amerika en de daarTan afhankelijke gebieden; toenemende werkloos
heid-, soms op catastrofale schaal, r.;oals in Belgi~, Itaii~ en West-Duitsland; 
uitzichUoosheid van het Marsha.llplan ten a.anzien van de dreiging van een wereld 
~risis, doorda~ de oonourrentie tussen Amerika en Europa, en tussen de Europeea 
bourgeoiliief:!n onderling behoorlijke planning der wereldecenomie uitslui.t; tenslot
te het fei t, dat de zware industrie in Amerika en de Marsha.ll-landeri.· · sleohts 6p 
f:.ang blijft door de enorme bewapening, 'P~Glke enerzjj.ds ·de ihflatie in de }_lanA. 
·.•·crkt, anderzijds geen blijvende ui tkbmst kan •ieden z.nder oorlog, waarv-4or de 
scci&le verhoudingen echter niet gurtstig zijn. Door de~e elementen heeft de hui~ 
Ol~e betrekkelijke stablliteit;een geforceerd eri wankel karakter, en bestaat er 
'"d' perptanente crisis-dreigfng. ' 

' . 
b, poli tiek, 

door eenzelf~e ui~e-rst wankel ·evenwicht. "De .verhouding u.s.A. -u.s. 
s.R. hee~t zich ten.zeerste verscherpt in de strijd om Duitsland en Berlijn, en in 
de strijd om China. en andere gebieden in het ·verre Oosten •.. Heeft Amerika in West
Duitsland zekere voordelen behaald'tegen d~ U.s.s.R. en het stalinisme, ~n teger 
d~ Wsat-Eul;"opes: arbeidersklasse, door h;t ~eersl·aan van de strijdgol ven in Frar!l:•
rlJk en. !tali~, l.et~ clefini.tiefs is hi:ft.~ fteoh· Ol> het gebied van de, klasse~trijd, 
nooh in de koude oorlog, voor Amel'ika gew•nnen;. In het Yerre Ooste:n. aan de andere 
k~t, heeft net •p~aaien van_ de vrijhefdsstrjjd· der koloniale velkeren tot ·een vcr
z~ing van het imperialisme;,. en in China, riet Na.m, MalB.kka en andere gebieden 
tot een directe vereterking van het etalihieme geleid. ' ' 
, Het etali.nisme maakt zel:f een diepe crisis d .. or. De. Yoego ... Slavische kwestie 
--wingt tot tegenmaatregelen van de kant van Kremlin; het 'offensief van Wallst.reet 
C.wingt het stalinieme zijn rijen te zuiyeren; bovenal.eehter.wordt de crisis ver
~orzaakt doordat de verraderlijke politiek van het sialinisme het aanzien ~eeft 
a.an eppositionele stromingen, ftartegen het stalinisme ep de meest ·brute ma.nier 
moet optreden. De "linkee koers" heeft weliswaar een in~~n sto:bting voorkomen, 
maar aa.n de crisisverschijnselen geen e~nde gemaakt, zoals uit de huidige gelf 
van11 ~uiveringi':m11 · blijkt~ -. 

c. De perspectieven, 
. zljn in htofdzaak dezelf~e als iie,·welke het Tweede c;ngres 

vaatstelde, omd,at eok de factoren van het wankele eTenwicht neg aanwez;ig zijn.~ 
de mOgelij~heid van een_economische in~~~storting van de kunstmatige VQorspoed 
in Ameqk,a is meer nabij gekomen; de ui tweg riaa.r de oorlogslleorbereiding, sinds 
het !weede Congres d~or Amerika begaan, leopt dood zonder een oorlog. Deze il" 
o~hteJ;" gabonden aan: poli ti.eke vernoudingen, welke op het moment een impexialis
tische oorlog tegen de Sowjet-Unie onmogelijk maken. Het Amerikaanse imperialisme 
ziet in een oorlog de enige ui tkomst; en 'bereidt deze tha.ns actief voor;" is het 
.. "9 het gebied van •orlogs.producti~,. daarbij geholpen door de inschakeling van 
Vlea.t-Eurttpa met het RuhrgebieQ., en Japan verreweg de meerdere .van de Sowjf3t-Unie, 
de strijdvaardigheid van de arbeidersb.eweging en van de_ kolonial~ volkeren belet, 
ondanks het stalinietische verr~ad,, het ui tbreken van ·q.e Derde Wereldoorlog. 

/. 
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SlechtfJ 4t3" Y:t~:r;de I,nt~rne.tienaie ka.n ~ ~~~~l.:-derskl'h.ase eri ae ko~oni~le vo~eren 
t.::t een su9'pesvol 'offeneief t~pn de oo:;-ro1;"· vo~r de soeiale 'revdutie,. l'e~den. 

Tegel;ijkert\jdbestaan er kaneen• dat de erisis•an het stalinisme in de komende 
pc:riode op internati6nale seh&e.l hef.t':i..'ger wortt. De m:indere afhankel-~khi:dd van 
~ ·"t China v:a11 M{:io Tse Toeng v~ het Kremli~ ka:it' d.aa.r tbt sttortgelijke gebeurtenis
s -- 13-:!.S in Yoego-sia.vil:!' lei den, Uit niets b'iijk.t ~ dat he't atalinisme op interna-

·. -:·>lali sche.a.l bezig is hat verloren: v~rtrouwen te herwinnen~ De ontWikkeling 
y .: die crisis zal 'in gr•te mate af.he.ngen van de interne verhoudingen in de 
Sowj~t-Unie, en van de oa.pa.oi tei t van-ere sect'ies van de Vierde Internationale 
om h'Eit vertouwen van belangr\jke delen del" "a::rbeid'ersklasse te winnen. . ' 

II. Nederland. .:. 

Eoorio.misoh," . • · 
. is.de. :Neaerlands~ ~ourgeoisi~ .pgen~men in bet wankele interlia.tionale 

eve.nwioht, met dezelfde tendenz naar vers'leehting; ztj is. daa:rbjj eehter bijzonde:r 
kwetsb~ar doordat.de pijler van:t).a.a.r parasttair~ beetlii,an door de Indonesische re
v~lutie ,eriJ,stig is. a.angetast. Doo.r de .. della.r-s~haarste~ inrEUia.pa bebben de pro
ducten van ~e Ned~riarise liellte. inty.etrie en' gespeOia.liseerde 1andbouw een zeker 
'lf~e~~e~ied in.Eur~pa, tel'Wfjl h€f; lichte herstel, van:het Ruhrgebiad prof'iiten 
onleve.rt voo'r Rotterdam. l)oo.r deze on1atandigheden ·is Nederland in bijzonder-e · .. mate 
:.:.fhaillceljjk van de ~tab:i.ii tei t van de Europeee ec0nomie, weike op haar beu:tt ge
heel v~ ,A.qierika afharigt: Zonder Indoneei~ blijft de. Nederla.nds.e bourgeoisie eoh":" 
te:t·-.elke 'duurzame levensmogelijJ:C4~id ontberen. Di t, en de pogingen i:rl Indonesi~ · · 
haar zelfstandigheid t~ herwinnen, 'leid.eri tot een neergang ih de economisohe si- . 
tua.tie. De koloniale oorlog en de ontwikkeling van de internationale economisohe 
ve;r:houdinger.( ~:ri een·~ngUilstige. zin ~en de huidige· langzame Yerslechting- der 
econom:lsohe si tuatie in di t land in de taekomst' een bui tengewoon snelle ·va.art 
verlenen. De druk op d.e lErfensomstand:i~edel.l der. a.rbeiderslt;l.asse wo;rdt voort-
duren~ verzwaard; door •• ·eco'riomisc~ ort~ing'.' ell; zware 9elaf!\t~ngdruk betaal. ~ 
de kleinb'ilrgerij een zwa.re,'te.l voor de ~~il\jke 'situatiJ3 :der gro.te b.ourgeoisie. 
De inf1atie-tendenz~n, en, h.et .. ~ennelijk~ <;>ve.rwic,ht, dat ;in het .Europese verkeer 
i,_c Bep-el.itx-:partner op Ne.der-l!=lo~d heeftt. en 'de ·a.a_nva.ardi'ng_ doo~.Nederlan:(l van . 
v~ orwaarden, die e.en dee·l -van de moeiljjkh;ed:Bn van de Be~gische, indu~tri'e op kos
t. n van NeQ&rland oplosaen, leJd\ tot vel\d.E?-re versJechting van de economieche 
,J. tua.tie, en maakt met name massa.le werkl.oo..sheid tot een dreigen~ geTaar. 

~ . : 

1 .. poli.tieke verho~dingen in Nederland, : · ·> ., · . 
t ·- . .. WO.lf~e.n gek.~nmerkt <~.oor de. factoren, w:'lke 

het ·land aan zijn poll tiek-eotro.ische ligging ontleent, op een~ bijzondere wij.ze 
versc~erpt. door het all.~s .. ove;-beeraende bel~rig va.n d.e indon'esische kwesti~ voor 
de. ;Ned erlandse eqonom~:e en v~o~ de. poli ti.eke verhoudingen. 
·. De 'Y•lledige inscha.kel~ng van'het Nederlandse gebied.ill·het Amerikaanse machts-· 

berei}t, •dacir Nederlands eecmomisehe a:fh~elijkheid, en door zijn dee1name aan d.e 
West~E\lrope~~. Unie (Pa.~t van ~russel·) e-n het Noord~tlantisoh Pavt,. dwingen de 
po).itieke pa.~tjjen·, di€ -voor'f d~ze politiek v~rantwoordelijk.zijn>~ t()t ·een gemeen
S<.'happe~ijke politiek ~egenoyer de a;rbei,de·rskla.sse '· welk.e de mili tarisatie en J.e 
kosten · V:~ de • eeonO!Il1Sche Uni~s (B.e!telus, Mf}r~hall-landen). moet opbrengen. In 
dezelfde; richtin€v·van. verscherpt'e ;ui tb,U.iting ~n qnderdrukking dwingen haar de 
koloni,S.le oorlog, welke zwa.re las ten legt .. op :de schouders van het proleta:riaat 
t;ln van het kleinburger<}oJil. De ~.B.o., d~·"~ern:j.'euwing ,van het ambtenarenver,bod, • 
de 'Qurg,er;tijke staat ~a~ bele~ en andere dergel;.ijke maa.*regelen betekenen een ~. 
val 9~ de democratisch~ r~chj~yan de arb~idereklasse, en zijn wapenen van de • 
bout'geo_isie. tegen ve·rzet- v~n het PtOletar;ia.at tegen de veracherp\e ui tbui tin~. · 

Deor de bijzondere ontwikkel~ng op vakbondl'ge-.led, Uit de crisis van het'sta-

1. 

( 



~. ~· 

1.5 rsme zich in Nederland ep een eigen Wijze. De radicalisatie na de oorlcg ui tt 
Z.l'Jh in Nederland door e-en'versterking van de C.P.N., maar vooral door een sto~ -
rc11tige groei van de E.V.C., welke op een bepaald moment op alle knooppunten V[:' 

de klas_sestrijd een overweldigenQ.e aanhang had. De crisis van het stalinisme ui t.c ' 
-: ~ioh in Nederland ook speoiaal op vakbondsgebied, door de snelle neergang van d .. 

E. V. C. na het stalinistische verraad aan de gr~tte zeelieden- en havena:..~beider:s-
staking in 1946, en vooral na de fusie-comedie· in hetzelfde jaar. De stroming 
·ian het stalinisme af, leidde daar, waar he:t stalinisme een sterke gr8ep op h<' ~ 
~pparaat had, tot desertie en versterking van het N.v.v., daar waar ie si:;aJJ.:J.~, · 
tische invloed in de E. V. c. niet overheersend was tot een scheu..~ing~ als _;_ :-. < 
~erdam. In alle gevallen had het stalinistische verraad demoralisa tie to~l c·, ·:, 
De R.C.P. is er tot nu to .. niet in geslaagd deze stroming van het staJ.i.n:L.::;!:·:-. c·~ 
op te vangen, deels door zich niet snel genoeg te hororienteren~ dE:!els do~l:: __ !l?: 
li tieke fouten van partijled.en-. -:De ___ leid.lng-werd-ciaard.oor--overg-eio.f8ri. fi.a~--cer.trl!=i · 
ten-(Ro-tterdam)t of de-arbeiders werden aan zichze1f cvergeJ.aterc. e~'l zochten een 
:rustpunt in het N.V.V. Andere resoluties handelen over de w-ijzo vGn ortrGden ten 
~anzien van deze factoren. 

Op partij-politiek gebied uit zich de crisis van het stal~nisme tot dusver in 
deserties en 11 zuiveringen11 • De trlinkse koers" heeft, juist door de efbraak van 
de E.v.c. in Nederland nog maar weinig effect gehad. De "zelfcritieken" hebben 
de C,P.N. nog geen nieuwe stabiliteit kunnen geven, maar wa~~n aanleiding tot 
nieuwe deserties en "zuiveringen". Nieuwe 'ontwikkelingen inhet internation.<~.le 
stalinisme als vervolg op de Yoego-Slavische kwestie zouden tot consolid&t.ie 
en versterking van georganiseerde fracties in de C.P., en dus tot scheuringen 
kunnen leiden. · 

Zowel de economische ala de politie~e strijd van de arbeidersklasse wordt be
heerst door de Indonesische kwestie. Een voortduren van de koloniale oorlog, of 
L.,n verlies van 'de Indonesische roof, zo-u<len een omwenteling in de Neder1andse 
t:conomische en pelitieke verhoudinge~·yerc.aorzaken. De verslechting van de levens., 
O~J-standigheden, het directe ltjfsgevaar der Nederlandse soldaten in Indonesie, 
zullen de fundamenten van het. politieke leven op de duur. ondermijnen. De tradit 
onele bindingen aan de co.nfessionele partijen en vakbonden, vooral in het Rooms
_Katholieke Zuideh, zullen de catastrofale gevolgen van een verli-e~ der Indonesi-. 
sche meerwaarde-bronnen, of van een permanent geworden koloniale oorlog, op den 
duur niet ku:nnen overleven. Op de duur zal het gevolg van de Indonesische revo
lutie zijn, dat tot nu toe sociaal-rustige gebieden, ontsloten zullen worden V"onr 
de massale klassestrijd. De stroming van het stalinisme af, en in het bijzo~der de 
.afbraak van de E. V. c. , werkten tengunste van het reformisme. De verscherping 
vande economische en poli tieke verhoudingen, vooral door de Indonesisphe kwes·i.:i, 
za.l echter niet toela.ten,iat de P.v.d.A. lange tijd als "rustplaats" van de a.::--tft

derskla.sse zal kunnen dienen. Integeni.eel, het vollopen~van de reformistische v<~
bonden zal, na verloop van tijd~ tot verzet v-88 de daarin georganiseerde arbeiders 
tegen hun levensomstandigheden en tegen de )mreaucratie leiden. In de P.v.d.A. 
zelf zullen op den duur dergel~ke versohijnsGlen niet kUnnen uitblijven, vooral 
wanneer door de druk van de Indonesische kwestie ook de :ll&biburger,Y. tot fell.ere 
opppsi tie zal' dirergaa.n... De onoplosbaarheid van de· Indonesfsche kwestie, het cen
trale probleem van de Ned.orlandse bourgeoisie en haar regering, kan tenslotte · 
tot regeringscrises enhet oristalliseren van uiterst rechtse tenden~en leidert, 
welke ook van die kant t't de afbr()kkeli~g van de P.v.d.A. zullen bijdragen. 

De eplossing van he:t Ind~neS::ische pro"¥l.eem-welke geen andere kan z:ijn dan de 
vo·lletige onafhankelijki\-eia en de 1erugtrekking van de troepen .... begint h<r-e lan.;.. 
ger hoe m~er in het be~!tz:ijn van de arbeidersklasse vqorwaarge te worden v~or
de 'plossJ.ng van de prttble.tnen van· haa;r levenspeil.- Doordat het probleem van het 
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be~ind_ig~h ~an de koloriie.le oorlog zfeh. s~elt ~18 probleem No l. t. komt de~}etr~d, 
op e13n hoog politiek peil te.liggen~ .· D~ 8-trijd -tegen d~ kolonia.le oorlo.g{ en vo~i 
het Indonesi~-los-van ... Holland"o:;.nul 'be.r.gt- een str\jd voor, ·de omverwerping v·a.n ·de .. 
regering a.ls laatste. eonsequentie in zieh •. De erve.ringen van, de e.oonom;ische st~'d · 
waa.rin de arbeid.ersklasse 'Zich geplaatst det tegenover·het gehele ma.chtsapparaet 
van de bourgeoisie, werken in dezelfde richt.ing. 

De grote omvang van de~e taken. staa.t· in geen enltele v~rhouding tot de desorge.,. 
nisatie en verdeeldheid, .waarin stalinis~en en reformisten de e.rbeidersklasse 
he'bben gebra·cht •. Deze be-ide factoren (het bewustzijn van de enorme takenf en de 
absolute noodzaak van de ma.ssale en algemene strijd,• en de verraderlijke leidin
gen} zijn de oorzaken van de lange wind.stil te in de kla.ss.estr~fd in Nederle.n_d. 
1\ergens is het sohreeuwende geb-l'ek a.an een rev.elutiona.i:r.e leiding ten aanzien 

van een versoherpende si tua1d.e zo gr.ot,: -als · in het .Nederland-van--deo.kolonia.le 
corlog. · -·· 

III. Vooruitziehten en taken qer R.c,:;P. · ·;.. 

De· verdeeldhe:id en iie de{llo:ra.lisatie i-~ -d.e Nederland~e arbeidersbewegirig, en 
de eno-rme ti;Lken waa.noor de Indoneeisohe revolutie .haa.r,, stel t, ma.ken in de hui-

. dige situatie de propa.g"anda en: strijd voor de etrijdeenheid, het eenheidsfront der 
arbeiderf!organisa.ties 'tet centr.a.le or:i,eritering van de' taottek d~r Pa.rtij. De ab
sQlute nood~a.a.k van de massale ea algeJBene· strijd., ~P leuzen die geldigheid heb
ben vo_or .d,e gehele a.rbeiderskle.ese of vodr seer grate. seotor.en <daarvan, di-ent 
tot paqis' voor -~n·ze propaganda voo'r het eenheidsfront.- Op .economiscn gebied' zijn 
deze leu.zen neergel,egd in de vakbo:ti,aresolutieo~ De ineest brandende politie.ke en 
t:co~om_isch~ leuzeri, op grond wae.rvan we· -de pr~j)a.ga.nda voo_r de· eenhei<f moeten voeren zijn: . ' ' . ' - .. · .. · . ,' ·_ - .. ·.. - . : 

1. VERDEDIGT DE DEMOCRATISCHE RECH'JmN 'VAN DE ARREIDERSKLASSE ·EN .HAAR- ORGANIS.A ... . 
TIES t WEG. MET DE P • B • 0 •. I · VOOR .BE!r ONBEPERKTE STAKINGSRECH1f l _ VBIJ .. . 
HEID VAN DE VAKBONDEN VAN DE STAAT ! eJJLz. 

2. VERDEDIGT RET LEVENSPEIL VAN DE -UU\EID~RSKLASSE !. WEI1 MET DE tOONSTOP. ! 
VOOR EEN MINnroM-LOONvLOER V.AN~ t 6o."':';..t JEScHERMD DOOif.DE OLIJDEJJDE LOON .. 

. SCHAAL ! GiU HUURVERHOGING ! VERDELI:lfG ,vAN DE 'WOONRUIMTE l1ER :BOURGEOISIE 
DE WONINGBOUW ONDER CQNTROLE DERARaEIDERSKLASSE! GLIJDENDE URENSCHAAL l 
VOLLE UITB:ETALING VAN liET LOON mJ WEJ,U{LOOSHEID ! . , , 

. ., 
3. tNDONESIE LOS VAN HOLLAND, NU t DE TaO:EPEN. TERUG . ! 

4. WEG ME'.l3 DE QORLOGSCOALITIE J VOOR EEN"ARBEIDERS- EN BOERENREGERING ·. 
Overlil waar daa,rtoe a.a.nleiding blest~at, zf!.l de p'ariij ·de-'stalinistische, reformie 
tis¢h~. en c;ent:dstisel'l.e pogingen, '''Om de totste.ndkomi'ng van de strijdeenheid te . . ,_ '• 
sa:boteren, a~ de kaa.k moeten stellen. · · · - · · · 

-b ~ Ove;,;al · waar de partij de /geva.ngene. dreigt. te wor,den, van het isolement van sta
linistisQhe of oentri.tische <?rganisatiest moet zij zioh weer·. bij de masse. • s voe
gen. -De part)J als geheel, en de pg. 's in de bedrijven, in de va.kbonden o:f' in aJ).de
~e-- O!ganisaties ~ in het bijzonder, . zullen .na.uwkeurig moe ten _nagaa.n·, wa.arheen .de
massa' s zich begeYen, en zij zullen wa.ar da.;t. mogeljjk is niet moeten a.a.rzelen, zich 
aan het hoof~ va.n opp.Osi tieb~.w~ginB'E\ln .. t.e · atei.len.•-- ep. de l_eiding a.an ate.lini sme, · 
reformisme en centrisme .te b~twisten. ·De partij. '$al van· de crisis ·van het atali• 

~ nisme .moeten profi:teren .doo:r· op groter, of 1t+ei,n~r scha~l, · op basis van de bove:rt- • 
aangegeven orientatie, 9PP08iti:onele a.rbei:"Clers~om ziah te ver~amelEJn, en nieuwe 
kaders tot zi ch te t:rekke.n ~ · . · . 

Ten aanzien van een eventuele ontwikkeling van opposities in de C.P. met 
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enige axbeidersbasis, za.l de Pa.rtij zeer .waa.kzaa.m moe ten zijn. Zij zal te~ert deze 
lftromingen zeer soepel moeten zijn, en alles moeten proberen om deze gi-o.eperinge,-, 
of delen ervan te winnen voor de Vierde Internationa.le. 

G:Nte aandach~ z;al de partij moe ten besteden aan het werken in· het N. V. V. o. ··; . 
de P.v.d.A. zal nauw moeten worden gadegeslagen. ··Door haar waa~zaamheid ~al d:.· 
partij moeten voorkomen, dat het stalinisme ;· gebruik makeud yan de versc!un:·J.·::_;1g 
der economische en polit:i,eke verhoudingen, n;l.et wederom grote.massa's to-~ ~.:L!-, 
.., ·.tl trekken. · 

lV. Besluit. 

Het is moeilijk te bepalen, in welk tempo de internationale economisr~he ec 
puli tieke factoren, .en in welk tempo deee in Nederland, zich zullen gam~ r:-·•~ c. 
wikkelen. Zeker is, da.t al deze fact.ren werkzaam zijn in de zin van een ·r•y;--

. scherping van d'e kla.ssestrijd. Het alles beheersende probleem is dat var. .~·~ .se: 
lectie der strijdkadera. In di t larigza.me en moeizame prdcee, dat zich, r.~.A. }~et 
dieptepunt van scheuring, verdeeldheid en demoralisatie niet ver kan zjjn~ :wal 
gaan voltrekken, zal de Nederlandse Sectie van de Vierde Internationale eer.. 
grete rol kunnen spelen. Voegen W5j ons bij de mas sa's! Ton en wij ons ·de be.~·:·~ 
strijd~rs tegen verdeeldheid en demoralisatie! Laa.t •nze leuzen, overal W2~ 
mogelijk is, zowel in verkiezingen ala in andere acties, ~an de arbeidersk~_.,, 
de oplossing van haar problemen aan de hand doen! En v~oral: ·1aten wij dae.:c. 
waar wij over ka.derelementen beschikken, niet aarzelen onze orientering in d.e 
practijk te brengen, en ons aan ~et hoofd .van de strijd te stellen. Voeren wij 
deze orientatie op juiste wijze uit, dan moeten in het komende jaar de kaders 
van de R,C.P. zicl;l versterken, dan moe't!P"'l wij de gron1!lag_kunnEm leggen voor de 
verovering van de leiding van de meerde!h~id der Nederlandse arbeidersklasse, 
voor de socialistische revolutie! Voorwaarts! 

' ,., ' ' 
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DE INDONESISCHE REVOLU~IE. VOORUITZICHTEN EN TAKEN. 
- Resolutie, aangeboden aan het Derde Congres der R.C.P. 

I. Scheiding tu~~en bourgeoisie en p.roletariaat. 
De ontwikkeling in·Indonesi~ bevestigt tot in details de analyse van het 

Tweede Congres del" :a.c.P. Ui tgaan9.~ .van deze- thesen is het mogeHjk de gebeu,.rte
nissen te ontleden en de'toekoinstige ontwikkelingen te voorspellen. 

Onder de dreiging van de eerste mil:ttaire a.6tie zocht de opkomende inheemse 
bc.urgeoisie in IndonesH~ nauwere ,aaneensluiting b'ij de volksmassa's. Dit kwa.m 
t _, t ui tdrukking in de vervanging van het Derde Kabinet-Sjahrir in Juni 194.7 _ 
,·a or het Kabinet-Sjarifoedd.in. De acheuring. in de Socialisti ache Partij, waarb1, 
Sjahrir een nieuwe pa.rtij vormde, en de vorming van het P.N.I. - Masjoemi - Ka.
binet (Hatta) in Janua.ri 1948, duidde het punt aan, waarop na de eerste kolonia. .... 
le oorlog de coalitie met de leiders van het proleta.riaat en de arme boeren . 
verbroken werd, terwille van een nieuwe overeenkomst met het imperialisme (Re:r
vi,lle) de aanvaardi~g van de Van-M•ok-Lijn, en de terugtrekking der Republikeif'~ 

-se troepen uit door Nederlancers nog onbezette gebieden tengevolge van de Ren~ 
Ville-overeenkomst, toonden de strijdende ma.ssa's het karakter van hun leiding, 
waaronder die der stalinisten, in de pra.ctijk. 
Na hun uitsluiting uit de regering gingen de P.K.I. en de onder haar invloed· 
staande partijen in een vrij gematigde •ppositie, da.artoe gedwongen door de ra
d.iea.lisatie van de volksmaesa's, en door de "linkse" koerswending van het Krem ... 
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lin, dat ~:a· Indonesis'che revolutie a).:s een pi~n· in zijn soha~spel tegen de U.s.;_. 
lesohouwt, besloot, - toen in Juni 1948· .. de r~gering-Hatta een verdrag met de 
So:wjet-Unie weigerde, .en. deze zich d.\iidelijk op Iie:t Ainerik~se imperialisJne o
l'ieriteerde - tot eEn soherpe koerswehdilliJ'~ 1le fusie van de 'P.K.I. met de partij · 
van Sjarifoe.d.din en ·setyadj'i t, de zending 'va,n Moeso en ae gelijktjjdige "zel:f'kri-:. 
tiek", kondigde een staltn~stisohe ete;a.tsgreep aan •. Na de ·ja.renlange verre.derlij
ke poli tiek der atalinisten; -volgde de ;ops~and van Ma..dioen ale een avontuur, hoe
zaer een verscserpte strijd van he:t prt::letariaat en de ma.ssa. dar arme boeren tegen 
de regering Hatta ook in de lijri der ontwikkeling lag. De opsta.nd te Madioen was 
eohter op bureaucratisoh o¢mmando, 'zonder voldoende voorbereiding, en op een on
voldoend program te voorschijn geroepen 1 had h&t kara.kter van een avontuur, door
kruiste daarom de werkelijke beweging van de arbeiders en a.rme boeren, en gaf de 
regering Hatta de gelegenheid, d:e gehele beweging van a.rb·e.idere en arme l:>oeren 
zware slagen toe te brengen~ Deze vroegtijdige opsta.nd was ~iettemin een striJd 
van de arb.~id ersklasse, en bezegefde in fei te de seheidirig van de inheemse bour
geoisie ·en de volksmassa' e, zonder de.t .. 'zowel' door d.e organieche zwa.kte van deze 
bourgeoisie al,s ,~oor ne~ beperkte karakter V:an. de ;o_pstand '!. · een beslissing in de
c:;.; strjjd viel. Wel heert deze avontu.ristische koers · der stallnist&h, die de. ar- . 
~. ideraklasse avenal's. de rec~:t·~e koers, die ~ar.aa.n ~oo·:J::a.f •ging;: duur te staan s.,. 

·. :;·ek6pen, net prestige :van het ·atalini~une onq.er de v~ll~smaasa.' s· ten aeerste 
-· zwakt. · - , t 

II. De. tweede ke)loniale oorlog en zijn gevolgen :hi Indoneai~. 

a. . De posi tie der Republikei:hse letdere • 
. De fei telijke sc~eiding· tussen de- inheemse bourgeoisie en de ma:_;;sa.' s van ar

beiders en arme boeren, 'isolee1:'de ·de Republikeinee regering, en maakte haar vrjj':" 
we_l _machteloos tegen de aanval· van he.t. Nederlandse itnperialisme. Evenmin ech-ter. 
veroorloo·fde de ~ termate z~akke eoonoirtis'ohe posi tie van de inhe·emse bourgeoisie 
haar, de Nederlandse eisen van mili tair'e oontrole over het grQ~dgebied, controle 
OP- de buitep.landse han~e~ en afschaffing van de buitenlandse dienst van de Repu
bliek, te aanvaarden, omdat dat gei\)k' iou s'taan met! haa.r'.volkqmen ei:i,rtlinatie. 
:t!iet.in staat, ze.lfstandig een cempromis te bereiken. noch om serill\lze weerstand 
te bieden tegen de imperialisten, bleef haar geen andere mogelijkheid dan zioh 
volledig te baseren op het Ame.rikaane~ imperialisme. De leidende.Republikeinae 
functionarissen boden geen weerstand tegen hUn arreatatie; in plaats van zieh te 
baseren op het verzet van de volks~assa•a tegen het· imperialisme, steunen zij op 
de beslui ten van de Veiligheidsraad,' die slechis vo6rzien in ·een schijn-herstel 
- en een werkelijke liquidatie - van de Republ~ek. De gevangehneming van de Repu
blikeinse leiders, en hun bereidheid de strijd der volksma~sa's tegen de imperi~ 
alistische legers te verre.den, hebben aan hun leiclende 'positfe in de Indonesische 
vrijheidsstrijd, defini tief een einde gew~a.k.t •. 

b. De guerillastrijd 
De aanval van het Nederlandse i.mperialisme op 18 December 1948 had het uit~ 

gesproken doel~ de Republiek.volledig te vernietigen. In de Republiek betekende 
d·eze overval op z1chzelf reeds de complete nederla.ag van de voorsta.nders van een 
ccmp:romis met h~t ... imperialisme. De 'gewapende'*strijd tegen de imperialisten, doet_ 
z':·_ leiding op de meest beslis:h.e e~~en:t'en· .van de arbeiderskla.sse en de maesa · 
~cr arme boeren overgaan. Der leiding de~· guerilla's berust thans de.els bjj ver-

'1illende Republikeins~ noodregaringen~· :waafin vroegere, burge:rlijke leidere 
~ .1 grote ·rol spelen, deels 'j;ij_' direct met de massa .verbonden onverzoimljjke strij
de:ts, als Tan Malakka •.. De noodregeri:rig ·op~ Sumatra heeft zich (pro€ram van de re
gering Sjafroeddin) gesteld op basis van·. de volledige onafh~elijkl:ieid van Java. 
Sumatra, en M~dura. Hetzelfde program garandeert eehter de onaantastbaarheid van 
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de bui tenlandse .bezi ttingen• , ,. . 
Een nieuwe .di~ferenti~ring· binnen de guerilla-atrijdkraohten is op deze Wijze 

onvermijdelijk. ·Ret 'proletariaa't, gesteun~- _doo;r de masse. der arme boeren, veoht 
voor de vokomeh ():hafhankelijkheid en politie~e eenhei?: van de gehele arohipel., c11 

voor de onteigening yan de bui tenland~e .. bezi ttingen en plantages~ Van bet groo ,_, · 
ste belang is het • dat op be.ffis van· deze overge.ngseisent op _basis· van de theor:1c 
van de permanente revolutie, zioh een proletarisohe leiding vormt, die gedurende 
~;n door de guerilla-geve~hten de ~aiding van 'de RepublikEdnse. strijdkraohten en 
v:m de bevrijde gebiedep. op zich neemt. Een dergel4jk program van .onafhankelijkheid 
~n eenheid van geheel Indonesif, verbonden aan de eisen van de sociale revolutie 
zal:. ook de beste, en op den,dUur enige Yrijze zijn,·om'de volksmessa''S te mobilise-
ran voor de strijd tegen het imperialisme. ,. · 

r:u. De ontbinding •arr· hat leger der imperialisten. ·· .,,. 
··' . 

De opstand der Indon.esische mas sa' a, c en het voor--- ·gaande verzet der guerill;_,B 
vergen een militaire krachtsinspanning, die verre uitgaatrboven die, waartoe h0t 
Nederlandee leger op den duur in staa~ _is. Haar. beperkte kraohten en de fantf'-
ii sohe .lengte der re.vi tailleringslijnen, · veroorzaken een enor.qte slijtage a.an :n, 
,:un en materieel. .. ~et niet-na.komen van de a.flossingsbeloften door het opperbrc:v 
de moeilijkheid of onmogelijkheid om op grate schaal nieuwelichtingen onder de 
wa.penen te roepen, te trainen1 uit te ru$ten en te tranporteren, mak:en de toe 
stand der Nederlandse troepen in Indonesi~ op den duur ohl;loudbaar. Het ui tbli.J•;;;,: .. 
van definitieve successen tegen de guerilla's, en het gebrek aan aflossing en 
verzorging werken starke defai tistisohe neigingen onder de expedi t,;ionaire lege1·-· 
maoht in de hand. Ret leger, voor .een zeer groot deel i'ui t dienstplichtige. pro
letari~rs bstaande begint - en dat .in toenemende mate naarmate de oorlog langer 
gerekt wordt- in de nederlaag :van.hat fmp~r:talisme" de koxtat~ weg naar huis te 
zien, en ui t het klasse-karakter van d~. ,o()rlog argu,rilenten te putten, welke tot 
het groeien van het revolutionnaire .. defaitisme in het Nederlandse leger 'mo~ten 
leiden. · · 1

· • 

Dit gistingsproces in de N.ederlandse troepen, geremd !oor hun volkomen · isofe-
ment van het Nederlandse proletariaat, door de vreemde omgeving en de.enorme 

moeilijkheid van massal,_e desertie in deze omgeving, geremd ook .door de straffe 
militaire discipline el?-· d,e politiek. de~ traditionele arbeiderspartije:Q ' zal niet
temin ~~n der machtigate factoren van een Indonesis.che overwinning vormen. Een 
juiste proletarische en. interna.tionalfstisohe orientering in het kamp der Repu .. 
blikeinen en de kristallis~tie van de r~volutionna~r-de~aitistische tendenzen h 
llet leger, zullen tot di t prooes maohtig kunnen bijdragen·. Van de allergro.otste 
betekenis zal hiervoor ec~t.er zijn het ma.ssa+e yer~et tegen de koloniale o.o~l_og 
in het Nederlandse aohterland. 

IV. De Indonesieehe kweetie in Nederland. ·omwenteling in, ie Nederlandse poli~,ie-
ke vrrhoudingen. -· . 

De dwangposi'tiie vs.n. de Nederlandse bourgeeisie inzake IndonesH1, zoals ge?on..-; 
stateerd in de resolutie van het Tweed~ ~ngres der :R.c .. P., heeft niet n~e~~ten 
zich te verscherpen. De voorspelling, dat"zij geen ander perspeetief heeft, liar 
VHn de. oorlog, een eorlog, die thane een ·slepende verm heeft aangenomen", is t::'.:'

bleken volkomen juist te z:ijn. Zij is noch in staat in leven te bl:ijven zonder.de 
uitbuiting van Indoneei~, noeh bereid deze uitbuiting te delen met Amerika en 
de Republikeinee bourgeoisie, evenmin eohter iij ma.chte het verzet der Republi
keinse masse. s te breken. De voortgezette koloniale oorlog zal de Nederlandse 
ec•nomie volledig uitputten, de tegenstellingen in de bOe2iem ~an de Nederlandse 
bourgeoisie ten zeerste verscherpen, en een,voor dit land ongekende impuls ge-

? 



ven a~ de }U.a.ssenstrijd.' · .,~ ' · ,. "'* . 
De ono.pl~sbaar.heid van :het Indoneeisch( proble'em voor d'e bourgeoisie ·,.;. niets 

da.I\ e·en 'qijzonder -~spe~t van de. deodscrisi~ van het kapitallsme -' z~al a.anleiding 
geven tot een verregaande verdeeldneid. in haar rijerl:. Die deleri, welke niet in 
rle eerste plaats steuner( crp a.e· uitbui;ting:· cfer lnd.nesisohe arbeidskra.cht, zullen
steun zoekend, blj de kleine 'burger~j', in to..E!nemende ma. te a.a.nsturen op een · comp~::o""' 
mis, da.t zowel een goeddeels toegeven aai{'Amerika's wensen als aan die van de In
;_1eemse .bourge-oisie zal inhouden. De keloni'SJ.e maatsohappijen, en ·de grote, met he c 
E:'lgeise kapitaal -verbonden ondernemin~em \Shell,-'Unil,ever) zul~en·ve_eleer trach-
-: · a de gehele' Indctnesische ·roof te behouden, en Amerika voo:r de keus te plaat-
: ""':) ofwel iich voll.eqig aohter de NederJ:andse bourgeoi-sie te plaatsen, ofwel 
'- r n ineell.storting van strategiseh .bela.rigrijke posi ties ilt het "llarahall .. front 11 te 
o:iskE,;ren. . . ·. · .. ··· · · · · · 

De ··gehele Nederia.rtdse \ourge•is'ie fie g~eodzaakt; de ui tb1titing ·van de Neder
J.aridse arb_eidersklasse zowel als de ~ · ~» het kleinburge~ti•m -tot het ui terste 
te versc:herpen t om de ko-e~t·en 'van de kelonf~le · oorlOg op te 'brengen, en de win- - ( 
e~en der koioniale maat1;3~happi.]~n te garah~~en. Beh.alve ieor de enorme ui twer-
kl.hg Op het prolEitariaat t zal di t ioer de (iM Op de klefne iurgerjj, Va.l'J aoor
slaggevend belang in de Nederlandse politiek worden. Een voortgeze1te koloniale 
oorlog zal leideh tot een crisis in de tradi tioneie ·arbeiderspartijen, en im. de 
c~nfessionele partijen en vak\enden, en een omwenteling in de Nederlanase politiey 
.lus verhoudingen vereorzB.ken. Een verlies van de Indonesisehe meerwaarde-bronnen 
zrl echter dezelfde -uitwerking heiben. Het Nederlandse·kapitaal, dat voornamelijk· 
rls woeker- en parasitair kohniaal kapitaal·leefde, vormt een tier ·zwakste _soha-

ls in het wereld-imperialisme, en valt daarom ale een der eersten ten offer 
'1. de doodscrisis daarva:n. Di t zai op den dtiur· de si tuatie in Nederland tot in 

verste ·ui thoeken en onder de achtelijkste lagen der bevolking, ·grondig revo
lutiolUleren. 

v. Vooruitzichten in de Nederlandse klassestrijd en de taken der R.C.P. 

De Indonesische opstand treft de Nederlandse -.ourgeoisie in_haar slagader. Ne
ierl~nd, d~t tot nu to• in vergeljjking met andere Eurapese landen een periode 
'1en per:i,ode van be~rekkelijke klassevrede heeft gekend,. zal daardoor onvermijdelijk 
.:.n de revolutionnaire.:maalstreem meegezogen worden. -Sleohts .de steun van het 
fumerikaanse imperialisms en van de landen van het Pact v~n Brussel, de verrader
lijke pQlitiek der traditionele arbeiderspartijen en het bestaan van de confessio
nele vakbonden .en partijen, heiben deze strijd tot dusverre grotendeels verhinderd. 
"Je ontWikkeling van de wereldeconemie zal Vt>Or een belangrjjk deel het tempo van 

·.: revolutionnering van Nederland bepalen. Zonder enige twijfel zal de Indonesi
yh~ kwestie een doerslaggevende rol spe~en. 

De reformistisohe partij is volkomen mede-plichtig aan de koloniale oorlog. De 
'3talinisten, na de poli tiek van de regering in feite ondersteund te hebben 
~J.inggadja ti) na.men na een· felle "zelfti;j, tt-ek" een linkse draai, karakteriseerden 
mn bondgeno1J•n van gisteren (Soekarn,o,·natta enz.;.) als fascisten tljdene de OP·· 
::tand ''te Madioen, om thana een dubbelzinnige ·rol te .spelen, door weliswaar de te-· 
~:-ugtrekking der troepen te eisen -en het "recht op volkomen afscheiding van Neder
·.an<l te erkennen, echter te weigeren, de leuze "Indonesi~ los van Holland, Nu ! 
te voeren, en duidelijk de weg terag naar de reohtse· koers open te houden. 

Slechts de Revolutionnair.Communistisohe Partij heeft een duidelijk en standva~
t:!.ge revolutionnaire koers gevolgd,... z:i,ch baserend op de opvattingen van de per

.1ar.ente revolutie. Sleohts "de R•C.P. heert als verdedigster van de Indonesische 
~eYolutie en van de belangen der Nederlan'dse arbeidersklasse, een onbevlekt banier. 

8 



De taken van C.e Ned.erle.ndse Seotie van de Vierde r:n••ttnationale "blijven d,~ 
zelfde als die ge:formul.eerd i~ tie stell\nge:n van one Tweede Congres: De direote 
aolidari tei tsaotie met In-to:nesH~, door ~e o~ga.nisatie van de boycot en <fe aotie 
voor het terugtrekken der troe)en; te voortduren~e propaganda van het 11lnnonesi8 
los van Holland, Nu ! "; de verbinUng :v~ de econo.misohe strjJd der arbeiders
klaase met de str:ijd tegen de kolonia'l.e Q~rlog; het pro.pageren van de leuze: weg 
met de oorlogsooalitie, v66r een regering van arbeiders en arme boeren. 

Tot ~~n der eerste taken van de Nederlandse Se~tie der Vierde Intel'nationale 
beh~ort thana het leggen van verlti.ndingen m~t de Indonesiache vrijheidsbeweging 
en, in samenwerking met de Ia~ernationale en de Sectiea van het Verre Oosten, 
het stiohten van de Imonesisohe Seotie.~ Niet minder belangrijkis een ooncreet 
inzioht vo.ri de partij in de r(rvolutionnering van het--Nederlandseleger. · 

Door in het algemeen de Indonesische kwestie te beschouwen ale kern-pr~bleem 
van de Nederlandse poli tiek. en als hof);t.qfactor in.het revolutionneringaproces 
der ~ederlandse ·massaJ.s,. haar' gehele l'oti tiek daarop te' rich ten en onverzoenlijk 
alle tendenzen t@t ontbinding van he·t ~ederlandse kapi talieme te bevorderen, 
zal i.e Nederlandse Partij_ha,ar deel bijd1'~en in de vrjjh~~d.sstrijd van het Indone 
sische volk, en tot de bevrjjd.ing Va.I). i._e Neder:).andse en..internat~onale arbeiders
klaase • 

.. 4:· 
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li!DliS!ERIE VAN 
AWE!JENE ~N 

No. : B. 61108 
Bijl.: Gene 
IV~ RD._3 

Betr. : Bappel 

's-Gravenhage, 8 Augustus 1949 

Hiermeda moge ik U mijn scbrijven d.d. 10 Mei 1949 
no.6110S in herilmerirlg breng:! waarin 1lt U verzoeht 
mij te willen doen illllehten rent leden Ta;n de · 
B.C.P., die lid zijn geworden van de P.v.d.J.. 

Uet spoedige beantwoordillg Z\llt t1 mij, aeer ver
plichten. 

Jan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te &; ItWIIO!M • 

1Ift BOOH> VAN DE DIEJST, 
Nallens deze, 

1 J .G.Crabbendam. 



¥III§PBIE VA,N ALGEMENE ZA'QN 
B. 

No.61108. 
Onderwerp • R.c .P. 
IV. liD .3 

R1erbij moge·ik U beriehten1 dat mij uit seer trouwbare bron 
werd gemeldt dat de te Ein<lho'f'en wonende leden van de R.C.P. (to
taal 1~ manJ ,- onder leiding .,._ Ptilip~.Ar!l, geb.28-2-1908 te 
Onstwedde, wonende Kreugelstraat ~e ov«n, lid zijn geworden 
van de P.v.d.A. 1 teneinde 1n deze Partij een oppositiegroep te 
vormen en stemnu.ng te verwekken. 

Het orgaan "De Tribune• wordt in Eindhoven thans in gesloten 
couvert bezorgd. ' 

Ik moge U verzoeken mij - tndien mogelijk - uitvoerig te willen 
berichten omtrent de leden der R.C.P. 1 di$ lid zijn geworden van de 
P.v.d.A.. . HE1' BOOFD VAN.DE DIENST, 

Aan de Beer 
Hootdcommissaris van Politie 
te 
i:wJ!ODD· 

.. j namens deze: 



!IlUSilUlfG VAM ALGEllE!m z.t.KEN 
B. 's-Gravenhage, 

No.6U08. 
Onderwerp: R .c .f'. 9:. i H ;§ I J..1 

Hierbij moge ik U mededelen, dat uit zeer 
betrouwbare bron berieht werd ontvangen, dat 
thans te Sehiedam 6'5 personen geabonneerd zijn 
op "De Tribune" orgaan der Revolutionnair 
Communistisehe ~artij; hieronder zouden zieh 
ook leden der C .F .N. bevinden. 

Ik moge U verzoeken een onderzoek naar deze 
abonn~'s te willen doen instellen en mij t.z.t. 
de resultaten hiervan te beriehten. · 

· ln verband met de komende gemeentera.Wsver
kiezingen moge 1k U tevens verzoeken speeiale 
aandaeht aan de aetiviteit der R.C .P. in Uwe 
gemeente ten aanzien van deze verkiezingen, te 
willen bestedeni daar deze partij van plan is 
te Schiedam dee te nemen aan de verkiezingen. 
De werkzaamheden ten behoeve dezer deelname 

· zouden door tie~R .c .P .-er s te Sohiedam ter hand 
worden genomen. 

. Te Uwer informatie diene dat ~~~ Ber
nardus Valentius Christiaan, geb.- 914 te . 
Winterswijk, wonende Huijsmansstraat 42E te 

' Sehiedasn en iMIPUVE:W, Frans, geb.22-6-1906 
te Vlaardingen, wonende MariaS'traat 12B te Schie
datn, thans zeer actieve leden der R.C .I • zijn. 
Laatstgenoemde is belast met het verzat1elen der 
benodigde handtekeningen voor de eandidaatstelling. 

Aan de Heer 
Conmissa:ris van Politie 
te 
SCHRJDAM,. 

BET HOOFD VAI: DL DI=J::3T, 
namens deze: 



10 1:e1 

Bo 61108. 

'G E HE I M 
IV. RD.2 

~volutidnnair £ommunistische tartij. 

In aansluiting op mijn schrijven no.44;98 
d.d. 2; Augustus 1948 en ter voldoerd.ng aan 
het gestelde 1n Uw schrijven d.d. 1 September 
1948, heb ik de eer Uwe Bxcellentie het vol
gende te berichten. 

!e &indhoven ziJn 1; leden van de a.c.F. 
na overl.eg met bet Centraal Comil~ der Partij 
toegetreden al.s lid van de P .v.d.A •• 

Ret con.f'l.ict in In4onesii wordt door hen 
ui tgebu1 t om stemm:J.ng te vel'"lfekken in de I; • v. 
d.A. t wat reeds tot gevolg zou hebben gehad, 
dat de a:f'del.ing Eindhoven van de f.v.d.A. een 
mot1e hee.rt aangenomen, waarin afkeu:ring werd 
uitgesproken ~er hat gevoerde beleid insake 
lndonesii. 

Leider van daze groep a.c.r.-ers is~, 
Philippus, ge'boren 28 Pebl"uari 1908 te· ~ 
wedde, wonende te Eindhoven, Kreugelstraat 44. 

. . ···:.:-: 

Aan 2ijne Excellentie 
de Minister President 

- te 
's-GIU.YENliAGE • 

HE'l HOOFD VAN DE DIENST: 

l4r. L.Einthoven • 
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P.I.D. Nop -127/49 (D) 

Onderwer:p: Het orgaan der R.C.P. "De Tribune" 

Antwoord op: No. 61108 da 10 Mei 1949. 
cf 

In arttwoord op Uw bovenaangehaalde brief deel ik U 
mede, dat alhier de navolgende abonne's op het blad ~De 
Tribune" bekend zijn. · 

. ,t..tL. Dubois, Hega.straat 4 Schiedam ( ka.rt.kaart in uw bezi t) 
~~ •. ~ Breederveld, Ma.riastraat 12b ( id) 

~)'J~' ·B.V.C. Eikmans, Huysmansstraa.t 42e (id) 
~~G. Hogenbirk, Havendijk 33b (id) 

Van deze parsonen is bekend, dat zij tot de Revolution
n~ir Communistische Partij~e horen. 

,;.., oJ) .ll. t I 1 H. van Ei jk, J. A. Alb. Thymstra.at 46b ( kart. kaart in uw_ te zit)--.. 
b/j ' • v.d. Gaag, J .A.Alb.Th;ymstraat 46b ( idl 

~ r ·"" J ' A. "~~pruyera, Frans Halsplein ~6b ( id 
9 n ;~~,. J ;r;·· Leenvaart,. Heenvlietsestraat 35 ( id 
I' V -:/" 1 J. Reygersberg; Thomas a Kempisstraat 28b ( id) 

b ?, -> 1 A. Smaling, Frans Halsplein 30 ( id) 
J.? t C.J. Veenendaal, Visserstraat 35 ( id) 

Deze pers·onen zijn lid van de Communistische Parti·j 
Nederland. 

G. Krabbendam, van Leeuwenheekstre.at 6 5 
J. v. Mourik, Singel 187, . 
H. de Ronda,. Julianalaa.n 30 
J.H.A.M. Simons, Fabristraat 68 
wed.A.C.Zondag-Weergang, JdA.Alb. Thymstraat 4a 

, ' Deze personen zijn communistisch geori~nteerd, doch _ 

j 
1 

nadere inlichtingen zijn van hen nog nj;et bekend. Dekartotheek-· 
kaarten gaan hierbij. 

r€·,_· ) 1 H.J. Geera.tz, Nic. Beetsstraa.t 68b ( kart.kaart in uw be zit) 
, z . 1 J. van Ros,malen, van Ruysdaellaan 7b id 

--.; l 1 D. Overhaul, Huysmansst rae. t 55 i d 

\ 

Van deze personan is gebleken, dat z~J Revolutionnair 
communistisch georienteerd zijn, omdat zij de candidatenlijst 
van de R.C.Po hebben ondertekendo 

Meer abonne's op De Tribune 
Het onderzoek wordt wo~rtgezet. 

Bijl. 5 kart~kaarteno 

zijn./ alhier nog 

! Schiedam 1 
( 

_/' 

-

niat bekendo 

Juni 1949 0 

I 



GEMEENT~~QLITIE 
SLIEDRECHT 

Men wordt beleefd v~rzoch~. bij de I 
beantwoording van d1t schri)ven de 
datum en het nummer te vermelden 

No. 1057. SLIEDRECHT, 24 Juni 1949. 

Bijlage 

Volgno. ._, 
I 

i 

Naar aanJ.eici ing n 10 
:JI.e:ll. 1949 no. t0913, onderwer:p R.C.P. ,dee1 
ik U mede~ dat hier niets is geb1eken of 
en zo ja we1ke :personen uit deze gemeente 
contact g eba,d hebben of rreoben met de rte
volutionnair Communistische ~artij (Neder-
1andse Sectie derIVe InternatiJna1e). 

1fel is in d it verband mijn a,andach t 
gevesti~d op Fieter Verweerd, geb0ren 
~3-10-81, wonende te Sliedrecht, Van den 
Houten ,J.'i11emsplein 1. V~rweerd komt in 
de I.D. voor. Van activiteit op politiek 
gebied is ten aanzien van hem niets ge
bleken. 

De B.C.!'. deed in deze gerneente niet 
mee aan de gerneentera.adsverkiezingen. Het 
is evenmin gebleken dat hiertoe pogingen 
zijn aangewend. 

Aan de C.V.D., 
Java.straat 68, 
.' s- Gravenhae;e. 



-.&ana K.A.-R.A:. (Tia li.B.) 
l'aJU B.IY. 

' 

[/{!1St s .~ ------

Ik JIOI• tJ •enoat:• 41,. t-:aJ)tJGI"t ter tnrofta'tie te willen 4oea. 
... ,.-~• ' ' -

.\ 



II.INIS!ERIE VAN 
AUlEMENB ZJKEN 

Jo. a:s1::612'!o 
'Bijl.a E4n 

IV. RD.6 
Betr. a a.c.P. 

'B13caand moga ik U - te Uwer inf'armatie - doen toekomen 
een raPport betre:tf'ende ae ae.oluticmnair Communist1acbe 
Parti~ - 'Nedeilandse Sectie der IVa Internationale• 

/ 

Aan: 
H.C.v.P.Amsterdam 
H.C. v.P. 's-Gravenhage 
H.C.v.P.Rotterd~ 
H.c.v.P.Groningen 
H.C.v.P.Eindhoven 

BS~ BOO ID YAK DB DIENft 
Baaans clese, 



v•rbinding 
Uw k:e&m.erk : 
Ons k:enmerk : 

GEHEIM. 

67. 
e11oe. 

0~4/49. 

'

Volgnn. J_ -
-··- I 
' -~ 1\00.\949 I 

@~ 1ACofttP10Y·r 
Datum:- 18 lug.l949. 

---------------------------~---------------------
Ul 

Naar aanleiding 1,an Uw eohrij-
van d.d. 10 Mei 1949, no.611ml en Uw rappel-

( eohrijven van 8 Augustus 1949,. heb ik de eer 
U het navolgende te bertl.ohte·n. 

b 
, , 

Volgema ,etreuwbare inliebtingen is een 

peraoon van de R.C.P. lid geworden van de P.v. 
<LA. en wel de bij U ·bek:end zi jnde: 

j,.J F!j:tnUS WVE, ge'boren te Om.stwedde, 28 Febru
ari 1908, celllllwd, Nederlander, wenende te Eind
be"'·en, Kreugelstraat 44. 

(~D 1&08 
1 
~ "ei 



Verbindingt 
N01 1103 UITTREKSEL 

onderwerpt Ledenvergaaering R.O.P. Uit : .. C?.tJ. .... J. . .b. .. 2.. ..... ~ 
A g. no.: .. .b.~.li..t;-j-....... , 

Datum ontvangst ber1ohtt 12-9-1949 
Betrouwbaarheid beriohtgevera Betrouwbaar. 
waardering beriohtt Betrouwbaar. 
Tevens berioht gezonaen aana ••• 
Medewerkenae instanties a Gene. 
Ondernomen act1e: Gene. 

Voo' ;..{2(l___L.b. , .. .. 

_______ ..,.~_._, _________________ ""',.. ... ________ ... _ ·----- ·---··•--,--~---a--',.. _,_ 
13 September 1949. 

Kort verslag vance ledenvergaderipg van de 
Revolationnair Qommunistisohe Partij (4e rntgrnat&o
ale), gehouden op Vrijdag 9 September 1949, te 20 
uur, ten huize van Ho~lan4, Albert, geb. 14-9-1916 
te Rotterdam fbeken4),wonende West Varkenoordseweg 
33/19 te Rotterdam.. 

Aanwezig 12 personen. 

Ho~land, A., voornoema, opent de vergadering, 
zegt In een overzioht van de bespreking, welke 1a 
gehouden 1n 4e bi~eeDkomat van 5 Jul1 3-1~. dat toen 
reeds uitvoerig •• "Verkiesingsaaf" is beaproken en 
wenst op dit punt niet verder in te gaan. 

Daar de propaganda voor de parti~ en de krant 
veel te weneen overlaat, etelt spr. voor, de 1nhoud 
van de krant wat meer aotueel te maken en artikelen 
op te nemen, welke meer in het brandpunt van de be
langatellins ataan. 

Het winter-programma zal moeten worden geopend 
met een 1ntensief huisbezoek bij de leden, daarna 
een hbis aan huis oolportage met de krant en 64nmaal 
per week een straat-oolportage. 

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

~antefhs.,voornoema, segt, dat ook de redaotie 
van " e '!r ane" een veranaerina - voor wat •• in
hoad betreft • voorataat, z.oa la 4 oor Hotlan• ,A. 
is voorgeateld. Door bet Centraal Oomitl Is bealoten, 
dat voa.r de aotieve R.c.P.-leden ·oureussen mullen 
worden gegeven over het partijwerk in de vakbeweging. 

De af'deling Rotterdam mal self het organiseren 
van deze oursussen kunnen ter hand nemen, met dien 
verstanae, dat Sohiedam en Delft hierbij mullen wor
den betrokken. 

(Aan Hofland ,A. wordt opgedragen met de afdeliDC 
sohiedam en ne!!i te bespreken op welke avonden deze 
eursnssen kannen worden gehouden). 

Spr. zegt, dat in Amsterdam de oursus waarsoh13a 
lijk op Zondag zal worden gehoDden. 

- Gezien -



Gezien 4e telearstellen4e uitslas Yoor one van de 
1ft bet yoorjaar gehouden verkiesingen, sal men elke ge
legenhei4 moeten aangrijpen om hierin bij de verkiea!n
gen in 1950 verbetering te brengen. 

Het voorstel van de voorzitter Yan het N.v.v. KQ
pers aan het o.v.B. om met pak en ~ak over te komen 
naar het N.v.v., zegt apr. 1n bet belang van ae R.O.P. 
te ondersteunen. 

Spr. segt sioh te kunnen vooretellen, aat Sm14, 
Wietse en van den ~·g, Anton {beiden bekend) h~niet 
"intrappenn·. 

Wij als R.o.P.-ers sullen de arbeidere moeten over 
tuigen van het belang van 4eme fusie. 

Spr. meent, dat Ooaterwijk ,Oornelis (bekend), ale 
bestuurder van het o.f.B. hierYoor de aangewezen persoo 
is. Zo goed ale in Joago-Blavil de mogelijkheid beetaat 
de massa er van te overtuigen, dat het arbeiderabelang 
boven het co.mmuniatiseh partijbelang gaat, moet het ona 
mogelijk zijn dearbeit1ers er van te overtuig•n, dat het 
~•'•BB OeP.B. belang in de E.V.c. de boventoon voert. 

Spr. zest, da' de afd. Amsterdam besloten heeft; 
wanneer bet nodlg blijk~ - bij belansrijke regerings
beslissingen - bet stan4pWl1; in aeze van de R.C .• P. niet 
per manifest, dooh volgens oud gebruik door kalken be
kencJ te maken. Dit besluit is vooral ook genomen, omdat 
iedereen het zal kunnen lezen en de kosten aanmerkel!jk 
minder zijn. 

De klaoht van af'd. Rotte:!:'dam, dat het Centraal Co
mit~ besluiten heeft genomen, waarmede zij het niet 
eens is, wijst spr. af. 

De a::huld ligt geheel bij Rotterdam, daar men de 
vergaderingen van het c.c. te weinig bezoekt. 

Oosterwi3k• Oorhelis (bekend), segt, dat wij, na
dat Rotterdam aehtereen overstrooma was met verkiezinge 
pamtletten van de andere partijtn, wij op hot laatste 
nippertje met een beperk1; aantal strooibiljetten kwame~ 
niet eena genoeg om alle bo~erken te voorzien. 

Het enthousiasme der verspreicJers was door deze 
stagnatie tot het n~lpunt gedaal4. 

Spr. trekt heftig van leer tegen bet voorstel·om 
het o.v.B. met het N.v.v. te doen tuaeren, en zegtj c1at 
dit volgens de leer van Trotm~ nooit kan worden goe4-
gekeur4. 

Het belang van de R.C.P. zou ten seerste worden ge 
echaadi Spr. sielt voor tit stan•punt te heraien en de 
handleidinS van Trotzky nos eens grondig te bestuderen. 

Ten aanmien van de eursuasen, sesD spr. zijn volle 
steun ~ medewerking ~oe, 4och verzoekt deskundige lei• 
ders te benoemen. 

Voor wat betreft de cursussen van het o.v.B., zegt 
apr., dat de te bespreken onderwerpen door de leden va~ 
de R.O.P. zoveel mogelijk zullen worden vaatgestel4. 

Het kalk.en en sebilderen zal, wanneer dat nod.ig 
blijkt, ook door cJe lecllen van de ata. Rotterdam ala pre 
pagandamid4el worden gebruikt. 

Hlerna oa~staat een heftige diseuasie tussen *IIXa 
Santen, s. en Oosterwijk, c., over de kwestie o.v.~ i.v.v., waarbij ooeterw!jk zegt te twijfelen aan de vez 
standelijke vermogens van Senten 

- NacJat -
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. lfadat de wo_or4enatr1~4 wat ia selmr4, ••at 1£"•~'-
~l~t. o. 4oor Yeel Gitatedlaheit i.Y.m. aijn wer am-

: i&lin 1.a «• vak.orpni•tie Yersoh11lerute P.B.- ea a .. a. 
!Yersacleriqen. te hebbtn stm1et. H1j ••1 soraen, tat 

/ ilteeta 2 1tc1en aal11fH1& •t~llea •13n. 

··1 i H'f!• -lr~&as Taleatiaaa Chriatianaa, gelt. 
\ll~ e W1n,eraw1,Jt, woneate te sehiedu, aest ten 
\o,.iehte un te au •• orte seatelte taaie o~v .B. - •• V.'t: 
••h .. l •• ••••ina Yaa 2t•t ... ljk, o. te ••len. 
\ : latifltot, Eqel u.rm., 1eb. 20-t-ltOJ tt Gronibgen 

ter) , ea g,''"jt'- a. beapreJr.ea aoa eeu •••-
tt1tYeer1j tl & · ful 1a •W1etlW't s-.ri~·" "Wet en 

. aa_ rlle•a" ftA 1_..1949, waarttol" ¥••t•rwij~• o. •oo:r 
p.-aUhot. I.H. in ltet gel13k wort aee:Set • 

lo£W!•t A. •raaat opaan tot tee~ Yoor bet 
haia~ ... ~~ 3 •• 1etea ea aegt, tat 1a october •·•· een 
besin ul wort•n StllBakt aet 4e ePflaeaen. 

spr. a1a1t !UAraa te 14 aar •• YergacSerina. ::mw •• .,.. _ _. ... __...,... ............. __ ..,._...,.. 

I'.B. Vtrsoobt wor4t ill luera131a 8tbr13Yen Noa 8&4t 
•- ·•. J•T-1949, •• .naam • Aat•ut• aan te Yallta als 
·~~~ I R!tl!!U• .Aato1ne_ Hendrikas• 1111. 22-8-1920 te ••• 

· •••••••••••• ,woaeftle te •a-GraYenhace, Herlerinne
e'iraat t~ 
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Op Dinsdag, 6 September 1949, is te 's-Gravenqage een 
bestuurevergadering gehouden van de afdeling Den Haag van de 
Revolu,tion:aair Gommnnistische l?artij .:a.a.J?,). 

Op deze vergaae:ring is besloten 0m: 
-~Y Xf Hugo Herma.n:a EIRl!llU!Ii, geboren te Haste 23 J.l'ebruari 1916, 

ambtenaai', wonende Frankenstraat 55b •n 
A.ntoiae He.ra<b•ikus DO!ILJ!U.N, ge boren t e 's-Gravenhage 

22 Aug_ ustu.s 1.920, Qbtena~, wonenaa Frankenstraat 55b te 
1 s-Gray.~.g~, u verbancl meil hun werkzaamheden ala lid van 
hat Geltitraal {lom1t6- (o.o.) van de R.O.P. te ontheffen van 
hun afdelingsbestuur•!unties. 

Ale organisatie-secretaris van de ard. Den Haag ward 
hiero:p bena emd: 1w XJ Will.em Frede:rik DOLL'EW, geboren te 's-Gravenhage 
2 Mei 1921, van beroep pottenbakker, wonende Vreeewijk
straat 689 te 's...tGravenbage; 
ale politiek-seeretaris: 

XI jadries DOLWJMAN, geboren te 'a-Gravenhage 23 Nevem-
l~ ber 1919, ambtenaar, wonende Vreeswijkstraat 689 te 's-Gra

venhage; 
ala economiaeh secretarie: 

~\ 
1 

XI Albert11s Johannes VAN D'ER ZWM, geboren te Lel.den 22 
~ Januari 1912, van beroep sohoolknecht, wonende Trekweg 27 ·1' s-GraTenhage. ( einde) 
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No. 6169-14/49. 
Bijlage: 1. 
G E H E I M. 

\
- Yolg,...o. \ --- ~- \ 
! -\9- SEP. l94~- \ 

LAC0j6g 9 .9' \ 
16 September 1949. 

Hierbij wordt U toegezonden, om te behouden, afschri~ 

van een ontwerp-reso1utie der R.C.P., we1ke nogmaa1s 
I 

de gang van zaken in de E.V.C. -sedert diens ontstaa1 
ana1yseert. Dit ontwerp werd gemaakt naar aan1eiding 1 

van de bekende 1aatste E.V.C.-reso1utie (congres 1949ll 
- I 

De R.C.P.-1eiding is, voor wat deze stad betreft! 
erg voorzichtig geweest met het in circulatie bren
gen dezer ontwerp-reso1utie; ze werd alleen ter ken
nisneming, met p1icht tot terugzending, aan de be

stuurs1eden geadresseerd. 

==================================================== 
No.13.t F.4. 
I.a.a. ID 'R-dam~ 

I 



OiJT\JERP-F:Ef:iOLUTIE VA;; :CE R. C. P. 
=====================~========= 

De si tuatie in de Ned erl3.nd se Vakbe\v-egi ng en de 
taak der R.C.P.-ers. 

De openlijke aanval van de stalinistische leiding op de lin
kervleugel van de 3.V.C. heeft een gevuarlijke situatie in de 
r;ederlcmdse vakbe~tret-:ing doell ontstaan. 

W A T T E D 0 E N ? 
======~=========~=~~= 

Alvorens dit te kunnen beantwoorden moet nog eens de b2lans 
van de ontwj.kkeling cier ~Jec!erls.ndse vE:.kbevie:Q;ing worden opcc::;e
maskt. 
Het nieuwe elc:;;r;ent in de lJe erlcindse v&lcbevJrc:p.,'inp:: van na ae 
oorlog, de J~.V.C., h2o zjj:-1 Yoorn<:;Dl!Jste invloed-in Ce ~;rote 
steden en Yoorn~meli:k in die be~rijven, welke in de prole
tarische kls.s:::enstrijd de belanc:;rijl:ste set:!tor vormen, zosls: 
met~al- e,1 :wver:bec:irijven, bouwvaJ~, tri::i·nsport en textiel. 
De E.V.C. o~twik~elde zich in een e~orffi snel teGpo, ~~nva~ke
lijl·;: :::neller r:en lwt ''.7.V.; de msest klc.:::;.-=-ebeHuste c.rl1eiC.ers 
Herr: en lid v.')J1 d eze or,~:·~. ~·-ti "'::tie. Al s Jc.evolc ~lierv<;:,n <iiL.Yi.s£;;..B;r
" d p c p . " - . l~ ' t l . 1. •• oe e x'L •• ·~·. "'' n ce ari)elcers, ze rs voorKE::ur e ver..._e.len >)lJ 
hun orf"~illis(~ren boven elke ro r.(J ere or.,.;.-,nr8E:l5le. 
A8nVF;nkeli :k 'd:C::=J cie Cemocr<Jtie in de_,.''.\;. t~,mr:olij1c ~:eH,.:::.T
borgd orrvi,~t de c3t.··.linisten ,~;oOJ; f,·eu1 :,sele •.'H1'v;id lLc' · n ,sekre
:;en, hcl"H' dire cte ·' ,nJlc.ng, •..r,~uTVcn VE:le arbeiz ers voor 1et 
ec=T.o;t politielc ,,eort:':e:.niscerc? '/'uren, in ::;;n C::u::;cJc:,nir-· keurslijf 
vc,n ku8,:verdiscipline te por::;en en r~.ls zocJs.n.ig te l· ten op
trerlen, zo,_lc; ·.e 1 ·,t::;te tij<J ·;et :::evi::cl is. De clr-;t,iEmtr:ire 
'vKer·;t,'nd v:In cJe c3rbej_· ers tc ·;:;n c-;l1.;:E· vorm v>:~ dict::tuur VEJ1 

d G Vc:. kbo:nd sbure:~ucr:-:,ten, \·r'~ ,, i 'l. c1 e -;.:. V. ':. bi j zon·:J er sterk i-J.L .. n
~~ez~r:: en hi~rr•c2 moe~:t~n :Je stc.;lhti~te~l, Helke,, ;;oorC:ot zij 
lTI :;ec]erlano econ pol"lt~.=,ke lDc'S"Dbc:"JlS _1•i' \18n ,:~·c;t?:regen 81J met 
behulp v::,n corrupte r.•ethorJes de lei,~inc w;n de :!~.7.C. J.1ebben 
kunr:en veroveren, ernstig relcenint:. ::·~oucie:n1. 
1\cu1 de storffie.c:C.iti{~e ~.roei v=·n de ~~. V.C, kw::.m E:chter spoecJig 
eo 1. einc:: e. 
Lit \Jere veroorz<.i.<=::.ld c1 oor c) e re chtse koers vc..n i1.et :::~talinisme, 
vJelke, v.fC:jar zi j stakinge n niet-'Kon verliind eren, deze ~:-ei so
lsE:rcJ liF;t(::;n VO\c:ren, l1et 1 E: E:n d esill usie E:n ontrnoeCJ iging bi j 
·,,At reeee?.t strijc1bare cJesl 'T<n ceze >'Jrbei ,·;En's tot "-Rvolr:: lwd. 
Te st;:;1it'L·tische leioing v:::;n de E. '1. :;. toonc!E: zich :niet el
leE:n onhek\rJSFrr, om 1eidine: a::n c1·2 str:ijr} v~!' cle '~r'Jr"'L'ersk1Esse 
te csven. Zij br2cht deze tevens in de troot3te verwarring 
door ~~~r propsg~nd2 voor nroductie-verho ing E:n tPri~fstel
sel· E: 1~ teftfT! "otu.f:in e:n en solici:::;ritei tsLetoon F:et de strtjd 
von de Indonesische rnas?a's. 
De h.SntTekl>intskr'lCht Oll• tot oe ~':.'I. c. toe te tre:Jen' hi€;8-
volge ll·:r;r betere st"=1lC~punt icl r]E: kJ;-•ssel•strijc'i, ·vervtel 
hiermee. 
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Dit alles liept parallel met de politieke stabilisering van de 
bourgeoisie, die zich ge sterkt vrist, geen belangri jke prole
tarische organisatie met een revolutionaire leiding tegenover 
zich te vinden. De poli tieke- en orgc::.n-isa.tievrijheid 1-.rerden 
beknot en aanvallen ,op de lonen van de arbeiders reeds v-reer 
ingezet. 
De stalinistische E.V.C.-bureaucraten, welke met een permanen
te rebellie in de E.V.C. te maken hadden, moesten tot de meest 
ondemocratische methoden hun toevlucht nemen om hun posities 
te kunr.en hendhaven. Gebore!L . .§.~.Qt{lX,~~:r'§ _ ~n __ J~l~.1nb.urgexs, be
angst door de politieke druk van de Btt.irgeoisie op het stali
nisme en de E.V.C., oistancieerden zich door middel van sche1H'4:\ 
ring, gebruik makend van de eerlijke ontevredenheid va.n de · 
arbeiders, inplaats van deze arbeiders in die strijd te leiden,j 
vraarbij het misdadige karakter en de misdad ige ui twerking van 
het stalinisme voor de arbeiders duidelijk gemaakt had kunnen 
worden. 
Een niem·l stuk vakbeweging, ontstaan in Rotterdam, bleef prac
tisch tot deze stad beperkt en isoleerde daar de meest gezonde 
arbeiders van de door het stalinisme beinvloede delen der ar-: 
beidersklasse. en gaf aan anti-politieke en sectarische klein
burgerlijke elementen de kans, de leiding te veroveren, waar
door de afgesplinterde delen perspectiefloos dreigen te komen 
verkeren in het slop van een vijfde vakcentrale. 
Het verraad c3er stalinisten leidde tot veel verlj_es aan de 
invloed van de E.V.C. en in tal van plaatsen en bedrijven een 
dusdanige terugloop van leden, oat de bij haar arlngeslotem 
arbeider.s in. vele gevallen geisoleerd kw&men te staan. 
Het volkomen ondersteunen van de regeringspolitiek, inclusief 
de loonstop, door het N.V.V. was oorzaak, dat vele ~.V.C.-ers 
wel in hun organisatie bleven, maar zich uit het actieve orga
nisatieleven terug trokken. De stalinisten trachtten, na hun 
befaamde zelfcritiek, door het vosren van een avonturiers
politiek hun invloed op de arbeidersklasse te behouden. Deze 
politiek komt veel overeen met die van de "draaiende" stakin
gen in Fr.r.mkrijk, v-1elke echter niet in staat is gebleken, hun 
posi ties te stabiliseren, v1a1;rdoor zij YH::.J.ar E.t.ndere middelen 
moesten zoeken om hun isolement te verbreken. Zij hebben zich 
dan ook uitgesproken voor het werken in het N.V.V., maar zien 
om de volgende redenen ~een kans dit ook in de practijk door 
te voeren. De nieuwe ko~rs van het stalinisme hevat vele ele
menten uit de flderde periode 1

' van het stalinisme en haar cri
tiek op de P.v.d.A. en het N.V.V. ligt op hetzelfde politieke 
niveau als de toenmalige terminologie van llet "socis.;:-.1-fascis
me". Men kweekt bij de eigen arbeiders een sterke weerzin om 
lid van het H.V.V. te worden, c3oor leden van het N.V.V., alleen 
reeds om hun lidm;:uc"tschap, als verraders te brandmerken. 
De enige juiste weg om de C.P.N.-arbeiders in het N.V.V. te 
brengen, een werkelijke revolutionaire eenleidsfront-politiek, 
wordt echter door de opvatting, dat de leiders van het l~. V. V. 
leden v.sn de vijfde colonne zijn, onmogelijk gemaakt. 
Verder zijn in vele gevallen de E.V.C.-leiders niet bereid aan 
de liQuidatie van de E,V.C. mede te werken, omdat hun baantjes 
daarmee gemoeid zijn; deze mensen zouden weer als bedrijfs
arbeiders e.d. emplooij moeten zoeken. Hier komt bij, dat het 
bestaan ve.n de E.V.C. aan het stalinisme bepaalde voordelen 
oplevert, zeals b.v. de kortelings gehouden Rusland-vergade
ringen, die niet anders waren als een goed opgezette onder
steuning van de verkiezingscampagne van de C.P.N., de inhoud 
van de E.V.C.-Gids, e.d. 



- 3 -

VlAT IS DAN DE DRINGENDE REDE!~, LAT DE STALINISTEN ZO GROF 
TEGEH DE OPPOSITIE OPTREDEN? 

In alle ledem- en kadervergaderingen van de E.V.C. worden de 
stalinisten bij monde van de meest klassebewuste arbeiders 
steeds opnieuw geconfronteerd met haar politiek van verraad. 
Door deze critiek komt er ruimte voor een werkelijk revolutio
naire partij van de Vierde Interil>ationale, welke een dodelijk 
gevaar betekent voor het stalinisme, en dreigen zij ook bij 
het door hen beheerste deel der arbeidersklasse hun invloed te 
verliezen. 
Reeds.door het :voortbestaan van deze critiek is nimmer een 
e.v. liquidatie van de E.V.C. op een voor de stalinisten gun
stige wijze mogelijk zolang deze oppositie-elementen sterk in 
de E.V.C. vertegenwoordigd zijn, omdat deze aan de hand van de • 
ontwikkeling het ware karakter van het stalinisme, welke de 
arbeidersklasse tracht te gebruiken als een pion op het schaak.., 
bord van de strijd tussen de Sovjet-bureaucratie en de wereld
bourgeoisie, ontmaskeren. Dit zijn de gronden waarom de liqui- 1 

datie van de E.V.C,-oppositie een reeele noodzaak voor de , 
stalinisten is geworden. · 

\vAT IS HIERTEGEN DE HOUDING VAN DE NIET-STALINISTEN IN DE 
E.V.C.? 

Het is nuttig, de verschillende tendenzen in de oppositie ende 
door haar voorgestane tactiek aan een nadere beschouwing te 
onderwerpen. 
Hierbij moet voorop gesteld worden, dat, door de zwakte der 
R.C.P., zich in de E.V.C. geen revolutionaire fractie, welke 
de oppositie verbond, heeft ontwikkeld, waardoor het voor de 
stalinisten mogelijk is geworden de openlijke politieke uit
sluiting aan de orde te stellen. 
De meeste niet stalinistische leiders in de E.V.C. werden stuk· 
voor stuk geliquideerd. Zij die op dat moment nog niet aan de 
beurt waren, meenden dat het, als ze maar volkomen organisa
torisch en ijverig de vakbeweging dienden, voor hen het wel 
zou loslopen. Zij waren slechts dan "consequente" opposanten 
als hun eigen functie werd bedreigd. En zelfs dan nog werden 
zij in vele gevallen door hun kleinburgerlijkheid verhinderd, 
het stalinisme volkomen te ontmaskeren en koersten zij op het 
anti-politieke kompas, waarmee ze hoogstens naar de O.V.B. 
konden zei~n, maar ongeschikt bleven om de arbeiders te lei
den. 
Revolutionaire opposanten waren daardoor dikwijls gedwongen, 
enige afstand van deze figU2~en te bewaren om zichzelf niet te 
compromiteren. HE?t geval SCHENK (B.N.O.P.) is hieraan synoniem, 
Voor zover deze figuren thans nog in de E.V.C. aanwezag zijn, 
voelen zij eveneens hun einde naderen en zijn bereid tot ver
zet, maar tot het laatste toe angstig voor de zo noodzakelijke 
fractievorming. Hoewel dit de enige weg is die resultaten kan 
afwerpen omdat het de enige manier is om aan het verzet een 
brede basis te geven. 
Het grootste deel van de opposanten wordt gevormd door de oud
N.A.S.-leden, e.d., welke veelal zeer anti-politiek zijn in
gesteld. Het is bewonderenswaardig zo gaaf als deze arbeiders 
zich, ondanks alle knoeierijen in huh naaste omgeving, hebben 
weten te houden. 
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Hun anti-politieke installing evenwel .lwam in de aanvangsperio
de van de E.V.C. vrijwel niet tot uiting, daar de E.V.C. toen 
in hun ogen een juiste klassLpolitiek voerde, terwijl toch ook 
toen reeds de C.P.N.-ers in de E.V.C. hun partij-politiek in 
de organisatie brachten. Het onderkennen van de verraderlijke 
politiek van het stalinisme enerzijds, anderzijds het langs 
on-democratische wegen wegwerken van functienarissen, plaatste 
het anti-politieke element in hen zich opnieuw op de voorgrond. 
Hieruit zien we, dat deze arbeiders in wezen geen bezwaar heb
ben tegen "poli tiek in de vHkbeweging••, mi ts die poli tiek een 
proletarische klasse-politiek is. 
Het stalinisme toont ook hier zijn funeste uitwerking, doordat 
thans grote groepen arbeiders worden teruggestoten in reeds 
lang overwonnen opvattingen. 
Hebben deze oud-N.A.S.-arbeiders zich bij het conflict over de 
fusie tussen N. V. V. en E. V. C. laten lei den door de revolutio- I 
nairen,' leden en sympathiserenden van de R.C.P., welke het i 
standpunt propageerden: wel fusie, maar op basis van de klasse~ 
strijd, enz. en tegen de Stichting van de Arbeid, dan hebben 1 

zij dat destijds gedaan omdat zij wel inzagen, dat op de voor- 1 

waarden van de R.C.P. nmmmer een fusie tot stand zou komen. ! 
Thans verdedigen zij weer in het algemeen hun standpunt: nooit i 
fusie met het N.V.V. . 
Als zij zich verdiepen in de perspectieven van de oppositie 
zien zij de mogelijkheid groeien van een nieuwe "zuivere" vak
organisatie, d.w.z. een vakorganisatie, die gedoemd zal blij
ven, een sectarisch vakbondje te blijven. Tot fractiewerk zijn 
de besten thans bereid, maar daar zij niet beschikken over een 
landelijk partij-apparaat en niet de mogelijkheid zien, de op
positie te veralgemene~, zijn zij bij iedere nieuwe schand
daad der stalinisten bereid hun gevoel als kompas te gebruiken 
en willen zij scheuren. Als verzachtende omstandigheid moet 
hierbij worden genoemd, dat het gedwongen samenwerken met de 
stalinisten als een ondragelijke last wordt gevoeld, door de 
methode welke deze zich veroorloven. 

DE .ARBEIDERS vJE:.:DEN ZICH TOT DE R.C.P. Ei; NIET TOT DE O.V.B. 

Het is bij dit alles opmerkelijk, dat de arbeiders zich wel 
wenden tot de R.C.P.-E.V.C.-ers en niet tot de O.V.B.-leiding. · 
Onophoudelijk moet men horen, dat deze arbeiders het scheuren 
van Rotterdam als een in de steek laten van de oppaitiestel
lingen in de E.V.C. zien. 
Ook.het afwijzen van de samenwerking met de E.V.C. inzake 
Indonesi~ en de Amsterdamse havenstaking wordt door hen scherp 
veroordeeld. Daarentegen neemt de O.V.B. bet negatieve stand
punt in van: eindelijk vlOrden de laatste gezonde E.V.C.-ers 
wijs en scheuren af,·wat dan hun stellingno.me moet bewijzen, 
dat de E.V.C. verder afbrokkelt. 
Als men daar echter het ui tzonderlijk belc:mg van het gevecht 
in de E.V.C. inzag, dan zou men de nodige documentatie brengen 
zeals de Tribune doet, over de on-democratische voorbereidi.ng 
van het E. V.C.-congres en op die m£,_nier de opposanten helpen, 
de congres-documenten te ontmaskeren en de oppositie toe te 

l roepen voor hm1 rechten te vechten. 
I De werkelijke revolutiona±ren in de O.V.B. bevinden zich in 
I\, een moeili jk parket. Eensdeels zien zi j het ree ·· ele gevaar, 
. dat de O.V.B. met de oppositie uit de B.V.C. zal worden ver
\ sterkt en zodoende voorlopig als kleine vi j fde vakbeweging 
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bestendigd wordt. 
Anderdeels kunnen zij moeilijk openlijk de oppositie toetoepen: 
vecht voor je plaats in de B.V.C. 
Omdat dit hen in grote moeilijkheden zou brengen met T.v.d. 
Berg c.s. In de fase blijkt nog e~ns overduidelijk, hoezeer 
door de scheuring in Rotterdam de vroegere Rotterdamse E.V.C.
afd eling -thE.ns 0. V. 3.- los is kpmen te staan van de opposi tie 
arbeioers in de E.V.C., waervan zij vroeger een zo belangrijk 
deel vormde, hetgeen een ernstig nadeel is, zowel voor de op
positie als voor die Rotterdamse afdeling. 
Revolutionairen in de O.V.B. hebhen thans tot taak, het ont
stC-tan va'1 de O.V.B. critisch te bespreken, waarbij er op ge
wezen moet worden, dat destijds niet de oppositie de afdeling 
Rotterdam in de steek heeft gelaten, maar Rotterdam deopposi
tie; oat thans pas de bodem rijp is voor een breed verzet 
tegen het stalinisme als politieke factor in de vakbeweging 
en dat het, inplaats van weg te lopen, beter was geweest, mede 
te werken met de oppositionele arbeiders in het land aan de 
vorming van een tegen de stalinistische druk hestand zijnde 
fractie. 
Ook wat betreft het verstek laten gaan bij het aanbod van de 
E.V.C.-leiding voor samenwerking inzake de ondersteuing van 
de strijd der Indonesiers en de houding Vdn de 0. V.B,-leiding 
bij de Amsterdamse havenstaking en andere stakingen, moet door 
hen gezegd ~.verden, dat di t optreden veel v&n de nog aanHezige 
sympathie voor de Rotterdamse-oud-afdeling L.V.C. verloren 
heeft doen gaan. 
Verder moeten deze arbeiders er voor waken, dat geen fouten 
worden gemaakt, indien nog v66r het E.V.C.-congres bepaalde 
delen uit de E.V.C. worden gezet. 
Deze door de stalinisten afgesneden groepen moeten x±«k niet 
zo spoedig mogelijk naar de O.V.B. worden getrokken, maar eer
der zelfs geadviseerd worden, zich voorlopig te bepalen tot 
het versterken van de E.V.C.-oppositie. 

DE TAAK DER R.C.P.:EERS IN DE E.V.C. 

De R.C.P. heeft reeds lang ingezien, dat de teruggang van de 
E.V.C. de revolutionairen dreigt te isoleren van de werkelijke 
massa-organisati.es en zij heeft in haar laatste congres nog
maals uitdrukkelijk gewezen op de noodzakelijke herorientering 
op het N.V.V. Men kan echter niet zo gemakkelijk van vakbewe
ging veranderen als van een pRar schoenen en wie dat wel kan 
heeft in de w~kelijkheid niet in de vakbeweging gezeten als 
een revolutionair, dat wil zeggen als een spil van een kleinere 
of grotere groep arbeiders, doch slechts de ledenkaartenbak 
gevhld. 
De meest politiek geschoolde leden van de partij ~ voorzover 
ze niet in de vakbe1,reging werkten, zagen de nood~aak van her
orientatie zeer scherp, maar wat de doorvoering betreft te 
schematisch, Men kan al is men nog zo'n kleine aanvoerder, 
zijn troepen niet zonder leiding in de steek laten. Men moet 
de frontverlegging met hen bespreken en als een deel van de 
troep een bepaald slop niet wili:o verlaten, zich allefm met 
de besten naar andere stellingen doorslaan. 
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Om echter tot b.v. de economische secretaris van de partij 
te zeggen dat het goed, neen, zelfs nodig was dat hij het 
voorbeeld zou moeten geven van deze herorientatie, zonder 
zich te bekommeren om zijn plaats in de vakbeweging, is van 
deze schematische opvatting een voorbeeld. Er is echter geen 
enkele reden om bij de huidige ontwikkeling in de E.V.C., 
gezien de beduidend geringer geworden betekenis van deze or
ganisatie, ons door overdreven tactisch optreden of zelfs 
door zwijgen eventueel te handhaven; integendeel, alleen 
reeds om de geringer geworden betekenis van de E.V.C. is het 
dreigende royement in vele gevallen geen ramp, maar geeft de 
mogelijkheid de herorierttering door te voeren. Na het uit
voeren van de thans gaande zijnde "zuiveringen" in de E.V.C. 
zal deze organisatie steeds minder aantrekkingskracht bl·ij
ken te hebben en gaat steeds meer overeenkomst ~~ de R.V.O. 
uit de 3e periode der Komintern vertonen. Daarbij~et,onaf
hankelijk van de plaats waar men staat, steeds de taak van 
een revolutionnair de aanrandingen der democratische rech
ten van de leden van de vakorganisaties te verdedigen tegen 
de vakbondsbureaucratie. Dit is thans in de E.V.C. alleen 
reeds een reden tot royement. Op de R.C.P.-leden in de E.V.C. 
rust in deze een byzondere verplichting. Kunnen wij ons 
neerleggen bij een geruisloos verwijderen van revolution
naira klassebewuste arbeiders uit de E.V.C., zonder alles 
te doen om dit te verhinderen en dus de arbeiders hiertegen 
te mobiliseren? 
Indien wij ons in deze strijd niet laten gelden, d.w.z. ge
zamenlijk met andere arbeiders in dit verband van een frac
tie optreden, dan zouden wij het vertrouwen van die arbei
ders verliezen en het vertrouwen van de stalinistische ar
beiders niet mee winnen. Verder zouden wij een kostbare 
kans voorbij laten gaan de eerlijke arbeidersleden van de 
C.P.N., in tegenstelling met hun leiding te brengen en in 
het algemeen te kort schieten in onze verplichting het stali
nisme als de syphillis van de arbeidersklasse te ontmaske
ren. Keus is er dus niet; plicht is thans de oppositie zo 
breed mogelijk te organiseren. 

KOMT ER EEN NIEUWE VAKBOND ? ============================ 
Maar, zullen wellicht kameraden tegenwerpen, zal het resul
taat hiervan geen nieuwe vakbeweging zijn? En is dit gevaar 
nog niet groter? Wij menen dat de zaak zo niet juist is ge
steld. Als men erkent dat er geen andere mogelijkheid is 
als de oppositie op zo breed mogelijke basis te organiseren 
en dat kan alleen -het zij met nadruk gezegd- alleen op de 
basis van de eis op het recht lid te kunnen zijn van de 
E.V.C. voor elke arbeideri, ongeacht zijn godsdienstige of 
politieke overtuiging en dus onder verwerping van de huidi
ge voorgestelde resolutie, dan moeten wij ons daarbij af
vragen: hoe bez1r1eren wij het gevaar van een nieuwe vakorgani• 
sa tie? 
Zander ons standpunt van orientatie op het N.V.V. thans al 
te nadrukkelijk op d~ voorgrond te stellen ~anders zou ons 
de leidin~ der oppositie oritgaan), met het gevaar van scheu
ringen, moeten wij steeds een bepaald voorbehoud maken te
gen een wellicht noodlottigerwijs ontstaan van een nieuwe 
vakbeweging. Indi viduele 
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Individuele besprekingen met de meest bewuste opposanten moe-
ten ...................... moeten wij er op wijzen, dat, zolang 
het stalinisme en het reformisme de overheersende tendenzen 
in de arbeidersbewegil~ zijn, er geen mogelijkheid voor het 
ontstaan voor een massavakbeweging, met een revolutionnaire 
leiding, is. Om de grate massa in beweging te krijgen moeten 
wij dus steeds opnieuw trachten in te treden in de grate be
staande vakorganisaties (in Nederland voor alles in het N. V. V.: 
Indien ons tegen wordt geworpen, dat het niet mogelijk is deze 
massa in de strijd te bren~en, moeten de bewijzen van het te
gendeel worden aangevoerd (Londense havenstaking, massa-sta
kingen in Engeland en Amerika tijdens en na de oorlog, H.T.M. 
in Den Haag, enz.). Tevens moeten de anti-politieke tendenzen 
tactisch door ons worden weerlegd. Zo'n strijd heeft thans 
meer dan ooit een politieke betekenis. Het verzet tegen de 
C.P.N.-politiek in de E.V.C. vindt zijn oorzaak in het feit, 
dat de arbeiders inzien dat dit een slechte politi~ is, wel
ke aan de zaak der arbeidersklasse slechts nadelen brengt. 
En omdat deze poli tiek van het stalinisme niet aansluit bij 
hetgeen in de arbeidersklasse leeft en dus ook niet door deze 
wordt gedragen, moeten de E.V.C.-bureaucraten van corrupte 
method en gebruik maken om die poli tiek a an de arbeiders van 
deze organisatie op te kunnen leggen. Daartoe moeten de klas
sebewuste arbeiders, v7elke dit bemoeilijken, 1.-rorden verwij
derd. Een vakbondsleiding welke groten deels zou bestaan uit 
leden van een revolutionnaire partij als de R.C.P. zou tot 
deze methode nooit overga:an, maar ook nooit behoeven over te 
gaan. 
Samenvattend betekent het bovenstaande dus, dat de R.C.P.-ers 
zich nooit mogen vereenzelvigen met achterlijke anti-politie
ke opvattingen van bepaalde delen der arbeidersklasse, mear 
zi j moeten de belangrijke les uit de historie der arbeid ers
be\veging, dat: 
1e. kleine revolutionnaire vakbonden de meest be~mste arbei

ders van de m&ssa afscheiden; 
2e. revolutionnaire partijvorming een nood\.;rendigheid is om 

de strijd met succes te kunnen voeren, 
leren. 
Daarom moet ons fractiewerk gecombineerd worden met De Tribu
ne en zo mogelijk het vTinnen vc:m partijleden. De Tribune moet 
op haar beurt aan het k;!; opklaringsproces van deze arbeiders 
de nodige aandacht schenken. Haar, zullen enkele partijgeno
ten geneigd zijn te zeggen, hierme(1e is een nieuwe vakbewe
ging nog niet onmogelijk gemaakt. Inderdaad. Wil men deze 
echter verhinderen door b.v. in de E.V.C. te zwijgen, m.a.w. 
dat men er mee accoord zal gac:m dat de beste elementen ui t de 
E.V.C. worden gezet, zonder dat deze enige leiding hebben? 
Zo is het ontstaan van een nieuVJe splintervakbeweging zeker 
niet te verhinderen. Ook bij het beste optreden van onze Rot
terdamse partijgenoten was misschien de O.V.B. opgericht. Ons 
optreden t.a.v. de mogelijkheid van het ontstaan van niwuwe 
brokken vakbeweging moet er op gericht zijn deze niet vo oraf 
te propageren en als zij toch ontstaan, dan te vechten voor 
de bereidheid met andere vakorganisaties samen te werken om 
langs deze weg uit het isolement te worden verlost. 

Er 
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Er ZlJn enkele mogelijkheden welke in dit stadium der ont
wikkeling nog niet kunnen worden gezegd. Echt.er de posities 
welke de door het stalinisme beheerste vakbew-eging nog in
neemt, doet· bij de N.V.V.-bureaucratie de bereidheid ont-· 
staan, E. V.C.-opposanten op te nemen; zoals thans blijkt 
uit de uitlating aan het adres van de O.V.B., door Kupers 
op het N.V.V.-congres gedaan. 
De ontwikkeling van de klassebeweging verloopt niet al tijd 1 

zoals wij dat gaarne ·zien. Er kan en moet echter onder alle 
omstandigheden op de basis van het program van ·de 4e Inter
nationals worden opgetreden. 

DE ORGANISATIE VAN HET OPPOSITIE-WERK DOOR DE PARTIJ. ==================================================== 
Onze middelen laten geen vrijgestelde economisch secreta
ria toe, die het werk in_ de afdelingen zou kunnen organi
seren. Des te meer moet het werk van de partij door alle 
leden worden gedragen. Ieder afdelingsbestuur en elke 
plaatselijke economische secretaris is verantwoordelijk 
het fractiewerk te organiseren, de opposanten tot elkaar 
te brengen, enz. Alle feiten welke zich plaatselijk of in 
eigen bedrijfsbond voordoen, moeten direct worden doarge
geven aan het centrale punt voor dit werk in de partij, 
het economisch ~ecretariaat. Op brieven van het partijbe
stuur en de economisch secretaris moet direct geantwoord 
worden. Dit alles gebeurt nog onvoldoende. Men moet tra·ch
ten artikelen over de problemen van zijn vakorganisatie 
voor De Tribune te schrijven of minstens zorgen, dat men 
een extra exemplaar van zijn vakblad in handen krijgt en 
dit vmor zover het belangrtjke mededelingen bevat, rood 
aangestreept, met zo mogelijk van een kort commentaar 
voorzien, aan de economisch secretar~ ~ zenden. 
De Tribune moet een afspiegeling zijn (zonder tot een vak
bondsorgaan te worden) van de strijd der arbeiders in de 
vakbonden voor organisatie, democratie en goede vakbonds
politiek. 
Er is ondanks alle theoretische verklaringen en resoluties 
nog steeds een onderschatting van het vakbondswerk in de 
partij~ Het wordt in vergelijking met de politieke werk
zaamheid van 1e partij nog te veel als een tweede-rangs 
zaak behandeld, terwijl het de sleutel voo~ de opbouw van 
de partij is. . in · 
Een symptoom in dit verband is b.v., dat de eerste Tribu
ne, welke na de publi2atie van de E.V.C.-resolutie ver
scheen, geen vakbondsartikelvoor de kop van de krant werd 
gekozen, maar een nabeschouwing over de verkiezingen. Wat 
beroerde de arbeiders en dus ook onze lezers het msest? 
Ook de opmerking van een onzer beste en meest geschoolde 
partijgenoten, dat het artikel van kameraad Bakker onbeta
melijk lang was, gaf daar blijk van. Het is waar - de ar
beiders l.ezen korte stukken gemakkeli jker. V{3.ak worden er 
echter zeer uitgebreide politieke artikelen of resoluties 
gepubliceerd, welke voor eenvoudige arbeiders alleen met 
de grootste moeite en, inspanning zijn te begrijpen._ Arti
kelen over de ontwikkeling van de E.V.C. en andere bonden 
(aan welke wij zeer zeker meer aandacht moeten gaan baste
den) leest men als beschouwingen over vertrouwde zaken 
met meer interesse en met groter gemak. 

De 
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De Tribune moet dus t.a.v. het economisch werk bevatten: 
documentatie, ontmaskering van ondemocratische handelingen 
en corrupte methodes en over verraad aan de onverzoenlijke 
klassenstrijd, propagandistische beschouwingen om de arbei-, 
ders te bevrijden van a-politieke en kleinburgerlijke op- · 
vattingen, en over de noodzaak van de revolutionnaire par- i 
tij, agitatie, stellingname voor een goede vakbondspolitie~ 
teneinde binding met de beste vakbondswerkers ·te verkrij- 1 

gen. · I 
Tenslotte is het nodig er op te wijzen, dat het op deze 
basis mogelijk is, mede aan de oppositie, plaatselijk zowel 
als landelijk, richting te geven. 
Mocht het echter onmogelijk blijken de oppositie na een 
uitsluiting uit de E.V.C., naar breder vaarwater te stu
wen, dan moeten onze leden zich niet in de meest verant
woordelijke functies laten opsl ui ten. Deze functies echter 
bij voorbaat afwijzen zou gelijk staan met een weigering 
aan de arbeiders, leiding te geven en alleen maar uitdruk
king geven aan onze onbekwaamheid de arbeiders te helpen 
mogelijkheden T9 overwinnen. 

r·!et de inspanning van al onze krachten zullen wij, bi j een 
goede samenwerking, de R.C.P. een stap voorwaarts brengen 
en de leiding van de arbeidersklasse kunnen veroveren. 

================== 
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Op Dinsdag, 27 September 1949, is te 's-Gravenhage 
een bestuursvergadering gehouden van de afde1ing Den Haag 
van de Revo1utionnair Communistische Partij. 

Op daze vergadering kwam ter sprake een voorstel van 
de afd. Den Haag van de Oude S.D._A.P. om gezamenlijk in 
het komende winterseizoen cursussen voor de le den t e or ga
niseren. 

Op daze cursussen zu1~en de actuele politieke vraag
stukKen worden belicht en van commentaar voorzien. 

Hat 1igt in het voornemen daze cursussen op Dinsdag
avond om de 14 dagen te doen p1aatsvinden, waarbij afwisse
lend een spreker van een der twee partijen het woord za1 
voeren. 

Het R.C.P.-bestuur 

'Yan de Oude S.D.A.P. te 

besloot instemming met het voorste1 
betuigen. (einde) 



.&ana B.IIla 
Van1 B.lV ~ RD.; . • 
No.I 60913 

H'ierbij vet-zoek ik U te gelegener tijd het navolgende te willen 
opnemen y;;,et de Corpschef van folitie t. Winschoten: 

Bij achrij'Ven dd. 10..5'-1949 no.60913 nrd de Corpsehef verzoeht 
ems t;e wUlen inliehten omtrent bet eontftet vsn de R.c .P., r:et 'te 
W1nschoten- wonende pel" sonen. 

Ui t zeer betrOtmbare ~ wel"d ons herieht, dat een dergelijk 
contact zou bastaan. . 

Bij rappelschrijven dd. 8-8-1949 no.60913 werd de Corpschef aan 
ons eerder genoemd schrijven herinnerd. 

fot op r.eden is eehter nog aeen antwoord ontvangen. 



An two ord o:p Uw schrijven 
dd.l0-5-'49,no. 60913.-

Vo-4gno. ··- 1 
. -3 0 DEC. 19-49 
I 

JML~--z, ¥r9l~ 
I I 

Oit het ingesteld onder
zoek is niet gebleken, dat de 
Revolutionnair-Communistische
Part~ contact heeft gekregen met 
te Winschoten wonende ~ersonen, 
zodat nog geen inlichtingen hier
over kunnen worden verstrekt. 

Een en ander zal nader wor
den onderzocht en b~ verkrUging 
van gegevens hieromtrent zullen 
daze onmiddellijk worden gera:ppor
teerd. 

Winschoten7 28-12-1949. 

~ 



FOTO 
No. /S"' 0 !) ~ 

/3 

. :1 t: . . -. '·-' . ..__ . bstreffende scholing 

-----------~---~-----~-----·---·---~· ~ -- -------~--~---.-- ----------------- __ ,....,_~ ,-·---------.. -----~----·--· ___ ....._~---

. ' 
cl--31.' .. ·:;voltltj_or.!.~1-::il' :__;oi_t·:.lVJlist.i~c~te ~l e.~:.:tij .• _; • 1} • ) , v~· o-

aa:6rin[t op h~c o£_anise~cn van scholin~scurs~s6Jn. 

vJ ,~en 3.~Gc·.-~l,i.J.."t ve.l·: ·r-Jedoelde br·j_u:t L)~1e.·c .lli.~_:::_lbij. 
/ . \ \. -cnnu <:J; 



( 

4an :1e t ::::estuu.r var:;_ de ai·aelinc 
Den .. aag cls:r ::\CP. 

-:.' ...._ 
!:O. J. s c -~ l -l l - "' ______ ....._ ________ _ 

]_ ~; 4 9 • 

Van Herman vernau ik, Jat ik een brief van jullie zou 
Olltvart.Gi3t~, lil8"v 01JC8V·:J \!:.:~~~- l~ edenen ',;·-;aal"lOill d;;; cere{-~.el•3.e opsrlbal1 ~3 scho
linc.sc·JTSUSSen, zor·ls doc~:r· \:>:;t lautste CC in principe o.anvaard, door 
jtllli•.:; vcor Ol1;:-~-~~-Jcl1i}ct -rvocl' de fJ.~;~·(le]_j_nt~ 'l.Jej~ 1~28.[~ ·.r;order~ ··eJ~ouden. 

'"ct 1'~LlSVer····P Ol1'·.v-' ""•·'· ~ k .······""1., Jo,,., .. , c"·· ,. ·· _,_)\.A- ..._.._.. .... V .• .L.l~(..;-L~~-c_:.,"-"V-- -----...L.~-~Ve 

ilc 1:i08 ·0 d U.S 2.~· [.a 8.l~ 0 :,~~· 
ve.r; · ·,-:-j_,::l_~arl. 

Du 8l1l. 0 ··'"--'\·:, ... ~-~ {-:·i .. r )--j.:. 'l_l."! c·a·· \~-.:)c ~~·~+ r':,,.:) .• -.-·,;~~l·'l<.., -"i•") :--oc-..+t=':ll'l 
- ~ '-' -'" (.~ '-' ..l.. .... ~ -~~ -~: ... ' U __;__ ._, .!- .l ..L J ~J!.. 

1 

V <;-: -:- '<<IL-L o.._ ' ~•l (...,. V-. \...~ _. •,:A _._ _.' . ...._. ... L • .l•).. ·- ''-At _ _.. _r,_ ~ U ~ .... .J,.' 
\\8liC>; er.3Yl d'n·gelJ.J1~8 CUJ.'S~1 8 :::n; ZlC~L !;l<JEJ ZOU ')J',::YlL','O?Yl, l1l<3t :Z;CU l;Um"Jen 
d.i'8[:,el1. /1.lS i.l: }leiJ r:-o,_:.d l)e{_l"8 __ :f3Y.l }l~jb, ZOV~d8Yl_ jLll]_j_e ~~\r~:)/J.tLlfJel V0·3len 
"'TO(:r ee __ ~ r1t::la.l1c'lelijl·:::>e :::;c~L10liY~.:.,~ tJ1)ij9 13n1:on~st, -.. ell~e r)UEJ l1et p~:;I'rnunt-::11-Le 
karakt~r van een aaneentesloten serie cursussen ~ou sissen. LOk hier-
ov~:r ontVill[: i~: c)C~Lt.;::· tot c'U;CjV'3rre en 0'3::':'icht. 

I~: nuer:, ·J<Ll, dat ::t~~T;an's ned2delincoe~! nj ~t ::LL -i~c; onvoll8dic zijn. 
·3r·) {',8. c~Jr __ ::_s {~ia<1::.··\tf'~rl D_i t. 

·'~lnu, il: '"':3looi' ni-:;t, ·t::Jt d2 T';etet:.:~:, Li :ci)ov.::n J:O·::r:l:l, aan-
118.3.I'd1Jfl8.r ~i;jn. ~-)e ·vcol~de~lerl van ee11 11 e._ elr1atic~_cj scY:oli , j_rl ~-~en serie1 
Vt:;Te~-lit~J~_, :~ijn v,.:;le. Dd IJ~l~i.ct=Lj}:~ ·vzJrl da c_:;_·de~~-ilLL :l.~tst.:'.ll~~-~l·~-- .:~cjs:-;~'t ciit 
b·2 ~:~ ~ .6 e 11. 

J_rl d2 ae1'stc~ lJlU.cJ.ts J..j_~anci,~el • .l.\ot (5.LlSV;:;l"~ ~tr::;~.;;J8rl l~J.\~ sc}t.olil'lf~~en 
. , ll , ' . ,, b • -, " I Q . . l " ., ' 

YI.lel~ a ee~..Yl 31CllZCJ.l f:!0a.a~n, \r_cOl' ·nllcue 1lB.rl cel'"1 COj_.lec·~ . .:_.:) E~af~1"' 

z.;3 :.is een ov~·rs chot opec 1r:;vel'd, dat ·.:i ~ ':H ste:~1d h "biJ8E vcor bs s :r ij
dinc: var1 reis[elde11 voc1, sctLoli;1L.8l1 bt;;..~-LtcJ.1 de st.~:.td. 1~i~·~ ov~:::1·sct .. ot :6al 
:'lor= :~rot·•n' zijn, :.·.a~.mee1, (le S . ..L'">:.;lin.c .,nst.:o:t·da::--· b:L.~ de yj ,rC.e curf~Us 
ni:,t n:r.:;:.;r ;aen C.tlcer;e_~s .c:sst:~ncilde e,;,;,J.lscLrijvin[ Ubu~-ct, ua2r n:et e<":~n 
C:ijdadelil-;C: in de kl'a'~t volstaat. '{:oJ.'rhn· l•:.:V:::rt de t_el·~:_,;lcle cnl'SUS 

JiOi~ ee ~ :.:.e}::.ce=L ~:,del' 'S::l ;_~l'c.ot J.'inu:lci,';eJ. voOl'clcc::l op. IJ.,; i_.elclf:,m voor 
l'e 1·· f3 ~~.: c11--j s t: Yl c 011 t ri ·~Jr·~ t i u , :.:~ l ::>~.: ::. d t_:; v ar~ ... v ,:.: .... ~ _:-. o c 2·: t i.:' l:l' a.rL t e ·:-:., ',:,' Ord (3 11 --

./~ Olid 81"1 sr .:.~. c j_ c.le [~C.l.llXJ:~u !"l j.;. ;~~ OYl-0 J :r zi j :.; s -- E1d .. 3 r ~-~ 1 ~ .(_18 t-3 ~c 0 I) d 8 c Ll1.1 sus 
ai~ ;~ e x·el:.e r:..d • Dac~l1 , -.. 2.:111 d ~ :s.1'1•e 1::.. ::; ~n ... j~rl;~ ·.:: .n. or11' (-; L ~=) ]_ r~-~~;. -c i ( , o i' 3 e _._~- s ni e t 
plaatsvor.~.de:r1, -- CJ __ T:c~.::~.l· ~~·-=· Ttl·~n~Je:r: lJ~.j , .. -~~;rL l.; ~---~ce.:.' __ .. id- ::;r1 ir2. d·~ \\eel: 
"~ ·::·; ~.:.~ r.:. IJ . __ ;I' s :L. OJ1d s L ~.; ~-{t r10 '-~ 1, .ll.a c1 d (~ n -- ·:. O..!_' c1 0 r:.L"J.. ~·:; ~~ ~3 ~- t :i. · a.~·,·:.:; C:i:r..., a ( ·-~ r1. 

;)Cl8.l,c1GU~:."' j_~; de OV-~Jr· .. :l1i_ st ·vc)021 •Jt] ~~,"'":1~-~:6_ ~~'--~C-:.-_-_().:_:::_· ~I.3l~ ··L~·;·L ~)·~i:;~3:l_'c.,n.--
' zo~-HJ·:!l' \f l'~~ot._.irlt._ cl.c~r· irl-;~ei.~el!:l.;:.~_i_jl~, -:vrco1· _;_ t :j .;:t.·st -~~av·~_!l1 

g e ~· .. om·.:;Il. JJ,::; · :._._; ~ . ~ :~ '3ll, ;~H3lc. s t I.J .. ~ t (~ e j__j_~L!~·- irl~-= :i e ::~· 6:: e1U e rl, 
''" J'.l;C,-

~:unnen nu al 
~lU.ri. ·t;iJ~~l -~;·..:;steCie~l c..-~ar: C.e du1Jieu . .,.je ~Jo::-t8n, ~~.c .. -:::.11-"\ 0.:.: ~l,c:~rd~~(~.J l-:;.e::b(:-~~~-e::cs 
~-:J)~ r1i·:~ t l.'L::; -~ l~ l_>e z o c l~ t ·be}: o -..; -ve Y1 te \:~: o:c· C:_ dil. 

l}( Li'.,'j ~:· ..,It~_r:d.·.:;l~ "Var:. c1e v 3I·l-~.oor·d::: v.~~._,~_oo}-:: vu:·~- ~;roc~tu_:cr?s • 
..~j~ \,(J·~-c, <J.r:t de;.;(:; r:unsti:,•.: J:'i:Sc"ltutr:;;,., O;c i'inancje:~l C3;;icd V'~('ll 

L~iJ1dtJ:.::· f.-5J)l'd}:rJ~rJ.c1 .-jtlllerl D~;]1·~ tn :Je11 l~~~l8.t_., ul~: ::..n :L,l~:]t:~~··-~-~-=un, ~]_ -.... <!.S l1et 
8ll·:~::;!-~ I..l~~~al", C~J~~:.ut 1,;13 :L.l~ ='8;·_:_ ~.[-~8.{;_~ O"j :·:1'21-l. "\l:~;Gl i~. 1 J:LrL:ii' 88.Yltul 1Jd..3QC;}~e 1·'s 

! , ' I .- • ~ ' • -'- ' 

f~O_.l_>~~Tl ~-·el=erlGYlt ' ... 81] Dl;J CJ11S. '~C-11 ,_,rj (;P_::...1 bL1.S :1l~;8Cc .. :... ;r: J~l':; L ll1 een 

l .,,.:no 1 "•~·-'-.,· ~-~, ·.i•co<c.+c-y-in·""'''·') · ,., 0 " ;;0 ·>'"·'1''""1C-i,IJl.:o ''c·"'r~.:;,,,:,:o-~, ' 7 llj_J,:,n '--~~l1t~·-~ J.J.U_.~~.J,..\.~_ .•••.• .L f,_;_(_A(..).vi..J ...... l '-'.. ....,_..,L-1. •• , •-!.. ...__!_,._ ,_.._J _,_,_J __ ___, V __...._, I..J.·->l_._. ... ~ I'J ---..J 

tli~j-t Ci.!.t:Jl.,e~:eY1, ze:L~·s v ... i,3"t v.~::nn~~r.:l, de: cc;llc:cl,d (.e :.:_ostel: niet c~91-=t, 
ol· \':ar:.neer u.i-tsJ_v_i·!~(-jY~(~. }'J~~~l~-:~ijL-9YlO't.·8t:~ aar.::.~:tJ.Zi.;~ -0~;~n., ·3_i(_; ~-~~l hrnu.iterc-::te 

., . ) - . • I I \ ., , ..L 0 "1 l ~ 
(U8;~0l'8n-) OlJ-I_Co::Jj C.l'a;:,GL VCOT ll8v l!1'SlODO.S ".."; LLD Van t.~en CO l.i:~cce 

s:tziet. I~et f~e1.·ec~:31c~.e, or) V3.11 te VOl"'eJ1 vastst.3~2l1d.•.3 ti;jd.stir:r;er~ lJl2:ats 
hebben e contact m8t de eige11 psrtijteno~en, is iinancieel hocgst 
V00l1 delig. 

~it zijn de financi~le zaken. Voor een :olitiek3 partij staan zij 
nooit op de vool"£,ronc1. j_;: principe ref:elen V;i.j ni?t on"e. .• };)eJ;~Qe;ften 
naar de financi~n, maar onze financH!n naar de behoei'ten. lTatuurli -k 
zijn aaar ij grenzen. Deze grenzen ~ijn evenwel rekbaar naar de mate 
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II 

( 

-2-

dat de activiteit va11 de partij ~lc~ naar buiten uitbreidt. Deze acti
vitej_t inpe1.·~~en or· naJ..u'~::n, omd8t J8n ,.:.::o::··~ utu.l:.:: :p::..'opa{~.'J.YH5.u ::;ijn £,eld 
n.L.)t oporen.::,t, is '1.di'ai sisr.~·.: en Ol1["eoorloofd. 

De se~ie cursussen nu zijn een dergel1jk ~erk van propacanda, 
dat i'jnCJ.nci-o;:c;l i_:>een t '"' :..::..·ote of:t:e:;:·s vrac.e,t en ;3ej_:.:.::s n::_ zou het zijn 
''""'' {; '1l .. .1. 011'"'''1. ,·, "l -11. -;·,_ C''~'l' .·,· ''·>Yl ,r, .. , ... l. 1'1r .-.. ~·i ;~ h. ·.1·,.,·-.o· '''}" n·: .. ·'- ;r.-, 1 c~ ··~ .c.,, 1 - c l· ""' •.1 ·.·. c - _ ,; -- !.c '·' ·o .. .tc;~. .. , .-c. ~ , , , - ~ _ u l•., _,_ 1.1 I'- _J. , _, ~' t. • "' L 
''"~''\''l• )'l" ;, .. l·n '.. cJen ·•·el-i --L-; .·.,... ,-,-j-u"!", ~ .. --r,-y-,1'1'- .-, l •··l;_,v···-·lt·- :; "l_r._ r•.' !-· 1' .:,;,:~*J. __ , ..... c .,)t:Ji.J.;'' >._., l)' ....,L....L~::):_ l:,;u ... ~ .l.:..CiJ/ uC..~.o. ()_L) 1

-J ~1. 'Ou.l.J !.__:__:_,;\.; ;_~.ae~·l ~c~:e 0 

""C C; ~J d t 8.1 0 ~l iS • 

D·; r oli ti•;ke VOCl'c~uJ.en ~~ijn de vel, onc[e: 
a. :Jei ... ~~e:c:]t_ eJ.D. COllts~c-~: .t;:.~:t dr2 l~:::ddl1 va2.1 ;Je 8J .. (tc;2_il1L;, lfOOl' ~over 
.-..JlJ c~ol: L~8.ai' r~21ir szi2.12 ~.:.c.t ~.:;cu:~2~··c :~·~J.Jil vcor o Ol'].:.~~~·1i~:,:~~.ti':!. -~~i(·; ,·jor~ 

£~,08C'~tJ c·t) .. TSU_f..i Vl'C:.8.t__t C}8 j)Cll'tj_j ~1:i.:;ts VCi.l.:.. ::~e, Ll8.~~.l.' 1)~}edt ·e:J3 \·.ut: de 
~i._·..:!:.'lJ_tjlcc~ i·D~1cti•.=; va u J.)L:x·t~:_j. C.~·j lJf:.st;J ~v-a:·l c1:.!_t cc.:~-~-::,cl: -~::JJl oclc 
: ~·::·} ~- ~ ci.~u :r·J-1 ~-~~1d _:J_ 8 t < (_~~- ~.01 l ~1 ~-~s :~ ~J o l i ·t i .:...: l ~ _; --~ !: o :c (j_Ylj_ :·:) --:·~ -~ c 1' i:- c, -~ ~.: el·1: ever 
Ll~J-,J~' l-.:.a.lld.tJ11 "V8l'c}c~:~~;.c1 '.:Cl'C..8l"l. 

b. !~":~:pol ~J..J j~;. . .,;~.c~ t vu~~ ''--' l~:io·t oc:-..ft ur~~~Jf.ic:e.n. ,: 3,cjc~w:cpt. 'Jit 
.:;c;~_t_~i1 3ll·:;f3Y:, ·:·:c.-~lln<;:-;Il i_:_j (;I_J_~·:~1)_b -~':...:ll :~t~l'.j._.:; }t::E:s~:::lL -~J-::SJ.::lct'~, rlsal,O~!l ta .. T:.e~ 
lijl~ 0j_elJ:.;_·c:tal"J..C1 ;.;;~~ ~~j-~jr.;. ·~.:1 ~t-3J_ ~CfJ~l<~ !Jij·.~~=._·.~::.·~ .. -~ r.~:·jst \/011 :.-:'...;!~ jy1 ]_e 1Jer~s_; 

.:_,l;.VEttti.i'l<...:. V2l~ Cid .. ~·-_;.llS<::;f:. .10r~c ~ :C:e 1·;-:;<~. t l.L~:jJ.'~ :~<3L. :-)3.~~-:;is, \·~:aC:ll'C~~~ ;~~(l {_-:.o~d 
L· .:: ;~_,lj _·_ r 'IC o~· d 8 :~~- c t u.~-~ ~L ~j l.l ·co(·)};.~; 1.::.::: Yl' -~ .~: __ ; -~ :·1 ~L.Y1 ::~ ~.:;) -~ =L 0 ~) .J e c L1. __ ' f:-) 1. L E3 }:- ~-.;_1:1 b 8-

~J,··11t.t·:-:~.cl1, L.(;i.:l_l1~1Jc;·j_·d ~j~c:_: t :~i j11. 
~.~1 0.:J.:::··b~~j i~-:~ ·~..:el-l ~--.:_·_. ·_; Cl:...~ ~3t~:-:~J(~(. ~~~aJ1 \·.·r3r:_ ~,/8..!: ~-3 'ttl_J.i ~, ;_;e~-. ·vcorlt:~~c~-

, ,., · i r~ 
-4 .._ __ .J_ ,_... I lJ 
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1· . .:: j .. ; l' v c 0 .. ' 

'_: '_; \' ,· '~l s t l: 0 ]_ ~j -~_} ~; I~;:.-.~ 

'-18. t1 

c. 
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-:;~i ii1 {_.l·ote .lJ..:t"c·-; (r"9 :- ..1. ·e 1 _!_L,(_ ~'J.ll ~EJ.'-~C~ ~.~Ls ··[,, .:~ t i. :r?..n 
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ot 
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11 op ., ... _ -:-: __ 1 : ...... ~.j <·-jt~ :_.::;\:,;onn0Ii 
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.r. -~·::: t; (j -~ l~L • 

i,:it i:=; ~.-.c.~c·~l.·', Cl1C.:t~ 8..:.'L::·~lj_~ll: VO.ll J __ ,t i.·.:.j_-:..:;, 0..1. ~:~ij 0-:J ~~ t:3-.:~·st . .; CLti'-

~:: l~.S ,~.:~l "".Jl' -_:; .:; ~"'"-'--i e ~ E'i8 f-j ll~J ;~-~0 Y.:., ~ 2 0 ;' !'~~:·: .:~ • ~-.~~ IllO g :_.; ]_ i j: :j} :::; j_ '·-~ C:. ::;~;~~l' t G 8 ·~ l1 }18 t 
c .. /:~_'d;~elJ .:_~~-~V ;l''t·:;:C·-~l-_L d Cl.:J.l'VCJ.Yl, . .1..:~ cl:2 ~_;~.:.i:. ~ 1Jaf3iS, o:-:-~ r.~c:u·tj jc~:;;~o·Len -:~0-
Vf-31' :;.J }:~1 j j _ :.:J._, ~r::t /~j_J a;~U.~.~L·:.;·_l c~ciG~1 rn~:-.; ;..JJ_',,:,Yl,~~~·-~1~ .• __ -:;l .. ts ;::;r:. ,.l;~rl dtJ 
,\·;ei.lli' .J -~iCL"dliJ~-->l·;c~~1l. VGOij ier.1.·:~:1d, :·;:Lu }~:.-;t 1)13.21 CJl_lTV8:!.: OlJ ~-u~;-c ("'JDi.3 ill 

c u .i-~ t a c ~ t :~ l.:.;:..·u l"l.:' e; ~-::.. De ·::; ~-· \T ;-:~l· J d rl ·v Et~l de e (; ~c s t 3 l~· c12.1' cu .. Tts 1.1.s ;~1 en., il1-

·J. 1 e ::_:j l J C. 0 ~; (; ~ i j n ' .3D.ll i) :2. ~-;_ L1_Yl s 11 e l c v "j i. ' '. it c. 0 v 0 ~~ l }l :~~ ·, rL ~) i' 8D {~ r~ 11 • 

IJ.~ n:rl:~~ Cll ·c-.~ 1Juslu.i·!_, ,;r1, eer1 ~-jc~~a1· cj fj .~:.~1·s ·\rool .. ;r:1;.3tf~~L·dcti_ noeGien. 
J·J ~;e_;..1 st·2 C1)_J:~;u.s 1..\elid .. :JezoclJ.t cleo · on~_ ev~~--::1' ~~ L.:.21·1serL, ··;:c.=tu~~c1'ld•,3r 4 
o:L" ~ iJD_ite:l::;tc.~arJ.'~:.~-~~·s. :Je t·.::·c...:c1e Clll"SLLS ·l"L:::d l·..:ecl.s or~L~3Vd·_:l ... 3·. l)ezoe
::e:cs, -:.~1·a.f:L:~Cl1·:~~Jr -;~~i -~)D.i.JC::;i·.~stDa21.d(~~· LlG-:31'. \lld ~-;(:!LJOC~·:jJ'S VO.l': C18 rJ8l,Ste 

·;;r, \:orer, de; ty;e;::;(e 1.::a22. a3L.we.~~2 • . ~c: 2 ,;::.r~ta1lt·L1? ~o.l ~ vco-:..' 
De11 ·~=n.ag z;i.jl1 va.n 5 tot lC 1·)e~oelc~:1·s, :,::.:;t ·~-· tot l l)1)i·~~ _·ll:Jt:J.ai1d .:r? 
D-~ ~::;"L·vo.l,i::~_ 2~<J.J_ l10:t l•:~1'l~r1 •. ij c~:-3r1 ~:)Ciiolir1{~, c.tl~c J~3rJ. "~,roortc·.J~~Jtte 

lS 2l~ -~~:r.:.~3tiL.e 3iscu .. r:)~:3_Le veT1 E.t, ~-j ~~~~-: VOOl'"' L;ct ai·.\·ii.l..:~·j,:.-,;lon van 
d~; cr:.:csu_s L'li: .. sc~:__:_;J1 tJ~~l"Cl.-:;~.1 ~~1 . .:r~ voo1·de:~1. ,~(;r~. lJ:3:-.:.ou=:jlij1-:e fll)_isl~ct:~ler 
li3 ~-~V>:.-:;·.:. (~.c~3(; r-J.l~3 ·;erl ·z:::...:-~J --:..:~~e • . ~J.llr:; ;;;.~~r2s.:cj_ c· l'r_J.._ci~ox·-._,::~~, ijl:1-~;"·:cic9el '~J11 
Ol1 1 _8.1~~i.:.5c~.to_·isc~., })Clitiel~, i-~~t,::1.'JJ ~31·1 Yl.~~~a~c f')1J..i't:el·~, _:-_;t_1_ll :11 o:_~}~: 1Jij ::JGYl 

c18 2: ~- (::J =L i j i ·.. ~ _; ~ J_ ::; ~- l>~; .:"'3 ·c 11. 6. i e c J_ ~I b ... :; i c }~ ~. :_ o tj r1 {;, :.J ]_ d ··3 r1 • 
-1121'18 lot ·su-
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Tenslot i:;e r;1oge H:. de kamel,aden, j_ndi·::n :n J voor l!llJn argumsnten 
bereid zijn te zwichten, verzoeken haast te maken. De winter-is bij 
uitstek een geschikte tijd. Voor ernstige studie is de ~ondag, als de 
doi'heid van l1et werk e1·a1' is, de gesch:i.kste dag. J.:en }:an geen zomer
~ondag van de mensen eisen. In de wjntar geverr zij [aarne een ~ondag
morgen, als hun wat eeboden wordt. 

It hoop dat jullie dez~ brief' zullen bespreken en na bG3preking 
voor zove1, nodig beantwoo1·den. De zaal~ is bele.ngr ijk genoeg. 

; "et kameraadschappe li jke cro eten, 

w.g. Thea. 
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.. ~'~'t' ,• ·~Jf~~::,,, .. 
"~' . . Aan A. C. D, 

Van B IV. 13-2-19 

Verzoeke bi jgaande stukken, handelende over het co ...... ~~~..._ ___ __. 
het C::omi te van ~'ievolu,tionnaire Earxisten (voorloper van de R. c. J'.) 
op 22 en 24 ~ecenber 1945 na agenderin~ te doen bergen in c.D.167. 
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.A.Jt'JC TU F'f 

A t¥; • n da. 

op 23 en 24 Deoemb~r 1945 

1. Ot;Htnlng en V:'!rkiezing !)residillm. 

2. l)oll tililk.e :-:Jtell.in..gen Inllltid<:Jra :~.11 • Muld.er 

3. Parti.)-resollltie Inl~idera 11. ·)renth 

4. Kolon1ale-resalllt1e Inlei~ier; H.l.ld.1 Jansz 

5. Stellin,~en iilza.!te de u.:J.·1.R. I ~J.Santen 

6. 1~conamiscb.e ~)t~llin.;en ~nl.a l! .• Gombrink 

i.>:Aarnlil. htt.isllo:J.d.&lijke ai t'iin~, t1i 1islu.i 1;•nd toegankelijk voorleden. 



' _. . 

··valu:Ui· 

D-..eliji:e eeere-tu1aa1a s. iu,ea 
H. Ooatazirilt 
E.J. ll.ul.cte.r 

I 

Ove.ri&e par\1j.beetuu4errn M:. Per,hlle 
R. tel&.tQit 
G. te W1l4t 
w. 'f1.tk•aa 
a. »zoen\h 
a. J•••· 

Vooretel o.c. i.A!!ke gonlrlle-oo!!iaaie~ 
l .. f011ter Zeytveld Au te.rtl• 
2. tiel 4e Boer-sleob.t " 
3. rerr1 Verkle1 • 

Polittek aeote,ar1a 
iooaoai•ch aeore1ar1e 
Oraaa1aatie-ee.ont~ia-. 



llaaee It \ferltloosen 5 oeat. 
Klaaae II: iehuw4tn 

•• 1iot t. 20.-- t. 
~. t. 20.-- .. f. 30.-- f. 
c. t. 30.- " f. 45.- f. 
d. .f. 45.-- " f. 60.- t. 
e. boyen f. 60.-- t. 

Klasse If: Huiavrouwen t. 0.10 

•••raa: Klasae III: 0n&e.b.uw4e~. 

Q.l5 
0.25 
0-40 
0.60 
0.85 

f • 0.25 
t. 0.45 
:f. 0.70 
·r. 1.-
r. 1.50 

Onge.huwden. d1e n1et .m.ee.r biJ ou.de.ra 
thu1a sij n, val len in de eohaal van I.e 
ge.hllwden. 

De pl~ata•lij ke O.rg .-seczetaria kan ill b.ij aondere &evallen een geaoti
veerd voorstel 4oen aan 4en lutelijk:ea Org.-aeoretaris a 6ttn licl in 
een daarb1j aaagegevea ander• Oontributie-klasse 1n te deelen. 

' 
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A.l'SOtmiH 
lllTISMOUBLIJX UGLEMJ'If't VAN II UYOLU!IODAD OOMMmrlS'lXSOmt PAJ.UJ 
•··---···----·- l I ·------ ........ - ...................... $II W •• ._ ... ,~II t •• ·.,. I ... * ...... - '* tt PI r 

f.&staeateld op net eerste oongres 1e Amaterdaa ·~ 21 aa 24 Deo.•45 
•-•-••-••-"'••••••••••n•••••••••-----••-,..._ __ __ 

IA.Ut 'fAN I>l .PAR!IJ 

a:rt. l. De part1J ~~ de auas ReV'olv.'U.uaa1r oeall.1lft1s111.se.b.e · 
Part1J (tt.o.P.)t lfedsrl.a.ndae seatia vaa de n.erda IAtaraationalt 

.OO:ltlL 
art. 2. Het doel. ier :P~t1J ia aee:rplegd :La haar be&insel'f"8rkl.ar1.o.g. 

art. l• De pu,1J traob~ 41t_ doel 'ie tHtreika door de YG1gaa4e 
lld.4delwu 
a. door 1\et wekltea yaa lcluae'beWWt1us1Ja ell net lleY.orderea 

Y&a de poll tie .Ita soul1q ..-.a 4.e ar'beideraklaaae 
11. d~Jor \11 tgan n.a parti.J..,..raaaen au Yahpni'diq na 

U.cilvee -. Tltl&So~t-.n 
0• door U1 beleggea Yan opett.bara Q Ot.U"8U8't".,..aderiD.geut 

net eraaniaeraa ~ 4e ... atratiee en net uit•efen.a . 
YU. Nitea-parlaaea..Ue d.rU -

d. door het be't"'rt.vea M atewt.en Ta.n de eccua.old.aobe sb'ijd 
dar arbeid.rsklaaae 

•· door deelnaae a.aa d.e Ts.x-Jd.ea111i•• veor de epenba:re 
liohameJl •• 

f. door net aaaweaden vau alle ander. Too~ dlt doel ge-
sohik'• a14dela~ 

t.IDMUr.l(r!lAP DO. .PAit!l:J 
' ' 

Lid n..n de pa.rtij ltan ieder aiJn, die de 'beginsel.Hl!'klari.n;, 
de resol~tias en de recleaeatea der parti~ oade~ohrijft 
si.oh ua alle beal.ld.teJt en opdra.oh'tea cler pa:r'UJ on4erwez-pt 
u .ae· in de p.raot1Jk tU.noeri, replutu de coatri''b\l'iiea 
lHt'aalt ea siob Jd.et so.bllld1g II.U.ln a&a Mt het pariij'be.J..aac 
sV1Jd1c• h.audelinaen. 
Aaa .. lding veer l1dmaataob&p &•sohiedt bij dea orcanisatie
saor.t&ria dar betrettende atdel1DC door invulliQg Y&a eea 
aau.eldiqsferlllli.er. Deae ••ndt net f•.ru.l.1er UJI1ddell1Jk 
door aa.n net par11J-aecre'ti&riaa:t. De h\11shol14elij.lat nrga4tu•iq 
n.n de a.tdeling n.ee:f''ti lla1 reoht, daarb1J •• ad:t·iea enr te 
le"e. Ret Udll&ataob.a.p gaat 1a dofn" de Yeratl'e~. na bet 
&ewiJ s •• lilimu•••ob.&p • a.Ziteaatig van net ~iJ-aeentar1aat 
u eea .PutiJ-'boekje ·tegea-nt&l.in& Y&a 10 a••• illilOWlencle 
'begiasel nrltlari.D& u .b.\tishotldeliJk nsleun t. 
Beflone:rs n.n plaa.tsen, n.u &eu alclel1Jla ia pneti.cd, a•••• .Uo.b. vou hei lid.lla<ltaohap op 'iJ b.ei parti3-
.. o .. tcriaat en hei.a ••~apr•14• Le4aa. 
Ret Partij-bea~ur heett net recht, aa oY,rleg aei de o.-..t
teJ&de &tclelini, te u"boen geplees4, ia lHtpaald.e. ge't'allea · 
Yoorwa.vdeUJ'u aau.eaiag te 'Mwerks1elUsea ot 1Htpaa14e 
,reraoaen ala lid. •• wet.,e.ru. 1\ij aaauldiq ,... g.re..,. 
(biJ-v. \111 anclere parti.jen) oealiet bet par11J-laestu.ar. 

ID:&LIIi'G l'>SR PAit'fiJ 

art. 1. De p~art13 ia aa~11engeetel:i 111 i afdeliAgen, aectiea e Ytu."-
::l.Jreide leclen. . 

art. 8. De le4en der parti.j vermen &fdeliqen Ill& aeo1iea~ die in ellce 
cemeeate., deal uor a-Menu of 1a een octabiaa tie YU pile en ten 
geYest1&4 n..ea z13a. · . 

ut.9. Zodra in. een puea'te l ledea weonaoll:U.a s13a, :wont al.daa.r 
eea atdeliltc geftl"llld.. Ill biJaondue pnllen s:ti Ua. ld.enaa 
1a • .,.erleg •t llei 1.1. al'dea atpwekea. . · 

a.rt.lO. Vaa de o Jr1oht1ng eaer atdeliag. wont Mt ~can vu 14ten 
ea Jae•kualedea lte:uJ.a pseYen aan net parUJ-ffeore-...taai. 

art.u.:oe h••-•• tu'b&D.Ue ill •• pan1~del1Aa iii de uta•-. 
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LedenYerg~el'int!, die a.ls r•gal mi~stens eenaal per maaad ·ROrilt ge
hol.ldeA. 

art. 12. Het ·atdelingsbestuur word• gekosen in een algemene leden
'f"ttrr;adoring en is oel.leot1e1' wor a.lle partij~erk.zaamaeden, 
voorsenr het zijn afdeling betre.f't, verantNoordelijk:. 
De aldeling regelt de period1ek8 af'tredin& van ~ar best1.1ur. 

art. 13. liet atdelingabes-.Wlr tmrdt ala vol..;t sarnen,Jeateld. 
u 1 1 e re ' i (Voorz1tter) 

sa o- ere {Ve•antwQordel1jk YVor he~orga.nisa-
or so ~ano oneren er afdeling en voor de t1nanoien). 
g~o!isg.t; teore''f!f (Verutwoordel1jlt voor het eeoaollisohe 
wer en net vakTere gingawerk). · 
.!~ze 'f'orm.eu de dagelij kae lei din.:; der a.fdel.in~. J.ro te 'Af
delingen k\umen dit bes•u.ar tYen'tll.eel met m.eer fwlotionatrissen 
liW.tlVUllen, •lie eon 'ter voor een beplil.alde '\aa t vu•ant'N~ordelijk 
1110eten zi Ja, zoals kran-t., parti J-lli tge1'eriJ 1 prQpaganda, enz • 
. A.ls regel ta&i._'i net ..u'd.e.lJ.n&s~es1awr l1.i t ee.n onenn aantal 
leden. lie dagelijkse leidin& wordt in !wnctie gekoaen. 

art.14. De lddellngen Jtu.nnen' ieder ale lid toelaten, d..ie minstens 
16 jaar o~ is, eQnter met inaohtneming v~ het bep~de in 
a.rt. 5 en 6. 

art.15. Alle afdelings-f~etionariaaen zijn verplioht, aan het 
pol1tieke en/of organ1,at1.-secre'\ariaat alle mededelingen te 
versobaften, die gewenat worden, alsmede geT.raagde rapporten, 
lijaten en staten tijdig in te l•veren. 
De daarvoor a.angewezen i'wlctionarissen mooteD b1nnen 7 dagen 
alle vragen om atdrachten en inliohti~Jen van de adainistratie 
der p~rtij-orianen of van de parti -~tgeverij beantwoorden. 

DN DI:J'l!UOTEN' 

art. 16. Op ieder oongres maakt het partiJ-besW.u:r de indeling dar 
dis1riqtu beltead. Het behoett hierv.Jor de goedkellring van ~t 
oongres. Voctr t\lasentijdse Nijaigi.ngen is i1et P • .B. verant:,voord.ing 
sohllldi;t aan het eerstvol(;ende oongres. 

art. 17. Het di$tr1ctsbestaar wordt gekozen op ie aerate Diatriots-
. ysrgad,~r:oing na ~'let aongrea. ied.er lid ltiUl ;,u,n de d1sou.ssies 

deelnemeli op d.e algsmeile d1striotsvergad$rin1];. :5-t.emreaht t. •· "• 
de te ne~n beslQiten hebben de gedelege~rden Yan de afdelingea. 

art. !8. De Distriots-bijeenkomsten en het Di.striota-oeettull' lei~en 
hat pol1t1eke en organisatoriaohe werk in han district. Zij 
hoaden zian onder meer besig met het werk ep net plattelaad 
en de lli tbou.w van de p«.rtij in tum dis vriat. · 

art. 19. Ret J1atricta-bestau.r hou.dt vergaderingen na biJeenroeping 
door den Jiatriots-seoretaria. t>e distriots-oon.terentie 
word.t geJlOU.den, na b1jeenro~pin.g door den distriots-secretaria, of 
op varzoek v~ een ~antal ~delingen, dat minstens een d~rde 
deel de.r leden in h~St district omvat. 

a:rt. 20. In grotere pla.atsen kan Q.e afdeliq overeenkoutig het 'be
paalde in art. 8-in seoties worden gesplitst. Iedere seotie 
ben.oe.Btt een sectisleider, ·of zo nodig een seotiebestuu.r, 
da"t; v-erl4.1tl'.voordel1jlt ia voor net wark. in zijn sectie en da..t.r
v~ ver&ntwoordin~ aflegt aAn de .fdelingslodenvergad.ering. 
ve afdolingsledenvf.lrgadc'·r1.n;J iu de hoogste instaniie ter 
pl~tse, alwaar bindende bealiasingen over politiek~ vraag
stu.klteA va.n plaataelijke en a.l1:,emene aard, met inbegrip van 
de vaatste~li.ng vu de groalijst voor de gemeenteraadsv~r-
kieaingen, worden genomen. ' 
.A.fdelinJsbesttl.\lrders hebben 'ie allen tiJde reo.!lt van toegang 
to-t; de leden- en best~~rsvcrgaderinben, ~.n de seoties nunner 
afd.eling. · 

1)£; PAR 1'1 .f-C<JN?3REN'rH; 

art. 21. Na het con,~es is de v~rtij-oonferentie de hoegsts instantie 
in de partij. Zij vindt pl•~ta, indian de ometa.ndigheden 
di:t nodig m.alten. De p«.rt1j-con.ferent18 Herdt door net p .• a. 
u.i t,gesoh.renn, t8r~•1jl een aaatal afdelingent dat minstens · 
een vi~r.ie va.n net aantal ltden v.,rtegenNoordigt, bevoegd is , 
.h.et u.it$ollrijven vaa een confer~mtie aan net P. 3. ep te ,ir..,gen. 
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art. 22. De aon:ferentie bepitalt zioh tot de ben.a.ndol1ILJ Yan noaag- . 
ata~en van politiek en taotie~ en treedt slecnta in speed
of nood.gel'ie.llen in de recnten -r~n. net oongres. 

art. 23. De afdelingen ber~den zioh over de oonterent1e-agend~, 
ben.oemen de delegatie e.n veratreklten net m..mda-.t. Het a&ntal 
gedelegesrden ;vordt door h.et ?.a. bepa.~d -.an de h.and vv.n 

iiU"t, 24. 

art. 26. 

art. 28. 

art. )O. 

art. )1 • 

art. 32. 

de getusterltte v~n de afdelin.; volgeas de lioir.atste ~d
staat. ':!fllt· P.n. ',vijst de J?l ... ta '"-tlllt waar de oonferentie 
'Nordt geho\lden. 

li:~I' CJNQRjj;:3 ~N Dill tUi'GEVA.AltDlG-.Ili.~Jr 

Het oonges is ·het ho,)~ste gesag in de p-.rtij. Het .r. a. 
is verpliont eens per J~ar een congrea te ar~aniseren • 
.Ule a.!delingen v-.n de ,p~ti.j worden O!) .ba' oongrea ai t
geaodi~d. Alleen de Ltgevaardi.::;den. nabben s'emreout: 
aet aai&l &tgev~~di~den wordt door net P.B. b•p~~ld. 
Iedere &!doling ver'iegenwoordigt net aantal s~eamea. 
netwelk de l~•1ate offioieel versirekte op$ave 1Dllo~dt. 
Hot .£>.J3. be~list, gelloard l1et oon&rea, over .net ·al dan niet 
openba..o.r ~iju der z1 ttingeu. l'Oegang tot de h.aiahowteli'jlte 
zitting 'leboen bs11-.lve de afgovaardigden alleen par'tiij
i\motioniLrissen en - leden, wier ~<Yazighei-1 doJr net l?. B. 
weru!elijk nrdi geaoh,t. Iedor moot in ttet basi 't aijn r..u1 een 
door z13a a.tdtli.ngsbeetau.r en/of ne' ~-B. gewaar•srkie toe-
~angskaart. -
He'i gewone en net bu.itengewone congr•s worden door net P.B 
bijeeageroepen. G.P ••n door di.eaelfde instantie bepaald tijd.
stip en plaats. I;en aMtal afdelingen, minstens eon v1$rd• 
gedeelte der led en 'verte$en,voord1glende t kan net p. a. op- . 
dragen, eon bu.i tengew~on oongres bi;Jeen te roe~Hta. 
Voor h.et gewone congres .vorden de af'delingan in de eelegen
hei1 gesteld., hun vooratellen tien weken van te voren in 
te dienen. Deae vooratellen moeten aoht weken voor het con
zres birmen zijn. bij het ploU"ti,:-seareta..r1aa.1i. Zea welten 
voor net oor~~es wordt de voorlopigft beaonrijvingsbr1ef 

a.u1 de .ii.fdelingen gezonden, wa.~a. .nog 14 :la.gen tijd ~vordt 
gegeven voor htt ~ndienen va.n·am~dementen. ~nnstens 14 
dagen voor tu.tt aongres 'Norden de a:tclelingen .in het bezi t 
gesteld ~4n de ~o~ledige beaohrijT.ingabrief. Voor het · 
nu.1 teo.ge.vons oongrea geld de Bl11 tengewone agend-.. V )()r di t 
aongres leu ViUl de in :11 t artiltel aangegeven termijne.n 
NOrden --.tge\veken. 
De congresd~legatie ~ordt in de a!delingsverg&d$ring 
aangewezen 
Vers~reide leden k~e.n nun voorstellen indien~ in een 
atdeling nabiJ hun woonpla.•ts galegen. BiJ de oongrea
voorbereidiu;J treden ziJ in de reonten Vii.ll een gewoon lid 
van ao•n a!deling, 

DE srl:!Mr-1!NJ JP .tt:..:r CJNJRE3 

De oongres-leiding is gerecllti!Sd verach.i '.lende voorstelleu 
door een a;eoiale oommijiwie te laten. bestaderen en die1 oGm:
missie een rapport o;.om ~let oon3res te doen voorleggen. 
. Oe stemming gesoiliedt mo:ndalinf!• Bij de stemming OTer 
vlltrsonen bei.Jlist de volstreitte meerdttrheid. Is deze bij de 
eerstt sierarning n1o1 bereikt, dan is cum t~reede stemmin& 
vareiat t11aaen die _p~raonen, die de mee$1;4 atemaea op aich 
vereniJd hebbe.n. 
net partij-bee~lar ia gereohtisd een aAntal voorstellsn 
gelijktijdig 1u stemrrdxk3 te brengea. !ereikt mo'n colleoti~Ye 
stemmin.~~ £&•en aesrdarhsi,t, dan wQrden de Yoorstellen ge.splita1 

en/of afsonderlijk in stemmin5 gebraoht. 
3hmmingon OV5r de ,~oalijsten Y'inden plaa'is door rtd.ddel 
Vllln voor iedere verkiezing sleohts eellflta:al 1n te lever~ 
stemb1lj8t, •va:.trop de stemgereontigden. d• oa.ndidaten nll.DUiters
ge•djs vol3ens de aanwijz1n :en· van !:let sternbiljet plaottsen 
in de doo r hen gewenste volgorde. \ 



Dl XOSftl' 

.De a:f'geTaardigdea keme11 1a de .fegel Toor rekening vala. de 
afdeltac. De k~e1ea TQor 1 Tertea~woordige~ per atdel~ 
worden a.ladan au.r en door h.et .l.:s. TaB1 te stollen :te-. 
geliag •~Jeslagen eTer alle ~rtesea~oordigende atdel~n. 

DE .PU'U,JL!tiDIWG 

De pazt1jl~1d1ng lMnat 1t1j het J&rt~'beet~, nebel..lc 
j&ilorlid-lca ile(Jr het pwon.e oongrea woi tiii:•ead. De atde
linc-• ne-ben het r~4t bepaalde peraonen aaa de door net 
P.i. te atellen voordraont tQe te Y&ecen. 
nese T&ord:raoh.t vaa het .P.B. Tlndt pluts ia de Toorlop1ge 
'bea_ohrij.S.nga'brie·f. 
Het P.a. beata~t ait aiasteas 9 leaea, te weten• 

==~·· o Mer •·••· 
~1• IUUll'lll.J.ing van d.i t arti.kel 'tap lu.ta-.e :pap.lla. 

De • .,rate !lr1e vorun da dacaUjkaa leidiag, die in fWlotie g.
t•••n wordt aa die verantwoor4el1jk is veor de politieke en orcaniaa-
1orieo.b.e weruaaan*dea, te pllU.tieu 1anow1 Y'Ul 4e uaat en de 
pariiH~Pil•• Ie4v 114 "?an net P.B. s.a Toor eea e:nderual .,... bet 
partij•wert Yerantw•erAel1jk. . 

art. 37. Het f.B. •••• ala regal eeaa per maand •~ net D.B. eeaa 
par week bijeeA. 

PAI!IJ-DEMOORA~II 

art. .}8. De pU'tij 1a aamencaateld op da pondalac vu. net de•era
tiach•oen1ralisae, wa&FY~ de ,.-orfta&aate r•&•ls zijaa 

&• De Y'&rkiqing ftll de he,gere in.stan,ies cesohied 1 d•or de l.ager,e • ' 
De 41sousale oyer e"f'8nt. ~otienariaaea ia vriJ. 

b. :n. nrld.esinpn v1aden plaats .op de le4•anrgaderi.D.&en1 de oeftfe
r-.aties, de d1atr1otavergad8riagen eA op het oengres. 

o. Per1odiek: sijn de noge:re inatutiee · verplioht nr&atfloording at 
1e leggea aan de lagere. 

d. oavoer .. a.vdelljke erkeum1ag vaA d• beal111 ten Y'aJl de h.Ogere in
eta.n'fiies door de lager•, doornerin,:; va de ~~~so!».!.~ 811 
oorreo te t11 tvoering 1fatt de besl.u.1 ten. ·· 

•• aealttit en worden guoraen door !1• part1J"!"'1rut"'antiasa 
d.e atdeUngsnrgad•r1n Ct de afdelingsH.a1ta.ursftrttadering, de 
disine-.!loo:n.f'ereat1e, b.e1 partiJ-'beatau, he1 dqelijka beat\11.U", 
de R~t1Jaonferent1e en het oo~a. . 

t. Bet p. 8. is nrpU.oht, t.-. ..... 4iep-iag1Jpe:a.de '9'eors-.eUea de 
lac-re inatan11oa 1a te sonakelea. . 

g. !1j een aie~w• wending et onYerwachte .at~klceling ia de aitaatie 
staat de <11sou.l!ut1e over de p.rep&~~~~ati.ache basis bimuna. n.e• pvtij• 
Yerl)ud ni3• f:lel P.J. is nrpl1oa._ Yoor ae11 ia~en diaotaaaie
~letia te &O.I'!'e&h Alle pnao~piele Uaou.aaie-a:rtikelea op 
benngenoem4e buia aoetea ldnaea ••• aaaad de la4a set of zonder 
be·taling Yerabeltt worten. Bet reoht vaa aeorcatdaeerd afwijke:ad 
pol1tiek epvede». biaau 4e pu~j ep basis -r-.a oue alcoa-. ep
Tattiaaea van net Revolationaair. Mar.xiame ia aeoorlootd, mita 
de atrengsie diaoiplJ.ae .ll.&ar b111ten en u1 tneri.ug der gaaollG be
sltd len wordt ph.and.tl&d'4. 

h. BiJ VGOl'bereiding Tan een put)J•oen.:t'arentit a:f' ea. partij•oo~•• 
ia de d1ao1.1aa1e on:r all.e naacatuk&e• Tl"iJ en ook ·UJ4e:u de 
ooBfe~antie en n•"t oon.vea tet o,p hat oseabl.ik, dat hot besl\111; 
pne•:a is. 

1. in apoe4- «Q :aood&eTallen aeeat net 1P.B. ot het D.~. ~·a beoliss~, 
die d.isoipli»;ail' geldt. Nadere v~rta*ftoM.tng aaa de ledenTerpde~c 
de otm.fsrentie of bet co~res is '1'8rpliaht. · 

l>ARTIJ-6ISOIPLID 
art. 39. Mden, die llu. TerpliohtiqG 'lep:CJJTttr de. p&rtij niet aa- .. 

b.ua en./ot 1a s'iriJd i1andelon •t het ~Ujltelaag, Jl:olllO. 
J 



~ aa.Jlat~Jl"lt1Ja,c we~ de h18reader gaoed' aaa"r•&•l•u 
(ut. · 40). • · 
De aaatreaelea kuaaen aeataan uit 'iJdelijk~ aoheraing.· 
wa.t.r'f'U 1H1: :P. •13• de du.u bepa.al:t, a ui1; ro;yement. 
Reyement gesohl.ed.t 12let, dan aa. e'f'~rleg ut de atdeling, 
\ll'a&rTan de betrokkeae Ud is. 
a-.,.r1~ of sohor81mg ae&r het P.B. sond•r inatemming van de 
atd ... lb.l!l ka a.lleen aeaoi:U.eden, 1Jld1fll llet be'b'ollk•• lid de 
U..t!!t.1l'!.+!~ .... !!:rJ~lWl. ea aaazo bu.i teaai t 4Lfa•nd.erl1 j k •p•reed t. 
fil affto.b.triiJ 'f'&n de beel\U tq Y&D. he'\ l. B. ill 88B daer de 
atdeliag voor sohorsiag ot royemeat ~oraedrasea aid oatheTea 
Yaa ai~a reoh.'ien, benou.deas dat, be<toeld 1n art. 43. , 
Gero.rectrtie.a en gesonorstea tnmaea sich e:p bet 04tAgres bereepen. 
fflrwenrt u het •~•P het oen,ares de aohorsiltg •f het 
rayement• dan werd1: de betr.kkeae weer ~l• lid toecelaten. 
Gitroyearden of geaol10raten. lt1utaea · a.ioJ:l e111114dellijk na de 
maatre&elen van net P.B. ot 4• atdelia& 1a bet disoQea1e
~lle1;in ia ... verdedigin.~uonr.ij'V'ell -w-. 4e le4en riob.~en e.a 
ubMn he1 recb.1 op eea weerwe•.rtt.. Ze he\lben het recb.'• deae 
b~letins, baa za&k beiref!ende, te oatTangea. 

IR'Z~RNA.TlOlfJ.LE VJ£R1UN.DINGD 
De vartij 18 &aagealOWJl Ud der r~.u:.At.. Tn.t~~ti~a.al·· 
aet P.a •. 1a yerpUoat,aaa al.le werliiilaiiiiafn'iter'~ft-•ra:.a·· -~ 
Iaternati.aala naar varaogea deel te aeaea •• alle verplioh~ 
,en &an 4••• aa te leven. 
Ret P.a. is naar mogelifkh.td wrplioht, alle :resel\1-tiee ea 
aededelingen Tan de f1e~de Inteina1:~on&le ter kenaie van de ledea 
te bre:aca. 

PAIU.mMmf!AlU Tt~R!SRJW{)O!WX GII'Cf 

De p&l"UJ aeeat d.eel aa.a de nr&ieaingen der epeaba.re 
11chamea.' Deelneming aau verkiea1naea YGor. d• \litvteraade 
11.&011 t (gedepu.teerde a ta1en, wethou.ders, eu.) is ech ter llit
psl-ta. 
Ieder lid heeft hat reob.t een oandidat~~ veor de partij te 
aaaT&&rdea, 1ndiea.n1J &6n de YQlgaRde eisen TOldoeta 
Voor de !'Reedt lCalUr uet bij/aij 111Jlstus Sell j-.u-, 
voor de Provtaoi-.l.e Staten ell de Jeaeenivaw.d lli.a.a'ieas een. 
halt jaar lid ~1J• v..m de p.uoti~. Van des• maa'h"ecel kaa 
alleen in :seer bij s.ondere :;eTallen met 'iees'teiUling va.n tat 
P.B. ~ordea ~tgewekeu. 

De oaAdi&aten-liJaten voor de Tweede iam.r w•rdea doo; he~ 
oongres ns~gesteld, d.i.e YOor de ProT1Aoiale Sta-.ea door 
de be'b'eff•nde d1str1oten ea die der aeme•n•eradea 4oor de 
&fdel1n<is.,.riad•r1It&e,D.• Ia aoedpviJ.le:a voorziet MD rete
read~m VJOr de yerkiezingen van TWeede Kamer en Proviaoiale 
3ta1en. 
Door de oeatarende inat&Atie wordt voor de aiTYoe~ vaa 
ar-.. 48 ti.Jdig hat &<dviea vu net D•ll. der PU'iij iqewouea. 
·..lle .P&rleme.n'taire n~tegenwoordigera et&all onder oonvole 
va.n het P. :a.· ea ziJA au b.et oeA&l"8• nrutwoorcUng ver 
schtll.:fd• Gemeellteraadaledea &1ja 1Hanad1en veran11wo•rd1.ag 
v~rao dig4 ·~ de atdelina 1a a. ge••••te, waar ziJ ••• 
se1el l)e.aetten. 

OOM!US~~IE~J 'tfJJf BIJS!AND 1>., B. 

vt. 51. Ret P.:a. lc:an zicb. doer al du me-. permaaente oeiUii.asiea doen 
b1jataan. Dese oosmisaies wordea doorbkt P.B •. b-.oemd. 

?A.R'fitT•ORGAmi.!N . 

art. 52. De redac'\1• vaa net putiJ-erga.an ·;vordt door het P. B. beaoemd. 
De lli wete:niag pa ha.ar ta.alt 8•sohiedt onder ooat:role van net 
l'.B. -

art. 53. le u•IJi:f'M 'f'U pla.ataeltjke et· geweal'te.lijke organen beh•ett 
de geedke~iag Tan hat P.s. 

art. 54. OVer JU.a.ob.-.ea &tU&gaand redactie en adld.niatrat1e bettllst net P.J. 
ut. 55• De re<taotie vu a.ndere pa.rtij-gesohri.tten word11 eft.llleens 

aanpaaea doe het P .. J. na overlo~ m.et de lMtJI'oklten afdeliug. 



_,_ 
ar1!. ''· fiet ooagru of de oon..fereatie bespreekt net oeleid Yan. de 

geToerde redaotie Y"U alle partij•\11 'l£1ii.ftn. 
&r1J. S7. De admia1sba1Jie en utveeri..R6 va.n. partij-orga.nea kaa. worden 

oftrgedrapa tt.aa duden. , · 
art. "'· teuij door i.nwerld.agtr"eA yq art. 57 auders w<ard.t bepaald 

drij:t~ d• pa:rtij eea uek- e:a broohu.rehandel, gena"a.lld u.it
ceTerij "Pr. .. theuuft• iet oeheer ••rdt gerege2d door nt1J P.B. 

GELD MtDD:SI,:i:N 
·art. S!t./ De geldm14clelu. 'Msta.&Jl ll1 t ocmvi~~atiea, Yl'ijwillige 81j

dra£en en aadere 1Dt~ms1ea. 
ar~. 60. De ooll'ft>Utlltie llf&74t nn jau tot ja&Z' -raetpsteld. 
a.rt. 61. De atdeliagspenaiag.tteestera (•rcanisati .... aeoretarissea) 

en verspreide leden stu.ren de eoa,ribu:tia op de •~rate .,.. 
iedere ,...and a.aa de put1j-adllin1.aua:Ue ep.· 

a.rt. 62• De a.fdel1ngen n-.,ren eea regelaai1c• ctatl'ole op .Q.wa &eld• 
aid.delea. l{e' oou.;res wiJst een ooatroit4-oommiss1e aa op d.e
gel<lJiiddelen der Par-.ij. De oon,role n.adt eemaa.al in do 
drie maanden pl.ats. 

I 

.. 

Bet J.B. 111terpretout 4e uepueillg na he1 :regleaea"i . 
a aeamt bttalieaiaJ(teB, ing41Yal he-. · Hgl.oMa'i a1e'' Y&ersie"l, 
n4u na«ere ftraatwoozoti.ag aaa 4e p.u"'ti j. 
:rtL t regleaea'IJ is gel.d.i.a na •••are• tot ... ,._.. K.••t' 
bet. op bet c•w••• conpoes niet iA beb.aa4eling, d.aa aeld .. h.et 
a~tomatiscn V-QOr eea nieuwe periode. 

-
m~!¥ op ap-'YJFelJ6! Het parUj-beat~a.u .uet1l net reoht, utdere 
u ••r ne'E eo~s noellde leden a.aa di._ beatWl:t' toe te nepa, 

onder aadere Yeraa9woordiag aaa het ooa&re•• 
11et is nrpliont, de a.fdelingea hiervan oA&iddellijk ilt k~uUlia te 
stellea. · 

I 



UBOUlH 

1· -
Af!Acl!NN IH 4t Jlld. · llll IW U +\!. OAtJ!!D l!•;&.ll!l&t 
1. l'aa. ' ••eel. 11. · . . 
Us ftlgil te lue1u " Zioh. Mwu.at ,_ b.a.ar na&te Pf'Oi'*· de w. v.-. he' 
hewten T1Ul Tit:>ld.uimc-a teaen 1ae p.&n.; Quo'D:L3 •• ••&'tit oaUJ~•taaad. dew 
de ""• deaooratu en die bup;Fli~lte pu'lij ea, welke .... " ns. · 
J!ftioh- 111 ._. de oo:rs:p.roDltelJ.jke t•at kaa ua l•••• da' ••k de -~-
ren ai. ·· 1rea, rcmd itfre\1'"'" :d.ob. teaea aelle YQ'ld...ncea ~ \a:pnaea. 
llet tepndeel is 1lf'&a!'. Da.aroa is net aodig ead.uacb.eid 'te aa.k.ea iaas•~ 
N.rs~rl1~t piU'tijea die ftor en .die Wilke. t•a•• aa•U• ve:rld.e•isage• a1ja 

2. Moofdstwat "De rol der seo.~4••·• 
a. .D1' heo.fdetu.k. --·-~' VMJ:' l/4 a' va.t.Tena1~aueat1•H 41• ia de 

Bouollltache B.esolllilie tillds kWJ'u.. ft dia epsioa\e -.. f.a 41t hoo14-
atu •' eea -..o'i 'f'Gletau wcalut "'lie Yoer 4e rol der :nfermia'U.aon. 
vak'f'eHaigi:ntJsle.1ders de Joe.a.:aeeolatie"• · 

.Ud\ls k••"~ te vervallen op pag 5 •• fi YU. •ta het •• v .. v ..... * 11/aa • ••• • 

n.u. ~· " 

. ·~ 

;. 

'· 

De J.\li.Jlea.J ~n aa.nz1ea Taa ••• u t/at • ••• a. .. r •• c•apro.S.a., • t• 
e1"eneeu gesc.tulllt worun, da.a.r U i lteh&lldell wea-t.t ·1a 4• R••• •••zo 
a.e ltol. ben, •1;rijd.. · · 

:tt•t 1• de aninc ·- 4• ~~. ut ia 4i' hMfutW&: ... priao.i.pieele 
cri tielt op .he\ ft.toi'II18M h'haacl.al.d 'aet weleD. ~-· uet• 
paten. al• 
a. saaeawer.kirl.a en f'uaie ma" de Jl', 'C. B. a de o. :o.v. 
a. tweatie der domlalts 
o. aaaaa-.1• 
d. MCtariDC aa. 
1a dit hoofdatlllt atlan4el4 worda • 

.Pq. 1 Regel 17 
Ala Yolgt te ldena · "Bet ea.i«•• door uar bel&qrijk paob.te wn•k, 

... llet Ol"ganiaena .-an P•»i•racti.ea, ••ala .n.t alap oppHtie , 
hfereadu Yoor ael.le .,...Jd.••i.A&ent he tee•• ••• • ••.• 
Net .-r~onder• de atdelinc dat ta. 4e pelitieC. atel~ at~ •• 
behand•l~ 4er u'be14erserp&i.aa11ea a•ea aaadaoi11 dri.1 ,.aoll...at• 
aa.n _de Oomanuais'-a'boad •spar~uu•. ns. t in u ••~"•"• pl.a._., · actat 
dese o,ga.rd.sa~e beataat d.t ~Mn d1e.1a het 'f'erleclea 4eel .,... d.eulJ 
de U'CIIIQ.iaa'$j.e war• al.a del .,. Y&a b.et o.R.Lt .... twaede ... 
de iUU&dacb.t welke wij a;q, deae OJP&aaisaUe t.ea-.eed heh'bU., . 
--·· derde ead&" 4• &•'Ya&rlijk uira-lJ.:a.ltae p.U,tiell .. h.et ....... 
riaae, Aa.t dese orcaaisaiie eJ.t•a/ 1a1 Ma THru&a tlit~aacapaat 
nrll't bij 8.e bes":iidiq •an net Hctariaae 1a aisn· riJen, 
Oek un. 11et ~tthJei ati.sohe• we•Jdllad " 1e n .. ra• ••t ••1• eai&e 
aandaeld s•aonoUeu. wer4en, da.a:r di 'i bla4 eo, bel&Dgri.Jk &a». tal 
s..)edW1llea4e aoo1»~1atu. om zicb. 'Arsaael.d had'~. 

Betret'teadtc ••ne Yee.raaau'ie takea 1'&'D. lle'l C.R •• U 4e toekout• 
!aak 2. .Ua volg'$ 'i • laseaa aet Yer4e41~a na 4• bugerlij.lr:
clellOora\iaou reohtea 4er arlM14ers, ala llitgacepvm:i ftor re.,.... 
1\lti.....Un kl••••aot1•••· 
De attelin& spreakt haar teie~retel~ia& ait over de epperylakki&Ae14 
*•r ontwsrpe,elli.ngea. · 

( 



••• m ....... --.-..•• ........ •••••• • .,......••••••••••••••••_.... t • -• 

De R.o.P. is OfP. p~~!!..~ .• parti~. ~1j aa.altt oadersoheid 
tuseen voaru ta'VeT&de ea naotionnaire oorlogen. Ala yoor.ti .. 
streTend besoho~w1 s1j de oorlogen dar enderdrukte koloniale an 
q.&l!-koloniale vollteren -tegen hun 1mperii.U.1st1soh.e onderdrl.lltll:era •• 
relcent b.et tot naar onvoorwa.ardelijlta plloht .-.aa de eyerriDaitJ8 van 
deze, Mt alle baar ~•n dJ.eute at&alllde middelen, aee te werke:n.. 
Ala reaotiQ.DlU.ir en oontra-reYol\lti.oan.air ziet · zi.l alle pogingea der 
imp~rialistan deze Trijheidsoorlegen neer te elaaa en •13 atre,ft 
n..r de nederla~g der 1mper1alist1sohe enderdr~kkers in deae. oon
flioten. 

' 

~1J befroe-;!i daarom de o~ustand. der Iadpi!fi•Qlal ossa' a '•gea .b.et 
Nederl.-ndae m_i~er.l.&lisme en nrklaar' aiOii Y&Oun solida:Lr at h.a 
atriji. 41J v~rpliont naar leden in aua Ya£-ea andere organ1sat1es 
a.n te drinaen op directe steQn -~de s~rijd dar Indonesiers doormt 
Gpwekken ta~ en onderet3unen van solidariteitsatakinaen en andere 
a.oties .. 

. Z.ij varlcl&art zion &eherp ••a•n de v~rsoen1ngapog1.ngen der Je
derla.ndse oe•itt&rs ea b.u.n agenten in de ar'beiciersbew-eging. De leder
la.ndse koloni&le Qnderdrllkkors blac.hikken noozl o'rer een bel~rijlte 
vloot,.nooh over voldoen.de m.ateriaal, noon oYer yoldoende kvrapend• 
LU.Dsahappen om. biu.en a!zien'bare tiJd me• enige kan5 ep eu.ooes de 'be- · 
we.pande opatand dftr I:ndoneaiaone ••lk•n• aeer •• elaaa. :Daar"ij zo11 
eon uo1liaatie .-oor dat doel door ne• l'der;l.andae prole"ariaat set 
sterke tegenzin woRden ont~angen en een ~pstand in ei3en laad voor de 
imper1alisten 'ot een reeel 8eva.ar raaken. nat. aiJn de voornaatllate be
weegredenen, waarom. zij pogen met ·de natia.alistisohe beweging tot 
een .oaoord "te nun. welk a.oovord net weaen Tan de kc;.lonia.le over
neeraing eohter niet ~aakt. !egelijkertijd streven aij aaar de on'
vr•Panina van de lndoneaisohe TOlksmasaa•a, torwijl zij zionael! koorts
aoh~1g bewapeaen, oa straks een detinitief eind &an he' sel!standi&
he~dsstreYen der Indanesiers te ma~en. Reeds eerder werden.~oeaeagingen 
ged~ de k910Diale sta~us door demoora~isohe hervormi:n.aen aeleidelijk 
1n zelfstand1gne1d te doen overgaan (190), 1918 en 192~). 
Indonesia heeft eohter alleen &ls kolonte ~antrekkelijkheid YOor de 
Kederlandae bourgeoisie& de aoods&kelijke 'f'OOrwaarde vaor eea efte~ 
tien llit\)lliting ia jtliat de .ltoloniale s1:atll8. Daaroa zal elke pogiq 
Indonesia a*i.rl Nederland te -verbiaden, de propaaa.nda l'O&r de •orlliq 
TAB een Bed~rlands gemenebest. gepaard moe~en g~ aet de bandhavinl 
van deae •atua. 

!er~jl de Nederlandse bourgeoisie het neett voorgesteldt 
alsef de oorlog u.,~ea Japan een bevrijdingseorleg was, slaat sd.j de 
vrijhe1dabeweging neer en scnendt de Nederlandae· grondwet door :re
derland.se bu.rgera op te roeiHtn, om ala soldaat naar Indonesia te ver
trekken. 

De R. J.P .. oasch0\1w't elke epwekki:ug van z.g. arbeiderapartiJen 
en •groapen, ¥J.s s • .o• A .P., :.:.1'.1'f. en 11 De Vlam "-beweging 'tot b.et be
reiken 'V'a.tl ••n CHlmprotais, ala s&1J:a.de 1n h.et -belans der Nederlandae 
boureeoisie en brandmerkt dergel~jke epwekkinaen ala Yerr~ aan de 
aaa.lt van nei Indonesiaoh.e volk, a.la verraad aok .._an dRift"' van het 
aociuisme. Ret v-enaad van :~.D. A..P. en a .P.R. is volk:oaeu •. fieett 
de aooiaal.-dem.oorat1• door n.aaz.· ondersteWli.n ; van de sohermerllom• 
ureearegerind daadwerkelijk partij ~ekozen in de.onderdra~king der 
Indonesiaohe -volksmaaea•s, ook de soh.ijnbaar oppositional• o.P.JI'. heett 
in feite de aijde geltozen va:r;t de Nederlandse bou.rgeo1eie. In haar 
prop~gand& spreekt zij att, dat Indonesi•. yooral niet verloren ao~ 
••t•n gaa.n. V'GOr ~ftolland" ~de ru.bber- en ol1espeo11laaten), ollldat 
"w j" dan zo a:rm s1t1den worden. oeze politiek i.e 1cle1nbu.rgerl.13lt
ol:v.\uV1aisme, p'bueerd QP ·1• u:1 tbu.i ting V'l'm 't;ient&llen raillioenen 
Indonesiers ( dekt d«ti>l\l"om ook de :a. :1. !3.-leuar · ,.Indit vo:srloren, ':t&DLp
sp&ed ~eboren~) en -vleekt met LeAia's r-vol~tionnaire politiek o~er 
de onathankelij~.b.eid der koloniale volkeren. 

·naar de maohtanrhowU.ngen vol.kemen in !let voordeel der 
Inilonesisolla massa• s zijn om.sesla.geo. eA deJJe nia1; bereid zijn een 
oom.promis a.an te caan, ~i~tn de lfederlandae imperia.lis\an zion ge
di'l!lngell een oeroep te do en op de wapenen YiiA.n :tat ;m,;else iaperialieae. 
ten einde de balans ten Toordele Tan een oompromis te doen overhellen. 
De Engels• iaper~alisten, die een overwinDing v.a ~· volk$ren Tan 



In.:lonesie ttezen a.la een gevaa.r voor "8i4en" kolon1en. he'bben ~ _ 
dit beroop geh.oor gegeven en 'braden ooll: hier op als .P011"\1e-agu.t 
van hct wereldll:apita.al• De "3oeial1at1ache" La'bo.ur-regering blijkt 
alac.uts agente van i:tet imp~rialiame te rljn.. Nocb. de kolon1iit.le YOl
keren, nooq. de ar~eiders he'Dben v..w. hau iets te veiw.ac.ilten •. ,ij 

· heeft eanter re!tanin~ te howleu met de grQte Otltevradenheid, die nalit.l' 
oantra-revQl~tionnair optreden, zowel. end~r de talkeren van India ala 
onder bet Eg&elue prol•taria~t, teweegbrengt en werpt sleonts h&ar 
leg,rs in de strij'lt 011 de weegsoha.al ian tJCl.D.e-.e van een. ooaproais 
te doen oversla..J\ll. DeR.c.r. protea-.eert me'i kle11 te&en de mi.sdad1ge 
inhrventie der 1a.bot.U"-re&eriAc;, zoa.ls ZiJ ooit pro'ieateert iegen 
h~t ~\~~end optreden dar eigen bourgeoisie. ~iJ begr .. t de solida
ri ta·i •••tald.ngen dar AI1Stra.lische, Miea.·lf-Z.eeliWdse, Indiaae en 
Ent,;else tur.veniltl."beidel"lil en wek c de werkera Yan Ned,i>rland op di t Yoor
boelci. to vol~cm. ;:aea.ilta de moed.1ge a1Htt.Ul van .de andere onderdrllkte 
volkeren; i4 de eerate plaata van India en van net wereldproletariaat 
kWlllen de 9'0lkomen overwi.rm.ing der In.ionesiers garanderen.. 

:.>e 1. O.i>. ontsegt de Nederl-.r.t.dse bourgeoisie het reont, 
Jot!k«U"llo en tra''~"- ala tasoisten en !oollii.boratetU'att te braAdlll'21r;:.;en. 
oe Ned-n•l!~Jldae 1mp:~rial1sten .b.eboen nooit geaa;rseld en a.arzelu ook 
thano niet van "oollaborateurs! gebr~k te m~~en on doen zelf een 
beroep J~ en maken gebruik van de Japanae wapens om de op~~and near 
te sl.wn,. De R..c.?. za.l itlke ,..anelag op de regering.der Repabl1ek 
In,ionea1a "fan de zijde der imperial.isten raet al.le. middelen 'Metrijden 
du.r he1 er in werkelijkh.eid om te doen is, <ie opata.nd. te. tref'ten .. 

Lopen de bela.ngen der · ·Indonesiaohe volkamassa. • s en die du• ' 
opkomende bo~geoisie, welke sioh door naar meerdere aohaling 
aan net h~o!d van de Q~stand wist te plaatsen, om de bev.rijding ~-. 
net H•d~rlandse JUlt parallel, de u.iieindelijke bel.aaen van beide 
groepen zijn in ~••.a versobillend. Veohten de arbeiders en arm. 
hoeren zo11el voor hWl polltielte als soaialit emanoi:patl,.e, de op.ltomen.ie 
bo\1rseois1e wenst een zel:f'sta.ndige kl&sse te Norden, 'M&M."'f\:>-or net 
Nederloa..rldse koloniale ju.k: een rem betek.,n·t. Zij za.l, om zia h te,gen
over de vol.ksmaasa' a te kwmen :1.-.nd.l'l.a:ye.n, lliet u.J."li!Selem een beroep 
te dJen 0,p het imperialisme9 In deze omstandigheden is de vorm1ng 
van een ~natna:D.lte~iJlte Indenesische oomiRU.llistiao ,..e p-.rtij, die aioh 
tegen de ontwapening der ~olksmaasa's k••*t; de opstand poogt uit 
te breiden tot geheel Azie en zion een soaialistisoh l~tt tot d~el 
etelt, eerste noodsa.a.k. 'l)e R.. ~.1'. besohOu.wt het al.s naar plio.b.tt onze 
Indonesiaone kameraden d~bij ten Tolle te ste~en. 

De 'ben1jd.1ng vaa. hat iaper1al1st1so.:..e ju.k: toor de Yolkerea 
V'an Indonesie is een 'bel.wgrijke tStav.v• Tan. de Wttr•ldreYoltltie. Z1j 
betekant eon ~rnatige versw&kking ~•u he~ 1mpor1al1eme en is eerste 
voorwa...rde voor de Indonea:laoite .uobeiders en arrue boeren om han ei&en 
striJd, de sooi.Uietisone, 'ie k11n:•en voeren •. oe R. o. P. beaoh.ol\W' · · 
daa.roa ala .n~ VQornaam.ate lellaena "IJttij~nt.!!!Ll!.~"--~ ... li.tl~d...t ... J,Y.J" 
1tf!anden a . .f Y'tm Ind.oneaie 1 •• IJn ~ Voor de "f"olltGaen oniii.t':l&lkeli jkheii 
'9'an. In(lones.iet ". z .l.j laa.kt ten soherpste de Oomrau.ni!3tenbond "":iparta
oWJ•, d.ilt daze •"rete en l4ilo&'tate leua .niet wenst te VO'!ren rd t llltra
linltse, sobiJnbt!~.&r radioale o'l'erwe,gingen •. Dese gr•ep laat da..u"door 
in f'ei te de o.;atandige Ind.oneeiaoile ma.asa' a in de steak, aoal" •11el 
blijltt u.i t haar a.1 ti'reden ui t lle" AA.t1-Imper1al1stiaoh Stri.jdcu:ud te 
en he1 at onvold.o~mde on.dersteu.aen V'An de opstand in .tl.:Aa.r orgaan 
"Sp&;t'\&a\lS" • 

·De n..a.P. bescnou.wt .net ala n...~ pl1oh.t net op initia11e.:f" 
van not Indoneaiaoh '1tr1jdoom.i t~ zevormde ~.~!':"lm...P~ol!I'!!!~!-'!.!.!'c.b.,,._t'_~~3~ 
ao~_W met alle mid de len ttt onderateme.n. frvordt nog_ aa.n$ewld me\ · 
oetf' ri!solu.tie over net :\morikliU.\llSOne Im_peri<i.liame inzake Inden.nie.) 

De 1t.c.P. begroet net initlatief v-an het ;~u..r.opeea O.n1r'WI der 
IVe International• t• r:- onderateu.nin'J vm de kolonia.l.e opatanden 1n 
In;ioneaie en IndQ-Qh1na, hoett met vraagde ken.nio fl01l4JID.an van d•· 
aotilfitd.t d.er :<'ranse en lo.gelae k-.mera.den in de atrijd tegen de 
koloniale onderdrukltsrs. 

De R.c.P. a'irijdt onTerzoenlijk te~~n alke ras~s~rimiaatie 
en vo~ sich broed~rliik Terbonden met de onderdrukte en voor hll.a 
vrijb.eid strijd.ende kG» oni•le V;)lkeren der ',verel~.l. Zij bewonder1i de 
!JI.Oed der Indonesiaotie ow.ssa.' s. i:IW1 strijd is h.aa.r sirijd. ·. 



1. De tne4e imperial.isiisohe weraldoorlog ~eeft lfeter~an.d 4e:t11U
tlef ni~ de slear van zaltgsaoegz~eid ea kla1nbarferl1Jk• ·~ . 
le{Jali:tei 't. gernk't. ~1el1awaar waa nei Kederl4Alldae kap •al.isme reeds 
veor 1940 pol11iek en eooaomisoh volko .. a at~eliJk van de grote 
1mperial1aiisone mogendned•n en werd net ainda 1933 door de iage-

. tred.en nreldcr1sis heV'ig geaohokt, net .kon zion doe~r de u•wi iins 
TUl Iadonesie en in mindere ma'te 'f'An ?/est-Indie een werkl.oaen
leJer Yo 400.000 perm11teren en een ultere politieke si•bilitei'* 
bandbaYeA. lferarad th.ana 3-oo.r de iiui tee bezeiiin~, . de fantutiaob.e 
kosiea 'i~tr 1.'1.01ierne oerlopvoeri.~,~. h.ot n:td?!ijllen van Centr-...]. 
~u.ropa a.la afnemer vw.n ~ondaw:tfsn, welke '9'1il lfad.~trl.-ndse nayens 
~verden 1'eraoheept, de Yerniel- ..._ bela.ngrijke delea Yir.A net 
indaatrie-.a.ppara;&i e.u Y&a steden, net (n~ wij vuri,g nopen de:f1-
Ai ti"f) verdNijnea yu Inionesie .Us bron van ai tbl.1.11i1n.kh net 
i!"GOt•ndaels ll1 taonaltelen Y'w.n Ned.erl..,nd ala ha.ndelscentrlut1 is 
net lederlandse ~apitalisme tot in zijn grandyes\en gesohokt. 

2. Made ale geYolg •~ &1jn p~asit~ire kolaniale qolitie~ beaohikt 
he\ Nederlandse ko.pi'ta.lisrae OYer eea btrtreklteliJk awa.lt prodllot1e
~ppa.ra...t. Rei is niet in s1iii.at met de ho~,g;-oai1f'i:Cltelde 1nd.u.str1ele 
laadea {1n de e"!!rl;J1;e pla.»-'b Amsrik..,, a.n weli he1i door ~en .grote 
aohW.deAlu' ilD ieke1;elld) te eoao-.rreren, noon de genele Neder
la.&'ldse arbeiderskla.aae ill l:l.et produ.ntie-apparaat te betre~u.·. 
H.et &-.1 d&arem poe~en door haadhartnt,; van h.et zo drastiaoh verla.&.gde 
levea~tp.e11 d1u• Ned•rl-.ndse a.rbeiders a1jn «i.Raten. 1Je aaranderen 
ea. de kos·len d.er oor.legavoer1a3 op de aohou.dera dsr grQte m&3S& 
van nietsbazitters •f te wentelea. · · 

3. 3e~esd voor een rildic&l.iseriag der ••·t''beiderakla.sse tenaeftlge 
van de tQe&eaomon Kl.aaa\egeaatell1Agea1 po-et de Nederlaadae. bear
,eo1a1e dece 1a naar de .. ora~i"one reoa••• ~· beierken. !eaelt
dor111Jd. word' Q.e 1Avl;>e4 der 'l'ier crot• U'l.lat• ( Jataat••· A.Ia1, 
Uailtr•r ea P!Ulipe) doer .reob.~aiftekae 4aelaelling aaa ne~ u.ih"ee
rud ersaan d.er bovgea1e1e (De lederl-.ndse Staat) Yergroot. 

4.aet 1a onder dese omstaad1gneden de •~ der Nederlandae ar~idera
klae•• ~nveraoeid te strijden Yoor herstel van n..r deaooratiaoha 
rech\en, het. ll.Gtldea vu ONlUD:O~LLIJlOS verkiez:i:rLgeu, V'erho,P.q 'nlll 
baar- leTenape11, oonilrole &Yor de. prodllo·Ue ·hr uJ. tocnakelilt& v.a 
de 1AY10.4 der trWJta eu. · · · 

5.·,"1&a:r ecnter een bela.ngr1jka Yer'betering van. la~ leYenspeil del" 
Jiederludae arbeideraklas•• biu"n net ra.aa v.m net k.ap1taliame, 
dat zion. aleob.ta ten koete V'a.D. de tlit'bu.i.1;iag der arbeidera en de 
onderirukte koloni~l• velteren «Diser-.te sea kuansa n•ratellen. 
Diet ••r ugelijk is, sal de YernieU.g1B6 Y&R net kap1 tal~aae, 
iD aamenwerking lllei de a.rbeidel":l der (JYII~ige E!lropese land.en en 
de nai1,~ing "'""n de V'er~igde :Jociali.stisohe :l'atea va.n Buop& 
en va.n de genele 'Rereld, de en.ige weg zija; die l'laa" YGor "~'
pao.pering en ondergang ia een derde atom.a.~soha IVeJ'eldeorlog be-
hoedt. ' · · 

6.0m de arbeidsr~klasse te bevriJden uit de chaos Yan net kapitaliaae 

1
' is een revolo..· tioan.ire P*rtij no.vdzak~lijk. ~en p~tij, die. d.e 
• ar~iderslcluae en· d.e UIU 'boeren voorgaat en leidt biJ hilA atrijd 

Yoor lotsY•rbeterin& en deaocratiaone re~~tea,·nen door ep&l~ag 
eJt (iaar het atellea •an o•ert;angaeisen Toor des1lla.s1es benoedt 
en op net 'beslissende JUGUtrlt de s-.r1Jd ·om d.e MOnt u.n d .. orde 

· NH 'lfe atellen. . · 
7.Als eeu d.t'tr!J•~ijo p...rtij !t..m de ... ~1.n.A • .P. nie11 worden oeaoll.otl'Nd. 

In de pl&.ii. ta """'n de onveraoenli j ke ltlaasens tri J d kc~rd ~ij op voor 
~eraoeaiBg met de bour§eoisie en ia bereid h&Mr bea._an •ls 
ar'be1derepazotij op te offeren ter<v;i,J..le Y~ de S.i.men·Rerld.ng 11et , 
kle1nbart~erl1Jk•t de klasset~trij::l Yerwerpeade elementen. ~13 n•••• 
deel lit.._n het onderd~l~sappa;ra. .. i der bQugeois:ie, staa1 'ri.Jan.dig 
tege:n.over de ..,.r1Jlleidsatrijd 'der ~ lnd.onaeisoh.e Devolldng, hoef't ill 
de pl~is dar 1.a.-.enat1•aal.e aolidariteit yq all.e Ye.t"drakten de ' 
reaotiouaire, a:r'b~tideJI'aYijandiae ""f'&derl4i.1'1d&nrdedi1J1ngtt gesteld, 
tu. eu. 



-·-a. De politiet der e.I)·~...: ia in wesen g8l1jlc aaa ·:lie der s. -a. A.~". 
O.fsohoea zij o.tl~.UZO, leden en alalllan:~ oa,ge1Nr1jfeld Yele e4r
lijke revol~iioaaalre arbeiders telt, is n~ leidi~ va1koaen 
eceoorri.Ulpeerd •• tot elk verr&la.d b~rei,i. Uu.nlc:eren:i u...a.r mia1ater
aetels, Yi.jliiJldig tegenov•r de onnrzoenl1.Jlte sb"ij·d d.•r !n·io
nesiers (velke zij uleoh.1UJ &edeelteliJ It onilers•aut, 011 I.n.d.one
sie YQor tie bQu.r&eoisie te »redden1

•), ouanuatiaob. en athi!Ulke
UJ& VaA de 'Mitrompea n.ationaal•bolsj•wis"Visone grille& der 
J'aliD-oareaaoratie, 1~ aij noon in staat, nooA bereid, de Neder
lUd$e ubeiders.klasae te 1eide:n. in de a~1J\1 teg•.a. llet kap1ta
l1&me. 

g. ~~o~:i·~!lilt~:,~~i~~\-~-~-~tn*l.t~.ii;~!· ~a:·~:r;:~td' 
rade.rl1Jlc.e• relorm:istiaoae politielt van s.J.A.P. e,n :J.P.tf. , 
toader enige •an~s onder de arbeiderskl~a• kan zij ¥la een 
M Yerw~tLl"'loaea laotor wordera Hsoilou.w4.., Had' lei.iin[$, wel.u . 
voora~eliJk ut~ &fvalligen der revolutioanaire. arbeidersbewegiag 
beet&•\, mls• elk Yertro~wea biJ ne~ ~edorl~udse proletariaat. 

10. De voor-oorlOtit8e rikfi'..A~• welke ~adanka haar i'ou'ea ( Jebondeanei.d 
aaa ne' li •. A.. ;g., n · oaaa •bep•rk:te opya~tlngea. om trent de ta.k:en -
en preblemen. der 1nternaUonale arbeid.ersklaa8e) ala de reYola
~ionn,.ire part1~1 van net led~trlaadse prole-.a.r1aa.t moea.._ wor4._ 
nsohai.l'Nd, klee:tt ia b.11u11.r oude ..-orm {ondanlls bii&a.r mCMdi,~e Toort
zetting v-.n de strijd •ader de l)Qi tae beset tin;.; in het .?d.L.L.• 
front} de oorlog niet overleetd. :~ij is u.i teen geYtt.llen in l'le . 
oouuniat•n.bond "p:ftG't: .. en. net Ooi!!Jf v~ !!.Tel~!~~~!£' 
Manie~·~· bij " • ~· 'be groepe~ sro1l"'!e i?fUen le .. 
tft'f'''Wiiii&li541 grrup Yi!Lil :aolajewild.-LetU.niatiln nebben :.iial\geslotea •. 

11. De.Oorwamistenbond n;partaows" itenllle~ltt eioh d~gr een ._ypisc.h
sectar1aohe, \ll.tra•U.nkse poli tiek en hee:ft ·de weg Yan. 'I,ellin 
verlaten. Aat1-parlem•ntair1 beitept ut kl•1nbt1r~erlij.lc-anarohis
t1aob.e opYa.tUn;;ea areat h.et we2uu1 vq :te reYolll.tiOJma.ire p<U'1i1j 
en de vakbewegiag llitgaade V<AA q.e reaotio.naaire, kaas1-revJlu.
Uoaa4re 'ine•rieen oatrent het nsen r411 de O.vrijdingastriJd d.er 
onderdr11ltte tolol11ale YOlkeren, is deze groep •r 1a ·eeu re
oe:rd•t1Jd in gesla~d, het vert.rou.·ven V'<lill. Tele re~gl~&tiouaire 
&rDeid.ers, ~•lke ia h.......r le Yoort&ettin.g dar R. ;J. A •. P. aagen, 
-.e verl1ezen. 

12.Het OoiBi tti V.ul Hevolationa.i.re Ma.rxisten en ha...r OJ'(Ja.tm "iJe H.a(ie 
Ootooern stellen zion op de basis van net Bosjewisme-Leniniaae. 
De vormi~ Yaft een revolll.tionnaire p-rtij, gebaaeerd op de begi~
selea YU Mux, }.aaels, Leain en .'i.'rotzlc1, welke de Nederlandll)e 
&r'be1d·8t'8kl.ase leid'i in. tta~ St2'ijd iegen b.e. kapital1au, be
sonaawt net ale een der eers~e en Yoornaamste taken van de 
revo~~iioanaire Harxia~ea ia Nederland. Het uitstellen hier..an 

· aa net vel.koun verr.w.d van 3. .o •. ;\ • .P. en <J.P.Jf •. ottte!cent ia 
werkelijkheida hoi orediet Y-n deae retormistisohe partlJen DiJ 
.Q.et lede:rludae proJ:eta.ril.lat Yorleaoene 

1J.nijeen in een l~ndelijk oongrea te Amsterdam op 23 en 24 Deoem
oer t M11lW. ten de 1A he t a. H. Me Y&l'erd$de Revolu111oua1re Mar
Xi.s1.•!l onr te ga..n ~ot de stic.b.,ing 1f&n. de 1li.!:.Rl~Uoaaa1r 
aomman~a,119Jlt.J!!J".~~,J. Z1j roepeA alle revol~10iii"i'Irir1Eiiiera.den 
i'r"'llir!.md ep,. !e&l tot de YOarnoede 1ie mako.n nn h•t N'edn-
landae proletariaat. , 

14.P• It.•J •. .?.. ia een !11-~J'~"~.I..U.J:Q.\\e .?a.M1j. :~tJ kent geen papi8rea 
leden. De in naar YerenTg'de lta.meraden, welke aich al.s vrij dlligers 
ia tie o or log tegon net kapi t».lisme besohol.lwen, d1en8n zioh geb.eel 
te g~~n TOor de aaak der arbeid~raklaaee. Haar Yora is deaocra
USiob-oe.utraliatiac.b.. la eenmaio\1 een bealai t.,seno111en, dan dieat 
dit onv~o~v~.rdelijk door elk lid te ~orden uitgevoerd. 

15.De R.:J.P. ia een ~).t~.M.t"'~-:l.M,;j].•p~rtij. ~1j voel~ aioh ten 
· aauwa'te verbonden r.aet de ona.ar!r11kten yan .:lle :u1de:N laadea. 

ZiJ beach.oJ.w1 d-. strijd der NederlAndse ubsidersklasse ala lader
d.etl v.an de s"tr13d. dar u'beidars d.er ~enele ·Nereld., 'f'tor welke een 
we~eldp<.il.l'tiJ 1er soo1al1s'l1sohe revolu.Ue ouatbaerlijk is. 31J be-

, groat de riet_~! .. I..!i!,~.tio..:~,l,, ·~•lk• in de J~•n der onlalllga 
g&eindi,de"'"'Tnel"• lmperiafl:atl.sc:le oorlos o11nruei.i •• onnor -
n.,..deltSt atreed voor de v•roroederiac van .Ule arbeiders ill d.a 
strijd iegeA de hel van hot img8~ialis .. , &ls deae ~ereldpariij. 
'UJ deel t ha.ar beginaeln. ea bealu.it zioh. ale n.ar lfad"!!rlandse 
Seot1e te :faJ"ae.... ·· 
~~~ ......... 



· .AJISOltRIJI! 

Vi\ge .. rij •~r.-.the~a~ 
N.z. Voor~gwal 242 Ama~$rdam c 

ltameraden, 

!let verheqt ens, dat wij tha.ns de!1n1t1eve geluiden kwm•n 
late& no reD em.treitt oue puti,j-u.i tgever1 j. Met ingang Yaa 1 Juu.ari 
1946 z4! hij ep Tolle kracht ga~ werken. ta v.rband met dit feit 
zullea ~T.tJ U ~egelmatig oaze oiraalairee doen toekemen omtrent de 
stud Ya.r& stlke:a ea de veorilim.den li"tuatu.u.r. ')1 t 1.a rie eerste. 
91\wlat:P ' · . e ••t ona zeer 'ger~enst voot·, da.t o...-er.U w~.;r.r~ di t enigssina 
kaa eea kaaeraad speciaal a~ewezen wo~dt als agent voor de ui~ 
aever1Ji zo aogeli~k. gesoh.eiden VaA net a,gentaohap vu ttne R•de, 
October". · 

Da ageatscll.appea z1ll.len bij al onze se:adin3e.n onmiddellSjlt een 
relteuas toegeonden Jcr:ljgen, welke ill elk pTal btaaen ~4 dapn uet 
NOr4e:a.veldaaa. Deze regeliag is absoluut .. odsakelijk voor ee:a ge
zude tinaao1ele o_pbouw •. De· bmeraad van .hei age:n:tsohap is daarnor 
veran•woordeliJk. ae~ is da4'om Y&a groot bela~t&, da.t de .._gen•ao.b.a_ppen 
aiet •••r beatellen dan ziJ veruedea biahea 14 dagen te kwmea ver-
kopea. , 

Zodra de tinanoiele poaitie Yan de Uitgeverij net toel~at sal 
-d• kertiAg ftf.lr bet e.gen,ec.b.ap wordeD verhoJgd, opda.t ook: deae een 
selfst&adige pos~t1e in de a!4el1~n. k.a iaaemen. 

In cUverae a.tdeliagea k-' htlt voor, u.-. 'brooh.tlree e.d. ge
~laatat kUnae~ wor«en biJ kioskea, boeknandelaare ato. Per l J~ari 
a. •• 110e'Mn wij een opaave van deze onderrutlliJ:lga ontvan~:a , ne'bbea 
oader vermelding v~ 4e oondi,iea o.d. ~P dese oas materia~ 
atae~~en. Na l Jan~aar1 zu.llen de'ze ataeara regelreoht dOor one ver
sorgd worcten. De apntsch.appu beatellen dWJ ttitalu.itead datgene, 
wat zi~ zeU .aodig hebbea yoar eigea nrkeep. 
li<&i:f!lRf . · :;t list in onse MdoeliA& ao rmel en ae veel mogelijk IHt 
popW.&ire U.cnuee ui't e ltomen ia de geest -ran •va't ·willea de 
Oosv.awdatu .. •• ~n.z• renlu-iom:Laire ooDllftJ.llietiaone poUtiek bij de 
aaaaa te prepageren. Kor1J aa he~ oongrea zal reeds ••• brochure 
o.-r de Iadenesieohe kwest~e versohijaen, w~an een grat oplaag 
verlteeht &!ill soeten ~vordea. Xamer~en, deae br.,c.nll:res lmnnen. ••• be
langrijke stimalans voor oaze Qr~anisatie vormen. 
l!Q~~~ 

De utgeverij 11Proaetneu.a .. sal sioh made bezig b.oll.den met in
en verkoop van A1ea11re en keedel1an.de 'boeken. Reed.a hebben wiJ een 
a~tal goode boeken besoh1kbaar, wa•rvan wij hieronder een speo1f1-
oat1e l•ten v.lgena 

;}t1stav M~.rora "l!'riedr1oh h,gela~ 
sea 'bitgra.t'ie v-.n hat leven van F. :f.l:lgal·S 
~n nteaw book, dat gedt1rende de oorlog onder
ge;'leken is gewee11t en welvariiend een zaer 
goede reoent1e n~. 
P~iJsa ingeaaa1d f. 11.;0. Geb.adena f 15.5Q 
t~•• delea in zeer goede veera.rlogse band. 
"De levende gedao11tea van lear~ lllarx". 
Eea geheel nieuw boekje ut eea ll:erte aama
tatting_ van de Marxistisohe leer. 
Gebouden in vooroorlogae band f 3.--

X:ul Kau.takia .. Aus der 1ri.ihaei t dee Mar.ld.siU1s" 
(een briefwiaaeli:ag aet i!Tiedrioh !mgels) 
Ia5enaud f 4,25 . 
\?lebowien f 5.90 eveneens in Yooroorlogse band. 

GQJJ.l g:wgwst 1 t 
:SOvendien b.ebben wij th.ans. 'leezegging van onae A. merikaaaae 

kameraden on•Yaagen, dat wiJ alle door nen uitgege-ren ~~ en' !flfttH in elk ltwantwn "zolang ve•rradig - Vlilll he:a ea be'b>ekk•l 
u~ ogu ...... al . dit - \11 terf~L&rd Engels• - materia.tl is :a.aar 

ons enderw&g en wij bopen bianeakert U een overzioht te doea toekomen 
van wat verkrijgbr.ar is. ])g "ESRS'!E ZJNDIN'~ :SOEDH 8 J)ROOmJ'RES IS 
uans olti>ERnG. ' · 

Zodra wiJ deae ontvaagen nebben zu1lea ~j hiervan .. d.-



•2• 
.tt.U.C 4MJl ia •De lode Ocw-.u• • Eaa..a.e,at r•tt ,_... ft•4• Vw 
epa a ena 4e bat ..._ ae&eUjthHea oa d1 aU•• te plaa.tna. 

, Jlaaat Ut ia uc aut ,allea. · 
De "S.01&liat W.rkera 1-.ti~, .... Aa•rikaaaae .. etie_hee~t 

NftadJ.ea •••PHd oaa nblijb hii\Q' et:'ca.aa "!tie DlUaa'• ea · 
aMaadeliJka .~ taeenti.aoll UJclso.bn.tt '~)Ot&rth Iateruti.oaal 11 '-• 

ta a..aea. flJ •••• lii•l"eP &laoDeautea aaa ,...r nap. ~ o.a; •• 
t o.so »• ....... ' - - . 

\f';Ulf1' Rl:&IYOOI. A.1JQBII.'S• n.a• •rcallle1l pYa, •• •••r geed 
beel4 'f'aa de •td1dt•l.f..ag 1'Ul de naeaeutrl3d ia Aaeri.U ea .-..... de 
•'-•d• -. ... ..a4e 1aYl-.4 ~ de s.w.?~ 

O•.neep.U .. U.e Mt aue Jaaelae .kalld'ad.U l'&a de Jt.O • .P. 
over~ •r..-.·•a.oialist ~&1" ea ~ara.n Iatero.aU.aal .... ,. 
u.u. ,._etieo.b. t13«•ohJ:'1ft nrit --••.•1 pwen., terwlJl w13 · 
tilau •u ... ~-' Ml'lobt .u,-.. 1re -~ Yaa UH Bal&iecb.e 
ea baaae see"t.S.•• en~> •.La· La:tte h.fti ... " •• "La 'f'erite• a v.Xer 
eaV.:al Quo.._ ... I•••ftaU.a.la • ut. etUoi..tle paJial.H&U.e •rsua 
vaa a.t I ~~peae luoatiet 0.&'1. 'N nil d'e Tiel"tl~ 1atena.tioaale. 

DJ.t is ..... te '-ft .... eea .-eapMt&Hle U.~.•'• Het ia · 
•••• YOld.oeau• • ... u taeY•r1J Ae ••rate a ••Ua~t•UIIe at:oot 
te pTft. •• a... 4•. fiuac.tea w ft:noWfea, Ue •••aa.Jc•lilll a1~·ne• · 
••• ftr4U"a MQlMU.C .,_ aa.. uti vi ••t,t. 

' te:ul•tlle ftrael.4a d~ --· ........... apa-..a;at••• n•r de 
_ •••• • &114~ p&'blieaU•• aa :Ut .._.. •-ti.ir ...U.Uht ....... 

ateet aal. nnea., Qda' ... .... aut u~ua'dp 1t4u s1oh 1a 
D.et lleat na •ue at ipTU aalla. Jmaaa · aiello. - · 

I 

O~-VQOR ORZE Ulfii~SRlJ • ......... 
"U'i qeT(I;.rlj J:l"'t•tileu • 

woa:i ftelei!UiiiL 

w.'J. .. O;p bet oaa&rea 1a al dit aa:ienaa.l ·•u inaace a 
.-el ·~ 1s ...t•delllJk te k••P• · 



B . 
Ont,.,erp.-Poli lieke Resolutie veor het Derde Qongree del" ReVQlutionnair Cemnru.ni s
tische Par"tij (R. c.,.p.) - Nederlandsa S~¢tie. yan de Vierde Internatioriale 

-------------------------------------------~-----------------------------------. . 
;r... Op internati-eanaal gebied kenmerkt zich. ~e ontwikkeling in het' afgelopen 
jaa:J;";t 
~· economisch, 
' door een wankel evenwicht in .de economische verhoudingen, met dui-
~elijke tekenen van verslechting: het oreenhepen van onverkoopbare voorraden •P 
het gebied van verbrqiksgoederen in de Ver~nigde Staten; voortsohrijd~nde lang~a
~e inflatie in Amerika en de daarTan afhankelijke gebieden; toenemende werkloos
heid-, soms op catastrofale schaal, r.;oals in Belgi~, Itaii~ en West-Duitsland; 
uitzichUoosheid van het Marsha.llplan ten a.anzien van de dreiging van een wereld 
~risis, doorda~ de oonourrentie tussen Amerika en Europa, en tussen de Europeea 
bourgeoiliief:!n onderling behoorlijke planning der wereldecenomie uitslui.t; tenslot
te het fei t, dat de zware industrie in Amerika en de Marsha.ll-landeri.· · sleohts 6p 
f:.ang blijft door de enorme bewapening, 'P~Glke enerzjj.ds ·de ihflatie in de }_lanA. 
·.•·crkt, anderzijds geen blijvende ui tkbmst kan •ieden z.nder oorlog, waarv-4or de 
scci&le verhoudingen echter niet gurtstig zijn. Door de~e elementen heeft de hui~ 
Ol~e betrekkelijke stablliteit;een geforceerd eri wankel karakter, en bestaat er 
'"d' perptanente crisis-dreigfng. ' 

' . 
b, poli tiek, 

door eenzelf~e ui~e-rst wankel ·evenwicht. "De .verhouding u.s.A. -u.s. 
s.R. hee~t zich ten.zeerste verscherpt in de strijd om Duitsland en Berlijn, en in 
de strijd om China. en andere gebieden in het ·verre Oosten •.. Heeft Amerika in West
Duitsland zekere voordelen behaald'tegen d~ U.s.s.R. en het stalinisme, ~n teger 
d~ Wsat-Eul;"opes: arbeidersklasse, door h;t ~eersl·aan van de strijdgol ven in Frar!l:•
rlJk en. !tali~, l.et~ clefini.tiefs is hi:ft.~ fteoh· Ol> het gebied van de, klasse~trijd, 
nooh in de koude oorlog, voor Amel'ika gew•nnen;. In het Yerre Ooste:n. aan de andere 
k~t, heeft net •p~aaien van_ de vrijhefdsstrjjd· der koloniale velkeren tot ·een vcr
z~ing van het imperialisme;,. en in China, riet Na.m, MalB.kka en andere gebieden 
tot een directe vereterking van het etalihieme geleid. ' ' 
, Het etali.nisme maakt zel:f een diepe crisis d .. or. De. Yoego ... Slavische kwestie 
--wingt tot tegenmaatregelen van de kant van Kremlin; het 'offensief van Wallst.reet 
C.wingt het stalinieme zijn rijen te zuiyeren; bovenal.eehter.wordt de crisis ver
~orzaakt doordat de verraderlijke politiek van het sialinisme het aanzien ~eeft 
a.an eppositionele stromingen, ftartegen het stalinisme ep de meest ·brute ma.nier 
moet optreden. De "linkee koers" heeft weliswaar een in~~n sto:bting voorkomen, 
maar aa.n de crisisverschijnselen geen e~nde gemaakt, zoals uit de huidige gelf 
van11 ~uiveringi':m11 · blijkt~ -. 

c. De perspectieven, 
. zljn in htofdzaak dezelf~e als iie,·welke het Tweede c;ngres 

vaatstelde, omd,at eok de factoren van het wankele eTenwicht neg aanwez;ig zijn.~ 
de mOgelij~heid van een_economische in~~~storting van de kunstmatige VQorspoed 
in Ameqk,a is meer nabij gekomen; de ui tweg riaa.r de oorlogslleorbereiding, sinds 
het !weede Congres d~or Amerika begaan, leopt dood zonder een oorlog. Deze il" 
o~hteJ;" gabonden aan: poli ti.eke vernoudingen, welke op het moment een impexialis
tische oorlog tegen de Sowjet-Unie onmogelijk maken. Het Amerikaanse imperialisme 
ziet in een oorlog de enige ui tkomst; en 'bereidt deze tha.ns actief voor;" is het 
.. "9 het gebied van •orlogs.producti~,. daarbij geholpen door de inschakeling van 
Vlea.t-Eurttpa met het RuhrgebieQ., en Japan verreweg de meerdere .van de Sowjf3t-Unie, 
de strijdvaardigheid van de arbeidersb.eweging en van de_ kolonial~ volkeren belet, 
ondanks het stalinietische verr~ad,, het ui tbreken van ·q.e Derde Wereldoorlog. 
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SlechtfJ 4t3" Y:t~:r;de I,nt~rne.tienaie ka.n ~ ~~~~l.:-derskl'h.ase eri ae ko~oni~le vo~eren 
t.::t een su9'pesvol 'offeneief t~pn de oo:;-ro1;"· vo~r de soeiale 'revdutie,. l'e~den. 

Tegel;ijkert\jdbestaan er kaneen• dat de erisis•an het stalinisme in de komende 
pc:riode op internati6nale seh&e.l hef.t':i..'ger wortt. De m:indere afhankel-~khi:dd van 
~ ·"t China v:a11 M{:io Tse Toeng v~ het Kremli~ ka:it' d.aa.r tbt sttortgelijke gebeurtenis
s -- 13-:!.S in Yoego-sia.vil:!' lei den, Uit niets b'iijk.t ~ dat he't atalinisme op interna-

·. -:·>lali sche.a.l bezig is hat verloren: v~rtrouwen te herwinnen~ De ontWikkeling 
y .: die crisis zal 'in gr•te mate af.he.ngen van de interne verhoudingen in de 
Sowj~t-Unie, en van de oa.pa.oi tei t van-ere sect'ies van de Vierde Internationale 
om h'Eit vertouwen van belangr\jke delen del" "a::rbeid'ersklasse te winnen. . ' 

II. Nederland. .:. 

Eoorio.misoh," . • · 
. is.de. :Neaerlands~ ~ourgeoisi~ .pgen~men in bet wankele interlia.tionale 

eve.nwioht, met dezelfde tendenz naar vers'leehting; ztj is. daa:rbjj eehter bijzonde:r 
kwetsb~ar doordat.de pijler van:t).a.a.r parasttair~ beetlii,an door de Indonesische re
v~lutie ,eriJ,stig is. a.angetast. Doo.r de .. della.r-s~haarste~ inrEUia.pa bebben de pro
ducten van ~e Ned~riarise liellte. inty.etrie en' gespeOia.liseerde 1andbouw een zeker 
'lf~e~~e~ied in.Eur~pa, tel'Wfjl h€f; lichte herstel, van:het Ruhrgebiad prof'iiten 
onleve.rt voo'r Rotterdam. l)oo.r deze on1atandigheden ·is Nederland in bijzonder-e · .. mate 
:.:.fhaillceljjk van de ~tab:i.ii tei t van de Europeee ec0nomie, weike op haar beu:tt ge
heel v~ ,A.qierika afharigt: Zonder Indoneei~ blijft de. Nederla.nds.e bourgeoisie eoh":" 
te:t·-.elke 'duurzame levensmogelijJ:C4~id ontberen. Di t, en de pogingen i:rl Indonesi~ · · 
haar zelfstandigheid t~ herwinnen, 'leid.eri tot een neergang ih de economisohe si- . 
tua.tie. De koloniale oorlog en de ontwikkeling van de internationale economisohe 
ve;r:houdinger.( ~:ri een·~ngUilstige. zin ~en de huidige· langzame Yerslechting- der 
econom:lsohe si tuatie in di t land in de taekomst' een bui tengewoon snelle ·va.art 
verlenen. De druk op d.e lErfensomstand:i~edel.l der. a.rbeiderslt;l.asse wo;rdt voort-
duren~ verzwaard; door •• ·eco'riomisc~ ort~ing'.' ell; zware 9elaf!\t~ngdruk betaal. ~ 
de kleinb'ilrgerij een zwa.re,'te.l voor de ~~il\jke 'situatiJ3 :der gro.te b.ourgeoisie. 
De inf1atie-tendenz~n, en, h.et .. ~ennelijk~ <;>ve.rwic,ht, dat ;in het .Europese verkeer 
i,_c Bep-el.itx-:partner op Ne.der-l!=lo~d heeftt. en 'de ·a.a_nva.ardi'ng_ doo~.Nederlan:(l van . 
v~ orwaarden, die e.en dee·l -van de moeiljjkh;ed:Bn van de Be~gische, indu~tri'e op kos
t. n van NeQ&rland oplosaen, leJd\ tot vel\d.E?-re versJechting van de economieche 
,J. tua.tie, en maakt met name massa.le werkl.oo..sheid tot een dreigen~ geTaar. 

~ . : 

1 .. poli.tieke verho~dingen in Nederland, : · ·> ., · . 
t ·- . .. WO.lf~e.n gek.~nmerkt <~.oor de. factoren, w:'lke 

het ·land aan zijn poll tiek-eotro.ische ligging ontleent, op een~ bijzondere wij.ze 
versc~erpt. door het all.~s .. ove;-beeraende bel~rig va.n d.e indon'esische kwesti~ voor 
de. ;Ned erlandse eqonom~:e en v~o~ de. poli ti.eke verhoudingen. 
·. De 'Y•lledige inscha.kel~ng van'het Nederlandse gebied.ill·het Amerikaanse machts-· 

berei}t, •dacir Nederlands eecmomisehe a:fh~elijkheid, en door zijn dee1name aan d.e 
West~E\lrope~~. Unie (Pa.~t van ~russel·) e-n het Noord~tlantisoh Pavt,. dwingen de 
po).itieke pa.~tjjen·, di€ -voor'f d~ze politiek v~rantwoordelijk.zijn>~ t()t ·een gemeen
S<.'happe~ijke politiek ~egenoyer de a;rbei,de·rskla.sse '· welk.e de mili tarisatie en J.e 
kosten · V:~ de • eeonO!Il1Sche Uni~s (B.e!telus, Mf}r~hall-landen). moet opbrengen. In 
dezelfde; richtin€v·van. verscherpt'e ;ui tb,U.iting ~n qnderdrukking dwingen haar de 
koloni,S.le oorlog, welke zwa.re las ten legt .. op :de schouders van het proleta:riaat 
t;ln van het kleinburger<}oJil. De ~.B.o., d~·"~ern:j.'euwing ,van het ambtenarenver,bod, • 
de 'Qurg,er;tijke staat ~a~ bele~ en andere dergel;.ijke maa.*regelen betekenen een ~. 
val 9~ de democratisch~ r~chj~yan de arb~idereklasse, en zijn wapenen van de • 
bout'geo_isie. tegen ve·rzet- v~n het PtOletar;ia.at tegen de veracherp\e ui tbui tin~. · 

Deor de bijzondere ontwikkel~ng op vakbondl'ge-.led, Uit de crisis van het'sta-
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1.5 rsme zich in Nederland ep een eigen Wijze. De radicalisatie na de oorlcg ui tt 
Z.l'Jh in Nederland door e-en'versterking van de C.P.N., maar vooral door een sto~ -
rc11tige groei van de E.V.C., welke op een bepaald moment op alle knooppunten V[:' 

de klas_sestrijd een overweldigenQ.e aanhang had. De crisis van het stalinisme ui t.c ' 
-: ~ioh in Nederland ook speoiaal op vakbondsgebied, door de snelle neergang van d .. 

E. V. C. na het stalinistische verraad aan de gr~tte zeelieden- en havena:..~beider:s-
staking in 1946, en vooral na de fusie-comedie· in hetzelfde jaar. De stroming 
·ian het stalinisme af, leidde daar, waar he:t stalinisme een sterke gr8ep op h<' ~ 
~pparaat had, tot desertie en versterking van het N.v.v., daar waar ie si:;aJJ.:J.~, · 
tische invloed in de E. V. c. niet overheersend was tot een scheu..~ing~ als _;_ :-. < 
~erdam. In alle gevallen had het stalinistische verraad demoralisa tie to~l c·, ·:, 
De R.C.P. is er tot nu to .. niet in geslaagd deze stroming van het staJ.i.n:L.::;!:·:-. c·~ 
op te vangen, deels door zich niet snel genoeg te hororienteren~ dE:!els do~l:: __ !l?: 
li tieke fouten van partijled.en-. -:De ___ leid.lng-werd-ciaard.oor--overg-eio.f8ri. fi.a~--cer.trl!=i · 
ten-(Ro-tterdam)t of de-arbeiders werden aan zichze1f cvergeJ.aterc. e~'l zochten een 
:rustpunt in het N.V.V. Andere resoluties handelen over de w-ijzo vGn ortrGden ten 
~anzien van deze factoren. 

Op partij-politiek gebied uit zich de crisis van het stal~nisme tot dusver in 
deserties en 11 zuiveringen11 • De trlinkse koers" heeft, juist door de efbraak van 
de E.v.c. in Nederland nog maar weinig effect gehad. De "zelfcritieken" hebben 
de C,P.N. nog geen nieuwe stabiliteit kunnen geven, maar wa~~n aanleiding tot 
nieuwe deserties en "zuiveringen". Nieuwe 'ontwikkelingen inhet internation.<~.le 
stalinisme als vervolg op de Yoego-Slavische kwestie zouden tot consolid&t.ie 
en versterking van georganiseerde fracties in de C.P., en dus tot scheuringen 
kunnen leiden. · 

Zowel de economische ala de politie~e strijd van de arbeidersklasse wordt be
heerst door de Indonesische kwestie. Een voortduren van de koloniale oorlog, of 
L.,n verlies van 'de Indonesische roof, zo-u<len een omwenteling in de Neder1andse 
t:conomische en pelitieke verhoudinge~·yerc.aorzaken. De verslechting van de levens., 
O~J-standigheden, het directe ltjfsgevaar der Nederlandse soldaten in Indonesie, 
zullen de fundamenten van het. politieke leven op de duur. ondermijnen. De tradit 
onele bindingen aan de co.nfessionele partijen en vakbonden, vooral in het Rooms
_Katholieke Zuideh, zullen de catastrofale gevolgen van een verli-e~ der Indonesi-. 
sche meerwaarde-bronnen, of van een permanent geworden koloniale oorlog, op den 
duur niet ku:nnen overleven. Op de duur zal het gevolg van de Indonesische revo
lutie zijn, dat tot nu toe sociaal-rustige gebieden, ontsloten zullen worden V"onr 
de massale klassestrijd. De stroming van het stalinisme af, en in het bijzo~der de 
.afbraak van de E. V. c. , werkten tengunste van het reformisme. De verscherping 
vande economische en poli tieke verhoudingen, vooral door de Indonesisphe kwes·i.:i, 
za.l echter niet toela.ten,iat de P.v.d.A. lange tijd als "rustplaats" van de a.::--tft

derskla.sse zal kunnen dienen. Integeni.eel, het vollopen~van de reformistische v<~
bonden zal, na verloop van tijd~ tot verzet v-88 de daarin georganiseerde arbeiders 
tegen hun levensomstandigheden en tegen de )mreaucratie leiden. In de P.v.d.A. 
zelf zullen op den duur dergel~ke versohijnsGlen niet kUnnen uitblijven, vooral 
wanneer door de druk van de Indonesische kwestie ook de :ll&biburger,Y. tot fell.ere 
opppsi tie zal' dirergaa.n... De onoplosbaarheid van de· Indonesfsche kwestie, het cen
trale probleem van de Ned.orlandse bourgeoisie en haar regering, kan tenslotte · 
tot regeringscrises enhet oristalliseren van uiterst rechtse tenden~en leidert, 
welke ook van die kant t't de afbr()kkeli~g van de P.v.d.A. zullen bijdragen. 

De eplossing van he:t Ind~neS::ische pro"¥l.eem-welke geen andere kan z:ijn dan de 
vo·lletige onafhankelijki\-eia en de 1erugtrekking van de troepen .... begint h<r-e lan.;.. 
ger hoe m~er in het be~!tz:ijn van de arbeidersklasse vqorwaarge te worden v~or
de 'plossJ.ng van de prttble.tnen van· haa;r levenspeil.- Doordat het probleem van het 
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be~ind_ig~h ~an de koloriie.le oorlog zfeh. s~elt ~18 probleem No l. t. komt de~}etr~d, 
op e13n hoog politiek peil te.liggen~ .· D~ 8-trijd -tegen d~ kolonia.le oorlo.g{ en vo~i 
het Indonesi~-los-van ... Holland"o:;.nul 'be.r.gt- een str\jd voor, ·de omverwerping v·a.n ·de .. 
regering a.ls laatste. eonsequentie in zieh •. De erve.ringen van, de e.oonom;ische st~'d · 
waa.rin de arbeid.ersklasse 'Zich geplaatst det tegenover·het gehele ma.chtsapparaet 
van de bourgeoisie, werken in dezelfde richt.ing. 

De grote omvang van de~e taken. staa.t· in geen enltele v~rhouding tot de desorge.,. 
nisatie en verdeeldheid, .waarin stalinis~en en reformisten de e.rbeidersklasse 
he'bben gebra·cht •. Deze be-ide factoren (het bewustzijn van de enorme takenf en de 
absolute noodzaak van de ma.ssale en algemene strijd,• en de verraderlijke leidin
gen} zijn de oorzaken van de lange wind.stil te in de kla.ss.estr~fd in Nederle.n_d. 
1\ergens is het sohreeuwende geb-l'ek a.an een rev.elutiona.i:r.e leiding ten aanzien 

van een versoherpende si tua1d.e zo gr.ot,: -als · in het .Nederland-van--deo.kolonia.le 
corlog. · -·· 

III. Vooruitziehten en taken qer R.c,:;P. · ·;.. 

De· verdeeldhe:id en iie de{llo:ra.lisatie i-~ -d.e Nederland~e arbeidersbewegirig, en 
de eno-rme ti;Lken waa.noor de Indoneeisohe revolutie .haa.r,, stel t, ma.ken in de hui-

. dige situatie de propa.g"anda en: strijd voor de etrijdeenheid, het eenheidsfront der 
arbeiderf!organisa.ties 'tet centr.a.le or:i,eritering van de' taottek d~r Pa.rtij. De ab
sQlute nood~a.a.k van de massale ea algeJBene· strijd., ~P leuzen die geldigheid heb
ben vo_or .d,e gehele a.rbeiderskle.ese of vodr seer grate. seotor.en <daarvan, di-ent 
tot paqis' voor -~n·ze propaganda voo'r het eenheidsfront.- Op .economiscn gebied' zijn 
deze leu.zen neergel,egd in de vakbo:ti,aresolutieo~ De ineest brandende politie.ke en 
t:co~om_isch~ leuzeri, op grond wae.rvan we· -de pr~j)a.ga.nda voo_r de· eenhei<f moeten voeren zijn: . ' ' . ' - .. · .. · . ,' ·_ - .. ·.. - . : 

1. VERDEDIGT DE DEMOCRATISCHE RECH'JmN 'VAN DE ARREIDERSKLASSE ·EN .HAAR- ORGANIS.A ... . 
TIES t WEG. MET DE P • B • 0 •. I · VOOR .BE!r ONBEPERKTE STAKINGSRECH1f l _ VBIJ .. . 
HEID VAN DE VAKBONDEN VAN DE STAAT ! eJJLz. 

2. VERDEDIGT RET LEVENSPEIL VAN DE -UU\EID~RSKLASSE !. WEI1 MET DE tOONSTOP. ! 
VOOR EEN MINnroM-LOONvLOER V.AN~ t 6o."':';..t JEScHERMD DOOif.DE OLIJDEJJDE LOON .. 

. SCHAAL ! GiU HUURVERHOGING ! VERDELI:lfG ,vAN DE 'WOONRUIMTE l1ER :BOURGEOISIE 
DE WONINGBOUW ONDER CQNTROLE DERARaEIDERSKLASSE! GLIJDENDE URENSCHAAL l 
VOLLE UITB:ETALING VAN liET LOON mJ WEJ,U{LOOSHEID ! . , , 

. ., 
3. tNDONESIE LOS VAN HOLLAND, NU t DE TaO:EPEN. TERUG . ! 

4. WEG ME'.l3 DE QORLOGSCOALITIE J VOOR EEN"ARBEIDERS- EN BOERENREGERING ·. 
Overlil waar daa,rtoe a.a.nleiding blest~at, zf!.l de p'ariij ·de-'stalinistische, reformie 
tis¢h~. en c;ent:dstisel'l.e pogingen, '''Om de totste.ndkomi'ng van de strijdeenheid te . . ,_ '• 
sa:boteren, a~ de kaa.k moeten stellen. · · · - · · · 

-b ~ Ove;,;al · waar de partij de /geva.ngene. dreigt. te wor,den, van het isolement van sta
linistisQhe of oentri.tische <?rganisatiest moet zij zioh weer·. bij de masse. • s voe
gen. -De part)J als geheel, en de pg. 's in de bedrijven, in de va.kbonden o:f' in aJ).de
~e-- O!ganisaties ~ in het bijzonder, . zullen .na.uwkeurig moe ten _nagaa.n·, wa.arheen .de
massa' s zich begeYen, en zij zullen wa.ar da.;t. mogeljjk is niet moeten a.a.rzelen, zich 
aan het hoof~ va.n opp.Osi tieb~.w~ginB'E\ln .. t.e · atei.len.•-- ep. de l_eiding a.an ate.lini sme, · 
reformisme en centrisme .te b~twisten. ·De partij. '$al van· de crisis ·van het atali• 

~ nisme .moeten profi:teren .doo:r· op groter, of 1t+ei,n~r scha~l, · op basis van de bove:rt- • 
aangegeven orientatie, 9PP08iti:onele a.rbei:"Clers~om ziah te ver~amelEJn, en nieuwe 
kaders tot zi ch te t:rekke.n ~ · . · . 

Ten aanzien van een eventuele ontwikkeling van opposities in de C.P. met 
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enige axbeidersbasis, za.l de Pa.rtij zeer .waa.kzaa.m moe ten zijn. Zij zal te~ert deze 
lftromingen zeer soepel moeten zijn, en alles moeten proberen om deze gi-o.eperinge,-, 
of delen ervan te winnen voor de Vierde Internationa.le. 

G:Nte aandach~ z;al de partij moe ten besteden aan het werken in· het N. V. V. o. ··; . 
de P.v.d.A. zal nauw moeten worden gadegeslagen. ··Door haar waa~zaamheid ~al d:.· 
partij moeten voorkomen, dat het stalinisme ;· gebruik makeud yan de versc!un:·J.·::_;1g 
der economische en polit:i,eke verhoudingen, n;l.et wederom grote.massa's to-~ ~.:L!-, 
.., ·.tl trekken. · 

lV. Besluit. 

Het is moeilijk te bepalen, in welk tempo de internationale economisr~he ec 
puli tieke factoren, .en in welk tempo deee in Nederland, zich zullen gam~ r:-·•~ c. 
wikkelen. Zeker is, da.t al deze fact.ren werkzaam zijn in de zin van een ·r•y;--

. scherping van d'e kla.ssestrijd. Het alles beheersende probleem is dat var. .~·~ .se: 
lectie der strijdkadera. In di t larigza.me en moeizame prdcee, dat zich, r.~.A. }~et 
dieptepunt van scheuring, verdeeldheid en demoralisatie niet ver kan zjjn~ :wal 
gaan voltrekken, zal de Nederlandse Sectie van de Vierde Internationale eer.. 
grete rol kunnen spelen. Voegen W5j ons bij de mas sa's! Ton en wij ons ·de be.~·:·~ 
strijd~rs tegen verdeeldheid en demoralisatie! Laa.t •nze leuzen, overal W2~ 
mogelijk is, zowel in verkiezingen ala in andere acties, ~an de arbeidersk~_.,, 
de oplossing van haar problemen aan de hand doen! En v~oral: ·1aten wij dae.:c. 
waar wij over ka.derelementen beschikken, niet aarzelen onze orientering in d.e 
practijk te brengen, en ons aan ~et hoofd .van de strijd te stellen. Voeren wij 
deze orientatie op juiste wijze uit, dan moeten in het komende jaar de kaders 
van de R,C.P. zicl;l versterken, dan moe't!P"'l wij de gron1!lag_kunnEm leggen voor de 
verovering van de leiding van de meerde!h~id der Nederlandse arbeidersklasse, 
voor de socialistische revolutie! Voorwaarts! 

' ,., ' ' 
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DE INDONESISCHE REVOLU~IE. VOORUITZICHTEN EN TAKEN. 
- Resolutie, aangeboden aan het Derde Congres der R.C.P. 

I. Scheiding tu~~en bourgeoisie en p.roletariaat. 
De ontwikkeling in·Indonesi~ bevestigt tot in details de analyse van het 

Tweede Congres del" :a.c.P. Ui tgaan9.~ .van deze- thesen is het mogeHjk de gebeu,.rte
nissen te ontleden en de'toekoinstige ontwikkelingen te voorspellen. 

Onder de dreiging van de eerste mil:ttaire a.6tie zocht de opkomende inheemse 
bc.urgeoisie in IndonesH~ nauwere ,aaneensluiting b'ij de volksmassa's. Dit kwa.m 
t _, t ui tdrukking in de vervanging van het Derde Kabinet-Sjahrir in Juni 194.7 _ 
,·a or het Kabinet-Sjarifoedd.in. De acheuring. in de Socialisti ache Partij, waarb1, 
Sjahrir een nieuwe pa.rtij vormde, en de vorming van het P.N.I. - Masjoemi - Ka.
binet (Hatta) in Janua.ri 1948, duidde het punt aan, waarop na de eerste kolonia. .... 
le oorlog de coalitie met de leiders van het proleta.riaat en de arme boeren . 
verbroken werd, terwille van een nieuwe overeenkomst met het imperialisme (Re:r
vi,lle) de aanvaardi~g van de Van-M•ok-Lijn, en de terugtrekking der Republikeif'~ 

-se troepen uit door Nederlancers nog onbezette gebieden tengevolge van de Ren~ 
Ville-overeenkomst, toonden de strijdende ma.ssa's het karakter van hun leiding, 
waaronder die der stalinisten, in de pra.ctijk. 
Na hun uitsluiting uit de regering gingen de P.K.I. en de onder haar invloed· 
staande partijen in een vrij gematigde •ppositie, da.artoe gedwongen door de ra
d.iea.lisatie van de volksmaesa's, en door de "linkse" koerswending van het Krem ... 
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lin, dat ~:a· Indonesis'che revolutie a).:s een pi~n· in zijn soha~spel tegen de U.s.;_. 
lesohouwt, besloot, - toen in Juni 1948· .. de r~gering-Hatta een verdrag met de 
So:wjet-Unie weigerde, .en. deze zich d.\iidelijk op Iie:t Ainerik~se imperialisJne o
l'ieriteerde - tot eEn soherpe koerswehdilliJ'~ 1le fusie van de 'P.K.I. met de partij · 
van Sjarifoe.d.din en ·setyadj'i t, de zending 'va,n Moeso en ae gelijktjjdige "zel:f'kri-:. 
tiek", kondigde een staltn~stisohe ete;a.tsgreep aan •. Na de ·ja.renlange verre.derlij
ke poli tiek der atalinisten; -volgde de ;ops~and van Ma..dioen ale een avontuur, hoe
zaer een verscserpte strijd van he:t prt::letariaat en de ma.ssa. dar arme boeren tegen 
de regering Hatta ook in de lijri der ontwikkeling lag. De opsta.nd te Madioen was 
eohter op bureaucratisoh o¢mmando, 'zonder voldoende voorbereiding, en op een on
voldoend program te voorschijn geroepen 1 had h&t kara.kter van een avontuur, door
kruiste daarom de werkelijke beweging van de arbeiders en a.rme boeren, en gaf de 
regering Hatta de gelegenheid, d:e gehele beweging van a.rb·e.idere en arme l:>oeren 
zware slagen toe te brengen~ Deze vroegtijdige opsta.nd was ~iettemin een striJd 
van de arb.~id ersklasse, en bezegefde in fei te de seheidirig van de inheemse bour
geoisie ·en de volksmassa' e, zonder de.t .. 'zowel' door d.e organieche zwa.kte van deze 
bourgeoisie al,s ,~oor ne~ beperkte karakter V:an. de ;o_pstand '!. · een beslissing in de
c:;.; strjjd viel. Wel heert deze avontu.ristische koers · der stallnist&h, die de. ar- . 
~. ideraklasse avenal's. de rec~:t·~e koers, die ~ar.aa.n ~oo·:J::a.f •ging;: duur te staan s.,. 

·. :;·ek6pen, net prestige :van het ·atalini~une onq.er de v~ll~smaasa.' s· ten aeerste 
-· zwakt. · - , t 

II. De. tweede ke)loniale oorlog en zijn gevolgen :hi Indoneai~. 

a. . De posi tie der Republikei:hse letdere • 
. De fei telijke sc~eiding· tussen de- inheemse bourgeoisie en de ma:_;;sa.' s van ar

beiders en arme boeren, 'isolee1:'de ·de Republikeinee regering, en maakte haar vrjj':" 
we_l _machteloos tegen de aanval· van he.t. Nederlandse itnperialisme. Evenmin ech-ter. 
veroorloo·fde de ~ termate z~akke eoonoirtis'ohe posi tie van de inhe·emse bourgeoisie 
haar, de Nederlandse eisen van mili tair'e oontrole over het grQ~dgebied, controle 
OP- de buitep.landse han~e~ en afschaffing van de buitenlandse dienst van de Repu
bliek, te aanvaarden, omdat dat gei\)k' iou s'taan met! haa.r'.volkqmen ei:i,rtlinatie. 
:t!iet.in staat, ze.lfstandig een cempromis te bereiken. noch om serill\lze weerstand 
te bieden tegen de imperialisten, bleef haar geen andere mogelijkheid dan zioh 
volledig te baseren op het Ame.rikaane~ imperialisme. De leidende.Republikeinae 
functionarissen boden geen weerstand tegen hUn arreatatie; in plaats van zieh te 
baseren op het verzet van de volks~assa•a tegen het· imperialisme, steunen zij op 
de beslui ten van de Veiligheidsraad,' die slechis vo6rzien in ·een schijn-herstel 
- en een werkelijke liquidatie - van de Republ~ek. De gevangehneming van de Repu
blikeinse leiders, en hun bereidheid de strijd der volksma~sa's tegen de imperi~ 
alistische legers te verre.den, hebben aan hun leiclende 'positfe in de Indonesische 
vrijheidsstrijd, defini tief een einde gew~a.k.t •. 

b. De guerillastrijd 
De aanval van het Nederlandse i.mperialisme op 18 December 1948 had het uit~ 

gesproken doel~ de Republiek.volledig te vernietigen. In de Republiek betekende 
d·eze overval op z1chzelf reeds de complete nederla.ag van de voorsta.nders van een 
ccmp:romis met h~t ... imperialisme. De 'gewapende'*strijd tegen de imperialisten, doet_ 
z':·_ leiding op de meest beslis:h.e e~~en:t'en· .van de arbeiderskla.sse en de maesa · 
~cr arme boeren overgaan. Der leiding de~· guerilla's berust thans de.els bjj ver-

'1illende Republikeins~ noodregaringen~· :waafin vroegere, burge:rlijke leidere 
~ .1 grote ·rol spelen, deels 'j;ij_' direct met de massa .verbonden onverzoimljjke strij
de:ts, als Tan Malakka •.. De noodregeri:rig ·op~ Sumatra heeft zich (pro€ram van de re
gering Sjafroeddin) gesteld op basis van·. de volledige onafh~elijkl:ieid van Java. 
Sumatra, en M~dura. Hetzelfde program garandeert eehter de onaantastbaarheid van 

., 



de bui tenlandse .bezi ttingen• , ,. . 
Een nieuwe .di~ferenti~ring· binnen de guerilla-atrijdkraohten is op deze Wijze 

onvermijdelijk. ·Ret 'proletariaa't, gesteun~- _doo;r de masse. der arme boeren, veoht 
voor de vokomeh ():hafhankelijkheid en politie~e eenhei?: van de gehele arohipel., c11 

voor de onteigening yan de bui tenland~e .. bezi ttingen en plantages~ Van bet groo ,_, · 
ste belang is het • dat op be.ffis van· deze overge.ngseisent op _basis· van de theor:1c 
van de permanente revolutie, zioh een proletarisohe leiding vormt, die gedurende 
~;n door de guerilla-geve~hten de ~aiding van 'de RepublikEdnse. strijdkraohten en 
v:m de bevrijde gebiedep. op zich neemt. Een dergel4jk program van .onafhankelijkheid 
~n eenheid van geheel Indonesif, verbonden aan de eisen van de sociale revolutie 
zal:. ook de beste, en op den,dUur enige Yrijze zijn,·om'de volksmessa''S te mobilise-
ran voor de strijd tegen het imperialisme. ,. · 

r:u. De ontbinding •arr· hat leger der imperialisten. ·· .,,. 
··' . 

De opstand der Indon.esische mas sa' a, c en het voor--- ·gaande verzet der guerill;_,B 
vergen een militaire krachtsinspanning, die verre uitgaatrboven die, waartoe h0t 
Nederlandee leger op den duur in staa~ _is. Haar. beperkte kraohten en de fantf'-
ii sohe .lengte der re.vi tailleringslijnen, · veroorzaken een enor.qte slijtage a.an :n, 
,:un en materieel. .. ~et niet-na.komen van de a.flossingsbeloften door het opperbrc:v 
de moeilijkheid of onmogelijkheid om op grate schaal nieuwelichtingen onder de 
wa.penen te roepen, te trainen1 uit te ru$ten en te tranporteren, mak:en de toe 
stand der Nederlandse troepen in Indonesi~ op den duur ohl;loudbaar. Het ui tbli.J•;;;,: .. 
van definitieve successen tegen de guerilla's, en het gebrek aan aflossing en 
verzorging werken starke defai tistisohe neigingen onder de expedi t,;ionaire lege1·-· 
maoht in de hand. Ret leger, voor .een zeer groot deel i'ui t dienstplichtige. pro
letari~rs bstaande begint - en dat .in toenemende mate naarmate de oorlog langer 
gerekt wordt- in de nederlaag :van.hat fmp~r:talisme" de koxtat~ weg naar huis te 
zien, en ui t het klasse-karakter van d~. ,o()rlog argu,rilenten te putten, welke tot 
het groeien van het revolutionnaire .. defaitisme in het Nederlandse leger 'mo~ten 
leiden. · · 1

· • 

Dit gistingsproces in de N.ederlandse troepen, geremd !oor hun volkomen · isofe-
ment van het Nederlandse proletariaat, door de vreemde omgeving en de.enorme 

moeilijkheid van massal,_e desertie in deze omgeving, geremd ook .door de straffe 
militaire discipline el?-· d,e politiek. de~ traditionele arbeiderspartije:Q ' zal niet
temin ~~n der machtigate factoren van een Indonesis.che overwinning vormen. Een 
juiste proletarische en. interna.tionalfstisohe orientering in het kamp der Repu .. 
blikeinen en de kristallis~tie van de r~volutionna~r-de~aitistische tendenzen h 
llet leger, zullen tot di t prooes maohtig kunnen bijdragen·. Van de allergro.otste 
betekenis zal hiervoor ec~t.er zijn het ma.ssa+e yer~et tegen de koloniale o.o~l_og 
in het Nederlandse aohterland. 

IV. De Indonesieehe kweetie in Nederland. ·omwenteling in, ie Nederlandse poli~,ie-
ke vrrhoudingen. -· . 

De dwangposi'tiie vs.n. de Nederlandse bourgeeisie inzake IndonesH1, zoals ge?on..-; 
stateerd in de resolutie van het Tweed~ ~ngres der :R.c .. P., heeft niet n~e~~ten 
zich te verscherpen. De voorspelling, dat"zij geen ander perspeetief heeft, liar 
VHn de. oorlog, een eorlog, die thane een ·slepende verm heeft aangenomen", is t::'.:'

bleken volkomen juist te z:ijn. Zij is noch in staat in leven te bl:ijven zonder.de 
uitbuiting van Indoneei~, noeh bereid deze uitbuiting te delen met Amerika en 
de Republikeinee bourgeoisie, evenmin eohter iij ma.chte het verzet der Republi
keinse masse. s te breken. De voortgezette koloniale oorlog zal de Nederlandse 
ec•nomie volledig uitputten, de tegenstellingen in de bOe2iem ~an de Nederlandse 
bourgeoisie ten zeerste verscherpen, en een,voor dit land ongekende impuls ge-

? 



ven a~ de }U.a.ssenstrijd.' · .,~ ' · ,. "'* . 
De ono.pl~sbaar.heid van :het Indoneeisch( proble'em voor d'e bourgeoisie ·,.;. niets 

da.I\ e·en 'qijzonder -~spe~t van de. deodscrisi~ van het kapitallsme -' z~al a.anleiding 
geven tot een verregaande verdeeldneid. in haar rijerl:. Die deleri, welke niet in 
rle eerste plaats steuner( crp a.e· uitbui;ting:· cfer lnd.nesisohe arbeidskra.cht, zullen
steun zoekend, blj de kleine 'burger~j', in to..E!nemende ma. te a.a.nsturen op een · comp~::o""' 
mis, da.t zowel een goeddeels toegeven aai{'Amerika's wensen als aan die van de In
;_1eemse .bourge-oisie zal inhouden. De keloni'SJ.e maatsohappijen, en ·de grote, met he c 
E:'lgeise kapitaal -verbonden ondernemin~em \Shell,-'Unil,ever) zul~en·ve_eleer trach-
-: · a de gehele' Indctnesische ·roof te behouden, en Amerika voo:r de keus te plaat-
: ""':) ofwel iich voll.eqig aohter de NederJ:andse bourgeoi-sie te plaatsen, ofwel 
'- r n ineell.storting van strategiseh .bela.rigrijke posi ties ilt het "llarahall .. front 11 te 
o:iskE,;ren. . . ·. · .. ··· · · · · · 

De ··gehele Nederia.rtdse \ourge•is'ie fie g~eodzaakt; de ui tb1titing ·van de Neder
J.aridse arb_eidersklasse zowel als de ~ · ~» het kleinburge~ti•m -tot het ui terste 
te versc:herpen t om de ko-e~t·en 'van de kelonf~le · oorlOg op te 'brengen, en de win- - ( 
e~en der koioniale maat1;3~happi.]~n te garah~~en. Beh.alve ieor de enorme ui twer-
kl.hg Op het prolEitariaat t zal di t ioer de (iM Op de klefne iurgerjj, Va.l'J aoor
slaggevend belang in de Nederlandse politiek worden. Een voortgeze1te koloniale 
oorlog zal leideh tot een crisis in de tradi tioneie ·arbeiderspartijen, en im. de 
c~nfessionele partijen en vak\enden, en een omwenteling in de Nederlanase politiey 
.lus verhoudingen vereorzB.ken. Een verlies van de Indonesisehe meerwaarde-bronnen 
zrl echter dezelfde -uitwerking heiben. Het Nederlandse·kapitaal, dat voornamelijk· 
rls woeker- en parasitair kohniaal kapitaal·leefde, vormt een tier ·zwakste _soha-

ls in het wereld-imperialisme, en valt daarom ale een der eersten ten offer 
'1. de doodscrisis daarva:n. Di t zai op den dtiur· de si tuatie in Nederland tot in 

verste ·ui thoeken en onder de achtelijkste lagen der bevolking, ·grondig revo
lutiolUleren. 

v. Vooruitzichten in de Nederlandse klassestrijd en de taken der R.C.P. 

De Indonesische opstand treft de Nederlandse -.ourgeoisie in_haar slagader. Ne
ierl~nd, d~t tot nu to• in vergeljjking met andere Eurapese landen een periode 
'1en per:i,ode van be~rekkelijke klassevrede heeft gekend,. zal daardoor onvermijdelijk 
.:.n de revolutionnaire.:maalstreem meegezogen worden. -Sleohts .de steun van het 
fumerikaanse imperialisms en van de landen van het Pact v~n Brussel, de verrader
lijke pQlitiek der traditionele arbeiderspartijen en het bestaan van de confessio
nele vakbonden .en partijen, heiben deze strijd tot dusverre grotendeels verhinderd. 
"Je ontWikkeling van de wereldeconemie zal Vt>Or een belangrjjk deel het tempo van 

·.: revolutionnering van Nederland bepalen. Zonder enige twijfel zal de Indonesi
yh~ kwestie een doerslaggevende rol spe~en. 

De reformistisohe partij is volkomen mede-plichtig aan de koloniale oorlog. De 
'3talinisten, na de poli tiek van de regering in feite ondersteund te hebben 
~J.inggadja ti) na.men na een· felle "zelfti;j, tt-ek" een linkse draai, karakteriseerden 
mn bondgeno1J•n van gisteren (Soekarn,o,·natta enz.;.) als fascisten tljdene de OP·· 
::tand ''te Madioen, om thana een dubbelzinnige ·rol te .spelen, door weliswaar de te-· 
~:-ugtrekking der troepen te eisen -en het "recht op volkomen afscheiding van Neder
·.an<l te erkennen, echter te weigeren, de leuze "Indonesi~ los van Holland, Nu ! 
te voeren, en duidelijk de weg terag naar de reohtse· koers open te houden. 

Slechts de Revolutionnair.Communistisohe Partij heeft een duidelijk en standva~
t:!.ge revolutionnaire koers gevolgd,... z:i,ch baserend op de opvattingen van de per

.1ar.ente revolutie. Sleohts "de R•C.P. heert als verdedigster van de Indonesische 
~eYolutie en van de belangen der Nederlan'dse arbeidersklasse, een onbevlekt banier. 
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De taken van C.e Ned.erle.ndse Seotie van de Vierde r:n••ttnationale "blijven d,~ 
zelfde als die ge:formul.eerd i~ tie stell\nge:n van one Tweede Congres: De direote 
aolidari tei tsaotie met In-to:nesH~, door ~e o~ga.nisatie van de boycot en <fe aotie 
voor het terugtrekken der troe)en; te voortduren~e propaganda van het 11lnnonesi8 
los van Holland, Nu ! "; de verbinUng :v~ de econo.misohe strjJd der arbeiders
klaase met de str:ijd tegen de kolonia'l.e Q~rlog; het pro.pageren van de leuze: weg 
met de oorlogsooalitie, v66r een regering van arbeiders en arme boeren. 

Tot ~~n der eerste taken van de Nederlandse Se~tie der Vierde Intel'nationale 
beh~ort thana het leggen van verlti.ndingen m~t de Indonesiache vrijheidsbeweging 
en, in samenwerking met de Ia~ernationale en de Sectiea van het Verre Oosten, 
het stiohten van de Imonesisohe Seotie.~ Niet minder belangrijkis een ooncreet 
inzioht vo.ri de partij in de r(rvolutionnering van het--Nederlandseleger. · 

Door in het algemeen de Indonesische kwestie te beschouwen ale kern-pr~bleem 
van de Nederlandse poli tiek. en als hof);t.qfactor in.het revolutionneringaproces 
der ~ederlandse ·massaJ.s,. haar' gehele l'oti tiek daarop te' rich ten en onverzoenlijk 
alle tendenzen t@t ontbinding van he·t ~ederlandse kapi talieme te bevorderen, 
zal i.e Nederlandse Partij_ha,ar deel bijd1'~en in de vrjjh~~d.sstrijd van het Indone 
sische volk, en tot de bevrjjd.ing Va.I). i._e Neder:).andse en..internat~onale arbeiders
klaase • 

.. 4:· 
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li!DliS!ERIE VAN 
AWE!JENE ~N 

No. : B. 61108 
Bijl.: Gene 
IV~ RD._3 

Betr. : Bappel 

's-Gravenhage, 8 Augustus 1949 

Hiermeda moge ik U mijn scbrijven d.d. 10 Mei 1949 
no.6110S in herilmerirlg breng:! waarin 1lt U verzoeht 
mij te willen doen illllehten rent leden Ta;n de · 
B.C.P., die lid zijn geworden van de P.v.d.J.. 

Uet spoedige beantwoordillg Z\llt t1 mij, aeer ver
plichten. 

Jan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te &; ItWIIO!M • 

1Ift BOOH> VAN DE DIEJST, 
Nallens deze, 

1 J .G.Crabbendam. 



¥III§PBIE VA,N ALGEMENE ZA'QN 
B. 

No.61108. 
Onderwerp • R.c .P. 
IV. liD .3 

R1erbij moge·ik U beriehten1 dat mij uit seer trouwbare bron 
werd gemeldt dat de te Ein<lho'f'en wonende leden van de R.C.P. (to
taal 1~ manJ ,- onder leiding .,._ Ptilip~.Ar!l, geb.28-2-1908 te 
Onstwedde, wonende Kreugelstraat ~e ov«n, lid zijn geworden 
van de P.v.d.A. 1 teneinde 1n deze Partij een oppositiegroep te 
vormen en stemnu.ng te verwekken. 

Het orgaan "De Tribune• wordt in Eindhoven thans in gesloten 
couvert bezorgd. ' 

Ik moge U verzoeken mij - tndien mogelijk - uitvoerig te willen 
berichten omtrent de leden der R.C.P. 1 di$ lid zijn geworden van de 
P.v.d.A.. . HE1' BOOFD VAN.DE DIENST, 

Aan de Beer 
Hootdcommissaris van Politie 
te 
i:wJ!ODD· 

.. j namens deze: 



!IlUSilUlfG VAM ALGEllE!m z.t.KEN 
B. 's-Gravenhage, 

No.6U08. 
Onderwerp: R .c .f'. 9:. i H ;§ I J..1 

Hierbij moge ik U mededelen, dat uit zeer 
betrouwbare bron berieht werd ontvangen, dat 
thans te Sehiedam 6'5 personen geabonneerd zijn 
op "De Tribune" orgaan der Revolutionnair 
Communistisehe ~artij; hieronder zouden zieh 
ook leden der C .F .N. bevinden. 

Ik moge U verzoeken een onderzoek naar deze 
abonn~'s te willen doen instellen en mij t.z.t. 
de resultaten hiervan te beriehten. · 

· ln verband met de komende gemeentera.Wsver
kiezingen moge 1k U tevens verzoeken speeiale 
aandaeht aan de aetiviteit der R.C .P. in Uwe 
gemeente ten aanzien van deze verkiezingen, te 
willen bestedeni daar deze partij van plan is 
te Schiedam dee te nemen aan de verkiezingen. 
De werkzaamheden ten behoeve dezer deelname 

· zouden door tie~R .c .P .-er s te Sohiedam ter hand 
worden genomen. 

. Te Uwer informatie diene dat ~~~ Ber
nardus Valentius Christiaan, geb.- 914 te . 
Winterswijk, wonende Huijsmansstraat 42E te 

' Sehiedasn en iMIPUVE:W, Frans, geb.22-6-1906 
te Vlaardingen, wonende MariaS'traat 12B te Schie
datn, thans zeer actieve leden der R.C .I • zijn. 
Laatstgenoemde is belast met het verzat1elen der 
benodigde handtekeningen voor de eandidaatstelling. 

Aan de Heer 
Conmissa:ris van Politie 
te 
SCHRJDAM,. 

BET HOOFD VAI: DL DI=J::3T, 
namens deze: 



10 1:e1 

Bo 61108. 

'G E HE I M 
IV. RD.2 

~volutidnnair £ommunistische tartij. 

In aansluiting op mijn schrijven no.44;98 
d.d. 2; Augustus 1948 en ter voldoerd.ng aan 
het gestelde 1n Uw schrijven d.d. 1 September 
1948, heb ik de eer Uwe Bxcellentie het vol
gende te berichten. 

!e &indhoven ziJn 1; leden van de a.c.F. 
na overl.eg met bet Centraal Comil~ der Partij 
toegetreden al.s lid van de P .v.d.A •• 

Ret con.f'l.ict in In4onesii wordt door hen 
ui tgebu1 t om stemm:J.ng te vel'"lfekken in de I; • v. 
d.A. t wat reeds tot gevolg zou hebben gehad, 
dat de a:f'del.ing Eindhoven van de f.v.d.A. een 
mot1e hee.rt aangenomen, waarin afkeu:ring werd 
uitgesproken ~er hat gevoerde beleid insake 
lndonesii. 

Leider van daze groep a.c.r.-ers is~, 
Philippus, ge'boren 28 Pebl"uari 1908 te· ~ 
wedde, wonende te Eindhoven, Kreugelstraat 44. 

. . ···:.:-: 

Aan 2ijne Excellentie 
de Minister President 

- te 
's-GIU.YENliAGE • 

HE'l HOOFD VAN DE DIENST: 

l4r. L.Einthoven • 
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P.I.D. Nop -127/49 (D) 

Onderwer:p: Het orgaan der R.C.P. "De Tribune" 

Antwoord op: No. 61108 da 10 Mei 1949. 
cf 

In arttwoord op Uw bovenaangehaalde brief deel ik U 
mede, dat alhier de navolgende abonne's op het blad ~De 
Tribune" bekend zijn. · 

. ,t..tL. Dubois, Hega.straat 4 Schiedam ( ka.rt.kaart in uw bezi t) 
~~ •. ~ Breederveld, Ma.riastraat 12b ( id) 

~)'J~' ·B.V.C. Eikmans, Huysmansstraa.t 42e (id) 
~~G. Hogenbirk, Havendijk 33b (id) 

Van deze parsonen is bekend, dat zij tot de Revolution
n~ir Communistische Partij~e horen. 

,;.., oJ) .ll. t I 1 H. van Ei jk, J. A. Alb. Thymstra.at 46b ( kart. kaart in uw_ te zit)--.. 
b/j ' • v.d. Gaag, J .A.Alb.Th;ymstraat 46b ( idl 

~ r ·"" J ' A. "~~pruyera, Frans Halsplein ~6b ( id 
9 n ;~~,. J ;r;·· Leenvaart,. Heenvlietsestraat 35 ( id 
I' V -:/" 1 J. Reygersberg; Thomas a Kempisstraat 28b ( id) 

b ?, -> 1 A. Smaling, Frans Halsplein 30 ( id) 
J.? t C.J. Veenendaal, Visserstraat 35 ( id) 

Deze pers·onen zijn lid van de Communistische Parti·j 
Nederland. 

G. Krabbendam, van Leeuwenheekstre.at 6 5 
J. v. Mourik, Singel 187, . 
H. de Ronda,. Julianalaa.n 30 
J.H.A.M. Simons, Fabristraat 68 
wed.A.C.Zondag-Weergang, JdA.Alb. Thymstraat 4a 

, ' Deze personen zijn communistisch geori~nteerd, doch _ 

j 
1 

nadere inlichtingen zijn van hen nog nj;et bekend. Dekartotheek-· 
kaarten gaan hierbij. 

r€·,_· ) 1 H.J. Geera.tz, Nic. Beetsstraa.t 68b ( kart.kaart in uw be zit) 
, z . 1 J. van Ros,malen, van Ruysdaellaan 7b id 

--.; l 1 D. Overhaul, Huysmansst rae. t 55 i d 

\ 

Van deze personan is gebleken, dat z~J Revolutionnair 
communistisch georienteerd zijn, omdat zij de candidatenlijst 
van de R.C.Po hebben ondertekendo 

Meer abonne's op De Tribune 
Het onderzoek wordt wo~rtgezet. 

Bijl. 5 kart~kaarteno 

zijn./ alhier nog 

! Schiedam 1 
( 

_/' 

-

niat bekendo 

Juni 1949 0 
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GEMEENT~~QLITIE 
SLIEDRECHT 

Men wordt beleefd v~rzoch~. bij de I 
beantwoording van d1t schri)ven de 
datum en het nummer te vermelden 

No. 1057. SLIEDRECHT, 24 Juni 1949. 

Bijlage 

Volgno. ._, 
I 

i 

Naar aanJ.eici ing n 10 
:JI.e:ll. 1949 no. t0913, onderwer:p R.C.P. ,dee1 
ik U mede~ dat hier niets is geb1eken of 
en zo ja we1ke :personen uit deze gemeente 
contact g eba,d hebben of rreoben met de rte
volutionnair Communistische ~artij (Neder-
1andse Sectie derIVe InternatiJna1e). 

1fel is in d it verband mijn a,andach t 
gevesti~d op Fieter Verweerd, geb0ren 
~3-10-81, wonende te Sliedrecht, Van den 
Houten ,J.'i11emsplein 1. V~rweerd komt in 
de I.D. voor. Van activiteit op politiek 
gebied is ten aanzien van hem niets ge
bleken. 

De B.C.!'. deed in deze gerneente niet 
mee aan de gerneentera.adsverkiezingen. Het 
is evenmin gebleken dat hiertoe pogingen 
zijn aangewend. 

Aan de C.V.D., 
Java.straat 68, 
.' s- Gravenhae;e. 



-.&ana K.A.-R.A:. (Tia li.B.) 
l'aJU B.IY. 

' 

[/{!1St s .~ ------

Ik JIOI• tJ •enoat:• 41,. t-:aJ)tJGI"t ter tnrofta'tie te willen 4oea. 
... ,.-~• ' ' -

.\ 



II.INIS!ERIE VAN 
AUlEMENB ZJKEN 

Jo. a:s1::612'!o 
'Bijl.a E4n 

IV. RD.6 
Betr. a a.c.P. 

'B13caand moga ik U - te Uwer inf'armatie - doen toekomen 
een raPport betre:tf'ende ae ae.oluticmnair Communist1acbe 
Parti~ - 'Nedeilandse Sectie der IVa Internationale• 

/ 

Aan: 
H.C.v.P.Amsterdam 
H.C. v.P. 's-Gravenhage 
H.C.v.P.Rotterd~ 
H.c.v.P.Groningen 
H.C.v.P.Eindhoven 

BS~ BOO ID YAK DB DIENft 
Baaans clese, 
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Volgnn. J_ -
-··- I 
' -~ 1\00.\949 I 

@~ 1ACofttP10Y·r 
Datum:- 18 lug.l949. 

---------------------------~---------------------
Ul 

Naar aanleiding 1,an Uw eohrij-
van d.d. 10 Mei 1949, no.611ml en Uw rappel-

( eohrijven van 8 Augustus 1949,. heb ik de eer 
U het navolgende te bertl.ohte·n. 

b 
, , 

Volgema ,etreuwbare inliebtingen is een 

peraoon van de R.C.P. lid geworden van de P.v. 
<LA. en wel de bij U ·bek:end zi jnde: 

j,.J F!j:tnUS WVE, ge'boren te Om.stwedde, 28 Febru
ari 1908, celllllwd, Nederlander, wenende te Eind
be"'·en, Kreugelstraat 44. 

(~D 1&08 
1 
~ "ei 



Verbindingt 
N01 1103 UITTREKSEL 

onderwerpt Ledenvergaaering R.O.P. Uit : .. C?.tJ. .... J. . .b. .. 2.. ..... ~ 
A g. no.: .. .b.~.li..t;-j-....... , 

Datum ontvangst ber1ohtt 12-9-1949 
Betrouwbaarheid beriohtgevera Betrouwbaar. 
waardering beriohtt Betrouwbaar. 
Tevens berioht gezonaen aana ••• 
Medewerkenae instanties a Gene. 
Ondernomen act1e: Gene. 

Voo' ;..{2(l___L.b. , .. .. 

_______ ..,.~_._, _________________ ""',.. ... ________ ... _ ·----- ·---··•--,--~---a--',.. _,_ 
13 September 1949. 

Kort verslag vance ledenvergaderipg van de 
Revolationnair Qommunistisohe Partij (4e rntgrnat&o
ale), gehouden op Vrijdag 9 September 1949, te 20 
uur, ten huize van Ho~lan4, Albert, geb. 14-9-1916 
te Rotterdam fbeken4),wonende West Varkenoordseweg 
33/19 te Rotterdam.. 

Aanwezig 12 personen. 

Ho~land, A., voornoema, opent de vergadering, 
zegt In een overzioht van de bespreking, welke 1a 
gehouden 1n 4e bi~eeDkomat van 5 Jul1 3-1~. dat toen 
reeds uitvoerig •• "Verkiesingsaaf" is beaproken en 
wenst op dit punt niet verder in te gaan. 

Daar de propaganda voor de parti~ en de krant 
veel te weneen overlaat, etelt spr. voor, de 1nhoud 
van de krant wat meer aotueel te maken en artikelen 
op te nemen, welke meer in het brandpunt van de be
langatellins ataan. 

Het winter-programma zal moeten worden geopend 
met een 1ntensief huisbezoek bij de leden, daarna 
een hbis aan huis oolportage met de krant en 64nmaal 
per week een straat-oolportage. 

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

~antefhs.,voornoema, segt, dat ook de redaotie 
van " e '!r ane" een veranaerina - voor wat •• in
hoad betreft • voorataat, z.oa la 4 oor Hotlan• ,A. 
is voorgeateld. Door bet Centraal Oomitl Is bealoten, 
dat voa.r de aotieve R.c.P.-leden ·oureussen mullen 
worden gegeven over het partijwerk in de vakbeweging. 

De af'deling Rotterdam mal self het organiseren 
van deze oursussen kunnen ter hand nemen, met dien 
verstanae, dat Sohiedam en Delft hierbij mullen wor
den betrokken. 

(Aan Hofland ,A. wordt opgedragen met de afdeliDC 
sohiedam en ne!!i te bespreken op welke avonden deze 
eursnssen kannen worden gehouden). 

Spr. zegt, dat in Amsterdam de oursus waarsoh13a 
lijk op Zondag zal worden gehoDden. 

- Gezien -



Gezien 4e telearstellen4e uitslas Yoor one van de 
1ft bet yoorjaar gehouden verkiesingen, sal men elke ge
legenhei4 moeten aangrijpen om hierin bij de verkiea!n
gen in 1950 verbetering te brengen. 

Het voorstel van de voorzitter Yan het N.v.v. KQ
pers aan het o.v.B. om met pak en ~ak over te komen 
naar het N.v.v., zegt apr. 1n bet belang van ae R.O.P. 
te ondersteunen. 

Spr. segt sioh te kunnen vooretellen, aat Sm14, 
Wietse en van den ~·g, Anton {beiden bekend) h~niet 
"intrappenn·. 

Wij als R.o.P.-ers sullen de arbeidere moeten over 
tuigen van het belang van 4eme fusie. 

Spr. meent, dat Ooaterwijk ,Oornelis (bekend), ale 
bestuurder van het o.f.B. hierYoor de aangewezen persoo 
is. Zo goed ale in Joago-Blavil de mogelijkheid beetaat 
de massa er van te overtuigen, dat het arbeiderabelang 
boven het co.mmuniatiseh partijbelang gaat, moet het ona 
mogelijk zijn dearbeit1ers er van te overtuig•n, dat het 
~•'•BB OeP.B. belang in de E.V.c. de boventoon voert. 

Spr. zest, da' de afd. Amsterdam besloten heeft; 
wanneer bet nodlg blijk~ - bij belansrijke regerings
beslissingen - bet stan4pWl1; in aeze van de R.C .• P. niet 
per manifest, dooh volgens oud gebruik door kalken be
kencJ te maken. Dit besluit is vooral ook genomen, omdat 
iedereen het zal kunnen lezen en de kosten aanmerkel!jk 
minder zijn. 

De klaoht van af'd. Rotte:!:'dam, dat het Centraal Co
mit~ besluiten heeft genomen, waarmede zij het niet 
eens is, wijst spr. af. 

De a::huld ligt geheel bij Rotterdam, daar men de 
vergaderingen van het c.c. te weinig bezoekt. 

Oosterwi3k• Oorhelis (bekend), segt, dat wij, na
dat Rotterdam aehtereen overstrooma was met verkiezinge 
pamtletten van de andere partijtn, wij op hot laatste 
nippertje met een beperk1; aantal strooibiljetten kwame~ 
niet eena genoeg om alle bo~erken te voorzien. 

Het enthousiasme der verspreicJers was door deze 
stagnatie tot het n~lpunt gedaal4. 

Spr. trekt heftig van leer tegen bet voorstel·om 
het o.v.B. met het N.v.v. te doen tuaeren, en zegtj c1at 
dit volgens de leer van Trotm~ nooit kan worden goe4-
gekeur4. 

Het belang van de R.C.P. zou ten seerste worden ge 
echaadi Spr. sielt voor tit stan•punt te heraien en de 
handleidinS van Trotzky nos eens grondig te bestuderen. 

Ten aanmien van de eursuasen, sesD spr. zijn volle 
steun ~ medewerking ~oe, 4och verzoekt deskundige lei• 
ders te benoemen. 

Voor wat betreft de cursussen van het o.v.B., zegt 
apr., dat de te bespreken onderwerpen door de leden va~ 
de R.O.P. zoveel mogelijk zullen worden vaatgestel4. 

Het kalk.en en sebilderen zal, wanneer dat nod.ig 
blijkt, ook door cJe lecllen van de ata. Rotterdam ala pre 
pagandamid4el worden gebruikt. 

Hlerna oa~staat een heftige diseuasie tussen *IIXa 
Santen, s. en Oosterwijk, c., over de kwestie o.v.~ i.v.v., waarbij ooeterw!jk zegt te twijfelen aan de vez 
standelijke vermogens van Senten 

- NacJat -
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. lfadat de wo_or4enatr1~4 wat ia selmr4, ••at 1£"•~'-
~l~t. o. 4oor Yeel Gitatedlaheit i.Y.m. aijn wer am-

: i&lin 1.a «• vak.orpni•tie Yersoh11lerute P.B.- ea a .. a. 
!Yersacleriqen. te hebbtn stm1et. H1j ••1 soraen, tat 

/ ilteeta 2 1tc1en aal11fH1& •t~llea •13n. 

··1 i H'f!• -lr~&as Taleatiaaa Chriatianaa, gelt. 
\ll~ e W1n,eraw1,Jt, woneate te sehiedu, aest ten 
\o,.iehte un te au •• orte seatelte taaie o~v .B. - •• V.'t: 
••h .. l •• ••••ina Yaa 2t•t ... ljk, o. te ••len. 
\ : latifltot, Eqel u.rm., 1eb. 20-t-ltOJ tt Gronibgen 

ter) , ea g,''"jt'- a. beapreJr.ea aoa eeu •••-
tt1tYeer1j tl & · ful 1a •W1etlW't s-.ri~·" "Wet en 

. aa_ rlle•a" ftA 1_..1949, waarttol" ¥••t•rwij~• o. •oo:r 
p.-aUhot. I.H. in ltet gel13k wort aee:Set • 

lo£W!•t A. •raaat opaan tot tee~ Yoor bet 
haia~ ... ~~ 3 •• 1etea ea aegt, tat 1a october •·•· een 
besin ul wort•n StllBakt aet 4e ePflaeaen. 

spr. a1a1t !UAraa te 14 aar •• YergacSerina. ::mw •• .,.. _ _. ... __...,... ............. __ ..,._...,.. 

I'.B. Vtrsoobt wor4t ill luera131a 8tbr13Yen Noa 8&4t 
•- ·•. J•T-1949, •• .naam • Aat•ut• aan te Yallta als 
·~~~ I R!tl!!U• .Aato1ne_ Hendrikas• 1111. 22-8-1920 te ••• 

· •••••••••••• ,woaeftle te •a-GraYenhace, Herlerinne
e'iraat t~ 



Verbinding: No.12 
Doss.l5.3 

G E H E I M. 

Onderwerp: Bestuursvergadering R.C.P. 
Datum ontvangst berioht: 10 September 1949 
Betrouwbaarheid beriohtgever: betrouwbaar 
Waardering berioht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:---
Ondernomen aotie:---

14 Septemb~- · · · --
I~~~~~.). -
I 
• -~----'" .. • 
· 17·SEP. 1949 

<!Jitf1 ACD/_b~qil 

Op Dinsdag, 6 September 1949, is te 's-Gravenqage een 
bestuurevergadering gehouden van de afdeling Den Haag van de 
Revolu,tion:aair Gommnnistische l?artij .:a.a.J?,). 

Op deze vergaae:ring is besloten 0m: 
-~Y Xf Hugo Herma.n:a EIRl!llU!Ii, geboren te Haste 23 J.l'ebruari 1916, 

ambtenaai', wonende Frankenstraat 55b •n 
A.ntoiae He.ra<b•ikus DO!ILJ!U.N, ge boren t e 's-Gravenhage 

22 Aug_ ustu.s 1.920, Qbtena~, wonenaa Frankenstraat 55b te 
1 s-Gray.~.g~, u verbancl meil hun werkzaamheden ala lid van 
hat Geltitraal {lom1t6- (o.o.) van de R.O.P. te ontheffen van 
hun afdelingsbestuur•!unties. 

Ale organisatie-secretaris van de ard. Den Haag ward 
hiero:p bena emd: 1w XJ Will.em Frede:rik DOLL'EW, geboren te 's-Gravenhage 
2 Mei 1921, van beroep pottenbakker, wonende Vreeewijk
straat 689 te 's...tGravenbage; 
ale politiek-seeretaris: 

XI jadries DOLWJMAN, geboren te 'a-Gravenhage 23 Nevem-
l~ ber 1919, ambtenaar, wonende Vreeswijkstraat 689 te 's-Gra

venhage; 
ala economiaeh secretarie: 

~\ 
1 

XI Albert11s Johannes VAN D'ER ZWM, geboren te Lel.den 22 
~ Januari 1912, van beroep sohoolknecht, wonende Trekweg 27 ·1' s-GraTenhage. ( einde) 



( 
___/ 

No. 6169-14/49. 
Bijlage: 1. 
G E H E I M. 

\
- Yolg,...o. \ --- ~- \ 
! -\9- SEP. l94~- \ 

LAC0j6g 9 .9' \ 
16 September 1949. 

Hierbij wordt U toegezonden, om te behouden, afschri~ 

van een ontwerp-reso1utie der R.C.P., we1ke nogmaa1s 
I 

de gang van zaken in de E.V.C. -sedert diens ontstaa1 
ana1yseert. Dit ontwerp werd gemaakt naar aan1eiding 1 

van de bekende 1aatste E.V.C.-reso1utie (congres 1949ll 
- I 

De R.C.P.-1eiding is, voor wat deze stad betreft! 
erg voorzichtig geweest met het in circulatie bren
gen dezer ontwerp-reso1utie; ze werd alleen ter ken
nisneming, met p1icht tot terugzending, aan de be

stuurs1eden geadresseerd. 

==================================================== 
No.13.t F.4. 
I.a.a. ID 'R-dam~ 

I 



OiJT\JERP-F:Ef:iOLUTIE VA;; :CE R. C. P. 
=====================~========= 

De si tuatie in de Ned erl3.nd se Vakbe\v-egi ng en de 
taak der R.C.P.-ers. 

De openlijke aanval van de stalinistische leiding op de lin
kervleugel van de 3.V.C. heeft een gevuarlijke situatie in de 
r;ederlcmdse vakbe~tret-:ing doell ontstaan. 

W A T T E D 0 E N ? 
======~=========~=~~= 

Alvorens dit te kunnen beantwoorden moet nog eens de b2lans 
van de ontwj.kkeling cier ~Jec!erls.ndse vE:.kbevie:Q;ing worden opcc::;e
maskt. 
Het nieuwe elc:;;r;ent in de lJe erlcindse v&lcbevJrc:p.,'inp:: van na ae 
oorlog, de J~.V.C., h2o zjj:-1 Yoorn<:;Dl!Jste invloed-in Ce ~;rote 
steden en Yoorn~meli:k in die be~rijven, welke in de prole
tarische kls.s:::enstrijd de belanc:;rijl:ste set:!tor vormen, zosls: 
met~al- e,1 :wver:bec:irijven, bouwvaJ~, tri::i·nsport en textiel. 
De E.V.C. o~twik~elde zich in een e~orffi snel teGpo, ~~nva~ke
lijl·;: :::neller r:en lwt ''.7.V.; de msest klc.:::;.-=-ebeHuste c.rl1eiC.ers 
Herr: en lid v.')J1 d eze or,~:·~. ~·-ti "'::tie. Al s Jc.evolc ~lierv<;:,n <iiL.Yi.s£;;..B;r
" d p c p . " - . l~ ' t l . 1. •• oe e x'L •• ·~·. "'' n ce ari)elcers, ze rs voorKE::ur e ver..._e.len >)lJ 
hun orf"~illis(~ren boven elke ro r.(J ere or.,.;.-,nr8E:l5le. 
A8nVF;nkeli :k 'd:C::=J cie Cemocr<Jtie in de_,.''.\;. t~,mr:olij1c ~:eH,.:::.T
borgd orrvi,~t de c3t.··.linisten ,~;oOJ; f,·eu1 :,sele •.'H1'v;id lLc' · n ,sekre
:;en, hcl"H' dire cte ·' ,nJlc.ng, •..r,~uTVcn VE:le arbeiz ers voor 1et 
ec=T.o;t politielc ,,eort:':e:.niscerc? '/'uren, in ::;;n C::u::;cJc:,nir-· keurslijf 
vc,n ku8,:verdiscipline te por::;en en r~.ls zocJs.n.ig te l· ten op
trerlen, zo,_lc; ·.e 1 ·,t::;te tij<J ·;et :::evi::cl is. De clr-;t,iEmtr:ire 
'vKer·;t,'nd v:In cJe c3rbej_· ers tc ·;:;n c-;l1.;:E· vorm v>:~ dict::tuur VEJ1 

d G Vc:. kbo:nd sbure:~ucr:-:,ten, \·r'~ ,, i 'l. c1 e -;.:. V. ':. bi j zon·:J er sterk i-J.L .. n
~~ez~r:: en hi~rr•c2 moe~:t~n :Je stc.;lhti~te~l, Helke,, ;;oorC:ot zij 
lTI :;ec]erlano econ pol"lt~.=,ke lDc'S"Dbc:"JlS _1•i' \18n ,:~·c;t?:regen 81J met 
behulp v::,n corrupte r.•ethorJes de lei,~inc w;n de :!~.7.C. J.1ebben 
kunr:en veroveren, ernstig relcenint:. ::·~oucie:n1. 
1\cu1 de storffie.c:C.iti{~e ~.roei v=·n de ~~. V.C, kw::.m E:chter spoecJig 
eo 1. einc:: e. 
Lit \Jere veroorz<.i.<=::.ld c1 oor c) e re chtse koers vc..n i1.et :::~talinisme, 
vJelke, v.fC:jar zi j stakinge n niet-'Kon verliind eren, deze ~:-ei so
lsE:rcJ liF;t(::;n VO\c:ren, l1et 1 E: E:n d esill usie E:n ontrnoeCJ iging bi j 
·,,At reeee?.t strijc1bare cJesl 'T<n ceze >'Jrbei ,·;En's tot "-Rvolr:: lwd. 
Te st;:;1it'L·tische leioing v:::;n de E. '1. :;. toonc!E: zich :niet el
leE:n onhek\rJSFrr, om 1eidine: a::n c1·2 str:ijr} v~!' cle '~r'Jr"'L'ersk1Esse 
te csven. Zij br2cht deze tevens in de troot3te verwarring 
door ~~~r propsg~nd2 voor nroductie-verho ing E:n tPri~fstel
sel· E: 1~ teftfT! "otu.f:in e:n en solici:::;ritei tsLetoon F:et de strtjd 
von de Indonesische rnas?a's. 
De h.SntTekl>intskr'lCht Oll• tot oe ~':.'I. c. toe te tre:Jen' hi€;8-
volge ll·:r;r betere st"=1lC~punt icl r]E: kJ;-•ssel•strijc'i, ·vervtel 
hiermee. 
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Dit alles liept parallel met de politieke stabilisering van de 
bourgeoisie, die zich ge sterkt vrist, geen belangri jke prole
tarische organisatie met een revolutionaire leiding tegenover 
zich te vinden. De poli tieke- en orgc::.n-isa.tievrijheid 1-.rerden 
beknot en aanvallen ,op de lonen van de arbeiders reeds v-reer 
ingezet. 
De stalinistische E.V.C.-bureaucraten, welke met een permanen
te rebellie in de E.V.C. te maken hadden, moesten tot de meest 
ondemocratische methoden hun toevlucht nemen om hun posities 
te kunr.en hendhaven. Gebore!L . .§.~.Qt{lX,~~:r'§ _ ~n __ J~l~.1nb.urgexs, be
angst door de politieke druk van de Btt.irgeoisie op het stali
nisme en de E.V.C., oistancieerden zich door middel van sche1H'4:\ 
ring, gebruik makend van de eerlijke ontevredenheid va.n de · 
arbeiders, inplaats van deze arbeiders in die strijd te leiden,j 
vraarbij het misdadige karakter en de misdad ige ui twerking van 
het stalinisme voor de arbeiders duidelijk gemaakt had kunnen 
worden. 
Een niem·l stuk vakbeweging, ontstaan in Rotterdam, bleef prac
tisch tot deze stad beperkt en isoleerde daar de meest gezonde 
arbeiders van de door het stalinisme beinvloede delen der ar-: 
beidersklasse. en gaf aan anti-politieke en sectarische klein
burgerlijke elementen de kans, de leiding te veroveren, waar
door de afgesplinterde delen perspectiefloos dreigen te komen 
verkeren in het slop van een vijfde vakcentrale. 
Het verraad c3er stalinisten leidde tot veel verlj_es aan de 
invloed van de E.V.C. en in tal van plaatsen en bedrijven een 
dusdanige terugloop van leden, oat de bij haar arlngeslotem 
arbeider.s in. vele gevallen geisoleerd kw&men te staan. 
Het volkomen ondersteunen van de regeringspolitiek, inclusief 
de loonstop, door het N.V.V. was oorzaak, dat vele ~.V.C.-ers 
wel in hun organisatie bleven, maar zich uit het actieve orga
nisatieleven terug trokken. De stalinisten trachtten, na hun 
befaamde zelfcritiek, door het vosren van een avonturiers
politiek hun invloed op de arbeidersklasse te behouden. Deze 
politiek komt veel overeen met die van de "draaiende" stakin
gen in Fr.r.mkrijk, v-1elke echter niet in staat is gebleken, hun 
posi ties te stabiliseren, v1a1;rdoor zij YH::.J.ar E.t.ndere middelen 
moesten zoeken om hun isolement te verbreken. Zij hebben zich 
dan ook uitgesproken voor het werken in het N.V.V., maar zien 
om de volgende redenen ~een kans dit ook in de practijk door 
te voeren. De nieuwe ko~rs van het stalinisme hevat vele ele
menten uit de flderde periode 1

' van het stalinisme en haar cri
tiek op de P.v.d.A. en het N.V.V. ligt op hetzelfde politieke 
niveau als de toenmalige terminologie van llet "socis.;:-.1-fascis
me". Men kweekt bij de eigen arbeiders een sterke weerzin om 
lid van het H.V.V. te worden, c3oor leden van het N.V.V., alleen 
reeds om hun lidm;:uc"tschap, als verraders te brandmerken. 
De enige juiste weg om de C.P.N.-arbeiders in het N.V.V. te 
brengen, een werkelijke revolutionaire eenleidsfront-politiek, 
wordt echter door de opvatting, dat de leiders van het l~. V. V. 
leden v.sn de vijfde colonne zijn, onmogelijk gemaakt. 
Verder zijn in vele gevallen de E.V.C.-leiders niet bereid aan 
de liQuidatie van de E,V.C. mede te werken, omdat hun baantjes 
daarmee gemoeid zijn; deze mensen zouden weer als bedrijfs
arbeiders e.d. emplooij moeten zoeken. Hier komt bij, dat het 
bestaan ve.n de E.V.C. aan het stalinisme bepaalde voordelen 
oplevert, zeals b.v. de kortelings gehouden Rusland-vergade
ringen, die niet anders waren als een goed opgezette onder
steuning van de verkiezingscampagne van de C.P.N., de inhoud 
van de E.V.C.-Gids, e.d. 
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VlAT IS DAN DE DRINGENDE REDE!~, LAT DE STALINISTEN ZO GROF 
TEGEH DE OPPOSITIE OPTREDEN? 

In alle ledem- en kadervergaderingen van de E.V.C. worden de 
stalinisten bij monde van de meest klassebewuste arbeiders 
steeds opnieuw geconfronteerd met haar politiek van verraad. 
Door deze critiek komt er ruimte voor een werkelijk revolutio
naire partij van de Vierde Interil>ationale, welke een dodelijk 
gevaar betekent voor het stalinisme, en dreigen zij ook bij 
het door hen beheerste deel der arbeidersklasse hun invloed te 
verliezen. 
Reeds.door het :voortbestaan van deze critiek is nimmer een 
e.v. liquidatie van de E.V.C. op een voor de stalinisten gun
stige wijze mogelijk zolang deze oppositie-elementen sterk in 
de E.V.C. vertegenwoordigd zijn, omdat deze aan de hand van de • 
ontwikkeling het ware karakter van het stalinisme, welke de 
arbeidersklasse tracht te gebruiken als een pion op het schaak.., 
bord van de strijd tussen de Sovjet-bureaucratie en de wereld
bourgeoisie, ontmaskeren. Dit zijn de gronden waarom de liqui- 1 

datie van de E.V.C,-oppositie een reeele noodzaak voor de , 
stalinisten is geworden. · 

\vAT IS HIERTEGEN DE HOUDING VAN DE NIET-STALINISTEN IN DE 
E.V.C.? 

Het is nuttig, de verschillende tendenzen in de oppositie ende 
door haar voorgestane tactiek aan een nadere beschouwing te 
onderwerpen. 
Hierbij moet voorop gesteld worden, dat, door de zwakte der 
R.C.P., zich in de E.V.C. geen revolutionaire fractie, welke 
de oppositie verbond, heeft ontwikkeld, waardoor het voor de 
stalinisten mogelijk is geworden de openlijke politieke uit
sluiting aan de orde te stellen. 
De meeste niet stalinistische leiders in de E.V.C. werden stuk· 
voor stuk geliquideerd. Zij die op dat moment nog niet aan de 
beurt waren, meenden dat het, als ze maar volkomen organisa
torisch en ijverig de vakbeweging dienden, voor hen het wel 
zou loslopen. Zij waren slechts dan "consequente" opposanten 
als hun eigen functie werd bedreigd. En zelfs dan nog werden 
zij in vele gevallen door hun kleinburgerlijkheid verhinderd, 
het stalinisme volkomen te ontmaskeren en koersten zij op het 
anti-politieke kompas, waarmee ze hoogstens naar de O.V.B. 
konden zei~n, maar ongeschikt bleven om de arbeiders te lei
den. 
Revolutionaire opposanten waren daardoor dikwijls gedwongen, 
enige afstand van deze figU2~en te bewaren om zichzelf niet te 
compromiteren. HE?t geval SCHENK (B.N.O.P.) is hieraan synoniem, 
Voor zover deze figuren thans nog in de E.V.C. aanwezag zijn, 
voelen zij eveneens hun einde naderen en zijn bereid tot ver
zet, maar tot het laatste toe angstig voor de zo noodzakelijke 
fractievorming. Hoewel dit de enige weg is die resultaten kan 
afwerpen omdat het de enige manier is om aan het verzet een 
brede basis te geven. 
Het grootste deel van de opposanten wordt gevormd door de oud
N.A.S.-leden, e.d., welke veelal zeer anti-politiek zijn in
gesteld. Het is bewonderenswaardig zo gaaf als deze arbeiders 
zich, ondanks alle knoeierijen in huh naaste omgeving, hebben 
weten te houden. 
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Hun anti-politieke installing evenwel .lwam in de aanvangsperio
de van de E.V.C. vrijwel niet tot uiting, daar de E.V.C. toen 
in hun ogen een juiste klassLpolitiek voerde, terwijl toch ook 
toen reeds de C.P.N.-ers in de E.V.C. hun partij-politiek in 
de organisatie brachten. Het onderkennen van de verraderlijke 
politiek van het stalinisme enerzijds, anderzijds het langs 
on-democratische wegen wegwerken van functienarissen, plaatste 
het anti-politieke element in hen zich opnieuw op de voorgrond. 
Hieruit zien we, dat deze arbeiders in wezen geen bezwaar heb
ben tegen "poli tiek in de vHkbeweging••, mi ts die poli tiek een 
proletarische klasse-politiek is. 
Het stalinisme toont ook hier zijn funeste uitwerking, doordat 
thans grote groepen arbeiders worden teruggestoten in reeds 
lang overwonnen opvattingen. 
Hebben deze oud-N.A.S.-arbeiders zich bij het conflict over de 
fusie tussen N. V. V. en E. V. C. laten lei den door de revolutio- I 
nairen,' leden en sympathiserenden van de R.C.P., welke het i 
standpunt propageerden: wel fusie, maar op basis van de klasse~ 
strijd, enz. en tegen de Stichting van de Arbeid, dan hebben 1 

zij dat destijds gedaan omdat zij wel inzagen, dat op de voor- 1 

waarden van de R.C.P. nmmmer een fusie tot stand zou komen. ! 
Thans verdedigen zij weer in het algemeen hun standpunt: nooit i 
fusie met het N.V.V. . 
Als zij zich verdiepen in de perspectieven van de oppositie 
zien zij de mogelijkheid groeien van een nieuwe "zuivere" vak
organisatie, d.w.z. een vakorganisatie, die gedoemd zal blij
ven, een sectarisch vakbondje te blijven. Tot fractiewerk zijn 
de besten thans bereid, maar daar zij niet beschikken over een 
landelijk partij-apparaat en niet de mogelijkheid zien, de op
positie te veralgemene~, zijn zij bij iedere nieuwe schand
daad der stalinisten bereid hun gevoel als kompas te gebruiken 
en willen zij scheuren. Als verzachtende omstandigheid moet 
hierbij worden genoemd, dat het gedwongen samenwerken met de 
stalinisten als een ondragelijke last wordt gevoeld, door de 
methode welke deze zich veroorloven. 

DE .ARBEIDERS vJE:.:DEN ZICH TOT DE R.C.P. Ei; NIET TOT DE O.V.B. 

Het is bij dit alles opmerkelijk, dat de arbeiders zich wel 
wenden tot de R.C.P.-E.V.C.-ers en niet tot de O.V.B.-leiding. · 
Onophoudelijk moet men horen, dat deze arbeiders het scheuren 
van Rotterdam als een in de steek laten van de oppaitiestel
lingen in de E.V.C. zien. 
Ook.het afwijzen van de samenwerking met de E.V.C. inzake 
Indonesi~ en de Amsterdamse havenstaking wordt door hen scherp 
veroordeeld. Daarentegen neemt de O.V.B. bet negatieve stand
punt in van: eindelijk vlOrden de laatste gezonde E.V.C.-ers 
wijs en scheuren af,·wat dan hun stellingno.me moet bewijzen, 
dat de E.V.C. verder afbrokkelt. 
Als men daar echter het ui tzonderlijk belc:mg van het gevecht 
in de E.V.C. inzag, dan zou men de nodige documentatie brengen 
zeals de Tribune doet, over de on-democratische voorbereidi.ng 
van het E. V.C.-congres en op die m£,_nier de opposanten helpen, 
de congres-documenten te ontmaskeren en de oppositie toe te 

l roepen voor hm1 rechten te vechten. 
I De werkelijke revolutiona±ren in de O.V.B. bevinden zich in 
I\, een moeili jk parket. Eensdeels zien zi j het ree ·· ele gevaar, 
. dat de O.V.B. met de oppositie uit de B.V.C. zal worden ver
\ sterkt en zodoende voorlopig als kleine vi j fde vakbeweging 
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bestendigd wordt. 
Anderdeels kunnen zij moeilijk openlijk de oppositie toetoepen: 
vecht voor je plaats in de B.V.C. 
Omdat dit hen in grote moeilijkheden zou brengen met T.v.d. 
Berg c.s. In de fase blijkt nog e~ns overduidelijk, hoezeer 
door de scheuring in Rotterdam de vroegere Rotterdamse E.V.C.
afd eling -thE.ns 0. V. 3.- los is kpmen te staan van de opposi tie 
arbeioers in de E.V.C., waervan zij vroeger een zo belangrijk 
deel vormde, hetgeen een ernstig nadeel is, zowel voor de op
positie als voor die Rotterdamse afdeling. 
Revolutionairen in de O.V.B. hebhen thans tot taak, het ont
stC-tan va'1 de O.V.B. critisch te bespreken, waarbij er op ge
wezen moet worden, dat destijds niet de oppositie de afdeling 
Rotterdam in de steek heeft gelaten, maar Rotterdam deopposi
tie; oat thans pas de bodem rijp is voor een breed verzet 
tegen het stalinisme als politieke factor in de vakbeweging 
en dat het, inplaats van weg te lopen, beter was geweest, mede 
te werken met de oppositionele arbeiders in het land aan de 
vorming van een tegen de stalinistische druk hestand zijnde 
fractie. 
Ook wat betreft het verstek laten gaan bij het aanbod van de 
E.V.C.-leiding voor samenwerking inzake de ondersteuing van 
de strijd der Indonesiers en de houding Vdn de 0. V.B,-leiding 
bij de Amsterdamse havenstaking en andere stakingen, moet door 
hen gezegd ~.verden, dat di t optreden veel v&n de nog aanHezige 
sympathie voor de Rotterdamse-oud-afdeling L.V.C. verloren 
heeft doen gaan. 
Verder moeten deze arbeiders er voor waken, dat geen fouten 
worden gemaakt, indien nog v66r het E.V.C.-congres bepaalde 
delen uit de E.V.C. worden gezet. 
Deze door de stalinisten afgesneden groepen moeten x±«k niet 
zo spoedig mogelijk naar de O.V.B. worden getrokken, maar eer
der zelfs geadviseerd worden, zich voorlopig te bepalen tot 
het versterken van de E.V.C.-oppositie. 

DE TAAK DER R.C.P.:EERS IN DE E.V.C. 

De R.C.P. heeft reeds lang ingezien, dat de teruggang van de 
E.V.C. de revolutionairen dreigt te isoleren van de werkelijke 
massa-organisati.es en zij heeft in haar laatste congres nog
maals uitdrukkelijk gewezen op de noodzakelijke herorientering 
op het N.V.V. Men kan echter niet zo gemakkelijk van vakbewe
ging veranderen als van een pRar schoenen en wie dat wel kan 
heeft in de w~kelijkheid niet in de vakbeweging gezeten als 
een revolutionair, dat wil zeggen als een spil van een kleinere 
of grotere groep arbeiders, doch slechts de ledenkaartenbak 
gevhld. 
De meest politiek geschoolde leden van de partij ~ voorzover 
ze niet in de vakbe1,reging werkten, zagen de nood~aak van her
orientatie zeer scherp, maar wat de doorvoering betreft te 
schematisch, Men kan al is men nog zo'n kleine aanvoerder, 
zijn troepen niet zonder leiding in de steek laten. Men moet 
de frontverlegging met hen bespreken en als een deel van de 
troep een bepaald slop niet wili:o verlaten, zich allefm met 
de besten naar andere stellingen doorslaan. 
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Om echter tot b.v. de economische secretaris van de partij 
te zeggen dat het goed, neen, zelfs nodig was dat hij het 
voorbeeld zou moeten geven van deze herorientatie, zonder 
zich te bekommeren om zijn plaats in de vakbeweging, is van 
deze schematische opvatting een voorbeeld. Er is echter geen 
enkele reden om bij de huidige ontwikkeling in de E.V.C., 
gezien de beduidend geringer geworden betekenis van deze or
ganisatie, ons door overdreven tactisch optreden of zelfs 
door zwijgen eventueel te handhaven; integendeel, alleen 
reeds om de geringer geworden betekenis van de E.V.C. is het 
dreigende royement in vele gevallen geen ramp, maar geeft de 
mogelijkheid de herorierttering door te voeren. Na het uit
voeren van de thans gaande zijnde "zuiveringen" in de E.V.C. 
zal deze organisatie steeds minder aantrekkingskracht bl·ij
ken te hebben en gaat steeds meer overeenkomst ~~ de R.V.O. 
uit de 3e periode der Komintern vertonen. Daarbij~et,onaf
hankelijk van de plaats waar men staat, steeds de taak van 
een revolutionnair de aanrandingen der democratische rech
ten van de leden van de vakorganisaties te verdedigen tegen 
de vakbondsbureaucratie. Dit is thans in de E.V.C. alleen 
reeds een reden tot royement. Op de R.C.P.-leden in de E.V.C. 
rust in deze een byzondere verplichting. Kunnen wij ons 
neerleggen bij een geruisloos verwijderen van revolution
naira klassebewuste arbeiders uit de E.V.C., zonder alles 
te doen om dit te verhinderen en dus de arbeiders hiertegen 
te mobiliseren? 
Indien wij ons in deze strijd niet laten gelden, d.w.z. ge
zamenlijk met andere arbeiders in dit verband van een frac
tie optreden, dan zouden wij het vertrouwen van die arbei
ders verliezen en het vertrouwen van de stalinistische ar
beiders niet mee winnen. Verder zouden wij een kostbare 
kans voorbij laten gaan de eerlijke arbeidersleden van de 
C.P.N., in tegenstelling met hun leiding te brengen en in 
het algemeen te kort schieten in onze verplichting het stali
nisme als de syphillis van de arbeidersklasse te ontmaske
ren. Keus is er dus niet; plicht is thans de oppositie zo 
breed mogelijk te organiseren. 

KOMT ER EEN NIEUWE VAKBOND ? ============================ 
Maar, zullen wellicht kameraden tegenwerpen, zal het resul
taat hiervan geen nieuwe vakbeweging zijn? En is dit gevaar 
nog niet groter? Wij menen dat de zaak zo niet juist is ge
steld. Als men erkent dat er geen andere mogelijkheid is 
als de oppositie op zo breed mogelijke basis te organiseren 
en dat kan alleen -het zij met nadruk gezegd- alleen op de 
basis van de eis op het recht lid te kunnen zijn van de 
E.V.C. voor elke arbeideri, ongeacht zijn godsdienstige of 
politieke overtuiging en dus onder verwerping van de huidi
ge voorgestelde resolutie, dan moeten wij ons daarbij af
vragen: hoe bez1r1eren wij het gevaar van een nieuwe vakorgani• 
sa tie? 
Zander ons standpunt van orientatie op het N.V.V. thans al 
te nadrukkelijk op d~ voorgrond te stellen ~anders zou ons 
de leidin~ der oppositie oritgaan), met het gevaar van scheu
ringen, moeten wij steeds een bepaald voorbehoud maken te
gen een wellicht noodlottigerwijs ontstaan van een nieuwe 
vakbeweging. Indi viduele 
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Individuele besprekingen met de meest bewuste opposanten moe-
ten ...................... moeten wij er op wijzen, dat, zolang 
het stalinisme en het reformisme de overheersende tendenzen 
in de arbeidersbewegil~ zijn, er geen mogelijkheid voor het 
ontstaan voor een massavakbeweging, met een revolutionnaire 
leiding, is. Om de grate massa in beweging te krijgen moeten 
wij dus steeds opnieuw trachten in te treden in de grate be
staande vakorganisaties (in Nederland voor alles in het N. V. V.: 
Indien ons tegen wordt geworpen, dat het niet mogelijk is deze 
massa in de strijd te bren~en, moeten de bewijzen van het te
gendeel worden aangevoerd (Londense havenstaking, massa-sta
kingen in Engeland en Amerika tijdens en na de oorlog, H.T.M. 
in Den Haag, enz.). Tevens moeten de anti-politieke tendenzen 
tactisch door ons worden weerlegd. Zo'n strijd heeft thans 
meer dan ooit een politieke betekenis. Het verzet tegen de 
C.P.N.-politiek in de E.V.C. vindt zijn oorzaak in het feit, 
dat de arbeiders inzien dat dit een slechte politi~ is, wel
ke aan de zaak der arbeidersklasse slechts nadelen brengt. 
En omdat deze poli tiek van het stalinisme niet aansluit bij 
hetgeen in de arbeidersklasse leeft en dus ook niet door deze 
wordt gedragen, moeten de E.V.C.-bureaucraten van corrupte 
method en gebruik maken om die poli tiek a an de arbeiders van 
deze organisatie op te kunnen leggen. Daartoe moeten de klas
sebewuste arbeiders, v7elke dit bemoeilijken, 1.-rorden verwij
derd. Een vakbondsleiding welke groten deels zou bestaan uit 
leden van een revolutionnaire partij als de R.C.P. zou tot 
deze methode nooit overga:an, maar ook nooit behoeven over te 
gaan. 
Samenvattend betekent het bovenstaande dus, dat de R.C.P.-ers 
zich nooit mogen vereenzelvigen met achterlijke anti-politie
ke opvattingen van bepaalde delen der arbeidersklasse, mear 
zi j moeten de belangrijke les uit de historie der arbeid ers
be\veging, dat: 
1e. kleine revolutionnaire vakbonden de meest be~mste arbei

ders van de m&ssa afscheiden; 
2e. revolutionnaire partijvorming een nood\.;rendigheid is om 

de strijd met succes te kunnen voeren, 
leren. 
Daarom moet ons fractiewerk gecombineerd worden met De Tribu
ne en zo mogelijk het vTinnen vc:m partijleden. De Tribune moet 
op haar beurt aan het k;!; opklaringsproces van deze arbeiders 
de nodige aandacht schenken. Haar, zullen enkele partijgeno
ten geneigd zijn te zeggen, hierme(1e is een nieuwe vakbewe
ging nog niet onmogelijk gemaakt. Inderdaad. Wil men deze 
echter verhinderen door b.v. in de E.V.C. te zwijgen, m.a.w. 
dat men er mee accoord zal gac:m dat de beste elementen ui t de 
E.V.C. worden gezet, zonder dat deze enige leiding hebben? 
Zo is het ontstaan van een nieuVJe splintervakbeweging zeker 
niet te verhinderen. Ook bij het beste optreden van onze Rot
terdamse partijgenoten was misschien de O.V.B. opgericht. Ons 
optreden t.a.v. de mogelijkheid van het ontstaan van niwuwe 
brokken vakbeweging moet er op gericht zijn deze niet vo oraf 
te propageren en als zij toch ontstaan, dan te vechten voor 
de bereidheid met andere vakorganisaties samen te werken om 
langs deze weg uit het isolement te worden verlost. 

Er 
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Er ZlJn enkele mogelijkheden welke in dit stadium der ont
wikkeling nog niet kunnen worden gezegd. Echt.er de posities 
welke de door het stalinisme beheerste vakbew-eging nog in
neemt, doet· bij de N.V.V.-bureaucratie de bereidheid ont-· 
staan, E. V.C.-opposanten op te nemen; zoals thans blijkt 
uit de uitlating aan het adres van de O.V.B., door Kupers 
op het N.V.V.-congres gedaan. 
De ontwikkeling van de klassebeweging verloopt niet al tijd 1 

zoals wij dat gaarne ·zien. Er kan en moet echter onder alle 
omstandigheden op de basis van het program van ·de 4e Inter
nationals worden opgetreden. 

DE ORGANISATIE VAN HET OPPOSITIE-WERK DOOR DE PARTIJ. ==================================================== 
Onze middelen laten geen vrijgestelde economisch secreta
ria toe, die het werk in_ de afdelingen zou kunnen organi
seren. Des te meer moet het werk van de partij door alle 
leden worden gedragen. Ieder afdelingsbestuur en elke 
plaatselijke economische secretaris is verantwoordelijk 
het fractiewerk te organiseren, de opposanten tot elkaar 
te brengen, enz. Alle feiten welke zich plaatselijk of in 
eigen bedrijfsbond voordoen, moeten direct worden doarge
geven aan het centrale punt voor dit werk in de partij, 
het economisch ~ecretariaat. Op brieven van het partijbe
stuur en de economisch secretaris moet direct geantwoord 
worden. Dit alles gebeurt nog onvoldoende. Men moet tra·ch
ten artikelen over de problemen van zijn vakorganisatie 
voor De Tribune te schrijven of minstens zorgen, dat men 
een extra exemplaar van zijn vakblad in handen krijgt en 
dit vmor zover het belangrtjke mededelingen bevat, rood 
aangestreept, met zo mogelijk van een kort commentaar 
voorzien, aan de economisch secretar~ ~ zenden. 
De Tribune moet een afspiegeling zijn (zonder tot een vak
bondsorgaan te worden) van de strijd der arbeiders in de 
vakbonden voor organisatie, democratie en goede vakbonds
politiek. 
Er is ondanks alle theoretische verklaringen en resoluties 
nog steeds een onderschatting van het vakbondswerk in de 
partij~ Het wordt in vergelijking met de politieke werk
zaamheid van 1e partij nog te veel als een tweede-rangs 
zaak behandeld, terwijl het de sleutel voo~ de opbouw van 
de partij is. . in · 
Een symptoom in dit verband is b.v., dat de eerste Tribu
ne, welke na de publi2atie van de E.V.C.-resolutie ver
scheen, geen vakbondsartikelvoor de kop van de krant werd 
gekozen, maar een nabeschouwing over de verkiezingen. Wat 
beroerde de arbeiders en dus ook onze lezers het msest? 
Ook de opmerking van een onzer beste en meest geschoolde 
partijgenoten, dat het artikel van kameraad Bakker onbeta
melijk lang was, gaf daar blijk van. Het is waar - de ar
beiders l.ezen korte stukken gemakkeli jker. V{3.ak worden er 
echter zeer uitgebreide politieke artikelen of resoluties 
gepubliceerd, welke voor eenvoudige arbeiders alleen met 
de grootste moeite en, inspanning zijn te begrijpen._ Arti
kelen over de ontwikkeling van de E.V.C. en andere bonden 
(aan welke wij zeer zeker meer aandacht moeten gaan baste
den) leest men als beschouwingen over vertrouwde zaken 
met meer interesse en met groter gemak. 

De 
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De Tribune moet dus t.a.v. het economisch werk bevatten: 
documentatie, ontmaskering van ondemocratische handelingen 
en corrupte methodes en over verraad aan de onverzoenlijke 
klassenstrijd, propagandistische beschouwingen om de arbei-, 
ders te bevrijden van a-politieke en kleinburgerlijke op- · 
vattingen, en over de noodzaak van de revolutionnaire par- i 
tij, agitatie, stellingname voor een goede vakbondspolitie~ 
teneinde binding met de beste vakbondswerkers ·te verkrij- 1 

gen. · I 
Tenslotte is het nodig er op te wijzen, dat het op deze 
basis mogelijk is, mede aan de oppositie, plaatselijk zowel 
als landelijk, richting te geven. 
Mocht het echter onmogelijk blijken de oppositie na een 
uitsluiting uit de E.V.C., naar breder vaarwater te stu
wen, dan moeten onze leden zich niet in de meest verant
woordelijke functies laten opsl ui ten. Deze functies echter 
bij voorbaat afwijzen zou gelijk staan met een weigering 
aan de arbeiders, leiding te geven en alleen maar uitdruk
king geven aan onze onbekwaamheid de arbeiders te helpen 
mogelijkheden T9 overwinnen. 

r·!et de inspanning van al onze krachten zullen wij, bi j een 
goede samenwerking, de R.C.P. een stap voorwaarts brengen 
en de leiding van de arbeidersklasse kunnen veroveren. 

================== 
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ACD/r/;~1-

Op Dinsdag, 27 September 1949, is te 's-Gravenhage 
een bestuursvergadering gehouden van de afde1ing Den Haag 
van de Revo1utionnair Communistische Partij. 

Op daze vergadering kwam ter sprake een voorstel van 
de afd. Den Haag van de Oude S.D._A.P. om gezamenlijk in 
het komende winterseizoen cursussen voor de le den t e or ga
niseren. 

Op daze cursussen zu1~en de actuele politieke vraag
stukKen worden belicht en van commentaar voorzien. 

Hat 1igt in het voornemen daze cursussen op Dinsdag
avond om de 14 dagen te doen p1aatsvinden, waarbij afwisse
lend een spreker van een der twee partijen het woord za1 
voeren. 

Het R.C.P.-bestuur 

'Yan de Oude S.D.A.P. te 

besloot instemming met het voorste1 
betuigen. (einde) 



.&ana B.IIla 
Van1 B.lV ~ RD.; . • 
No.I 60913 

H'ierbij vet-zoek ik U te gelegener tijd het navolgende te willen 
opnemen y;;,et de Corpschef van folitie t. Winschoten: 

Bij achrij'Ven dd. 10..5'-1949 no.60913 nrd de Corpsehef verzoeht 
ems t;e wUlen inliehten omtrent bet eontftet vsn de R.c .P., r:et 'te 
W1nschoten- wonende pel" sonen. 

Ui t zeer betrOtmbare ~ wel"d ons herieht, dat een dergelijk 
contact zou bastaan. . 

Bij rappelschrijven dd. 8-8-1949 no.60913 werd de Corpschef aan 
ons eerder genoemd schrijven herinnerd. 

fot op r.eden is eehter nog aeen antwoord ontvangen. 



An two ord o:p Uw schrijven 
dd.l0-5-'49,no. 60913.-

Vo-4gno. ··- 1 
. -3 0 DEC. 19-49 
I 

JML~--z, ¥r9l~ 
I I 

Oit het ingesteld onder
zoek is niet gebleken, dat de 
Revolutionnair-Communistische
Part~ contact heeft gekregen met 
te Winschoten wonende ~ersonen, 
zodat nog geen inlichtingen hier
over kunnen worden verstrekt. 

Een en ander zal nader wor
den onderzocht en b~ verkrUging 
van gegevens hieromtrent zullen 
daze onmiddellijk worden gera:ppor
teerd. 

Winschoten7 28-12-1949. 

~ 
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Van Herman vernau ik, Jat ik een brief van jullie zou 
Olltvart.Gi3t~, lil8"v 01JC8V·:J \!:.:~~~- l~ edenen ',;·-;aal"lOill d;;; cere{-~.el•3.e opsrlbal1 ~3 scho
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YI.lel~ a ee~..Yl 31CllZCJ.l f:!0a.a~n, \r_cOl' ·nllcue 1lB.rl cel'"1 COj_.lec·~ . .:_.:) E~af~1"' 
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s:tziet. I~et f~e1.·ec~:31c~.e, or) V3.11 te VOl"'eJ1 vastst.3~2l1d.•.3 ti;jd.stir:r;er~ lJl2:ats 
hebben e contact m8t de eige11 psrtijteno~en, is iinancieel hocgst 
V00l1 delig. 

~it zijn de financi~le zaken. Voor een :olitiek3 partij staan zij 
nooit op de vool"£,ronc1. j_;: principe ref:elen V;i.j ni?t on"e. .• };)eJ;~Qe;ften 
naar de financi~n, maar onze financH!n naar de behoei'ten. lTatuurli -k 
zijn aaar ij grenzen. Deze grenzen ~ijn evenwel rekbaar naar de mate 
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dat de activiteit va11 de partij ~lc~ naar buiten uitbreidt. Deze acti
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Tenslot i:;e r;1oge H:. de kamel,aden, j_ndi·::n :n J voor l!llJn argumsnten 
bereid zijn te zwichten, verzoeken haast te maken. De winter-is bij 
uitstek een geschikte tijd. Voor ernstige studie is de ~ondag, als de 
doi'heid van l1et werk e1·a1' is, de gesch:i.kste dag. J.:en }:an geen zomer
~ondag van de mensen eisen. In de wjntar geverr zij [aarne een ~ondag
morgen, als hun wat eeboden wordt. 

It hoop dat jullie dez~ brief' zullen bespreken en na bG3preking 
voor zove1, nodig beantwoo1·den. De zaal~ is bele.ngr ijk genoeg. 

; "et kameraadschappe li jke cro eten, 

w.g. Thea. 
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.. ~'~'t' ,• ·~Jf~~::,,, .. 
"~' . . Aan A. C. D, 

Van B IV. 13-2-19 

Verzoeke bi jgaande stukken, handelende over het co ...... ~~~..._ ___ __. 
het C::omi te van ~'ievolu,tionnaire Earxisten (voorloper van de R. c. J'.) 
op 22 en 24 ~ecenber 1945 na agenderin~ te doen bergen in c.D.167. 
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.A.Jt'JC TU F'f 

A t¥; • n da. 

op 23 en 24 Deoemb~r 1945 

1. Ot;Htnlng en V:'!rkiezing !)residillm. 

2. l)oll tililk.e :-:Jtell.in..gen Inllltid<:Jra :~.11 • Muld.er 

3. Parti.)-resollltie Inl~idera 11. ·)renth 

4. Kolon1ale-resalllt1e Inlei~ier; H.l.ld.1 Jansz 

5. Stellin,~en iilza.!te de u.:J.·1.R. I ~J.Santen 

6. 1~conamiscb.e ~)t~llin.;en ~nl.a l! .• Gombrink 

i.>:Aarnlil. htt.isllo:J.d.&lijke ai t'iin~, t1i 1islu.i 1;•nd toegankelijk voorleden. 
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E.J. ll.ul.cte.r 
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Ove.ri&e par\1j.beetuu4errn M:. Per,hlle 
R. tel&.tQit 
G. te W1l4t 
w. 'f1.tk•aa 
a. »zoen\h 
a. J•••· 

Vooretel o.c. i.A!!ke gonlrlle-oo!!iaaie~ 
l .. f011ter Zeytveld Au te.rtl• 
2. tiel 4e Boer-sleob.t " 
3. rerr1 Verkle1 • 

Polittek aeote,ar1a 
iooaoai•ch aeore1ar1e 
Oraaa1aatie-ee.ont~ia-. 



llaaee It \ferltloosen 5 oeat. 
Klaaae II: iehuw4tn 

•• 1iot t. 20.-- t. 
~. t. 20.-- .. f. 30.-- f. 
c. t. 30.- " f. 45.- f. 
d. .f. 45.-- " f. 60.- t. 
e. boyen f. 60.-- t. 

Klasse If: Huiavrouwen t. 0.10 

•••raa: Klasae III: 0n&e.b.uw4e~. 

Q.l5 
0.25 
0-40 
0.60 
0.85 

f • 0.25 
t. 0.45 
:f. 0.70 
·r. 1.-
r. 1.50 

Onge.huwden. d1e n1et .m.ee.r biJ ou.de.ra 
thu1a sij n, val len in de eohaal van I.e 
ge.hllwden. 

De pl~ata•lij ke O.rg .-seczetaria kan ill b.ij aondere &evallen een geaoti
veerd voorstel 4oen aan 4en lutelijk:ea Org.-aeoretaris a 6ttn licl in 
een daarb1j aaagegevea ander• Oontributie-klasse 1n te deelen. 
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A.l'SOtmiH 
lllTISMOUBLIJX UGLEMJ'If't VAN II UYOLU!IODAD OOMMmrlS'lXSOmt PAJ.UJ 
•··---···----·- l I ·------ ........ - ...................... $II W •• ._ ... ,~II t •• ·.,. I ... * ...... - '* tt PI r 

f.&staeateld op net eerste oongres 1e Amaterdaa ·~ 21 aa 24 Deo.•45 
•-•-••-••-"'••••••••••n•••••••••-----••-,..._ __ __ 

IA.Ut 'fAN I>l .PAR!IJ 

a:rt. l. De part1J ~~ de auas ReV'olv.'U.uaa1r oeall.1lft1s111.se.b.e · 
Part1J (tt.o.P.)t lfedsrl.a.ndae seatia vaa de n.erda IAtaraationalt 

.OO:ltlL 
art. 2. Het doel. ier :P~t1J ia aee:rplegd :La haar be&insel'f"8rkl.ar1.o.g. 

art. l• De pu,1J traob~ 41t_ doel 'ie tHtreika door de YG1gaa4e 
lld.4delwu 
a. door 1\et wekltea yaa lcluae'beWWt1us1Ja ell net lleY.orderea 

Y&a de poll tie .Ita soul1q ..-.a 4.e ar'beideraklaaae 
11. d~Jor \11 tgan n.a parti.J..,..raaaen au Yahpni'diq na 

U.cilvee -. Tltl&So~t-.n 
0• door U1 beleggea Yan opett.bara Q Ot.U"8U8't".,..aderiD.geut 

net eraaniaeraa ~ 4e ... atratiee en net uit•efen.a . 
YU. Nitea-parlaaea..Ue d.rU -

d. door het be't"'rt.vea M atewt.en Ta.n de eccua.old.aobe sb'ijd 
dar arbeid.rsklaaae 

•· door deelnaae a.aa d.e Ts.x-Jd.ea111i•• veor de epenba:re 
liohameJl •• 

f. door net aaaweaden vau alle ander. Too~ dlt doel ge-
sohik'• a14dela~ 

t.IDMUr.l(r!lAP DO. .PAit!l:J 
' ' 

Lid n..n de pa.rtij ltan ieder aiJn, die de 'beginsel.Hl!'klari.n;, 
de resol~tias en de recleaeatea der parti~ oade~ohrijft 
si.oh ua alle beal.ld.teJt en opdra.oh'tea cler pa:r'UJ on4erwez-pt 
u .ae· in de p.raot1Jk tU.noeri, replutu de coatri''b\l'iiea 
lHt'aalt ea siob Jd.et so.bllld1g II.U.ln a&a Mt het pariij'be.J..aac 
sV1Jd1c• h.audelinaen. 
Aaa .. lding veer l1dmaataob&p &•sohiedt bij dea orcanisatie
saor.t&ria dar betrettende atdel1DC door invulliQg Y&a eea 
aau.eldiqsferlllli.er. Deae ••ndt net f•.ru.l.1er UJI1ddell1Jk 
door aa.n net par11J-aecre'ti&riaa:t. De h\11shol14elij.lat nrga4tu•iq 
n.n de a.tdeling n.ee:f''ti lla1 reoht, daarb1J •• ad:t·iea enr te 
le"e. Ret Udll&ataob.a.p gaat 1a dofn" de Yeratl'e~. na bet 
&ewiJ s •• lilimu•••ob.&p • a.Ziteaatig van net ~iJ-aeentar1aat 
u eea .PutiJ-'boekje ·tegea-nt&l.in& Y&a 10 a••• illilOWlencle 
'begiasel nrltlari.D& u .b.\tishotldeliJk nsleun t. 
Beflone:rs n.n plaa.tsen, n.u &eu alclel1Jla ia pneti.cd, a•••• .Uo.b. vou hei lid.lla<ltaohap op 'iJ b.ei parti3-
.. o .. tcriaat en hei.a ••~apr•14• Le4aa. 
Ret Partij-bea~ur heett net recht, aa oY,rleg aei de o.-..t
teJ&de &tclelini, te u"boen geplees4, ia lHtpaald.e. ge't'allea · 
Yoorwa.vdeUJ'u aau.eaiag te 'Mwerks1elUsea ot 1Htpaa14e 
,reraoaen ala lid. •• wet.,e.ru. 1\ij aaauldiq ,... g.re..,. 
(biJ-v. \111 anclere parti.jen) oealiet bet par11J-laestu.ar. 

ID:&LIIi'G l'>SR PAit'fiJ 

art. 1. De p~art13 ia aa~11engeetel:i 111 i afdeliAgen, aectiea e Ytu."-
::l.Jreide leclen. . 

art. 8. De le4en der parti.j vermen &fdeliqen Ill& aeo1iea~ die in ellce 
cemeeate., deal uor a-Menu of 1a een octabiaa tie YU pile en ten 
geYest1&4 n..ea z13a. · . 

ut.9. Zodra in. een puea'te l ledea weonaoll:U.a s13a, :wont al.daa.r 
eea atdeliltc geftl"llld.. Ill biJaondue pnllen s:ti Ua. ld.enaa 
1a • .,.erleg •t llei 1.1. al'dea atpwekea. . · 

a.rt.lO. Vaa de o Jr1oht1ng eaer atdeliag. wont Mt ~can vu 14ten 
ea Jae•kualedea lte:uJ.a pseYen aan net parUJ-ffeore-...taai. 

art.u.:oe h••-•• tu'b&D.Ue ill •• pan1~del1Aa iii de uta•-. 
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LedenYerg~el'int!, die a.ls r•gal mi~stens eenaal per maaad ·ROrilt ge
hol.ldeA. 

art. 12. Het ·atdelingsbestuur word• gekosen in een algemene leden
'f"ttrr;adoring en is oel.leot1e1' wor a.lle partij~erk.zaamaeden, 
voorsenr het zijn afdeling betre.f't, verantNoordelijk:. 
De aldeling regelt de period1ek8 af'tredin& van ~ar best1.1ur. 

art. 13. liet atdelingabes-.Wlr tmrdt ala vol..;t sarnen,Jeateld. 
u 1 1 e re ' i (Voorz1tter) 

sa o- ere {Ve•antwQordel1jk YVor he~orga.nisa-
or so ~ano oneren er afdeling en voor de t1nanoien). 
g~o!isg.t; teore''f!f (Verutwoordel1jlt voor het eeoaollisohe 
wer en net vakTere gingawerk). · 
.!~ze 'f'orm.eu de dagelij kae lei din.:; der a.fdel.in~. J.ro te 'Af
delingen k\umen dit bes•u.ar tYen'tll.eel met m.eer fwlotionatrissen 
liW.tlVUllen, •lie eon 'ter voor een beplil.alde '\aa t vu•ant'N~ordelijk 
1110eten zi Ja, zoals kran-t., parti J-lli tge1'eriJ 1 prQpaganda, enz • 
. A.ls regel ta&i._'i net ..u'd.e.lJ.n&s~es1awr l1.i t ee.n onenn aantal 
leden. lie dagelijkse leidin& wordt in !wnctie gekoaen. 

art.14. De lddellngen Jtu.nnen' ieder ale lid toelaten, d..ie minstens 
16 jaar o~ is, eQnter met inaohtneming v~ het bep~de in 
a.rt. 5 en 6. 

art.15. Alle afdelings-f~etionariaaen zijn verplioht, aan het 
pol1tieke en/of organ1,at1.-secre'\ariaat alle mededelingen te 
versobaften, die gewenat worden, alsmede geT.raagde rapporten, 
lijaten en staten tijdig in te l•veren. 
De daarvoor a.angewezen i'wlctionarissen mooteD b1nnen 7 dagen 
alle vragen om atdrachten en inliohti~Jen van de adainistratie 
der p~rtij-orianen of van de parti -~tgeverij beantwoorden. 

DN DI:J'l!UOTEN' 

art. 16. Op ieder oongres maakt het partiJ-besW.u:r de indeling dar 
dis1riqtu beltead. Het behoett hierv.Jor de goedkellring van ~t 
oongres. Voctr t\lasentijdse Nijaigi.ngen is i1et P • .B. verant:,voord.ing 
sohllldi;t aan het eerstvol(;ende oongres. 

art. 17. Het di$tr1ctsbestaar wordt gekozen op ie aerate Diatriots-
. ysrgad,~r:oing na ~'let aongrea. ied.er lid ltiUl ;,u,n de d1sou.ssies 

deelnemeli op d.e algsmeile d1striotsvergad$rin1];. :5-t.emreaht t. •· "• 
de te ne~n beslQiten hebben de gedelege~rden Yan de afdelingea. 

art. !8. De Distriots-bijeenkomsten en het Di.striota-oeettull' lei~en 
hat pol1t1eke en organisatoriaohe werk in han district. Zij 
hoaden zian onder meer besig met het werk ep net plattelaad 
en de lli tbou.w van de p«.rtij in tum dis vriat. · 

art. 19. Ret J1atricta-bestau.r hou.dt vergaderingen na biJeenroeping 
door den Jiatriots-seoretaria. t>e distriots-oon.terentie 
word.t geJlOU.den, na b1jeenro~pin.g door den distriots-secretaria, of 
op varzoek v~ een ~antal ~delingen, dat minstens een d~rde 
deel de.r leden in h~St district omvat. 

a:rt. 20. In grotere pla.atsen kan Q.e afdeliq overeenkoutig het 'be
paalde in art. 8-in seoties worden gesplitst. Iedere seotie 
ben.oe.Btt een sectisleider, ·of zo nodig een seotiebestuu.r, 
da"t; v-erl4.1tl'.voordel1jlt ia voor net wark. in zijn sectie en da..t.r
v~ ver&ntwoordin~ aflegt aAn de .fdelingslodenvergad.ering. 
ve afdolingsledenvf.lrgadc'·r1.n;J iu de hoogste instaniie ter 
pl~tse, alwaar bindende bealiasingen over politiek~ vraag
stu.klteA va.n plaataelijke en a.l1:,emene aard, met inbegrip van 
de vaatste~li.ng vu de groalijst voor de gemeenteraadsv~r-
kieaingen, worden genomen. ' 
.A.fdelinJsbesttl.\lrders hebben 'ie allen tiJde reo.!lt van toegang 
to-t; de leden- en best~~rsvcrgaderinben, ~.n de seoties nunner 
afd.eling. · 

1)£; PAR 1'1 .f-C<JN?3REN'rH; 

art. 21. Na het con,~es is de v~rtij-oonferentie de hoegsts instantie 
in de partij. Zij vindt pl•~ta, indian de ometa.ndigheden 
di:t nodig m.alten. De p«.rt1j-con.ferent18 Herdt door net p .• a. 
u.i t,gesoh.renn, t8r~•1jl een aaatal afdelingent dat minstens · 
een vi~r.ie va.n net aantal ltden v.,rtegenNoordigt, bevoegd is , 
.h.et u.it$ollrijven vaa een confer~mtie aan net P. 3. ep te ,ir..,gen. 
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art. 22. De aon:ferentie bepitalt zioh tot de ben.a.ndol1ILJ Yan noaag- . 
ata~en van politiek en taotie~ en treedt slecnta in speed
of nood.gel'ie.llen in de recnten -r~n. net oongres. 

art. 23. De afdelingen ber~den zioh over de oonterent1e-agend~, 
ben.oemen de delegatie e.n veratreklten net m..mda-.t. Het a&ntal 
gedelegesrden ;vordt door h.et ?.a. bepa.~d -.an de h.and vv.n 

iiU"t, 24. 

art. 26. 

art. 28. 

art. )O. 

art. )1 • 

art. 32. 

de getusterltte v~n de afdelin.; volgeas de lioir.atste ~d
staat. ':!fllt· P.n. ',vijst de J?l ... ta '"-tlllt waar de oonferentie 
'Nordt geho\lden. 

li:~I' CJNQRjj;:3 ~N Dill tUi'GEVA.AltDlG-.Ili.~Jr 

Het oonges is ·het ho,)~ste gesag in de p-.rtij. Het .r. a. 
is verpliont eens per J~ar een congrea te ar~aniseren • 
.Ule a.!delingen v-.n de ,p~ti.j worden O!) .ba' oongrea ai t
geaodi~d. Alleen de Ltgevaardi.::;den. nabben s'emreout: 
aet aai&l &tgev~~di~den wordt door net P.B. b•p~~ld. 
Iedere &!doling ver'iegenwoordigt net aantal s~eamea. 
netwelk de l~•1ate offioieel versirekte op$ave 1Dllo~dt. 
Hot .£>.J3. be~list, gelloard l1et oon&rea, over .net ·al dan niet 
openba..o.r ~iju der z1 ttingeu. l'Oegang tot de h.aiahowteli'jlte 
zitting 'leboen bs11-.lve de afgovaardigden alleen par'tiij
i\motioniLrissen en - leden, wier ~<Yazighei-1 doJr net l?. B. 
weru!elijk nrdi geaoh,t. Iedor moot in ttet basi 't aijn r..u1 een 
door z13a a.tdtli.ngsbeetau.r en/of ne' ~-B. gewaar•srkie toe-
~angskaart. -
He'i gewone en net bu.itengewone congr•s worden door net P.B 
bijeeageroepen. G.P ••n door di.eaelfde instantie bepaald tijd.
stip en plaats. I;en aMtal afdelingen, minstens eon v1$rd• 
gedeelte der led en 'verte$en,voord1glende t kan net p. a. op- . 
dragen, eon bu.i tengew~on oongres bi;Jeen te roe~Hta. 
Voor h.et gewone congres .vorden de af'delingan in de eelegen
hei1 gesteld., hun vooratellen tien weken van te voren in 
te dienen. Deae vooratellen moeten aoht weken voor het con
zres birmen zijn. bij het ploU"ti,:-seareta..r1aa.1i. Zea welten 
voor net oor~~es wordt de voorlopigft beaonrijvingsbr1ef 

a.u1 de .ii.fdelingen gezonden, wa.~a. .nog 14 :la.gen tijd ~vordt 
gegeven voor htt ~ndienen va.n·am~dementen. ~nnstens 14 
dagen voor tu.tt aongres 'Norden de a:tclelingen .in het bezi t 
gesteld ~4n de ~o~ledige beaohrijT.ingabrief. Voor het · 
nu.1 teo.ge.vons oongrea geld de Bl11 tengewone agend-.. V )()r di t 
aongres leu ViUl de in :11 t artiltel aangegeven termijne.n 
NOrden --.tge\veken. 
De congresd~legatie ~ordt in de a!delingsverg&d$ring 
aangewezen 
Vers~reide leden k~e.n nun voorstellen indien~ in een 
atdeling nabiJ hun woonpla.•ts galegen. BiJ de oongrea
voorbereidiu;J treden ziJ in de reonten Vii.ll een gewoon lid 
van ao•n a!deling, 

DE srl:!Mr-1!NJ JP .tt:..:r CJNJRE3 

De oongres-leiding is gerecllti!Sd verach.i '.lende voorstelleu 
door een a;eoiale oommijiwie te laten. bestaderen en die1 oGm:
missie een rapport o;.om ~let oon3res te doen voorleggen. 
. Oe stemming gesoiliedt mo:ndalinf!• Bij de stemming OTer 
vlltrsonen bei.Jlist de volstreitte meerdttrheid. Is deze bij de 
eerstt sierarning n1o1 bereikt, dan is cum t~reede stemmin& 
vareiat t11aaen die _p~raonen, die de mee$1;4 atemaea op aich 
vereniJd hebbe.n. 
net partij-bee~lar ia gereohtisd een aAntal voorstellsn 
gelijktijdig 1u stemrrdxk3 te brengea. !ereikt mo'n colleoti~Ye 
stemmin.~~ £&•en aesrdarhsi,t, dan wQrden de Yoorstellen ge.splita1 

en/of afsonderlijk in stemmin5 gebraoht. 
3hmmingon OV5r de ,~oalijsten Y'inden plaa'is door rtd.ddel 
Vllln voor iedere verkiezing sleohts eellflta:al 1n te lever~ 
stemb1lj8t, •va:.trop de stemgereontigden. d• oa.ndidaten nll.DUiters
ge•djs vol3ens de aanwijz1n :en· van !:let sternbiljet plaottsen 
in de doo r hen gewenste volgorde. \ 



Dl XOSftl' 

.De a:f'geTaardigdea keme11 1a de .fegel Toor rekening vala. de 
afdeltac. De k~e1ea TQor 1 Tertea~woordige~ per atdel~ 
worden a.ladan au.r en door h.et .l.:s. TaB1 te stollen :te-. 
geliag •~Jeslagen eTer alle ~rtesea~oordigende atdel~n. 

DE .PU'U,JL!tiDIWG 

De pazt1jl~1d1ng lMnat 1t1j het J&rt~'beet~, nebel..lc 
j&ilorlid-lca ile(Jr het pwon.e oongrea woi tiii:•ead. De atde
linc-• ne-ben het r~4t bepaalde peraonen aaa de door net 
P.i. te atellen voordraont tQe te Y&ecen. 
nese T&ord:raoh.t vaa het .P.B. Tlndt pluts ia de Toorlop1ge 
'bea_ohrij.S.nga'brie·f. 
Het P.a. beata~t ait aiasteas 9 leaea, te weten• 

==~·· o Mer •·••· 
~1• IUUll'lll.J.ing van d.i t arti.kel 'tap lu.ta-.e :pap.lla. 

De • .,rate !lr1e vorun da dacaUjkaa leidiag, die in fWlotie g.
t•••n wordt aa die verantwoor4el1jk is veor de politieke en orcaniaa-
1orieo.b.e weruaaan*dea, te pllU.tieu 1anow1 Y'Ul 4e uaat en de 
pariiH~Pil•• Ie4v 114 "?an net P.B. s.a Toor eea e:nderual .,... bet 
partij•wert Yerantw•erAel1jk. . 

art. 37. Het f.B. •••• ala regal eeaa per maand •~ net D.B. eeaa 
par week bijeeA. 

PAI!IJ-DEMOORA~II 

art. .}8. De pU'tij 1a aamencaateld op da pondalac vu. net de•era
tiach•oen1ralisae, wa&FY~ de ,.-orfta&aate r•&•ls zijaa 

&• De Y'&rkiqing ftll de he,gere in.stan,ies cesohied 1 d•or de l.ager,e • ' 
De 41sousale oyer e"f'8nt. ~otienariaaea ia vriJ. 

b. :n. nrld.esinpn v1aden plaats .op de le4•anrgaderi.D.&en1 de oeftfe
r-.aties, de d1atr1otavergad8riagen eA op het oengres. 

o. Per1odiek: sijn de noge:re inatutiee · verplioht nr&atfloording at 
1e leggea aan de lagere. 

d. oavoer .. a.vdelljke erkeum1ag vaA d• beal111 ten Y'aJl de h.Ogere in
eta.n'fiies door de lager•, doornerin,:; va de ~~~so!».!.~ 811 
oorreo te t11 tvoering 1fatt de besl.u.1 ten. ·· 

•• aealttit en worden guoraen door !1• part1J"!"'1rut"'antiasa 
d.e atdeUngsnrgad•r1n Ct de afdelingsH.a1ta.ursftrttadering, de 
disine-.!loo:n.f'ereat1e, b.e1 partiJ-'beatau, he1 dqelijka beat\11.U", 
de R~t1Jaonferent1e en het oo~a. . 

t. Bet p. 8. is nrpU.oht, t.-. ..... 4iep-iag1Jpe:a.de '9'eors-.eUea de 
lac-re inatan11oa 1a te sonakelea. . 

g. !1j een aie~w• wending et onYerwachte .at~klceling ia de aitaatie 
staat de <11sou.l!ut1e over de p.rep&~~~~ati.ache basis bimuna. n.e• pvtij• 
Yerl)ud ni3• f:lel P.J. is nrpl1oa._ Yoor ae11 ia~en diaotaaaie
~letia te &O.I'!'e&h Alle pnao~piele Uaou.aaie-a:rtikelea op 
benngenoem4e buia aoetea ldnaea ••• aaaad de la4a set of zonder 
be·taling Yerabeltt worten. Bet reoht vaa aeorcatdaeerd afwijke:ad 
pol1tiek epvede». biaau 4e pu~j ep basis -r-.a oue alcoa-. ep
Tattiaaea van net Revolationaair. Mar.xiame ia aeoorlootd, mita 
de atrengsie diaoiplJ.ae .ll.&ar b111ten en u1 tneri.ug der gaaollG be
sltd len wordt ph.and.tl&d'4. 

h. BiJ VGOl'bereiding Tan een put)J•oen.:t'arentit a:f' ea. partij•oo~•• 
ia de d1ao1.1aa1e on:r all.e naacatuk&e• Tl"iJ en ook ·UJ4e:u de 
ooBfe~antie en n•"t oon.vea tet o,p hat oseabl.ik, dat hot besl\111; 
pne•:a is. 

1. in apoe4- «Q :aood&eTallen aeeat net 1P.B. ot het D.~. ~·a beoliss~, 
die d.isoipli»;ail' geldt. Nadere v~rta*ftoM.tng aaa de ledenTerpde~c 
de otm.fsrentie of bet co~res is '1'8rpliaht. · 

l>ARTIJ-6ISOIPLID 
art. 39. Mden, die llu. TerpliohtiqG 'lep:CJJTttr de. p&rtij niet aa- .. 

b.ua en./ot 1a s'iriJd i1andelon •t het ~Ujltelaag, Jl:olllO. 
J 



~ aa.Jlat~Jl"lt1Ja,c we~ de h18reader gaoed' aaa"r•&•l•u 
(ut. · 40). • · 
De aaatreaelea kuaaen aeataan uit 'iJdelijk~ aoheraing.· 
wa.t.r'f'U 1H1: :P. •13• de du.u bepa.al:t, a ui1; ro;yement. 
Reyement gesohl.ed.t 12let, dan aa. e'f'~rleg ut de atdeling, 
\ll'a&rTan de betrokkeae Ud is. 
a-.,.r1~ of sohor81mg ae&r het P.B. sond•r inatemming van de 
atd ... lb.l!l ka a.lleen aeaoi:U.eden, 1Jld1fll llet be'b'ollk•• lid de 
U..t!!t.1l'!.+!~ .... !!:rJ~lWl. ea aaazo bu.i teaai t 4Lfa•nd.erl1 j k •p•reed t. 
fil affto.b.triiJ 'f'&n de beel\U tq Y&D. he'\ l. B. ill 88B daer de 
atdeliag voor sohorsiag ot royemeat ~oraedrasea aid oatheTea 
Yaa ai~a reoh.'ien, benou.deas dat, be<toeld 1n art. 43. , 
Gero.rectrtie.a en gesonorstea tnmaea sich e:p bet 04tAgres bereepen. 
fflrwenrt u het •~•P het oen,ares de aohorsiltg •f het 
rayement• dan werd1: de betr.kkeae weer ~l• lid toecelaten. 
Gitroyearden of geaol10raten. lt1utaea · a.ioJ:l e111114dellijk na de 
maatre&elen van net P.B. ot 4• atdelia& 1a bet disoQea1e
~lle1;in ia ... verdedigin.~uonr.ij'V'ell -w-. 4e le4en riob.~en e.a 
ubMn he1 recb.1 op eea weerwe•.rtt.. Ze he\lben het recb.'• deae 
b~letins, baa za&k beiref!ende, te oatTangea. 

IR'Z~RNA.TlOlfJ.LE VJ£R1UN.DINGD 
De vartij 18 &aagealOWJl Ud der r~.u:.At.. Tn.t~~ti~a.al·· 
aet P.a •. 1a yerpUoat,aaa al.le werliiilaiiiiafn'iter'~ft-•ra:.a·· -~ 
Iaternati.aala naar varaogea deel te aeaea •• alle verplioh~ 
,en &an 4••• aa te leven. 
Ret P.a. is naar mogelifkh.td wrplioht, alle :resel\1-tiee ea 
aededelingen Tan de f1e~de Inteina1:~on&le ter kenaie van de ledea 
te bre:aca. 

PAIU.mMmf!AlU Tt~R!SRJW{)O!WX GII'Cf 

De p&l"UJ aeeat d.eel aa.a de nr&ieaingen der epeaba.re 
11chamea.' Deelneming aau verkiea1naea YGor. d• \litvteraade 
11.&011 t (gedepu.teerde a ta1en, wethou.ders, eu.) is ech ter llit
psl-ta. 
Ieder lid heeft hat reob.t een oandidat~~ veor de partij te 
aaaT&&rdea, 1ndiea.n1J &6n de YQlgaRde eisen TOldoeta 
Voor de !'Reedt lCalUr uet bij/aij 111Jlstus Sell j-.u-, 
voor de Provtaoi-.l.e Staten ell de Jeaeenivaw.d lli.a.a'ieas een. 
halt jaar lid ~1J• v..m de p.uoti~. Van des• maa'h"ecel kaa 
alleen in :seer bij s.ondere :;eTallen met 'iees'teiUling va.n tat 
P.B. ~ordea ~tgewekeu. 

De oaAdi&aten-liJaten voor de Tweede iam.r w•rdea doo; he~ 
oongres ns~gesteld, d.i.e YOor de ProT1Aoiale Sta-.ea door 
de be'b'eff•nde d1str1oten ea die der aeme•n•eradea 4oor de 
&fdel1n<is.,.riad•r1It&e,D.• Ia aoedpviJ.le:a voorziet MD rete
read~m VJOr de yerkiezingen van TWeede Kamer en Proviaoiale 
3ta1en. 
Door de oeatarende inat&Atie wordt voor de aiTYoe~ vaa 
ar-.. 48 ti.Jdig hat &<dviea vu net D•ll. der PU'iij iqewouea. 
·..lle .P&rleme.n'taire n~tegenwoordigera et&all onder oonvole 
va.n het P. :a.· ea ziJA au b.et oeA&l"8• nrutwoorcUng ver 
schtll.:fd• Gemeellteraadaledea &1ja 1Hanad1en veran11wo•rd1.ag 
v~rao dig4 ·~ de atdelina 1a a. ge••••te, waar ziJ ••• 
se1el l)e.aetten. 

OOM!US~~IE~J 'tfJJf BIJS!AND 1>., B. 

vt. 51. Ret P.:a. lc:an zicb. doer al du me-. permaaente oeiUii.asiea doen 
b1jataan. Dese oosmisaies wordea doorbkt P.B •. b-.oemd. 

?A.R'fitT•ORGAmi.!N . 

art. 52. De redac'\1• vaa net putiJ-erga.an ·;vordt door het P. B. beaoemd. 
De lli wete:niag pa ha.ar ta.alt 8•sohiedt onder ooat:role van net 
l'.B. -

art. 53. le u•IJi:f'M 'f'U pla.ataeltjke et· geweal'te.lijke organen beh•ett 
de geedke~iag Tan hat P.s. 

art. 54. OVer JU.a.ob.-.ea &tU&gaand redactie en adld.niatrat1e bettllst net P.J. 
ut. 55• De re<taotie vu a.ndere pa.rtij-gesohri.tten word11 eft.llleens 

aanpaaea doe het P .. J. na overlo~ m.et de lMtJI'oklten afdeliug. 



_,_ 
ar1!. ''· fiet ooagru of de oon..fereatie bespreekt net oeleid Yan. de 

geToerde redaotie Y"U alle partij•\11 'l£1ii.ftn. 
&r1J. S7. De admia1sba1Jie en utveeri..R6 va.n. partij-orga.nea kaa. worden 

oftrgedrapa tt.aa duden. , · 
art. "'· teuij door i.nwerld.agtr"eA yq art. 57 auders w<ard.t bepaald 

drij:t~ d• pa:rtij eea uek- e:a broohu.rehandel, gena"a.lld u.it
ceTerij "Pr. .. theuuft• iet oeheer ••rdt gerege2d door nt1J P.B. 

GELD MtDD:SI,:i:N 
·art. S!t./ De geldm14clelu. 'Msta.&Jl ll1 t ocmvi~~atiea, Yl'ijwillige 81j

dra£en en aadere 1Dt~ms1ea. 
ar~. 60. De ooll'ft>Utlltie llf&74t nn jau tot ja&Z' -raetpsteld. 
a.rt. 61. De atdeliagspenaiag.tteestera (•rcanisati .... aeoretarissea) 

en verspreide leden stu.ren de eoa,ribu:tia op de •~rate .,.. 
iedere ,...and a.aa de put1j-adllin1.aua:Ue ep.· 

a.rt. 62• De a.fdel1ngen n-.,ren eea regelaai1c• ctatl'ole op .Q.wa &eld• 
aid.delea. l{e' oou.;res wiJst een ooatroit4-oommiss1e aa op d.e
gel<lJiiddelen der Par-.ij. De oon,role n.adt eemaa.al in do 
drie maanden pl.ats. 

I 

.. 

Bet J.B. 111terpretout 4e uepueillg na he1 :regleaea"i . 
a aeamt bttalieaiaJ(teB, ing41Yal he-. · Hgl.oMa'i a1e'' Y&ersie"l, 
n4u na«ere ftraatwoozoti.ag aaa 4e p.u"'ti j. 
:rtL t regleaea'IJ is gel.d.i.a na •••are• tot ... ,._.. K.••t' 
bet. op bet c•w••• conpoes niet iA beb.aa4eling, d.aa aeld .. h.et 
a~tomatiscn V-QOr eea nieuwe periode. 

-
m~!¥ op ap-'YJFelJ6! Het parUj-beat~a.u .uet1l net reoht, utdere 
u ••r ne'E eo~s noellde leden a.aa di._ beatWl:t' toe te nepa, 

onder aadere Yeraa9woordiag aaa het ooa&re•• 
11et is nrpliont, de a.fdelingea hiervan oA&iddellijk ilt k~uUlia te 
stellea. · 

I 



UBOUlH 

1· -
Af!Acl!NN IH 4t Jlld. · llll IW U +\!. OAtJ!!D l!•;&.ll!l&t 
1. l'aa. ' ••eel. 11. · . . 
Us ftlgil te lue1u " Zioh. Mwu.at ,_ b.a.ar na&te Pf'Oi'*· de w. v.-. he' 
hewten T1Ul Tit:>ld.uimc-a teaen 1ae p.&n.; Quo'D:L3 •• ••&'tit oaUJ~•taaad. dew 
de ""• deaooratu en die bup;Fli~lte pu'lij ea, welke .... " ns. · 
J!ftioh- 111 ._. de oo:rs:p.roDltelJ.jke t•at kaa ua l•••• da' ••k de -~-
ren ai. ·· 1rea, rcmd itfre\1'"'" :d.ob. teaea aelle YQ'ld...ncea ~ \a:pnaea. 
llet tepndeel is 1lf'&a!'. Da.aroa is net aodig ead.uacb.eid 'te aa.k.ea iaas•~ 
N.rs~rl1~t piU'tijea die ftor en .die Wilke. t•a•• aa•U• ve:rld.e•isage• a1ja 

2. Moofdstwat "De rol der seo.~4••·• 
a. .D1' heo.fdetu.k. --·-~' VMJ:' l/4 a' va.t.Tena1~aueat1•H 41• ia de 

Bouollltache B.esolllilie tillds kWJ'u.. ft dia epsioa\e -.. f.a 41t hoo14-
atu •' eea -..o'i 'f'Gletau wcalut "'lie Yoer 4e rol der :nfermia'U.aon. 
vak'f'eHaigi:ntJsle.1ders de Joe.a.:aeeolatie"• · 

.Ud\ls k••"~ te vervallen op pag 5 •• fi YU. •ta het •• v .. v ..... * 11/aa • ••• • 

n.u. ~· " 

. ·~ 

;. 

'· 

De J.\li.Jlea.J ~n aa.nz1ea Taa ••• u t/at • ••• a. .. r •• c•apro.S.a., • t• 
e1"eneeu gesc.tulllt worun, da.a.r U i lteh&lldell wea-t.t ·1a 4• R••• •••zo 
a.e ltol. ben, •1;rijd.. · · 

:tt•t 1• de aninc ·- 4• ~~. ut ia 4i' hMfutW&: ... priao.i.pieele 
cri tielt op .he\ ft.toi'II18M h'haacl.al.d 'aet weleD. ~-· uet• 
paten. al• 
a. saaeawer.kirl.a en f'uaie ma" de Jl', 'C. B. a de o. :o.v. 
a. tweatie der domlalts 
o. aaaaa-.1• 
d. MCtariDC aa. 
1a dit hoofdatlllt atlan4el4 worda • 

.Pq. 1 Regel 17 
Ala Yolgt te ldena · "Bet ea.i«•• door uar bel&qrijk paob.te wn•k, 

... llet Ol"ganiaena .-an P•»i•racti.ea, ••ala .n.t alap oppHtie , 
hfereadu Yoor ael.le .,...Jd.••i.A&ent he tee•• ••• • ••.• 
Net .-r~onder• de atdelinc dat ta. 4e pelitieC. atel~ at~ •• 
behand•l~ 4er u'be14erserp&i.aa11ea a•ea aaadaoi11 dri.1 ,.aoll...at• 
aa.n _de Oomanuais'-a'boad •spar~uu•. ns. t in u ••~"•"• pl.a._., · actat 
dese o,ga.rd.sa~e beataat d.t ~Mn d1e.1a het 'f'erleclea 4eel .,... d.eulJ 
de U'CIIIQ.iaa'$j.e war• al.a del .,. Y&a b.et o.R.Lt .... twaede ... 
de iUU&dacb.t welke wij a;q, deae OJP&aaisaUe t.ea-.eed heh'bU., . 
--·· derde ead&" 4• &•'Ya&rlijk uira-lJ.:a.ltae p.U,tiell .. h.et ....... 
riaae, Aa.t dese orcaaisaiie eJ.t•a/ 1a1 Ma THru&a tlit~aacapaat 
nrll't bij 8.e bes":iidiq •an net Hctariaae 1a aisn· riJen, 
Oek un. 11et ~tthJei ati.sohe• we•Jdllad " 1e n .. ra• ••t ••1• eai&e 
aandaeld s•aonoUeu. wer4en, da.a:r di 'i bla4 eo, bel&Dgri.Jk &a». tal 
s..)edW1llea4e aoo1»~1atu. om zicb. 'Arsaael.d had'~. 

Betret'teadtc ••ne Yee.raaau'ie takea 1'&'D. lle'l C.R •• U 4e toekout• 
!aak 2. .Ua volg'$ 'i • laseaa aet Yer4e41~a na 4• bugerlij.lr:
clellOora\iaou reohtea 4er arlM14ers, ala llitgacepvm:i ftor re.,.... 
1\lti.....Un kl••••aot1•••· 
De attelin& spreakt haar teie~retel~ia& ait over de epperylakki&Ae14 
*•r ontwsrpe,elli.ngea. · 

( 
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De R.o.P. is OfP. p~~!!..~ .• parti~. ~1j aa.altt oadersoheid 
tuseen voaru ta'VeT&de ea naotionnaire oorlogen. Ala yoor.ti .. 
streTend besoho~w1 s1j de oorlogen dar enderdrukte koloniale an 
q.&l!-koloniale vollteren -tegen hun 1mperii.U.1st1soh.e onderdrl.lltll:era •• 
relcent b.et tot naar onvoorwa.ardelijlta plloht .-.aa de eyerriDaitJ8 van 
deze, Mt alle baar ~•n dJ.eute at&alllde middelen, aee te werke:n.. 
Ala reaotiQ.DlU.ir en oontra-reYol\lti.oan.air ziet · zi.l alle pogingea der 
imp~rialistan deze Trijheidsoorlegen neer te elaaa en •13 atre,ft 
n..r de nederla~g der 1mper1alist1sohe enderdr~kkers in deae. oon
flioten. 

' 

~1J befroe-;!i daarom de o~ustand. der Iadpi!fi•Qlal ossa' a '•gea .b.et 
Nederl.-ndae m_i~er.l.&lisme en nrklaar' aiOii Y&Oun solida:Lr at h.a 
atriji. 41J v~rpliont naar leden in aua Ya£-ea andere organ1sat1es 
a.n te drinaen op directe steQn -~de s~rijd dar Indonesiers doormt 
Gpwekken ta~ en onderet3unen van solidariteitsatakinaen en andere 
a.oties .. 

. Z.ij varlcl&art zion &eherp ••a•n de v~rsoen1ngapog1.ngen der Je
derla.ndse oe•itt&rs ea b.u.n agenten in de ar'beiciersbew-eging. De leder
la.ndse koloni&le Qnderdrllkkors blac.hikken noozl o'rer een bel~rijlte 
vloot,.nooh over voldoen.de m.ateriaal, noon oYer yoldoende kvrapend• 
LU.Dsahappen om. biu.en a!zien'bare tiJd me• enige kan5 ep eu.ooes de 'be- · 
we.pande opatand dftr I:ndoneaiaone ••lk•n• aeer •• elaaa. :Daar"ij zo11 
eon uo1liaatie .-oor dat doel door ne• l'der;l.andae prole"ariaat set 
sterke tegenzin woRden ont~angen en een ~pstand in ei3en laad voor de 
imper1alisten 'ot een reeel 8eva.ar raaken. nat. aiJn de voornaatllate be
weegredenen, waarom. zij pogen met ·de natia.alistisohe beweging tot 
een .oaoord "te nun. welk a.oovord net weaen Tan de kc;.lonia.le over
neeraing eohter niet ~aakt. !egelijkertijd streven aij aaar de on'
vr•Panina van de lndoneaisohe TOlksmasaa•a, torwijl zij zionael! koorts
aoh~1g bewapeaen, oa straks een detinitief eind &an he' sel!standi&
he~dsstreYen der Indanesiers te ma~en. Reeds eerder werden.~oeaeagingen 
ged~ de k910Diale sta~us door demoora~isohe hervormi:n.aen aeleidelijk 
1n zelfstand1gne1d te doen overgaan (190), 1918 en 192~). 
Indonesia heeft eohter alleen &ls kolonte ~antrekkelijkheid YOor de 
Kederlandae bourgeoisie& de aoods&kelijke 'f'OOrwaarde vaor eea efte~ 
tien llit\)lliting ia jtliat de .ltoloniale s1:atll8. Daaroa zal elke pogiq 
Indonesia a*i.rl Nederland te -verbiaden, de propaaa.nda l'O&r de •orlliq 
TAB een Bed~rlands gemenebest. gepaard moe~en g~ aet de bandhavinl 
van deae •atua. 

!er~jl de Nederlandse bourgeoisie het neett voorgesteldt 
alsef de oorlog u.,~ea Japan een bevrijdingseorleg was, slaat sd.j de 
vrijhe1dabeweging neer en scnendt de Nederlandae· grondwet door :re
derland.se bu.rgera op te roeiHtn, om ala soldaat naar Indonesia te ver
trekken. 

De R. J.P .. oasch0\1w't elke epwekki:ug van z.g. arbeiderapartiJen 
en •groapen, ¥J.s s • .o• A .P., :.:.1'.1'f. en 11 De Vlam "-beweging 'tot b.et be
reiken 'V'a.tl ••n CHlmprotais, ala s&1J:a.de 1n h.et -belans der Nederlandae 
boureeoisie en brandmerkt dergel~jke epwekkinaen ala Yerr~ aan de 
aaa.lt van nei Indonesiaoh.e volk, a.la verraad aok .._an dRift"' van het 
aociuisme. Ret v-enaad van :~.D. A..P. en a .P.R. is volk:oaeu •. fieett 
de aooiaal.-dem.oorat1• door n.aaz.· ondersteWli.n ; van de sohermerllom• 
ureearegerind daadwerkelijk partij ~ekozen in de.onderdra~king der 
Indonesiaohe -volksmaaea•s, ook de soh.ijnbaar oppositional• o.P.JI'. heett 
in feite de aijde geltozen va:r;t de Nederlandse bou.rgeo1eie. In haar 
prop~gand& spreekt zij att, dat Indonesi•. yooral niet verloren ao~ 
••t•n gaa.n. V'GOr ~ftolland" ~de ru.bber- en ol1espeo11laaten), ollldat 
"w j" dan zo a:rm s1t1den worden. oeze politiek i.e 1cle1nbu.rgerl.13lt
ol:v.\uV1aisme, p'bueerd QP ·1• u:1 tbu.i ting V'l'm 't;ient&llen raillioenen 
Indonesiers ( dekt d«ti>l\l"om ook de :a. :1. !3.-leuar · ,.Indit vo:srloren, ':t&DLp
sp&ed ~eboren~) en -vleekt met LeAia's r-vol~tionnaire politiek o~er 
de onathankelij~.b.eid der koloniale volkeren. 

·naar de maohtanrhowU.ngen vol.kemen in !let voordeel der 
Inilonesisolla massa• s zijn om.sesla.geo. eA deJJe nia1; bereid zijn een 
oom.promis a.an te caan, ~i~tn de lfederlandae imperia.lis\an zion ge
di'l!lngell een oeroep te do en op de wapenen YiiA.n :tat ;m,;else iaperialieae. 
ten einde de balans ten Toordele Tan een oompromis te doen overhellen. 
De Engels• iaper~alisten, die een overwinDing v.a ~· volk$ren Tan 



In.:lonesie ttezen a.la een gevaa.r voor "8i4en" kolon1en. he'bben ~ _ 
dit beroop geh.oor gegeven en 'braden ooll: hier op als .P011"\1e-agu.t 
van hct wereldll:apita.al• De "3oeial1at1ache" La'bo.ur-regering blijkt 
alac.uts agente van i:tet imp~rialiame te rljn.. Nocb. de kolon1iit.le YOl
keren, nooq. de ar~eiders he'Dben v..w. hau iets te veiw.ac.ilten •. ,ij 

· heeft eanter re!tanin~ te howleu met de grQte Otltevradenheid, die nalit.l' 
oantra-revQl~tionnair optreden, zowel. end~r de talkeren van India ala 
onder bet Eg&elue prol•taria~t, teweegbrengt en werpt sleonts h&ar 
leg,rs in de strij'lt 011 de weegsoha.al ian tJCl.D.e-.e van een. ooaproais 
te doen oversla..J\ll. DeR.c.r. protea-.eert me'i kle11 te&en de mi.sdad1ge 
inhrventie der 1a.bot.U"-re&eriAc;, zoa.ls ZiJ ooit pro'ieateert iegen 
h~t ~\~~end optreden dar eigen bourgeoisie. ~iJ begr .. t de solida
ri ta·i •••tald.ngen dar AI1Stra.lische, Miea.·lf-Z.eeliWdse, Indiaae en 
Ent,;else tur.veniltl."beidel"lil en wek c de werkera Yan Ned,i>rland op di t Yoor
boelci. to vol~cm. ;:aea.ilta de moed.1ge a1Htt.Ul van .de andere onderdrllkte 
volkeren; i4 de eerate plaata van India en van net wereldproletariaat 
kWlllen de 9'0lkomen overwi.rm.ing der In.ionesiers garanderen.. 

:.>e 1. O.i>. ontsegt de Nederl-.r.t.dse bourgeoisie het reont, 
Jot!k«U"llo en tra''~"- ala tasoisten en !oollii.boratetU'att te braAdlll'21r;:.;en. 
oe Ned-n•l!~Jldae 1mp:~rial1sten .b.eboen nooit geaa;rseld en a.arzelu ook 
thano niet van "oollaborateurs! gebr~k te m~~en on doen zelf een 
beroep J~ en maken gebruik van de Japanae wapens om de op~~and near 
te sl.wn,. De R..c.?. za.l itlke ,..anelag op de regering.der Repabl1ek 
In,ionea1a "fan de zijde der imperial.isten raet al.le. middelen 'Metrijden 
du.r he1 er in werkelijkh.eid om te doen is, <ie opata.nd. te. tref'ten .. 

Lopen de bela.ngen der · ·Indonesiaohe volkamassa. • s en die du• ' 
opkomende bo~geoisie, welke sioh door naar meerdere aohaling 
aan net h~o!d van de Q~stand wist te plaatsen, om de bev.rijding ~-. 
net H•d~rlandse JUlt parallel, de u.iieindelijke bel.aaen van beide 
groepen zijn in ~••.a versobillend. Veohten de arbeiders en arm. 
hoeren zo11el voor hWl polltielte als soaialit emanoi:patl,.e, de op.ltomen.ie 
bo\1rseois1e wenst een zel:f'sta.ndige kl&sse te Norden, 'M&M."'f\:>-or net 
Nederloa..rldse koloniale ju.k: een rem betek.,n·t. Zij za.l, om zia h te,gen
over de vol.ksmaasa' a te kwmen :1.-.nd.l'l.a:ye.n, lliet u.J."li!Selem een beroep 
te dJen 0,p het imperialisme9 In deze omstandigheden is de vorm1ng 
van een ~natna:D.lte~iJlte Indenesische oomiRU.llistiao ,..e p-.rtij, die aioh 
tegen de ontwapening der ~olksmaasa's k••*t; de opstand poogt uit 
te breiden tot geheel Azie en zion een soaialistisoh l~tt tot d~el 
etelt, eerste noodsa.a.k. 'l)e R.. ~.1'. besohOu.wt het al.s naar plio.b.tt onze 
Indonesiaone kameraden d~bij ten Tolle te ste~en. 

De 'ben1jd.1ng vaa. hat iaper1al1st1so.:..e ju.k: toor de Yolkerea 
V'an Indonesie is een 'bel.wgrijke tStav.v• Tan. de Wttr•ldreYoltltie. Z1j 
betekant eon ~rnatige versw&kking ~•u he~ 1mpor1al1eme en is eerste 
voorwa...rde voor de Indonea:laoite .uobeiders en arrue boeren om han ei&en 
striJd, de sooi.Uietisone, 'ie k11n:•en voeren •. oe R. o. P. beaoh.ol\W' · · 
daa.roa ala .n~ VQornaam.ate lellaena "IJttij~nt.!!!Ll!.~"--~ ... li.tl~d...t ... J,Y.J" 
1tf!anden a . .f Y'tm Ind.oneaie 1 •• IJn ~ Voor de "f"olltGaen oniii.t':l&lkeli jkheii 
'9'an. In(lones.iet ". z .l.j laa.kt ten soherpste de Oomrau.ni!3tenbond "":iparta
oWJ•, d.ilt daze •"rete en l4ilo&'tate leua .niet wenst te VO'!ren rd t llltra
linltse, sobiJnbt!~.&r radioale o'l'erwe,gingen •. Dese gr•ep laat da..u"door 
in f'ei te de o.;atandige Ind.oneeiaoile ma.asa' a in de steak, aoal" •11el 
blijltt u.i t haar a.1 ti'reden ui t lle" AA.t1-Imper1al1stiaoh Stri.jdcu:ud te 
en he1 at onvold.o~mde on.dersteu.aen V'An de opstand in .tl.:Aa.r orgaan 
"Sp&;t'\&a\lS" • 

·De n..a.P. bescnou.wt .net ala n...~ pl1oh.t net op initia11e.:f" 
van not Indoneaiaoh '1tr1jdoom.i t~ zevormde ~.~!':"lm...P~ol!I'!!!~!-'!.!.!'c.b.,,._t'_~~3~ 
ao~_W met alle mid de len ttt onderateme.n. frvordt nog_ aa.n$ewld me\ · 
oetf' ri!solu.tie over net :\morikliU.\llSOne Im_peri<i.liame inzake Inden.nie.) 

De 1t.c.P. begroet net initlatief v-an het ;~u..r.opeea O.n1r'WI der 
IVe International• t• r:- onderateu.nin'J vm de kolonia.l.e opatanden 1n 
In;ioneaie en IndQ-Qh1na, hoett met vraagde ken.nio fl01l4JID.an van d•· 
aotilfitd.t d.er :<'ranse en lo.gelae k-.mera.den in de atrijd tegen de 
koloniale onderdrukltsrs. 

De R.c.P. a'irijdt onTerzoenlijk te~~n alke ras~s~rimiaatie 
en vo~ sich broed~rliik Terbonden met de onderdrukte en voor hll.a 
vrijb.eid strijd.ende kG» oni•le V;)lkeren der ',verel~.l. Zij bewonder1i de 
!JI.Oed der Indonesiaotie ow.ssa.' s. i:IW1 strijd is h.aa.r sirijd. ·. 



1. De tne4e imperial.isiisohe weraldoorlog ~eeft lfeter~an.d 4e:t11U
tlef ni~ de slear van zaltgsaoegz~eid ea kla1nbarferl1Jk• ·~ . 
le{Jali:tei 't. gernk't. ~1el1awaar waa nei Kederl4Alldae kap •al.isme reeds 
veor 1940 pol11iek en eooaomisoh volko .. a at~eliJk van de grote 
1mperial1aiisone mogendned•n en werd net ainda 1933 door de iage-

. tred.en nreldcr1sis heV'ig geaohokt, net .kon zion doe~r de u•wi iins 
TUl Iadonesie en in mindere ma'te 'f'An ?/est-Indie een werkl.oaen
leJer Yo 400.000 perm11teren en een ultere politieke si•bilitei'* 
bandbaYeA. lferarad th.ana 3-oo.r de iiui tee bezeiiin~, . de fantutiaob.e 
kosiea 'i~tr 1.'1.01ierne oerlopvoeri.~,~. h.ot n:td?!ijllen van Centr-...]. 
~u.ropa a.la afnemer vw.n ~ondaw:tfsn, welke '9'1il lfad.~trl.-ndse nayens 
~verden 1'eraoheept, de Yerniel- ..._ bela.ngrijke delea Yir.A net 
indaatrie-.a.ppara;&i e.u Y&a steden, net (n~ wij vuri,g nopen de:f1-
Ai ti"f) verdNijnea yu Inionesie .Us bron van ai tbl.1.11i1n.kh net 
i!"GOt•ndaels ll1 taonaltelen Y'w.n Ned.erl..,nd ala ha.ndelscentrlut1 is 
net lederlandse ~apitalisme tot in zijn grandyes\en gesohokt. 

2. Made ale geYolg •~ &1jn p~asit~ire kolaniale qolitie~ beaohikt 
he\ Nederlandse ko.pi'ta.lisrae OYer eea btrtreklteliJk awa.lt prodllot1e
~ppa.ra...t. Rei is niet in s1iii.at met de ho~,g;-oai1f'i:Cltelde 1nd.u.str1ele 
laadea {1n de e"!!rl;J1;e pla.»-'b Amsrik..,, a.n weli he1i door ~en .grote 
aohW.deAlu' ilD ieke1;elld) te eoao-.rreren, noon de genele Neder
la.&'ldse arbeiderskla.aae ill l:l.et produ.ntie-apparaat te betre~u.·. 
H.et &-.1 d&arem poe~en door haadhartnt,; van h.et zo drastiaoh verla.&.gde 
levea~tp.e11 d1u• Ned•rl-.ndse a.rbeiders a1jn «i.Raten. 1Je aaranderen 
ea. de kos·len d.er oor.legavoer1a3 op de aohou.dera dsr grQte m&3S& 
van nietsbazitters •f te wentelea. · · 

3. 3e~esd voor een rildic&l.iseriag der ••·t''beiderakla.sse tenaeftlge 
van de tQe&eaomon Kl.aaa\egeaatell1Agea1 po-et de Nederlaadae. bear
,eo1a1e dece 1a naar de .. ora~i"one reoa••• ~· beierken. !eaelt
dor111Jd. word' Q.e 1Avl;>e4 der 'l'ier crot• U'l.lat• ( Jataat••· A.Ia1, 
Uailtr•r ea P!Ulipe) doer .reob.~aiftekae 4aelaelling aaa ne~ u.ih"ee
rud ersaan d.er bovgea1e1e (De lederl-.ndse Staat) Yergroot. 

4.aet 1a onder dese omstaad1gneden de •~ der Nederlandae ar~idera
klae•• ~nveraoeid te strijden Yoor herstel van n..r deaooratiaoha 
rech\en, het. ll.Gtldea vu ONlUD:O~LLIJlOS verkiez:i:rLgeu, V'erho,P.q 'nlll 
baar- leTenape11, oonilrole &Yor de. prodllo·Ue ·hr uJ. tocnakelilt& v.a 
de 1AY10.4 der trWJta eu. · · · 

5.·,"1&a:r ecnter een bela.ngr1jka Yer'betering van. la~ leYenspeil del" 
Jiederludae arbeideraklas•• biu"n net ra.aa v.m net k.ap1taliame, 
dat zion. aleob.ta ten koete V'a.D. de tlit'bu.i.1;iag der arbeidera en de 
onderirukte koloni~l• velteren «Diser-.te sea kuansa n•ratellen. 
Diet ••r ugelijk is, sal de YernieU.g1B6 Y&R net kap1 tal~aae, 
iD aamenwerking lllei de a.rbeidel":l der (JYII~ige E!lropese land.en en 
de nai1,~ing "'""n de V'er~igde :Jociali.stisohe :l'atea va.n Buop& 
en va.n de genele 'Rereld, de en.ige weg zija; die l'laa" YGor "~'
pao.pering en ondergang ia een derde atom.a.~soha IVeJ'eldeorlog be-
hoedt. ' · · 

6.0m de arbeidsr~klasse te bevriJden uit de chaos Yan net kapitaliaae 

1
' is een revolo..· tioan.ire P*rtij no.vdzak~lijk. ~en p~tij, die. d.e 
• ar~iderslcluae en· d.e UIU 'boeren voorgaat en leidt biJ hilA atrijd 

Yoor lotsY•rbeterin& en deaocratiaone re~~tea,·nen door ep&l~ag 
eJt (iaar het atellea •an o•ert;angaeisen Toor des1lla.s1es benoedt 
en op net 'beslissende JUGUtrlt de s-.r1Jd ·om d.e MOnt u.n d .. orde 

· NH 'lfe atellen. . · 
7.Als eeu d.t'tr!J•~ijo p...rtij !t..m de ... ~1.n.A • .P. nie11 worden oeaoll.otl'Nd. 

In de pl&.ii. ta """'n de onveraoenli j ke ltlaasens tri J d kc~rd ~ij op voor 
~eraoeaiBg met de bour§eoisie en ia bereid h&Mr bea._an •ls 
ar'be1derepazotij op te offeren ter<v;i,J..le Y~ de S.i.men·Rerld.ng 11et , 
kle1nbart~erl1Jk•t de klasset~trij::l Yerwerpeade elementen. ~13 n•••• 
deel lit.._n het onderd~l~sappa;ra. .. i der bQugeois:ie, staa1 'ri.Jan.dig 
tege:n.over de ..,.r1Jlleidsatrijd 'der ~ lnd.onaeisoh.e Devolldng, hoef't ill 
de pl~is dar 1.a.-.enat1•aal.e aolidariteit yq all.e Ye.t"drakten de ' 
reaotiouaire, a:r'b~tideJI'aYijandiae ""f'&derl4i.1'1d&nrdedi1J1ngtt gesteld, 
tu. eu. 



-·-a. De politiet der e.I)·~...: ia in wesen g8l1jlc aaa ·:lie der s. -a. A.~". 
O.fsohoea zij o.tl~.UZO, leden en alalllan:~ oa,ge1Nr1jfeld Yele e4r
lijke revol~iioaaalre arbeiders telt, is n~ leidi~ va1koaen 
eceoorri.Ulpeerd •• tot elk verr&la.d b~rei,i. Uu.nlc:eren:i u...a.r mia1ater
aetels, Yi.jliiJldig tegenov•r de onnrzoenl1.Jlte sb"ij·d d.•r !n·io
nesiers (velke zij uleoh.1UJ &edeelteliJ It onilers•aut, 011 I.n.d.one
sie YQor tie bQu.r&eoisie te »redden1

•), ouanuatiaob. en athi!Ulke
UJ& VaA de 'Mitrompea n.ationaal•bolsj•wis"Visone grille& der 
J'aliD-oareaaoratie, 1~ aij noon in staat, nooA bereid, de Neder
lUd$e ubeiders.klasae te 1eide:n. in de a~1J\1 teg•.a. llet kap1ta
l1&me. 

g. ~~o~:i·~!lilt~:,~~i~~\-~-~-~tn*l.t~.ii;~!· ~a:·~:r;:~td' 
rade.rl1Jlc.e• relorm:istiaoae politielt van s.J.A.P. e,n :J.P.tf. , 
toader enige •an~s onder de arbeiderskl~a• kan zij ¥la een 
M Yerw~tLl"'loaea laotor wordera Hsoilou.w4.., Had' lei.iin[$, wel.u . 
voora~eliJk ut~ &fvalligen der revolutioanaire. arbeidersbewegiag 
beet&•\, mls• elk Yertro~wea biJ ne~ ~edorl~udse proletariaat. 

10. De voor-oorlOtit8e rikfi'..A~• welke ~adanka haar i'ou'ea ( Jebondeanei.d 
aaa ne' li •. A.. ;g., n · oaaa •bep•rk:te opya~tlngea. om trent de ta.k:en -
en preblemen. der 1nternaUonale arbeid.ersklaa8e) ala de reYola
~ionn,.ire part1~1 van net led~trlaadse prole-.a.r1aa.t moea.._ wor4._ 
nsohai.l'Nd, klee:tt ia b.11u11.r oude ..-orm {ondanlls bii&a.r mCMdi,~e Toort
zetting v-.n de strijd •ader de l)Qi tae beset tin;.; in het .?d.L.L.• 
front} de oorlog niet overleetd. :~ij is u.i teen geYtt.llen in l'le . 
oouuniat•n.bond "p:ftG't: .. en. net Ooi!!Jf v~ !!.Tel~!~~~!£' 
Manie~·~· bij " • ~· 'be groepe~ sro1l"'!e i?fUen le .. 
tft'f'''Wiiii&li541 grrup Yi!Lil :aolajewild.-LetU.niatiln nebben :.iial\geslotea •. 

11. De.Oorwamistenbond n;partaows" itenllle~ltt eioh d~gr een ._ypisc.h
sectar1aohe, \ll.tra•U.nkse poli tiek en hee:ft ·de weg Yan. 'I,ellin 
verlaten. Aat1-parlem•ntair1 beitept ut kl•1nbt1r~erlij.lc-anarohis
t1aob.e opYa.tUn;;ea areat h.et we2uu1 vq :te reYolll.tiOJma.ire p<U'1i1j 
en de vakbewegiag llitgaade V<AA q.e reaotio.naaire, kaas1-revJlu.
Uoaa4re 'ine•rieen oatrent het nsen r411 de O.vrijdingastriJd d.er 
onderdr11ltte tolol11ale YOlkeren, is deze groep •r 1a ·eeu re
oe:rd•t1Jd in gesla~d, het vert.rou.·ven V'<lill. Tele re~gl~&tiouaire 
&rDeid.ers, ~•lke ia h.......r le Yoort&ettin.g dar R. ;J. A •. P. aagen, 
-.e verl1ezen. 

12.Het OoiBi tti V.ul Hevolationa.i.re Ma.rxisten en ha...r OJ'(Ja.tm "iJe H.a(ie 
Ootooern stellen zion op de basis van net Bosjewisme-Leniniaae. 
De vormi~ Yaft een revolll.tionnaire p-rtij, gebaaeerd op de begi~
selea YU Mux, }.aaels, Leain en .'i.'rotzlc1, welke de Nederlandll)e 
&r'be1d·8t'8kl.ase leid'i in. tta~ St2'ijd iegen b.e. kapital1au, be
sonaawt net ale een der eers~e en Yoornaamste taken van de 
revo~~iioanaire Harxia~ea ia Nederland. Het uitstellen hier..an 

· aa net vel.koun verr.w.d van 3. .o •. ;\ • .P. en <J.P.Jf •. ottte!cent ia 
werkelijkheida hoi orediet Y-n deae retormistisohe partlJen DiJ 
.Q.et lede:rludae proJ:eta.ril.lat Yorleaoene 

1J.nijeen in een l~ndelijk oongrea te Amsterdam op 23 en 24 Deoem
oer t M11lW. ten de 1A he t a. H. Me Y&l'erd$de Revolu111oua1re Mar
Xi.s1.•!l onr te ga..n ~ot de stic.b.,ing 1f&n. de 1li.!:.Rl~Uoaaa1r 
aomman~a,119Jlt.J!!J".~~,J. Z1j roepeA alle revol~10iii"i'Irir1Eiiiera.den 
i'r"'llir!.md ep,. !e&l tot de YOarnoede 1ie mako.n nn h•t N'edn-
landae proletariaat. , 

14.P• It.•J •. .?.. ia een !11-~J'~"~.I..U.J:Q.\\e .?a.M1j. :~tJ kent geen papi8rea 
leden. De in naar YerenTg'de lta.meraden, welke aich al.s vrij dlligers 
ia tie o or log tegon net kapi t».lisme besohol.lwen, d1en8n zioh geb.eel 
te g~~n TOor de aaak der arbeid~raklaaee. Haar Yora is deaocra
USiob-oe.utraliatiac.b.. la eenmaio\1 een bealai t.,seno111en, dan dieat 
dit onv~o~v~.rdelijk door elk lid te ~orden uitgevoerd. 

15.De R.:J.P. ia een ~).t~.M.t"'~-:l.M,;j].•p~rtij. ~1j voel~ aioh ten 
· aauwa'te verbonden r.aet de ona.ar!r11kten yan .:lle :u1de:N laadea. 

ZiJ beach.oJ.w1 d-. strijd der NederlAndse ubsidersklasse ala lader
d.etl v.an de s"tr13d. dar u'beidars d.er ~enele ·Nereld., 'f'tor welke een 
we~eldp<.il.l'tiJ 1er soo1al1s'l1sohe revolu.Ue ouatbaerlijk is. 31J be-

, groat de riet_~! .. I..!i!,~.tio..:~,l,, ·~•lk• in de J~•n der onlalllga 
g&eindi,de"'"'Tnel"• lmperiafl:atl.sc:le oorlos o11nruei.i •• onnor -
n.,..deltSt atreed voor de v•roroederiac van .Ule arbeiders ill d.a 
strijd iegeA de hel van hot img8~ialis .. , &ls deae ~ereldpariij. 
'UJ deel t ha.ar beginaeln. ea bealu.it zioh. ale n.ar lfad"!!rlandse 
Seot1e te :faJ"ae.... ·· 
~~~ ......... 
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Vi\ge .. rij •~r.-.the~a~ 
N.z. Voor~gwal 242 Ama~$rdam c 

ltameraden, 

!let verheqt ens, dat wij tha.ns de!1n1t1eve geluiden kwm•n 
late& no reD em.treitt oue puti,j-u.i tgever1 j. Met ingang Yaa 1 Juu.ari 
1946 z4! hij ep Tolle kracht ga~ werken. ta v.rband met dit feit 
zullea ~T.tJ U ~egelmatig oaze oiraalairee doen toekemen omtrent de 
stud Ya.r& stlke:a ea de veorilim.den li"tuatu.u.r. ')1 t 1.a rie eerste. 
91\wlat:P ' · . e ••t ona zeer 'ger~enst voot·, da.t o...-er.U w~.;r.r~ di t enigssina 
kaa eea kaaeraad speciaal a~ewezen wo~dt als agent voor de ui~ 
aever1Ji zo aogeli~k. gesoh.eiden VaA net a,gentaohap vu ttne R•de, 
October". · 

Da ageatscll.appea z1ll.len bij al onze se:adin3e.n onmiddellSjlt een 
relteuas toegeonden Jcr:ljgen, welke ill elk pTal btaaen ~4 dapn uet 
NOr4e:a.veldaaa. Deze regeliag is absoluut .. odsakelijk voor ee:a ge
zude tinaao1ele o_pbouw •. De· bmeraad van .hei age:n:tsohap is daarnor 
veran•woordeliJk. ae~ is da4'om Y&a groot bela~t&, da.t de .._gen•ao.b.a_ppen 
aiet •••r beatellen dan ziJ veruedea biahea 14 dagen te kwmea ver-
kopea. , 

Zodra de tinanoiele poaitie Yan de Uitgeverij net toel~at sal 
-d• kertiAg ftf.lr bet e.gen,ec.b.ap wordeD verhoJgd, opda.t ook: deae een 
selfst&adige pos~t1e in de a!4el1~n. k.a iaaemen. 

In cUverae a.tdeliagea k-' htlt voor, u.-. 'brooh.tlree e.d. ge
~laatat kUnae~ wor«en biJ kioskea, boeknandelaare ato. Per l J~ari 
a. •• 110e'Mn wij een opaave van deze onderrutlliJ:lga ontvan~:a , ne'bbea 
oader vermelding v~ 4e oondi,iea o.d. ~P dese oas materia~ 
atae~~en. Na l Jan~aar1 zu.llen de'ze ataeara regelreoht dOor one ver
sorgd worcten. De apntsch.appu beatellen dWJ ttitalu.itead datgene, 
wat zi~ zeU .aodig hebbea yoar eigea nrkeep. 
li<&i:f!lRf . · :;t list in onse MdoeliA& ao rmel en ae veel mogelijk IHt 
popW.&ire U.cnuee ui't e ltomen ia de geest -ran •va't ·willea de 
Oosv.awdatu .. •• ~n.z• renlu-iom:Laire ooDllftJ.llietiaone poUtiek bij de 
aaaaa te prepageren. Kor1J aa he~ oongrea zal reeds ••• brochure 
o.-r de Iadenesieohe kwest~e versohijaen, w~an een grat oplaag 
verlteeht &!ill soeten ~vordea. Xamer~en, deae br.,c.nll:res lmnnen. ••• be
langrijke stimalans voor oaze Qr~anisatie vormen. 
l!Q~~~ 

De utgeverij 11Proaetneu.a .. sal sioh made bezig b.oll.den met in
en verkoop van A1ea11re en keedel1an.de 'boeken. Reed.a hebben wiJ een 
a~tal goode boeken besoh1kbaar, wa•rvan wij hieronder een speo1f1-
oat1e l•ten v.lgena 

;}t1stav M~.rora "l!'riedr1oh h,gela~ 
sea 'bitgra.t'ie v-.n hat leven van F. :f.l:lgal·S 
~n nteaw book, dat gedt1rende de oorlog onder
ge;'leken is gewee11t en welvariiend een zaer 
goede reoent1e n~. 
P~iJsa ingeaaa1d f. 11.;0. Geb.adena f 15.5Q 
t~•• delea in zeer goede veera.rlogse band. 
"De levende gedao11tea van lear~ lllarx". 
Eea geheel nieuw boekje ut eea ll:erte aama
tatting_ van de Marxistisohe leer. 
Gebouden in vooroorlogae band f 3.--

X:ul Kau.takia .. Aus der 1ri.ihaei t dee Mar.ld.siU1s" 
(een briefwiaaeli:ag aet i!Tiedrioh !mgels) 
Ia5enaud f 4,25 . 
\?lebowien f 5.90 eveneens in Yooroorlogse band. 

GQJJ.l g:wgwst 1 t 
:SOvendien b.ebben wij th.ans. 'leezegging van onae A. merikaaaae 

kameraden on•Yaagen, dat wiJ alle door nen uitgege-ren ~~ en' !flfttH in elk ltwantwn "zolang ve•rradig - Vlilll he:a ea be'b>ekk•l 
u~ ogu ...... al . dit - \11 terf~L&rd Engels• - materia.tl is :a.aar 

ons enderw&g en wij bopen bianeakert U een overzioht te doea toekomen 
van wat verkrijgbr.ar is. ])g "ESRS'!E ZJNDIN'~ :SOEDH 8 J)ROOmJ'RES IS 
uans olti>ERnG. ' · 

Zodra wiJ deae ontvaagen nebben zu1lea ~j hiervan .. d.-



•2• 
.tt.U.C 4MJl ia •De lode Ocw-.u• • Eaa..a.e,at r•tt ,_... ft•4• Vw 
epa a ena 4e bat ..._ ae&eUjthHea oa d1 aU•• te plaa.tna. 

, Jlaaat Ut ia uc aut ,allea. · 
De "S.01&liat W.rkera 1-.ti~, .... Aa•rikaaaae .. etie_hee~t 

NftadJ.ea •••PHd oaa nblijb hii\Q' et:'ca.aa "!tie DlUaa'• ea · 
aMaadeliJka .~ taeenti.aoll UJclso.bn.tt '~)Ot&rth Iateruti.oaal 11 '-• 

ta a..aea. flJ •••• lii•l"eP &laoDeautea aaa ,...r nap. ~ o.a; •• 
t o.so »• ....... ' - - . 

\f';Ulf1' Rl:&IYOOI. A.1JQBII.'S• n.a• •rcallle1l pYa, •• •••r geed 
beel4 'f'aa de •td1dt•l.f..ag 1'Ul de naeaeutrl3d ia Aaeri.U ea .-..... de 
•'-•d• -. ... ..a4e 1aYl-.4 ~ de s.w.?~ 

O•.neep.U .. U.e Mt aue Jaaelae .kalld'ad.U l'&a de Jt.O • .P. 
over~ •r..-.·•a.oialist ~&1" ea ~ara.n Iatero.aU.aal .... ,. 
u.u. ,._etieo.b. t13«•ohJ:'1ft nrit --••.•1 pwen., terwlJl w13 · 
tilau •u ... ~-' Ml'lobt .u,-.. 1re -~ Yaa UH Bal&iecb.e 
ea baaae see"t.S.•• en~> •.La· La:tte h.fti ... " •• "La 'f'erite• a v.Xer 
eaV.:al Quo.._ ... I•••ftaU.a.la • ut. etUoi..tle paJial.H&U.e •rsua 
vaa a.t I ~~peae luoatiet 0.&'1. 'N nil d'e Tiel"tl~ 1atena.tioaale. 

DJ.t is ..... te '-ft .... eea .-eapMt&Hle U.~.•'• Het ia · 
•••• YOld.oeau• • ... u taeY•r1J Ae ••rate a ••Ua~t•UIIe at:oot 
te pTft. •• a... 4•. fiuac.tea w ft:noWfea, Ue •••aa.Jc•lilll a1~·ne• · 
••• ftr4U"a MQlMU.C .,_ aa.. uti vi ••t,t. 

' te:ul•tlle ftrael.4a d~ --· ........... apa-..a;at••• n•r de 
_ •••• • &114~ p&'blieaU•• aa :Ut .._.. •-ti.ir ...U.Uht ....... 

ateet aal. nnea., Qda' ... .... aut u~ua'dp 1t4u s1oh 1a 
D.et lleat na •ue at ipTU aalla. Jmaaa · aiello. - · 

I 

O~-VQOR ORZE Ulfii~SRlJ • ......... 
"U'i qeT(I;.rlj J:l"'t•tileu • 

woa:i ftelei!UiiiL 

w.'J. .. O;p bet oaa&rea 1a al dit aa:ienaa.l ·•u inaace a 
.-el ·~ 1s ...t•delllJk te k••P• · 
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r RZVOLU.riONN .. iJ..TIZ C0Lli\IULFI.3':2I,3G'HE ..t'iu1TIJ-i.,ederlandse sectie van de Vierde 

Internationale. 

;,·Jeekbericht no. 7 Amsterdam, 25 April 1949 

Aan de leden van de afdeling .. Amsterdam. 

~ . . G:L·iZE V&·[KIEZL:GSACTIE _ 
,~ De verkiezine:;sactie loo12t; in geen enkel opzicht zoals ze werkelijk 
~ lopen moet. De enveloppenactie die ons et:n flink stuk o:p weg moet hel

pen naar het gestelde doel d~ ]'. 1500.-, staat er treur.ig voo~ In Qn
ze afdeling zijn ongeveer 250 envelo-ppen ui tgezet door ka.m.~i?!. en tot 
dusver zijn hiervan slechts een goede 50 bi11nengekomen. Deze gang van 
zaken is te meer betreurenswaardig, daar uit het gemiddeld gegeven be
drag per envelop blijkt, dat onze actie door de lezers van de Tribune 
goed is ontvangen. Kameraden die schuldig zijn aan de nog niet afge
rekende 200 enveloppen, rnoeten deze hetzij leeg hetzij gevuld ui t.er
lijk .Joensdagavond mee nemen naar de afdelingsvergadering. 

( 
( 

t-. 

Op net jonE;;ste r'artij-c;ongres werd de si tuatie van de 'l1ribut1e uitvoe
rig beSl)roken en aan de 11.and van het overzicht van kam. Vijol werd 
vastgesteld, DN.r D3 ..r?AR':riJ DB Kl-=?.AHT ,,~Oti:'J:i G_w~· :S~'.CilliEN. Het persfonds 
dat =feeds lang ·oestaat doch in de l)ractijk nooit gewerkt heeft zal 
worden gereorganiseerd. Een interne ca~pagne werd op het congres in
gezet. liet doel van deze actie is net bijeenbrengen van 85 g,ulden per 
week voor de veiligstelling van de '..L1ribune. Wat AmSterdam aangaat, een 
aantal kruneraden verplichtten zich reeds voor een bedrag van •o• gul
den per maand. Hiermee is onze afdeling reeds een eind opgeschoten in 
de richting van de voor haar gestelde norm n-1- 162 gulden per maana. 
Het is de plicht van alle leden der partij een bedrag af te staan voor 
het 'I'ribunefonds ook al is di t bedrag nog zo klein. Het afdelingsbe
stuur zal zowel voor di t persfonds als ook voor de inning vam de con
tributie een speciale kameraad aanwijzen. De kam. die zich nog niet 
voor een bepaald bedrag garant stelden worden in de komende dagen 'Q.e
zocht. 

LE:DE1~VERGA.DERHTG 

l

Het is een nele tijd gebruikelijk geweest dat wij eens in de week een 
bij eenkomst nad den. Deze regelmaat gaan wij vanaf \•!oensd ag 27 April 
a.s. l1erstellen. 3choling, bespreking actuele politieke vraagstukken, 
vakbondskwesties, organisatie van het partijwerk enz., zullen wij 
weer met regelmaat gaan behandelen. A.3. Joensdagavond om 8 uur is er 
vergaderinb 9ij p.g. Gombrink, T,eidsekruisstraat 32-II. De agenda is 
zeer uitt;ebreid en wij verzoeken alle kaue:caden tijdie; aanwezig te 
zijn. Aan de orde komen Verslag Congres, reorga.nisatie af'd. b_estuur, 
Verkiezingsactie, Colportage, enz. enz. 

_ 'Jt 't- Je vrachtauto die wij tij.Je:.:J.s de ''ilerkiezingen .l;;:unL..en krijgen kost van 
J,Pf. 8 ·L;ot 10 uur 's avond J:?. 8.- per avond. In 14 dagen zou dat reeds 100 
}~~ suld en zi_jn. ';_leet. niE31!land hier een c;nd ere oplossing voor? He eft nie-

"""' mand een l{emn.s ole dlt t:;oedkoper wll doen? 
~ 

De colportage op Vrijda~niddag in de haven wordt weer arulgepakto Kam. 
die a.s. ·rrijdagmiddag vrij zijn, verwac11ten wij. '.Joensdaga.vond a:f
spreken. 
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I • JJ. 

:Joss.l5/ll6. TT T' 
. J 

,, fO, ' ('f' .. p ) 
~a r v 1 J ~-~. !.J. • • 

COl1f:T8SVersla[; V2J:l 

In be·~ :~elJou.YJ 11 de YPI\:" 
..:\n s t e r d 2 r:1, r! e r d o p 2 5 , 2 G en 
H'::v oltlt i onn2 ir Co_;; mnis t isc '1e 
.... L~ 11n1'd"'n 

c.~2dl de 'T;.f? lk~r[.~>?~estrr~st te 
:?7 :Jec"nber 1947 door de 
fRrtij (~.C.P.) een concres 

(_)v •. L !.A. "--' 1 • _ • ., 

~e zBaL was vers1ero met de D2rtijvl~e en foto's v2n 
LTII:IIT en ~.~I~C)~1 Z~:y. 
- Alvorens tot het ei~enlij~e concresverslag over te 
t:;aan, volf;t hier:mder een op~2ve VPl1 de le6er1 v~u het 
nie~w ;.·e.:o~~en Centr2sl ~orli te (C. C.). 

""~ ~ '· ··;m~-cn narxJ: ,.,,-·r:BRPn{ ''ro·ut···'"T~·'L "J; n ·"~ RB .. .'lr::. i' 
I{V ~\! . . -·~ ;:) ' -., ~ n ~' -'· cJ;~Jr-r ~; ·~ --'h. v ,J r'<: ~T.:~~~ ', ' • -~ • :- ~ :;:;;:1:/~· ;).7~ "~it 00~-
t·. J:.J •. ,, o~r.1.rt P.,c:·v..i..J~J.JR, .u .. -P-\.n ... L •• ..JJL:A, f'''LlrlC( ... J •• l.L ... H..J' ~--·__;2 
II i'ii."' .. n·••r,TJ'·r ·r ·; -,J,r:-;¥··nn r::r 1·11v ~T7 "-o·•Dv /jr·, -~o·:::,L:-.·::-~r-r;. ",..JK,.i±TJJE-

r'"u;·;··~ "'"~ :r;·'""~ii~~,.;~~'J··: K ~ ...... .._,;:NiL' ~~--«.-,sa...__..u,;,--r ...... '' ;__~;;~-=----
~ en_l.e fj .. :r _.-k1£='·c.;c . r. " - ". ·- .,., 

~~lt-:r~Ll t 'Serd Jet vol,,·e ::.re .:12[;eU.J cs ~=)est:.u.r s:::new:e:e
steld: 

r, 1 s ··~n·-~·T TT . ..,.. -- c·n··T···r·-r-cr "Tr.ut '''I'"-L~" .. F r~'1€0 'lrA'.T ;~R l .t:-~..!..1 .... :..L~.~..:. .. , .ci.C . ....,"'l'J;' _ \.J~-..J:J.L~ ~--~ -~, .t u ~ ._.-·«~::.· -_r; .u. _.!.-.~...:.., ...... : ~ J..~. 
·"-'Jl' -.' c-t t.~lTT"'J~,-n ~- ·oo,....,~~.r·-.q-~ 8 •1 •·· ,::-· ... :::·. ··::·•"e< i' J. ~- \"el>c ,.1 1· d. _ _ J .. .!.'-;, _,_Jrr±.~~- ..... .:.. .... w.J .. ~w,_~_J.:._~, ..o • ..L ·-;.J...._L..J .• ll i_ .:..-· ........ ~ .. --rl_ .. .;Jw, ., .. _~.; . -~"--' ...... ~ 
....,--1 I 1 i ~ . ,-.. - • , l ..L • • t 
U8ll .180 ~9___l_L.l8 ~ :·,t;re::-i.iJ.. Were c.:~V:)Tl'lCl ;)eS t.,'-: 0 ~102 Ul.: 

Po 1 . S e c ret ,--r 1 s : S 2 l ::U, 1T~ .3~. ; 
()r· -~~·. SP c I' e t ::--I"' iS : :;11 ~1S =t -r :~JLJ)_,~~~; 
'le~+ -r- ... Y")· 1-:: --~t ... ~-·::··-,n-r:r~",..-~ --

J ..... r~ l u • _j_ l. 0 .:_- . :..::...:_~.::: ll .. ... .t.~.. • 

:Je 8erste CDE:;re~'>c~"!: •:jerd ~1 oor 45 pers:Jne1 bij·~·ewo:Jnd. 
AlE [rste~ woonden het con~res bij: 

i..;:vJ 1 •. ~~nest ¥8Tii~Af7; v~11 :lelt;iGcl1e n3tion?1ite· --~~lid v8n 
~ het In ernat1onaa SecretPrlaa v2n ~e 4e.lnterna

tionale. 
2. remand, die wer{ vooreesteld als ROBZRT; van Canadese 
nation81iteit. a£j 

l·Jaar ui t vertrouwelijke ui tlatingen werd vernomen zou 
laatstcenoegde echter zijn een vooraanstaand bestuurder van 

I 
de ·' ikaanse 0oc · · '7or>::ers ~-art' 3 • . f P ,u., gennB.md: 

hNv ::OltTI2 voor de juu::te sc~;ri~·~rijze ·:an niet '.'lOl·de,1 ince-
s c.· n , c'ie met zijn echt:·e'wt'e .teeds ::':.J.ir:l e~ 'l ja8r .~uro9R 
bereiut. J,ls reden voor ce :1c::ansvsr·:·isse1in£,: :··~~n :.'1:.:<~"'r vo
I' e , l d e v r e e s , c: n t , i n c' i e n i n /,n e r i': '3 'b e ::: e n d z o : . ..l ':.' or o e n , e e n 
J,neJ~i::aans 1);::-:.rti~'c~.:stLnr(eJ' eel conc;Tes :1cd tczocht V"'n ;:;en 
bui~;en1andse conLmnistisc':e ~F1rti;;, cit tot ee:~ verboC: vr:n 
c1e .'-.Lleri>.:83.nse parti~ ::c;oi_l leiC:en, ter.-lijl vcor ce "'Jetro<::e- I 

l'lf] noeilij ~heC::en vru 6e zijc·:e v~~l het "Conni·~tee :::or :.Tn
ll:lerican activities'' te '.''"c~l1te~1 ''l<'~Ten. 

'~et con(Tes vierd op 25 ~Jece:,l~-wT 1~!47 o··l 11.~:0 ulr p:<J-
':,;..'-1 I opend door de Crg2nis~;tie-f.;ecret'=ris: .~rnst =:JLD2E,' die- ce 

::· Cl l1Y'"' z i ·on ne 1>: on l.j"' ~'-' +t p r:>n vc.rv 0 lf'C"'l 0 • " 1-ir;-:r·--;-.-:--,... Ol'C·--;-:~ .,0' ""'l1 r e 
:n~ 1;·,1~, ~ C-!i-1 e·- r-~ s +- ~-~r· '1~; ~~ w l'~ -~,,.- .. I'If . t' '>. ·- ' .. " ,. ·- i~· ·'· 1 

L • 

_ _),_.. C...l '~ lj-' v .w - .... """" c. .... .; ... ~ ......... ~ --'<. 
l--:!.err~'"l'"" -,l·o?"lj· c~7~oc;-f':::.-;:::- nvp--> -vr"~ 11'" 4 ' -1--,.,+or~l"'+l' 0'1~':1 

' 11.'-, l.o~. '' '-·~· J ._ ~_:-L · .• v'_,~.J. V -·-· C;:.l. ·-.11 .o...lU~--l<_,LJ 1_, lr 

ecret~riaPt VP~ fe Ae. :ntern?tion~le. 

I '-Te1·v. o. lge:1S. ::reer· '1o·t '"oorc" (e )oli tie,:: cr~cret~ris: l,.,v C~r- 1 -, ·', 1TC'l"C,11'J 1\ I • .JC. ~ .:.; . .Cl.~',J...:.j_._;. 

---y-:- zi~n rede verr ,, i e '::J?nter" (e c.1Jor he;: on';estel(;e 
_tellincen.eD ' ... ·}.jr:ic'e \l:'arover uit. '.~oor c;e inhoud.~r:n (~ie 
rede i•lDge WOJ'C:e 1 ver"Jezen n2.ar c'Je 11oofdstu'c·::en I, II en III, 
voor~>:OlJlende in_ cip :.,~·oc mre ";.:;tellin::;e.n tej:' voorbe1·eidinr.:.· 
V?. .1 bet c onc:;re s. 11 

han de oo de rede v2~ S.S2flten volsen~e eiscussie ~erd 
~eel[enouen d~or: 
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1 
\ 

n -c:-

It f ~;a:x FLK::~JR;" die e:::- zich over bevreemdcJe, oat uen de 
'\V leus ;,·:ee net de rec;erinc; n::;;EL" had prijsgegeven. 

1 :u[;O T-~ermann JJH.CTH;)oestre(".d 6e ,::;edochte, d.at er bin
'"V I nenl{o:r:r-e·en derde werelc1oorloc Z8l losbGrsten, om6st z.i. ! 

Y\ t ., ' 0 r--• 't· 
~e arbeiders ~iet berei0 zijn on e vecn~en ~e~en ~e 00TIJe -~ 

• • ! 

Un~e. ,/ , 
IL\JI :..:oTneli8 OO?'I'~~:·;:::J~C (HotterdEm), r•1iste in de stellingeni 
f\ een snPl''Se -over ce toef!t?~1n V8.n :wt ;:3ni tsli'1me in :Teoer- j 

lc:md. Volr;eu:; ber1 blee\: .tit het nfsl:1.i-1:e:1 ven handelsver- . 
.. -{ 0 I ' +- . ' ' J .. 0 l , • 11 -'- Q L o'r '1 C! r, r c'_l.,S.~~rl ~·te c oe ~DVJP ~J-'""'·l1]_e, ,_.:~.~~ eoe-, 2110 ZlC~r l1 en D _\. . s. 
:1et oo::::te,1 ric\--1t. Ii:'! beto~w(e, dnt ('e 'I~'J'ibune", tijde:-1s de 
le::atste st8kini:en,veJ-·zmimc f1ad en c;o~'>r'e voorlichtint; te ge
ven er1 ool: thr:n1s niet voldoende ce <~ct:;..e c"er bou.v:vB~c'JTbei
r':ers onoeTsteunt. Ii;; ver.','CJ.C~Jtte veel 'i{Sn ssJlenc:~?.an net re 

'
Lin~::se socialistisclle e;roepe:::::-in: __ :en. Kv BlUDJEV:=LJJ"'(SchiedP:n)' oe·tre'.>,rde 'let' dnt L1 ('8 stel-
LLnr·en Drets """§Taet over het fascisne •. ~ij neerlde, Cst niet 
volc\oerH~e aandal:ht is r;e;vijd a!:::.t r=:e s :~.::' ~in,-en in ~'r2nkrijk. 

~~J~. .CI.:I:.I:;J.~~v(~cl1iedmi1J, onc'erstreep~e ~l~~ betoog v?n.:Sre-
oel"Velci en vonc, dat de Pra,1se 93rt~J tlJnens de sta .:1n~en 
ook g~faald had. 1 

' 

'Il1eo WIEJ.U:TGH,_.Ime"'nde d2t. het vruclltb:?,2rder zou zijn 1 

Kv de discuss~e over cit ~::mrJer';:er:J na bet cont;res voort te zet-. 
ten in "llet ':ompas" en dienc1e ee::1 desbetref:fend voorstel in. 

Dit voorstel werd aancenomen. 
:Iierna voerde 'Grnsst G3l"'~~·:AIIT l';et ·voord. 
:Iij zeic:e, dat-·ae discussie op rHt con~.~res op een hoog 

peil stoQd. ~ij uoeten waakzaRu blijveJ. Je staan voor een 
s•:Jen~-::inc;, betooe;c1e hij, WC"Jnt ~¥4,-;t er ~=onen .:ie'J.1:re st::=~~\inr.._:en. 
Laten v:ij ons yJoral prj!lnteren QP, c>e jnr'iK.ic!pelq, leden v2n 

.__c ow~mnistisc'·1e r12.rt i j en. :Je Franse p:=:rt i j lleAft z ic 111n~e 
s tt.::Lingen he Idii~9.! t ~D ge''vveerd. lJi et verge ten noet worden, da t 
die par"cij ui t 5C)O leden lJest2c1.at, waarv8.n er hooestend 200 
arbeiders zijn en de rest intellectuelen. Van deze 200 ar
beideTs· hac1c)en aeer dRn 100 111. diverse sta~:irgscomite's zit-: 
ting, ~aarvan alleen in ~arijs nl meer dan 50. 

De winst van de Renaultstakin~ was meer dAn 50 leden 
en die leden ~erde~ gewonnen rloor ~et lid, dat in de staking' 
de leiding had cehad. 

:Je partij in ::?r<:cn 1·:rij~: is tencevolr_:ro v2.n ,~e houcinr·, 
aangenouen ten &Pnzien van ~e stg .in~, ~egroeid en heeft 

_!hans 3·JOO leden. J 
k~ f , , ~o::rt '.])1.::~~_! .. \~T zei(e in '-::c1tv,:?~rd op d~ rede. vnn ·G3!:~~.t\I!T, 

oat aeL ~ap~tai1sMe nog stePds z~Jn ev~n~1cht n1et ~ad her
vonden en vooral in .~"r2n~rij;c in een 6e 'lorabele taestanc1 

k 
' 

is 6eraakt ten_Gevol~e van het opteren vsn ~e dol_ la.rlenincen •. 

" 

TT ,, c ~l""T:l"")"-T"PTYb • +-. d - 1 • • • I :-,arlj u.u,j_,_L~•·~ ecrlulseer e cie nouo~ng V3.:1 r,e connu-
nist J~·-rmuz, die-ri1' de sta:~in,· han ,c·e.f:=tald, c"och ?-i -in noli-

• ---._..,.. ·-' ......__. •J ... 

t1ek no~ n~et Tiijziede. 
In ~:·eoeTla~.c, betoocr,e ~1ij, i::: de commu1Jtst1.sc~1e p2.rtij 

"de derde periode 11 inr;etreden, c~iP van ::-JtrJj~~ ter;en de socja-1 
listen, ·:8 1eTaden als ·:o:sJ:":~:;~ ::S, fQT1.)Z r-:n rrhei.ln :lJC V7UZS. . 
worden in die partij opz1j eezst en ·.·orde:1 verv,rezen na~r een 
cor:rliss.i.e, (ie zal onceTzoe'cen, o::· zij nor la "J.r~er lid :cunnen 
0 1' • ~ L' o ~Jven v~n Le c.P.~. 

"I~llS-'- ""-,r..,.oy~R.J 1 -'- - -. . , + ' · 
.I.J L :;..JJ.JJ.J • .;i s 000 oeze c~SC'lSsle en T,ve~:~e ce aRnYlez~-

gen op-t-Of--rroj_woerinE van de l·:lasse.,strijd". J 

lrv J :'enslotte L/"Ve•l 11:1eo VA:~ :::'IJIT en T.H.::.-;R.3TTJ:'':1. een inlei-
f'\ ding over respect ieve lf J'ii: de meer"derhe i eb-en minderhe idsr es 0.:.. 

lutie, inzai.::e de "Verdedigint; der Sowjet-J"nie". Hiervoor 
moge worden verv.rezen naar het ':orapas ITo .27, waarin bEJide 

-resoluties-
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resolu.ties zi·in vercteld. -:ierna werd om 13.30 uur r'le zit
ting £_;esloten: De volgenr1e dag om+ 10.00 uur werd~:'loet-ce 
discu.ssies omtr~nt de 1aatstgenoemoe stelli1:cen begonn~n.:, , 

W.'~IEL~~~IJ\Ir en 1I.co:.mRnn: r:1eenden, dat 1n 1933 de .r.D. 
(Co;mll'Luustlsche l'ariij Duitsir-md) de verdedir_;int; der E::J'vjet 
Jnie had opgegeven terwil1e van ':e bourgeoisie. 

Ernest G3R:~IN,het woord ~rijgende,meende, dat deze 
c1iscussle betex- l·E'on worden ui t[~este1d, ondat het lnternatio
naal Secretariaat (I.S.) nieuvre resoluties over deze lc,.vestie 
had opgesteld, clie zo spoedig nogelij 1<: aall c~e :·"ederlandse 
sectie van de 4e.Internationale zouden ~arden toegezonden. 

Overeenh:omstir: ;)it voorste1 werd besloten. 
Over het begi~selprograo der Partij, dat ~erd ingeleid 

do or ~i. co::mRDTZ ( z ie :=onpas Yo. 28) 1nerd algemene over een
stermnng veri::rec;en, behoc.:tdens een opner~::ing vrm oos~:::.;R','llJ.::, 
dat met geen woord &~erept is over c'.e ::ili tie. 

Yerv o1gens 1e idde \'lout '~'L~L-jJiAH, het door hen samenge
stelde "Prograo vsn Actre:" 1n, vmar."lan hi:j nog toevoegne, 
dat alsnog zal verschijnen het st2ndpunt van 0e partij t.a.v 
het openbaar onderwijs. 

~-I.I-I.nR:SlTTH meende, dat het onjuist is on te verkls.ren, 
dat de Amerlkaanse bourgeoisie zich koortsachtig voorbereidt 
op een oorlog tegen de Sovjet-Unie. Dit is z.i. nog geens
zins bet geval. 

~a eniGe 6iscussie werd besloten, dat het ptocram van 
actie en het beginsel~)rogran onder de 1oupe z:mden v;ornen 
£enomen door een redactiecomuissie, best8ande uit de c.c.
leden: 

~r. CtJIIBHIHZ, W. ~::I:C:LE:.IJ,l'J, §_a 1 SAlTTBN, 1' he o VAU .:~IJlJ en 
"~fe lis" OOSTT:71IJK. 

Op de derde dag van het congres voerde allereerst het . 
woord: : 

J(tWf Berend POSTHELIA: :::ij noertl(Je zich een man van re prak- ' 
tijk in C:e vskbe''Jeging. Hij besprak de ecohonische strLwtu.ur',. 
en het werk, dat de R~C.P. in deze moet verrichten~(zie 
"f)tellingen bldz. 20). 

~Iij betoogde, dat de partij inza:ce het va:{verPnicinc:s
werk veel fouten had gern2a~t. ~ij ooeten, betoogde hij, geen 
VOOTkeU.l' he"•ben VOOr een Va organisatie, doch c1ienen in alle, 
va::bonden vertecenwoordit:d te zijn en in al c:ie bonoen :noe- : 
ten onze leden vooraPnstaan in de strijd. Eet ster1men tegen I 

de fus ie w2.s ver1=r erd. ·:;i j moet en nlsnoc trac hten, dvmrs t e- ' 
- 1 • " • -" ., T '' ~T 1T p• • d f • t ' gen c.e e1a1ng van ..:,. , ·'--'· en .·:. '. ~. 1n, e ·usle e verwezen-

lijken. ::aa1' eerst stellen wij een vastonlijnd I)lan op. : 
Politiek is, volge:1s 2.)0SJ1H:GT!A, de partij de }cinderziek-. 

ten te hoven en over het algemeen hebben de leden zich tot 
goede politiel:e ":er~:ers ontvJi!::ke1d, ho.ewe1 Rotterdarn fgalde, 
daar het nog steeds nodig is, dat een 1ia uit Amsterdo.s naar 
_]}g_t!.~E_d_f1_.:~~0_o e t.J e l_z en or:: d 8 a r d e c '6ntrl15ulTe-- "Ee''Tmien~·-w:cf 
r:1oe ten ons nu v o ora-r·-Tn:ze -t't'en ··v-rn::il'. ·~-et ·tnnt1:'7·err·~cvan"'"C"~llen en 
~~rnen in de bedrijven en daarbij speciaal letten op opposi
tle-coml·lu.nistep, c.iie Tij tot ons noeten trek:ken. '.lTij moeten 
alle mocelijiheden, die ~orden ceboaen om bet kapitalisne te 
vernietigen, aangrijpen en speciaal aandacht sch~nken aan de 
~it~ouw va~ de partij in het bijzonder bij de hoogovens en 

.. ® 1ndu.str1ecentra. · ' -
De financ1&le toestand, ver, 1:-jarce 'POST:3".;:C.A i p zeir on

~ un?.11.~ ZL,..:/1 or \1 ~ lll..-;.0~lQ.e.t; __ £!Lau......c-~u.tl.~L £lf g_e dr age n. De __ 
._Krant t;;lnt:; berc;a:..wagrts, maar c3et zi jn \7e binnenkorrt-e To
v·Eih als We de l-:r2nt -ve:i:..;-1Q1nden aan c!e nassa in de bedr~:.jven, 
besloot spreker zijn rede. 

-4-



'. 

(1 

-4.-

~~r:~.TJ\~JS (2cbiedan) mer-lcte op, c9t in c'e lcrnnt te veel 
cetheo:riS_e_el'd · .. orc:t. "tlj vor-1d, d2.t p:-u~ti,jleden, die in c'le 0 

-- I " I .• ..L 1 t -. ' . 11 S.7.C-;='si:'ec•Jts :1(1cer{=esc.1L::ue oes u.urs::i.unc·cles vervu en, 
beter :J.i t dat be st~ltJ,r ~:unne n tre den, om cat z i j dan bet er 
in staat zullen zijn, on riiTecte acties te steunen, da!O)r 
zij dan niet gebon~en zijn a2u bestuursbesluiten. 

. '7ij l1ereiken niets met msss2 's, c1och mo?ten een ':ern-
partij worden, verankerd in de nassa.. _ _ kv J In (e loop van (;e r:liCdag \::reeg T:1es LiiT'I.::i~m'--~:G (:Jelft) 
het woord. Zij ~as kenne1ijk zwane~r en verklaar~e, dat er 
een 11 '·-le in --~o,-.,. ,., .r ., -Ttr-~'"J.-"'' o:n lromst i~ 

.... ~ - •' - .LJJ.J_JJ 4.1.1..&.'!-~ ·"d .a---~ ~~....,...~ . u -~ 

Zij ver1le-ucde zich over '1etT;e"WTjzi,~c!e pa.rti;jsta;1dpunt 
inza:ce de fLl.sie ~:.7.c.-::.V."~T. T:et ··.'er:;: in c1e pertij noet 
bete:r- verdeeld \·.'orclen, opdat ~1iPt nl het '::er:::: op een m:n 
wordt te12den. ; Kvl Cor CO:BRIHK (Delft), meenc~e, dst de partij 
lcrschtic ter '1~-=:.rlcr noest .::1er:ren, specie:cal voor het 
J~. 7. ::;. -el<lbs en d2t de :;::r2''nt let"'sba::r noc::st zi ~n 
m.-·beideJ~s. 

c'e scholing 
·:ierk in de 
voor de 

':ax PLEKKER (.t!rJ.st 'Tc1sm) vc~:rv1ac'1t veel V2l1 het stic 11teri 
v2·.1 hsvencellen. J 

k I l'eter DREN~H Jr. (Gr~nin€;en) ver:l8?r:"e, clat de ~'Jortij 
11 • --.- t , .:J • • t o t. :> I 1" v 111 ::-ron1nr:en ceen voe aan oe t":T8n() ::rlJ.?; en 02, ne scnn c 

c;edeelte1ij~: 8811 ~let )'J~:n<~ijbest ~~lr te \'lijtro is, r~Pt de OIJ.-

Vt?ac; va-~ · e f'to, ~in;:~e:l .J:.;e ovei'r~reven V::Jorctelt en foor het 
dilettsntistisch optJ·ecJen oc!!.:=J<'2C:t. , 

J YX'T ~J:~ ':·:c;Tv(;illSttn·d::n), ne~-· ~te op, c1cct V':t"l cle ~-218 nsni 
\\ ~ 1" Yl h 8:!: d 0 /iJ c--:r.;"7T'J!"7.1" ~-1 1 r1 .-_c ,:-, -r• 0 18 (' 11 + '3 e e' ''l f1811 1-1· c\ '~I':: C: V ~ '1 1" 8 : ... :..l I.J • :t... ...;UJ..'.-'-!J. _ ... ~-'-..l..__' ..__J , .. ~.~~.. ~.~- , , • ~-~-~-- -~J. , 

n. C.?. 8'.1 dat W38 hij zelf. 'Iij veJ:<:le.arde .sc~;iE: te hebben 
&evoerd voor het stille~gea v2n het ~er~ P2n Ce ooT1ocs
scllepea, doch c ::Jor het :?. '.:. :J.--beE:t:.Flr in ~~e stce-\: te zijn 
ge1sten. J?t best~l'.U~ r.:i~:t !1eil 2tllee:l nc::::.u ~:e zec:cen: n;11S 
j e c:; e en z in e l' in l1 c: ·lJ j , ch.<1 r} o e . :; e 11 e t :1 i t: t . 11 

l.tV I ·:2'lrice ?~~lL~.'~: :s (o',Ll('._~~;errl·-·::-J): _ri:· ~~te1len onf:· Ym in voor 
" Cl- 8 , .. t --.-r l _,...,..(' --.1-n-C' c:.-..-.-.,-I~ 1 -J:-;- -~ V •·: v-, ,.":' ~ .· ( l~·, t ... ;. "'! T ,. ' p n t.-- n t; 

,:;: tJ .J _;_ 'V ...... • ·.....: .d. -,_... .... , ! e ,_.J • _ • J:, • ,. __ } • -... v • ._.., .:..1. :.1 c-; :.J : 'J • • • ·, • 

i-:i:! vero·:3chtte ci~''a'J'!.~"l een Erotere croei vc>:l c1e Dartij. 
~heo VAN TIJN z·i0e, dat het 2an het eta:in~scomit~ 

te 1~msterdan verooden is r5oor de ''i. '\T.C. or1 r:e st2kinP" te 
doen uitbreideh tot andere bedrijven. ~it zal de ned~r1~ag 
betekehen voor fie stB~ing • 

. 2.GZEEAilT betoogde, dat rlet het moeilij:-cste is om in 
ste..~inc;eili<:'fe-'1 £'De(!e leuzen:; te vinden, teneinc'e de ~rl;eioers 
acl1ter zich te ~:::rijgen. Aan het vinc'en ven (e juiste leuzg_r1 

~10et vee 1 z:. org -~esteed 'i'~.2.E~0_~p.~ 
Stl 'S'AF~3I'T betoogde, 021'; leidenc'le ;>~_-;rtij-f'u.nctioDr-ris- , 

'.::811 l·-n ''8 . ..,__~-r;:-:e--,.,;:<ren ··e1'l Pr/n11 oro ''C 4_l. cf -vnor c'"' ·n::cJr-'-J" -i te : 
"'- .!. b ' U .._. . - , . ~. - c; J - .. ~ ..... .... l . .. , ) ·.... ._... - - -~ ;:-::; :. - G - u ' 

y;e1,:-:en en hi~ ver'.'>'eet de ~~2ar~se of'delin·;, dc>t; zij de v:;rzol~
.r·in·· VPD ll''-'e+ -.... ,"JD"'S 11 ''1"e+ :--r"'c'~~~-1·, .. ''e'~oer· ~-e-··· '1"'no, 1.1"'(-[ 0'8-c..: · [_; '-- ·. -- U U -~ ..\.. <.....·. .._ .1. v .. .. ( l. V /.:: .. J .._ , '· _... (-~ u -'· J. Cl C.J.. .... t__;. 

~10men. (jo;~ VlOJ"C't de pa.rtijleidint; te Y.'eiair· inr·elicht on-
trent ste ~in;;en. .J " '-· 

u-vJ Jl.ntoin~ jJ_QJjJ:~-::I:AH zeide, dat c:e ,1it[~everij <'e volt;e:lde 
" pl8.nnenneen: 

"'Jitci::i:'te broc:1urec-' en bo~~::en en hat onrichten vs.n een 
toe:-cem::pf2arfonds. 11 · ~ 

-r ('I ·-vc·~ T; I1J: rJ -bet 0 0 .. rl "' cJ .-_ .l.. r' 'r -~ - r1 .-. • • • :• _,.v\.J"u.u. ~".:'- 1,_:,-·-C:' .c.[, d8 _,oersveJ. :?~1u.e:l 1n£; 111 ce 
Q. :;_.:>. :T. c e en. n a a e e 1 bet e >::en t v o or c1 e ? • C • P. ',~ e e 1 1 e c1 en v 8;: d e 
C.~.~. staan aan onze zijde, dit b1eek wel uit de 40.000 te
genstaildeTs vrn r_'e _;'if;. 

1 1 Hendrie us YA1y ::.1: E~~TT.CL ~ ( Zut ohen) v erweet het part i j-if;\.; ' t -,- ~:-:r- I • 

oes uu.r, c,~n; Zl:J ne L s:orer1sc'1 probleen Deheel had ver--·nar-
-loosd- · 
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loosd. ~ij ~erwachtte van het bestuur een blad alleen ce
wijd aan het 'grarisch standpunt. 

1~ f ZIJLSTRA (Ansterdan) deelde mede, det de boycotactie 
~V gefaaia had, omdat dr groepen havenarbeiders zijn, die een 

toelage ontvangen van f.50.~- per mand, die dParom bereid 
zijn tot 2lle werkzaanheden en iedere boycotactie zullen 
torpederen. J 

Cornelis OOST3TIWIJK, die terugkwam van sen kaderverca
dering v2n de 2.7.C., v~rklaaree, dat de congresbezoekers 
er geen spijt van behoefden te hebhen, dat zij die vergade
ring niet bezocbt hadden. BLa:ZIJL ijad cesproken en was wel 
ere radicaal in zijn mond, doch daPr bleef het dan ook bij. 
Wel was hem gebleken, dat Rotterdam aan de spits staat, ~at 
betreft"het voeren v2n oppositie in de :.v.c. Over sta:cinr;s 
en weerstandskassen had hij gehoord, dat daarin geen cent 
aanwezic; was. 

:~en laa t_fit e l>::reeg het wo ord: (.,. J HOLLEI:.~:ur, die verzocht om weer tot de partij te nogen 
'AV terugKeren en da t hi j z ic 11 a an de part i j -c1 isc ipline onder-wier p. ~ ___ ,_,_, ____ , ___ _ 

- Na een vermanend woord werd die toetreding met algerne-
ne ste uen c;oedge~<:ennd. 

Aan het slot van het concres werd de leden celegenheid 
gegeven, inzace te nemen in het financi@el verslag v2n de 
partij, omdat dit verslag niet gepubliceerd kon worden, 
daar dan moeilijkheden met de belastingen te wachten waren. 
Eet financi~el verslag wordt hierbij gevoegd. 

verzonden op 9 Januari 1948 
aan: c.V.D. 

c 

--



Rl~VO~U~I OlJlT.AIR COLillUlTIS~IS 0:fiE l'J;RTIJ. 

~asoverzicht van 1 Januari 1946 tot 1 Deceuber 1947. 

Inkomsten: 'T• t • u~ gaven. 

------------------------------------------------------------------------------------
Jan. 1 '46 Sa1do f. 131,18 

Diverse acties 11 9672,77 
1000 gu..1den actie 11 950,28 
Ex t1'a Tribune 11 11 1958,10 
I:a1ender 11 4 95, 15 
Rode October 11 339,17 
Promethet1S 11 806,69 
'J:ribu.he 11 214 72,93 
Persfonds 11 1672,25 
Contributie II 1321,40 

Tribune 
~1verse onkosten, 
reis~osten, dru%werk, 
diverse acties en 
brochures 
Lonen 
30 November 
Sa1do 

Inkomsten: 
Huidige weekinkomsten en uitgaven der Tribune. 

610 postabonn., waar 510 
van binnenkomen 
375 weekabonn~'s 

Sa1do (tekort per week) 

Verzonden op 9 Jenuari 1948 
aan: c.:r.:J. 

f. 
II 

" 

..2.Q..--
57,50 

101,50 

f. 215' --
====-====== 

Uitgaven: 

~Jrukkosten 
l'osterijen 
Spoorwegen 
Frenk. bij abo~'!em. 
-,:wi tanties 
Bandjes 
:?ostzege1s 
Diverse 

f.26333,16 

" 
If 

II 

2317,18 
9920,--

24 9' 58 

f.38819 92 _______ .!. __ _ 

---,---------

f. 182_.1..·-+ 
11 ~ _),65 
II 5,--
II .2,..15 
II 0,75 
11 3,--
11 10,--
" 5 '4 5 

f. 215,--
========== 

i' 
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InlicbtifBendienst. 
G R 0 N N G E N. 

G E HE I M. 

No. '/~!1/ 

,, "' 
R A :P :P 0 R T. , &JU f-\.6~ · ._.,. ~;; 

Jl-1,tfJ' 

l 

Naar aanleiding van bet scbrijven no. 26859 van 
de Centrale Veiligbeidsdienst te 's-Gravenbage d.d. 
16 Januari 1948 boudaade een verzoek om inlichtingen 
aangaande zekere APpie HOLZMAN kan worden gerapporteerd, 
dat de naam HOLZMAN niet voorkomt in de Burgerli.jke 
Stand te Groningen. Tevens is bet zeker, dat te Groninge 
geen persoon genaamd HOLZMAN geabonneerd is op de 
nTRIBUNE", terwijl bij iriformatie bij bet bestuur der 
Revolutionnair Communistiscbe Partij afd. Groningen is 
gebleken, dat er te Groningen geen HOLZMAN lid is van 
genoemde partij. 

Verzoeke nadere inlicbtingen ten einde alsnog 
een uitgebreid onderzoek mogelijk te maken. - - ., 

--J 
G R 0 N I N G E N, 12 Februari, 1948.o 

;, \ 

\ 

\ 



B. -2:9501. 

IV • 

. 17/'8· 
11 J'ebrtlarl lMS • 

.Appie Rdlaan. 

84 ,J'eltruar 1 
I. 

' 

I 

!fad aanleidi:ng van aet se· · lde 1n de laat.eite al1nea van l1tt' 'bo-· 
•ettrel11814 aohz',i;Jve.n mt.t&e 1k l1 'Mr1ohte.at 4a1; pU.ka.n a, lbl~ 4e .D.a.«<l 
llolZtiNl 'a'tAUI1eve11Jk a.aD. lllJA 4$~t wn pael4~• , ' · . 

Bettoeld werd A..B.011:an4 \e Rottel"de.. · ' / ,, . ' \ 

D!' HOOJ\) V Alf D:l o..ra.AX;B 
YULIGBl.!J)BDlUS'l' 

. ~ . ••• -clesel .. 
' I 

' } 

• I 

. ~:~P;'/ . 

. \ 
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; __ _..... __ ...., 
Q. y. Q· 

..a J Vo!tn~. 
j?G'-"!& i·· -----~ 

··=·=··- Breda, 27 Februari ~~RZ.1~48 

!i:Q_: W-48-Geheim. ACD/Jt7S1L 
BUREAU B ,_. 

't· 3~iJ Onderwery:"Consres der IVe Internationale". 

Bijlagen 

A an 

: een. -
Hierbijgaand heb ik de eer U.H.E.G.te oen 

toekomen, een gisteren, 26 dezer, van "Spil" ontvange schrij -1 
ven, B.D.A./1.06?/W.}l- d.d.23 Februari 1948, waarin erwezen 1 

wordt naar blz.lO, par.2 tot 6 van het Belgisch Maand eric.t, ,! 

No:l over Januari 1948 - handelende over bovenvermeld onder
werp - welk Maandbericht ik U, bij d.z.schrijven No:91/-48-
Geheim,d.d.27 Februari 1948, mede deed geworden. 

Ik moge U verzoeken, wel de bijzondere aandacht aan de 
inhoud van de aangeduide vermeldingen in bedoeld Maandbericht 
te doen besteden, en mij, eventueel te dezer zake te Ower ken
nis komende nadere inlichtingen, te willen doen berichten. 

w. 
De Heer Hoofd van de Q.v.a. 
J a v a s t r a a t, 68. 

t s-G R A V E N H A G E. ••=••••==••=z=•••===••• 
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B. 
U- , /I o···7f.'-3I • .&J... • c , w~· · 

~3 Fe8ruaril.948. 

In .:-:ms m..-: :_no. bc·richt V<'.n J .~nu<~r·i_ 194-8, 
blz. 10,-IL:c.·;:;.. tot C v:·orden enkele inlj_cttU.n~·cn 
VC'rstrekt <-. llf c.• ..... ncie het , .• s. Conr:rr82 ·v .... n c::~ IVe 
Interne. t:i.on<:.lE" c.<.:t: in Holh,nc~ zou (oorfi--< ... n. 

· G.,<:,tne' •vcrnwn ik · <-lle inlichtint:en o ie U 
in verb'"nc1 n0t bedoeld Cone res zouci t besi tt~n, 
o. m. '!tic.., t bf) tr•?ft rJ.t DL ... ts Pia d,. tum· 

i~ 
\ 
' 

I' 
,' 
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~I ..._') A..f~ ~.;___·~. 
YDDBRk kt ,liEJH-l!CR IN\BPQJ'IR.ZIO!!t IQ•l/lMa, :B.J'.i•,lO Alii~~+ a Jl• 

~ .:::.:. 
Op l.nteraeti()aaal. geb1M worit oppm.erkt. dat met betrekld.ng 

tot het a.s. we .. el-&ensrt• 4u-n• Iate~nationele; het bternat1o
naal Seoretu.laat de Yolgen4e 'Msl1ss1Dpn heef't belcend gem.aakt atm. 
het Centraal O-.it4 1n Belgllt 

"Ott'iole~ zal in de oouruten en. tro"'ld.stiaohe broomuaes 
worden beken4 aeaakti 4at het COJ'lSJ!'eS zal wonen gehou4en 1n Jrank• 
r1Jk op ••n na4er '- 'bepa.le.n datum. Allel ~al 1n het •~'k w.r4ea ge-
steld om de aan4aeht te Testlge.n. op hat t.len,c "fan dit oonsres en 
op de plaa'U • waar het zal worden phouden, t......S. 31 Hlts 4e .naae.n 
van le14en4e trotsJd.sten, die er aan deel zullen .n•en, z\lllen •~ 
den vermel4. 

Op 4e •utsesw14e datum zal het eise.nlljk o~s ott1o1eel 
en in het aeheia woMen g.-hQUden in :Reder land J de plaats mag eerst 
op het laatste ose..nblik wor4en bekend pm.aalct aan de deeln__.•• 
teneiude enn1tuele in41scrn1es-te veridj4e.n. De namen 4er e1gen
ll3ke 4e•lntll8rs moeten geheim blljven. vooral. voor die landen• ~ 
repn•d.. ·. ll.e mu.vegelen lt'W:Ulen word.ea .. · genamen tegen de geteles-erten. 

De twee otticieel aansewezen pdeJ.eaeerden 4er Belaiaohe sao• 
t1e z1Jn "Germa.ia" en aeo:rSfls Yer .. oan. . 

Daar Ge1'm.ai.n lid is van het :Europaes secretar:laat, zullen z13n 
onkosten worden gedragen door het S&entvlaat, terw131 die van Y&r• 
eeoken zullen Iorden ~st:re4en uit Ae opbrengst 4er 1ntekenlijsten 
41e 'hi j 4e trotsldatisoh• veren1gingen o1rouleren. 

\ 
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co~es der IVe Internationals. 

:j 
I 

Naar ·aanleiding van het gestelde in bovenverm.eld 1 
schri,fven, dee1 ik-U mede, dat door de R.C.P., Nederlan.dse ·1 

Seotie der IVe Internationale, als atgevaardigden naar , 
het Internationaal Congres te Parijs zijn aangewezen: 

l) Salamon S~, geb~ ~ Augustus 1915 te Amsterdam; 
N84er18hl~ohoenmaker,. wonende Henriette Ronner

. plei:n ) II, politiek seoretaris der R.C.P. . 

2) wouter Jan TIEIZMAJi, 8eb• 23 Maart 1920 te Melis,ant .. 
Nii~!Shaer, ambtenaar Ned.Beheers Instituut, wonende 
Oltmanstraat 14 te r's-Gravenhage, lid van het dage
lijks bestuur der R.C.P. 

3) Moses RBARES 1 geb. 5 Januari 1922 te A.Jnsterdam toon
kliiiStillaar, wonende Pl'insengracht 820 II te AJDSterdam. 
Ud van het Politiek Bureau der R.c.P. bele.st met agi-. 
tatie en propaganda. 

wout 'l'ieleman is oP 27 Maart J .1. des. avonds per 
trein naar Frankrijk gereisd,. terwiJl Santen en J'erares 
op 23 ot 25 Maart naar PariJs zouden zijn vertrOkken. 

BET HOOFD vAN DE CENTR~\LI 
VEILIGHEIDSDl:EmT 
Namens d_eze-

. I 

Aan de Reer B.WijlhuiZ&n, 
P.Avontuurstraat 24 1 
te 
B BE~ A• 
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H.Com.brink ·en E .P'.M'Ulder. 

Haar aanleiding van het teleroonsesprek van de Lt.Kol.KQkJe met 
een der embtenaren van miJn dienst d .d. 4' Februari 1948, moge ik u het 
vqlgende berichten: 
CQW!tiNX. Henricus lohannesh. geb.25 Februari 1933 te Hot van Delft• 
won,ena:e Orteliusst.raat 1V6 • I te .Amsterdam., en , I 

UUID.J§, Ernst Pieter, geb.2B Deo~mber 1912 te \VUlpe (D.), wonende 
Ff!euwe x.,rkstraat _,JS te Am.si;erdam, bekle4en in de Revolutlonnair
Oommunistische Part1J belangriJke be~~uur$tuBCties. 

De _RevolutiOJmair ,£0J1JJJA1111,stische R_a:rtiJ ~s de Nederlandse -Sectie 
der 4e tn'iernatioB8le. fifd,e,t'tijd door Ii'cn. Tr~~ g&stioht na z1c4-. · 
vlucht uit Rual.ed. D,e· R.c.P. besohouwt ziol;l"al$ de legitieme vo<:a-t
zetting van. 4e~ vUr 1940 ~staande Revolutionae.ir-socialistiache u-
b~iders Partij.' · · -

Het ,getomul .. rde doel van. de secties der 4e I.nterJlationale is . 
"De, socialistische bVe.rwinning van het wereldproletariaat en de ~- \ 
vrijding van de door het imperialism.e· onderdrukte volken• • m.a.w.: 
werel~evolutie, overneming van de macht do~r ~et prolet~iaat ~~ vol
ledise socialisatie. Ret middel daartoe wordt gevonden 1n de "I-a.dioe:J.e 
klaasestrijd•, in de practijk zioh uiteride in een o~breidelde $ta-

. kingspoli tlek. , · . . . 
De R.C .P. stelt zich al4us o.a. op het ·standpunt van onverzoen• 

lijkheid tegenover de bez1ttende klasse enhet ~er deeln8l'Il$l1 aa.n 
enig p~~. dat niet de volstrekte afbraak der. be,staande maat
schappij met e.lle dienst'ige m1ddelen ten doel hee:t"t •. 

· Oombrink en Mulder sohrijven beiden 1n het ·orgaan der R.C~P. 
•ne Tribune", waarin vooral hettig wordt geageerd tegen het regerings
beleid inzake Indonesia, onder · dekking van de oude leus. van Hank 
Sneevli'et: "l.ndit los van Holland. n~l·. . . 

. Eind Augustus 1947 werd in -De Tribune" aange'Bpoord om. het:nr
trek ·van de w.Kota Inten" en de "Xota Baroe" naar Indonesia te·verhin~ 
deren, welke a~sl>oring ne.dien voortdur_'end werd herbaald met oproepin
gen tot staking en bo,root. 

BET HOOFD VAN DE CEN'l'RJu:E 
UILIGHEIDSDIENST 

~i Nameris deze: 

Aan de Heer Rootd der Ard.J B 
van de Generale stat, 

J .o.crabbendam. 

te 
's-G R A V E N H A G E • 
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G e h e i m. Amsterdam, 7 Februari 1948. 

\f3lQREAU··B 
h -'% ·.fl 

J ! I 
R.C,P, 4 

'

Onder zijn pse!doniem Th.van d~r Kolk verzond Elias Theodo
rus van TIJN, geboren te Amsterdam, 17 November 1924, aan 
zijn 'waarde makkers" een convocatie voor een te houden huis
houdelijke vergadering op Donderdag ? Februari, 's avonds 
om 8 uur in het partijlokaa1. Om het ge1dgebrek te accentu
eren werd~ de kameraden verzocht hun contributieboekje mee 
te brengen. De agenda vermeldde: 
1. Verslag tweede congres R.C.P. 
2. de situatie in de afdeling; organisatie-kwesties 
3. De f 2000.- actie 
4. Ons werk in de haven. 

Tege1ijk met deze uitnodiging werd aan de leden een circu
laire gezonden, waarin een ernstig woord wees op de actueel 
abominabele financi~n; zulks vanwege een schuld bij de 
drukker van DE TRIBUNE van f 1000.- . Tegelijkertijd wordt 
er op gewezen, dat de partij een nieuwe actie moet voeren 
om de congresbesluiten uit te voeren, waartoe een f 2000.
actie wordt aangekondigd. Ieder lid krijgt een steunlijst, 
waarop hij trachten moet f ?.- ingetekend te krijgen. Dus 
Zaterdag en Zondag op stap. Nieuwe inzamelingsacties zul1en 
volgen. Al1e afde1ingen hebben een bepaald bedrag los te 
peuteren, n1.: 

X 
Amsterdam f ?00.- Zutphen f 25.-
Rotterdam " 350.- Utrecht " 25.-
Den Haag 11 300.- Dcbrdrecht 11 25.-
Groningen " 100.- Delft " 25.-
Eindhoven " 50.- Diversen 11 600.-

\ IIDe steunlijsten blijven in circulatie tot 20 Februari 1948. 
J X Jt Dick VERVOORN, sch uilnaam voor Ernst MULDER, geboren te 

Welper, 28 December 1912, wijst er neg op, dat bij over
schrijding van de f 5.- er niet mee behoeft te worden opge
houden. 

De vergadering ging ditmaa1 door. Er waren 9 bezoekers aan
wezig. Theo van TIJN was er niet omdat hij juist deze avond 
moest proefdraaien als filmoperateur in ~;TE~z£!' alhier. 

~ 1Sa1omon SANTEN, geboren te Amsterdam, 3 Augustus 191?, open
/" de de bijeenkomst en joeg punt 1 van de agenda onder de 

hamer door met de medede1ing, dat een congresvers1ag niet 
nodig was omdat a1le aanwezigen dit congres hadden bijge
woond. 

. .. 
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Uit de behandeling van het tweede agendapunt ko~{ duidelijk 

O~
naar voren, dat het in de R.C.P. nag geen botertje tot de 

.~~P t boom is. Het is partijgenoot Bareld POSTEMA, geboren te 
Haren, 23 Januari 1909, nag niet mogen gelukken om in de 
hoofdstad een woning te krijgen. Een bijna gelukte paging 
werd wreed gestoord. Nu woont hij al een paar weken bij 
Ernst MULDER in. Dat kan natuurlijk niet zo voortduren. 
Daar een paar weken werken in Amsterdam voor de R.C.P. XI volgens POSTEMA geen zin had, zou hij toch weer naar Gronint 
gen terugmoeten. Dit geval, gepaard met dat van Theo van 
TIJN, die studeert en voor zijn examen staat, dus druk werk 
heeft, is oorzaak, dat al het partijwerk stagneert. 

Ook is hierdoor -hierbij werd agendapunt 4 betrokken- prac
tisch een stilstand gekomen in het voorbereidende werk voor 
de havenkrant. · 

Sal S.ANTEN zegde toe, dat hij inzag, dat zo iets niet mag 
blijven voortduren. Hij zal,door deze precaire situatie 

~ lgedwongen, in samenwerking met Willy de BOER. geboren te 
I~ Amsterdam, 25 Februari 1919, tijdelijk deze twee mameraden 

vervangen en stelde de aanwezigen gerust. De mensen mogen 
niet door tegenslag de moed verliezen, men moet vertrouwen 
blijven stellen in de partij; de aanwezigen moeten de andere 
leden er toe brengen zich actief voor het partijwerk in te 
zetten en er op aan dringen de vergaderingen te bezoeken. 
Over het algemeen -en dit was oak de mening van de aanwezi
gen- heerst er ~en downstemming onder de arbeid~s. 

' - - l . 

Toen punt 3 aan de beurt was bleek het niet nodig daar lang 
over te spreken. Men begreep direct waar het om ging. 

Er heerste een begrafenisstemming. 

VERZONDEN AAN: Hfd. CVD, Haag. 
HC., Asd. 

I 
i 
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BUREAU HOOFDCOI~ISSARIS 
In~ichtingendienst 

No. 1915-14/48 ID. 
SUREAU .lrl 

'.!' J, yT 
Amsterdam, 16 Maart 1948. 

i 
G e h e i m l 

Fl1tsen u1t de R.C.P. 

u X IIndirect werd van Max PLE~CER, geboren te Amsterdam, 3 October 
19l4, meubelmaker, celleider van en colporteur voor de R.C.P., 
vernomen, dat hij bij een op Zaterdag 6 Maart jl. door'hem 
gehouden colportagetocht door da Spaarndammerbuurt, alhier, 
in zijn eentje, in totaal zes TRIBUNE's had verkocht;. 

I 

dat de Afdeling Amsterdam der R.C.P. moeilijke tijden door
maakt, m?ar dat het in Rotterdam goed gaat, dank zij de acti- · 
viteit van de E.V.C.-Bouwvak-bestuurder Nelis OOSTERWIJK; 

dat het in Amsterdam zo staat, dat de uit Groningen gekomen. 
' Bareld POSTEMA, geboren te Haren, 23 Januari 1909, eindelijk · 

een woning in Amsterdam heeft, maar nu voor. de R.C.P. niets · 
doet; dat hij down is doordat men hem van deze Afdeling te 
hoog heeft opgegeven en da,t nu in de pnaktijk blijkt, dat hij 
er alleen voor staat; J K l dat zekere JACOBS (vermoedelijk Johannes Christiaan Jacobus 
JACOBS, geboren·te Amsterdam, 19 April 1915, bode), die in 
Amsterdam voor het opha1en der contributie zorg droeg en de 

~ TRIBUNE's bij de vaste abonn~'s bezorgde, dit werk sinds half 
J< I Jariuari jl. in de lap heeft laten hangen; dat Salomon SANTEN · 

daarom eens met hem ging praten met resultaat, dat JACOBS 
liet weten dat hij er helemaal geen trek meer in had; 

d.at dit laatste werk sedert genoemde maand helemaal stil 
ligt en daarvoor nog geen plaatsvervanger is gevonden kunnen 
worden; 

dat Max PLEKKER, de enige die _nog__.e_e_n be_e.t_j_.e __ wer}rte -'· nu 
het ziekenhuis in moet om zijn~~elen te laten pellen· 

a/ }( 1 · dat ~ van TIJN nog steeds -··crrukDezi.ifTs_met_ z n studie';
dat het voornemen om de "havenkrant" te laten uitkomen 

tot dusver niet verwezenlijkt is kunnen worden. 
--\--------,_------------~--------- -----------------------------1 
VERZONDEN AAN: Hfd. CVD.,Haag. F.3. 

H.C. Asd. 
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REVOLUTIONNAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ 

van betrouwbare zijde werd vernomen, dat de laden 
van het centraal Comite van de Revolutionnair Communis~ 

I 
tische Partij: 

Maurice FERARES uit Amsterdam en 

I Wollter Jan TIELEMAN, geboren te Melissant, 23 Ma.art 
1920, wonende Oltmansstraat 14 alhier, van het partijbe-
stuur de opdracht kregen om zich te Rotterdam te vesti---------.._ 
gen. Zij kregen de aanzegging om de E.V.c. opppsitie al-
daar, speciaa1 in de bedrijfsgroep Overheid te stimu1eren. 

Tie1eman werd ook nog opgedragen er voor te zorgen, 
dat een gestenci1de havencourant uitkomt en voor de ver
spreiding daarvan zorg.te dragen. 

M.Ferares moet in het bijzonder zijn aandacht schen
ken·aan de conso1idatie van de partij te Rotterdam. 

verzonden op 3 Februari 1948 ~ 
aan: c.v.n. 
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R.C.P. 
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Hie:rmede heb 1k de eer U te be:'ichten.. de,t mij van 
betrau.w'bare doch niet geco.ntroleerde zijde werd medege• 
deeld• dat. de leden van het Oentreal. Oomit' van de R.C._P.s 
Mau.r&oe me• geb. 5 Zanuar1 1922 te AmSterdam, wonende 
antaa:r'• r ll84t@l"acht 820 II tooDltullstenaar. en 
\foute; ·~an !DP.!f• 'gab. s.J uaart 1980 te Ueliasant ·\fO"'" 
neii!e o~GiiiisTu 14 te •s-araveDhase, van het parliJ• 
bestuur opdracht zouden hebben ontyangen om:zich te Rat
terAaa te vestigen. Hun zou zijn ~ezegd om de E.v..o.
oppos1t1e .aldaar • ·vooral in de be41'13f'sgroep OTerhe14 te 
st1muleren. Voorts zou Tie).fJmf!Ul nog opdracht he'bben on\• 
vangen sorg te dragen dat een sestttnoilde havenoouran\ . 
wordt uitgegeven en de verspreidins daarvan op zich "te . 
nemen. · · 

M.:rerarez m.oet voornamel.i jk a,andaoht · schenken aan 
de consol1dat1e ,.an de partij te Rotterdam. . 

Ik. moge V ver·zoekeil m1J wel 1.u kennis te willen 
doen stellen met de oventuele vestiging ·van de genoem4e 
personen te Rotterdam, terwijl ilt tenna gaarne op de 
hoogte sal worden gehouden van-hu.n politieke actle aldau. 

L.L.van Laere. 

Aan de Beer Roordeommiasaris 
van Pol1t1e, 
te 
R O'T T ERDA K. 

/ 
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VISRJJB IlTT zrmATI Ol~.ALE. 

van betrouwbare zijde ~erd het volgende vernomen: 
';'Touter Jan TIELEIJAN, geboren te I,le1issant, 30 Juni 

1918, ass.accountant, ~onende Oltmansstraat 14 alhier, 
ontving op 25 l.laart 1948 uit Parijs van zijn }!ranse ver
loofde een tele~ran, waarin zij hem mededee1de, dat zij 
niet op die datur:1 naar :;e·derland terugkeerde, doch nog 
enige dagen in Parijs b1eef en op Dinsdag, 30 Uaart 1948, 

zou komen. 
~ieleman liet zich teen ontvallen, dat haar terug

komst op die datura hem niet gelegen kwam, omdat hij zelf 
naar Frankrijk (Parijs) zou gaan voor het bijwonen van 
het Europees congres van de "4e.Internationale". 

Dieze1fde avond heeft Tieleman naar zijn ver1oofde 
(naam onbekend) te Parijs getelefoneerd en haar gezegd, 
daar te blijven, omdat hij zelf naar haar toe zou komen. 

Qp Zaterdag, 27 Maart 1948, des avonds, is hij met 
de train naar Frankrijk vertrokken. 

van dezelfde zijde werd vernomen, dat Sal S.AN'TEN even
)(1 eens naar Frankrijk is vertrokken. De datum van diens ver

trek is niet bekend. 

r,:aUTice FEHAHES zou op 23 of 25 rlaart 1948 naar :l!'rank
rijk zijn gereisd. ~ntrent de juiste datum spreken perso
nen, die van het vertrek op de hoogte kunnen zijn, elkaar 
tegen. 

Het congres te Parijs zou drie waken duren. 

verzonden op 2 April 1948 
a an: c.·1.:o. 

\ 
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INTEIDJ OJ:lGANISJl..TIBBULUJTIH 

Waarde 

Vier de 
tevens 
erfd, 

·Ret is deze poJ,.itioke ervari.:r:g,o~·t~:t."'.::;n r1t c1.(: ·:londerd. jc.ar st:ri:j-d ·der 
arbeidersklas.:e tegen haar ond.c:"l~~~~rtllC..~ers 1 r:.ie o.:leon door onze J:1<:.'..rtij en 
onze int ,:;;rna.t ionalo e-rkrmd ,;n bc:".tl'-t ·~,JO:rdt .. 
Het is ons dool niot hli:'l' ui-evocrig op de :.>'lVGlu.tionn8.iro strijd der ar
beidersklasse, sinds het v'.:rsohi.jncn v..-,n :b.c::t COl&.EUKI.3'J:ISC·~ :M!u"JU'EST in 
te gaan. Onze bedoeling is een disc·i..1SSie tfc opon<'m over de concrc~tu taken 
van dey.a.:rtij op dit Iliamonto 
Als wij wezen op li.e er:fenis~ di(:C) onz:,: :?'·~rtij 'bi.J ho.er geboor1:e hee:ft mee .· 
gel\regen, dan dedt3n wij dat om npg;nRals de• belangrj.jkheid Gn n.bsolute · 
noodzaak van haar besta~:m te ~?nd·Jrst:rep'm nn :?lf.'- wij o:.1d.erscheid mf;.ak
ten t;ussen de pulitieke erfenis en de omzctting d.a~:rv".:l i;.~ cle pr·(wtijk- -·
d. w. z. , ons :poli tiek stand.punt- een org:;,nisa.to:cische ui tdr1L'JQ::ing govcn, dal\1 · 
zi tten we midden in het probleen' 1 dp,t ons d<:;.gc;lijks he:~Jigl-:.o'ldt: 11Hoe ver
brGkon wij de isolatie W::\3r'il} on;~e pc.~:ctij O];l dit motlJc'::at VO:r:keer.t. ;1 

Schema tisch dit problec:rtJ. stel2.cn,, .'?!au lHJt<:k,:nc'n., de •:er~\:'"1 i_jli..2:1oic, ovr:;r 
l:c:>t hoofd zien. De zaalc di1.lcctiscb. steJ.l·,n o1". dus :·tl1r~ J'9.ctor0J'l_, die de 
c.1orzaak zijn van ons isolc::m:-:nt olc.thl•ion, d.c~ t<::r,.:-·r~stellinp.:en '.:.: .l o!b:toe.,gen 
en daarna onze koers bc:palen1 is vool~ o~1s da En'it,e metLotlG< 
Laten wij voorlopig, de politieke en poLi:tiG'.\_~·econoniscLo oor:;:.;.J.J;,en bui-
te::J. beschouwing laten~ Laten wij 'be, iJ.n3n m(::t \,clQ cr,::r::r.b±so.to'r~ ""1

""' ·"'rH;e
lijld1Gden binnen onze partij, n.a:-1. een on0"'~~:'3oe\ te ondc.,.::·,.~.~.J,k:n .. 

' 
_t 

Natuurlijk is een eindoordeol over de di~:octe ontv1Ucko::.:L1r.:;smor.:;olijJ.:;J~l"Hlc::.i. 
van ~n:w partij slechts mog'r?lijl ,, A.ls mep llae.r z:;..et in ht;t .L[L~.m vcm de 
pcsitie der Nedcrle.ndse arb·'i1err~:~.las.'FL . , . 
Op ons twede Partijco:nt.;l·es l.;.:_,~ib.":>r: v·e c;::;s'3Jrolcm over de or•'hou;_- van onze 
partij, door vergroting vc.n onzc i.nvloed in d.~.:' ·v,lkD~'>''' .. 0 ll1P, cLoor hot 
werk in de bedr"ijven. Wij h811bcn ·.Jcslui t,-,r _, ~ar .. h: .• <c1 en bi::l.Jft.m godaan. ..,..._., 
Zowel de lGden nls de l'~icl:i:r.Lt;, \iiij '·,;,~'iJ> 'm ov:.:~· clc Trl1mne <Gcsprok0il., 
rtver dG contibutiG, de scholing hot pc;:csi'onds <:':t,l de col})orto.ge) kortom 
we hebbon de hG1<· zaak weer Gens fijn lLi::'·.):l::'O}.::c:··:.. 1 
Wij moct(:m thans nn vier ma.anden i~ot c_:; con::::lt1::-;i:' kolY'.cn, dn.t van all~. . 
goede VQorn<'1mcna slechts weinig is t.-:,:ro.~;lt <.i,.):·.:::~._.mvn. V;.m d.o kr•.nt de.:r: p.f;.;.. , 
de~int;en vr-:~1 t ni:::t to ontkenmm.~ d.t:\t in •ml:.~c'l•.: gevnl}.-3~ eon ~ekore v~r~ ··· 
betoring is ingotreden. Doc·h o·.-cr lJ;t .c;·J:u'H"l1 :~ijn de uelofton en bei:q_uli 
ten niet ui tgovoerd" Wij zullen alleTl'::inst c~::.tL.:nnen, cbt d:;c-;e si tuatie' 
niet ten nauwste verb and houdt met de nonncti 'Ii tcit e~J 11ot ui t hc:t p1 B~ 
wegllallen van de ka.merac~(-:Jn Post~;r.l~. or. VcrYGC'1.'11, die. r,·; s ;::>!"r'~"'""'""IJh en 
orgn.nisatiesecret;c,rissen geon uitvoerin~'; P~l~' d_r; 11e21 clc ~ .cJ.t?t GorJ.gro:;; . 
opgedragen takE-;n 'h~~hben gcgcvGn.ln di t 'Opzi·~,l1t i:·, -. Jus gobrGldtig J . ..:1: 
blijNen :functiJ,UGrGn Va~1 Ol1S :parti.j fl}?]Jf-).rae.t. ' _,::Js:::Jrtkoming V[].Ii de . o 

leiding, AlS parti.~ ltunncm we oclrtcn- r·r .. :.".iik stil 'blijven staan ', .: 
De ui tgebxeide C. C. .. :. ~ 'no: ~r·=-vo ,..,~ , ~.~ito.rt j c L b.Ge:<'t twee andere lrG.J~e · 
raden ~tangewez<;)n om een lJU.:..-·- L"' Ju'll;:.c~n met cle Ul tvoer~ng vs.n on~;e JOI1...
gresbeslui ten. 

WAT IS Om~E TAAK T}l.A~~'S,? 
.l:Ir:t belangrijkste wapen 5 dat do revolutie>nnn.ire l18.rtij b·ezi t .· dat is 
haar orgaan .. De Tribune is ::;,n HedC::rlcu::.d~ he"t enige "JLJ.d, il;~t de arbei- · .. 
dersklasse de juiste wet L1. clo k.::..;.-,:3 ;estrij d \vij st. Noe; r;rot8r verslec1;1:·~_-. · 
tering van de uitgavo V<::.n de 'i'ri'b;,m,:;., l;:\ten \JG zci:sgcL,. n.ls :mao.ndbladh. v::, 
zou haar het groot·ste deel '·"r..n hear waa.rd.e n.ls Cl.[!;i tatio on pr01')aganda 
middel doen vorliszen. De :::'rPmE<: ~:o.ls mt:L:J.0tlncl~ zou een the::n:·ct;i.sch 
blad worde:::1; cL1.t slechts nr:~J.t,TP.f de >Jlo.::.1grj.jlcc po:Liti.oJ\.e gcbou:ctPY'.:i.S$ 
zou kunne~ bGcri tiserGn .. l',:wds cL:· J:'Ublics:ti<; cens in de tweo welto_n, _in":' 
plaats var. wekoli jks ieGd :~J.aar wru=ol·c1G :1.ls S't'ri ·i ('!'\-.l n<i c:.anziGI1'"1 i ; 1

-;,: dalen~ 
Daar wij nbsa.luut ds mor;;;~;lijld1.eirl Letoan o~n mot oen Vif!;1•i''nTAD u:i. t te k07 
men 1 mits loden eL l.:~cling hu~ "ta~.k v::::cstaan,, L> Gen :nnnndblad e:olu1tkig< 
voor ons geen perd~Gcticf, 
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~-···' J.:'-.J. ,jl-'V,\.,; .:,id it> 0J?00UW en lliGt ai'bra<.=t,k~ 01G<Jht8 zij, diG VGTZUUrd in 
QY.Jlisme, ~};k pe:rsoonlijk poli tiek J.: erS!)Gctiof missen on geon vcrtrouwen 

\.-.--c . hob bon- in de arbeiderskla.sso den.lwn aan afbraak. Ouk doe;enon ~io met hun . 
· , ... · J\mond ons program aanhangenJ lid van de pe.rtij zijn, doch in do practijk ' 

werkoloos toezien 1 zijn van d.eze plar:(cs af gewaarschuwd. DE rtEVOLUTIE 
DULD GEl!:N T(J}ESCHOUdlGHS ! ! · · . 

r~' ~ ~ ~ Als wij thans met olkaar ow:r ouze kran t spreken, d.an constateron we. niet 
'···~. ~·1 c1.lleen foiten, die nog zeer ongunstig zijn op dit moment, maar dan beraden 

' WG OilS tGVOilS,; OVor do mogelijkll::don 01:''! d0 Si tuatio te .Vorbetere.n. 
Hier is de si tuatie: Een stec _ _ds · toruel~zend r.an~al a bonn~' Sg -Pract~sch 
f,O~:ri st r a at c 0 lport ase i Tot a clL4£.£!!....:.~~U.=!:.§. ... §.~:g_J:•JJJ_~~~ ~ _9). "POrt age. Praqt 1 soh 
g~ werk met de lanmt in ae_.2.::--:_(lr~j-~E.· Hot niet verr-znmelon van proefadres-
semc . 
JG"Cn mons kan beweren, dat cleze werkzP.e.rnlledon r.net onze lcrant"DIE. DE ENIGE 
.BASIS VOOR H AAR BES~Clu'Uif EH VJ:G?L8:r':}Ti~HUfl} VORlviT, niet kunnen worden ui tge-
voei·d" Als toch doze oon:voudige z<:us::en niot ·worden ui tgevoerd; dan bewijst 
dit tqchJ dat .men de belangrijke rol van ons orgaan als VOORNAA1ffiTE 
agitatie en propagandamiddol van onze partij niot boerijpt. 
Spaciaal tot de ltameraden, die in de illc~GG.li tei t duizenden :rp.alen hun leven 
voo:r die krant hebben gewaagd, zocgon wij ~Niramer lrunt go toestaan dat de 
krnnt:. d.ie ce als eon brandende fe.k\:•;1 van het socialisme in de ·moeilijk
stc·jaren hebt hooggehouden, tllans ,sedoofd zou wordo:>:1 door onvernntwoor
delijkheid1 E!lordigheid en nonactivit,:.::it" n Da.aror.1 lramern.den in de afdeling-

~
.. 2-:1 BL.iV''i.S'l' VERZA'MillLEN, voor de Tribune, Rc:;•re;aniseer de colportage ploegen 

· ·v,~rl)liol, iedere kamer d · 'f .Tribunes ·te verk.o on in de bedrijven en 
~ ~i.;~. ·>;i:in orngeving!£1eorgqp.isec;r en og_=!-n., l! l!! . _ . . · . . 
1. \)•!} J vormwhten b1nnen veert1en dagen Qe Derste Ultslae; :JlJ de redactH~ .. j 

.J ~ \ ~:;:~~,t~~:~:!!~~~=!~~~~!!!:~~!7!:!~!!~~r~=~::~~20 ~1 -~~::,~~am --~:-~"T"r~~:!~~~ 

k I , 
! 

}'....,;._ ... ;~_..,........1.,_~~-~L.f'J'U"~\...10.~iu\ • ..tWi......:'JWW} .... lW\.....i.......:~..iW~:.....;.~.....o,W·l-J..·:-t..~o..-·.l-LW\...l..~o...lUW~ 

DE SCHOh~l'iG 

iLls we thans ons volle gewicht gaan ::::ooion op de opbouw v.:-m de :partij in 
-. '·rganisatorische zin( werk mot do kr:mt, v~lJ.;·.bonls em bedrij fswerk) dan die-

l ntm wij tovcns de allorgrootstr.:J nr-mdacht t0 B;aaJ;l best ··den aan do poli tieke, 
opbh,uw van ons partijkader. In C:.o k&mcndo wak(:n en maanden zullen o nge
t···'<ijfold grote aandacl).t mo(;t::n gaan bustc:den aan de resoluties die door 
hot onlangs gehouden. v10rc~ldcongres v;:m dG Vh~rde Inti3rnntionale zijn aan-
gclOll't::n. In h,,,t Kompas en in cursisvercackringc:m Z11llen 'VG eon intense · 
discussie gaan ontwikkelcm rond de ~?::-otJlor;10n die ~;.;r hst congres aa.n de orde 
zijn gewo,~st.. · , 

~~· I P,;raj-~1 hi. er. ~ee zullen wij de olorne1.1tairo 1~Io.rxistische s~,;;;·~oling .opnieuw 
t ... r 1L.nd nem~:.n, · t · L lc; inlichtingen hierover en ook de n::mvro..ge voor inlciders kunnen 

l.~ _,- \ .,,c ~~~~~~:-r ~=~~!C~~?r;e-r~~~Y~~~~;:~y~:Y.~~ .. ~~~~~~.;-~!';~~~~'T:~~~!!~!~:~~!, ,.2r~-~~~~r~:S~~~X~.:DL . 

\ 
\i\""_ 
I 

j 
. ' 

_} 

\ 

Vursl ~[,tHl vn~· et.lle·r;~;t~j biJe~~ .• ;li~G~n :11-.J2~8Il nao:.r d.·3 reaac--c ie vah: de . 
P8rtijbouwer gezonden worden ter publicntio. Nieuw bloed mo9t door allc 
orgJ.nen van de p9-rt ij stromen l ! ! ! 1 

. _ 

NNNI~l'JJ:T~~ N ~Jl~}L~~IT\fl~Tiffi}\f?D:~-!~ii ,fl ~1J~~l'J.D ~-I{tTJ..:JI'T~;_: ·1 ~I'T _t·.J I~:·:;-· ·.;J·~·-~ -. ~T- ·• -~ ·!~~-~::~ ~ ?J:.. ::·~::{: -!·:~ -~--~- ·T;L! ,_L!SJI~-~\~~ .ij_ D.\L:-i1f;.-.J:f~.-~-~ T~:~·:,_f; .~f~,;-ff.t~l-I J'i 

\ 

EEiflFT IlGD:i:JR .AL EEN EXJ.:.!J:.;:Goi.J'i.LU-t VAl~ DE BROChTJi.{J~ 

S Y N D I C A L I S M ~ 

ooooocoooooooooocu~00~~~~vvv000~0· 



'[' ' 
!_ ')'~~0. ,. - l 

I:NLICHTDIJ.ENDIENST. BUReAU B 
21 APR 1941 

·;a - }il'Ga. 
~ "' 
I 2 0. APR.1948 

I ACO JJ :~:";-jl 
t .... 

R 0 T T E R D A U • 

I.D. B'oa 151. 

GEHEIK. 
Rotterdam, 15 April 1948. 

~,vr~, 
I / / 

In antwoord op Uw acbrijven Noa 287~, d.d.-
2 Kaart l948,betreffende een eventue~e ~eat~ing te 
Rotterdam van de R.o.P.-leden Ferarez,M&urice,en 
Tielenan,W'outer J"an,kan worden be,richt dat Tieleman, 
Wouter Jan,geboren 23-3-1920 te Keliasant,journalist, 
politiek-aecretaris der R.o.P.,wonende Oltmanastraat 14 
te 's-Gravenhage,om8treeks Februari 1948 lid is gewor
den van de plaateelijke bedrijfsgroep Overheid der ~ 
heids-Vak-Centrale, (thana genaamd Onafhankelijke-Vak
Beweg·ing,o.v.B.). Hij he eft in de :m. V .c. pogingen aan
g-ewend de oppositie te versterken,beeft daa.rvoor enkele 
besprekingen ge'voerd met leden •an de •Plaataelijke Raad"' 
der R.V.O.;doch alles zonder resultaat. Van ham is o.m. 
nog bekend,dat hij in de besloten algemene ledenv·erga
dering der R.V.O.,d.d. 25 .aart j.l.,waar het besluit 
van de •Plaatselijke Raad• om zioh tot zeltatand~e •ak
organiaa.tie ui t te roe pen met vrijwel alle s temmen werd 
goedgekeurd,een motie indiende,waarin hij voors te,lde de 
eenheid onder de arbeidersklasse te b ewaren, Ci .w .z. geen 
leltatandig& vakorganiaatie te stichten,doch oppposit~ 
•• bl:l.jven voeren tegen de c.P.N. in de li.V.c. (bedoelde 
motie werd zonder commentaar ter zijde gelegd). 

Van de uilgifte van een, in UW schrijven gen~
de,•havenoourant" ia niets kunnen blijken. 

Voor zover dezerzijda bekend, is TieLeman,W.J., · 
\•oornoemd,nog steeds woonachtig te 's-Gra•enhage. 

Van een vest~ing of verblijt van Ferarez,K., 
Yoornoemd,kon niets worden vastgesteld. 

Verzonden aan a Centrale Ve1l1gheids DienBt 
te 

te-Gravenhag-e. 



A f s c h r i f t. 

Amsterdam, 13 April 1948, 

Aan de afdelingsbesturen dar R.C.P. (ter behandeling in de ledenvergaderingm 

waarde Makkers, 
In aansluiting op de Partijbouwer, die wij naar alle partijgeno

ten stuurden, willen wij hier ter instructie aan de afdelingsbestuurder 
enige lijnen,aangeven, welke wij in de komende waken denken te volgen tar 
verbetering van hat functionneren van ens partijapparaat. 
Wij staan bij de opbouw van onze partij op dit moment voor enomme moeiliGk
heden, die slechts overwonnen kunnen worden door het verzamelen van alle 
krachten, waarover wij kunnen beschikken. Het is een felt, dat vale partij
werkzaamheden zeer nauw aan elkaar verwant zijn, toch zou het onzinnig zijn 
te trachten alle problemen tegelijk op te lessen. Wij zullen ons dus voor
lopig bij 6en beperken en in het verloop van de ontwikkeling ook de andere 
problemen onze speciale aandacht schenken. Dit wil echter geenszins zeggen, 
als wij direct over onze krant gaan spreken, dat b.v. in het varloop van 
een actie voor de krant, de andere taken van de partij, zeals de scholing, 
hat vakverenigingswerk, de contributie en kwitantia inning enz. verwaarloost 
mogen worden, rntegendeel!!!! Onze krant is h~t.Allarbel~~ri~~~!~ op dit 
moment en daarom verdient zij onze spaciale aandacht. 
tue basis van de krant is sinds het bestaan van de partij in haar eerste 

1 ~u enorm .. yeeJ sJeqhte.r,."Ji:DAtQ.~~· Als wij bijvoorbeeld eens de stand van 
1 Mei 1946 met die van 1 Mei 19413" vergelijken, dan krijgen wij het volgende 
voorbeald. 1 Mei 1946 & · _,, 2 8 e:x. abonna'g ?024 .. Dat was due reeds . 
e~n jaar na a o g zie Het Kampas van Mei 1946~ n thans __ colpo;&:~ .. age Pltts! 
mlnus 10 · is aan de zeer hoge kant geschat) abo 's lus minus II50'. "«1 

e verder voortgaan op daze wag onherroepeli ze r erne n 
kan hebben, is overbodig te zeggen, WIJ MOETEN HANDELEN EN WEL NEL! !!.! !! 
De gedwongen inkrimping dar oplaag heeft een grote versmalling van one poli
iek arbeidsveld met zich meegebracht, waardoor ook de finanoi~le basis van 
a krant uitP.rst wankel werd. 

ONMIDDELLIJK-:MOET PLAATSELIJK A.;;LE MOGELIJKHEDEN BESTUDEERD WORDEN, DIE ONS 
UIT HET DIEP~EPUNT MOETEN HALEN. Een zaer nauwe samenwerking tussen leden
afdelingsbestuur en dagelijks partijbestuur is een eerste gebod. De tijd, 
die nodig is om weer een zeker peil te bereiken met onze oplaag, zullen we 
moeten overbruggen en alles in het werk stellen om althans de krant finan-

lcieel veilig te stellen. DE EHVELOPPEN-ACTIE, die de tweede ronde vormt van 
onze twee duizend gulden actie moet met alle beschikbare krachten worden ui t•. 

· gevoerd. Er is een andere keus v '''! Zij moet een sucoes 
"~ worden! De en men nog eze wee ln e afdelingen en moe ten onmid-

dellijk bij alle week en kwartaal abonne's uitgezet worden. Daze enveloppen 
een week in huis houden is een misdaad tegenover de partij en de kameraden, 
die hard voor de partij werken. Na een week moeten de enveloppen weer afge-

1 

haald worden. Tot 1 Mei worden alle organisatorisohe maatregelen genomen ter 
voorbereiding van ons grootsoheepse offensief, colportage en propaganda groe 
pen moeten opnieuw gevormd worden, met aan het hoofd zoveel mogelijk als het 
kan de laden van c.c. en afdelingsbestuur.~.I~n~~l~e~~f~~··MM~.-~~~~~~~ 

a oorbereid e lle af-
J en ·OP u sbezoek 

~eve DE TRIBUN:E 

~let Kam. Greaten, 
Liaurice Ferarez, 
Prinsengracht 820 II Amsterdam c, 
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REVOLUTIONNAIR COMMUNISTISCHE PA~ R -q~~~Slll1.J 

De Revolutionnair Communistisohe Partij (R.C.P.) gaf 
een intern organisatie-bulletin (gestencild blaadje) uit, 
genaamd "De Pa.rtijbouwer". 

)(J Tevens deed het centraal Comite-lid Maurice FERARES 

aan de afdelingsbesturen der R.C.:P. een schrijventoekomen, 
waarin de laden richtlijnen worden verstrekt ter verbetering 
van het functionneren van het partij-apparaat. 

Een afschrift van "de Partijbouwer" en van bedoeld 
schrijven gaat hierbij. 

verzonden op 8 Mei 1948 
aan: c. V .n. 
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A ~ s c h r i ~ t. 

D E P A R T I J E 0 U W E R NO, 1 1948. 

INTERN ORGANISATIEBULLETIN DER REVOLUTIONNAIR CO~m. PARTIJ 

12 .April 

waarde Makkers, 
Het is zeker niet overdreven, wanneer wij zeggen, dat de Vierde I 

Internationale, niet alleen de machtige politieke ervaringen, maar te
vens ook alle moeilijkheden der eerste drie internationales hee~t ge- ' 
er~d. 
Het is deze politi8ke ervaring, ontstaan uit de honderd jaar strijd 
der arbeidersklasse tegen haar onderdrukkers, die alleen door onze 
partij en .onze internationale erkend en benut wordt. 
Het is ons doel niet hier uitvoerig op de revolutionnaire strijd der 
arbeidersklasse, sinds het verschijnen van het COMMUNISTISCHE MANIFEST 
in te gaan, onze bedoeling is een discussie te openen over de concrete 
taken vande partij op dit moment. 
Als wij wezen op de er~enis, die onze partij bij haar' geboorte hee~t 
meegekregen, dan deden wij dat om nogmaals de belangrijkheid en abss
lute noodzaak van haar bestaan te onderstrepen. En als wij onderscheid 
maakten tussen de politieke er~enis en de omzetting daarvan in de prac 
tijk d.w.z, ons politiek standpunt een organisatorische uitdrukking 
geven, dan zitten we midden in het probleem, dat ons dagelijks bezig
houdt: "Hoe verbreken wij de isolatie, waarin onze partij op dit mo
ment verkeert," Schematisch dit probleem stellen, zou betekenen, de 
werkelijkheid over het hoo~d zien. De zaak dialectisch stellen en dus 
alle ~actoren, die de ·oorzaak zijn van ons isolement ontleden, de te
genstellingen blootleggen en dasrna onze koers bepalen, is voor ons dei 
enige methoden, : 
Laten wij voorlopig de politieke en politiek-economische oorzaken bui-1 
ten beschouwing laten, Laten wij beginnen met de organisatorische moge~ 
lijkheden binnen onze partij, aan een onderzoek te onderwerpen. , 
Natuurlijk is een eindoordeel over de directe ontwikkelingsmogelijkhe- 'r 

den van onze partij slechts mogelijk, als men haar ziet in het raam I 
van de positie der Nederlandse arbeidersklasse, 
OP ons tweede Partijcongres hebben we gesproken over de opbouw van on- I 
ze partij, door vergroting van onze invloed in de vakbeweging, door i 
het werk in de bedrijven. Wij hebben besluiten genomen en belo~ten ge- 1 

daan4 zowel de leden als de leiding. Wij hebben over de Tribune gespro, 
ken, over de contributie, de scholing, het pers~onds en de colportage, 1

1 kortom we hebben de hele zaak weer eens ~ijn besproken. ! 

Wij moeten thana na vier maanden tot de conclusie komen, dat van alle 1 

goede voornemens slechts weinig is terechtgekomen, Van de kant der a~- 1 

delingen valt niet te ontkennen, dat in enkele gevallen een ze~e ver- i 
betering is ingetreden. Doch over het geheel zijn de belo~ten en be- ! 

sluiten niet uitgevoerd. Wij zullen allerminst ontkennen, dat deze si- I 
tuatie niet ten nauwste verband houdt met de nonactiviteit en het uit 
het D.B. wegvallen van de kameraden Postema en Vervoorn, die als eco
nomisch en org3nisatiesecretarissen geen uitvoering aan de hen door 
het congres opgedragen taken hebben gegeven. In dit opzicht is het dus 
gebrekkig blidven functioneren van ons partij apparaat een tekortko
ming van de leiding. Als partij kunnen we echter geen ogenblik stil 
blijven staan, De uitgebreide c.c.-zitting van 27 en 28 Maart j.l. 

1 

heeft twee andere kameraden magewezen om een begin te maken met de ui t-1 
veering van onze congresbesluiten. ' 

WAT I-B OlfZE TAAK TRANS ? 
Het belangrijkste wapen, dat de revolutionnaire partij bezit, dat is 
haar orgaan, De Tribune is in Nederland, het enige blad, dat de arbei

-de:eklasse-
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dersklasse de juiste weg in de klassestrijd wijst. Nog grater ver- ~ 
slechtering van de uitgave van de Tribune, laten wij zeggen, als maan~ 
blad b.v. zou haar het grootste deal van haar waarde als agitatie en 
propaganda middel doen verliezen. De Tribune als maandblad, zou een 
theoretisch blad worden, dat slechts achteraf de belangrijke politieke 
gebeurtenissen zou kunnen becritiseren. Reeds de publicatie eens in 
de twee waken, inplaats van wekelijks deed haar waarden als strijd
blad aanzienlijk dalen. Daar wij absoluut de mogelijkheid hebben om 
met een WEEKBLAD uit te komen, mits leden en leiding hun taak ver
staan, is een maandblad gelukkig voor ons geen perspectief. Ons pars- I 
pectief is opbouw en niet afbraak. Slechta zij, die verzuurd in cynis
me, elk persoonlijk politiek perspectief missen en geen vertrouwen 
hebben in de arbeidersklasse denken aan afbraak. Ook degenen, die met 
hun mond ons programma aanhangen, lid van de partij zijn, doch in de 
practijk werkeloos toezien, zijn van daze plaats af gewaarschuwd. DE 
REVOLUTIE DULD GEEN. TOESCHOUWERS ! ! 
Als wij thans met elkaar over onze krant spreken, dan constateren we 
niet alleen feiten, die nog zaer onguastig zijn op dit moment, maar 
dan beraden we ons tevens, over de mogelijkheden om de situatie te 
verbeteren. Hier is de situatie; Een steeds teruglopend aantal abon
n~'s. Practisch een straat col orta e. Totaal een huis aan huis co-
por age. rae lSo een wer me n de et n et 
verzame en van proe a ressen. 
Geen mens kan beweren, dat daze werkzaamheden met onze krant, DIE DE 
ENIGE BASIS VOOR HAAR BESTAAN EN VERBETERING VORMT, niet kunnEn worden 
uitgevoerd. Ala toch daze. eerivoudige zaken niet worden uitgevoerd, 
dan bewijst dit toch, dat men de belangrijke rol van ons orgaan als 
VOORNAAMSTE agitatie en propagahdamiddel van onze partij niet begrijpt 
Speciaal tot de kameraden, die in de illegaliteit duizenden malen hun 
leven voor die krant hebben gewaagd, zeggen wij: Nimmer kunt ge toe
staan, dat de krant, die ge als een brandende fakkel van het socialis
me in de moeilijkste jaren hebt hoogg~houden, thans gedoofd tou worden 
door onverantwoordelijkheid, slordigheid en nonactiviteit." Daarom 
kameraden in de afdelingen BLAAST VERZAMELEN, voor de Tribune. Reor
ganiseer de colportage ploegen. Verplicht iedere kameraad Vijf Tribu
nes te verkopen, in de bedrijven en in zijn omgeving. Reoganiseer en 
:!~in''''' 

J erwachten binnen veertien dagen de eerste uitslag bij de redactie 
van de Partijbouwer M.Ferarez, Prinsegracht 820 II Amsterdam c. M.F. 
~.-.-.-.-.-.-.-.-.y.-.-.-.y-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.y-.-.-.-.-~-.-.-.-.-

DE SCHOLING. 

Als we thans ons valle gewicht gaan gooien op de opbouw van de partij 
in organisatorische zin (werk met de krant, vakbonds en bedrijfswerk) 
dan dienen wij tevens de allergrootste aandacht te gaan besteden aan 
de politieke opbouw van ons partijkader. In de komende waken en maan
den zullen ongetwijfeld grote aandacht moeten gaan besteden aan de re
soluties, die door het onlangs gehouden wereldcongres van de Vierde 
Internationale zijn aangenomen. In het Kompas en in cursusvergaderin
gen zullen we een intense discussie gaan ontwikkelen rond de problemen, 
die op het congres aan de orde zijn geweest. 
Parallel hiermee zullen wij de elementaire Marxistische scholing op

··· ·~ nieuw tar hand nemen. 
rJ'j:.. . Alle inlichtingen hierover en ook de aanvrage voor inleiders kunnen 
~~~-fworden verkregen bij kam.Th.v.d.Kolk, James Wattstraat 3 Amsterdam o • 
. ~~· .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
~~ Verslagen van alle partijbijeenkomsten moeten de radactie van de Par-

tijbouwer gezonden worden tar puQliaatie. Nieuw bloed moat door alle 
organen van de partij stromen! !!! 
.-.-.-.-.-.-~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.T.-.-.-.-
HEEFT TEDER AL EEN EXEMPLAAR VAU DE BORCHURE "SYlrDICALISME EN COMMU
I'iiSME 11 VAN TROT ZKY 
I t •.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.y-.-.-.-.-.-.-.-e-eTe-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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REVOLUTIONNAIR 

Zoals bekend, werd het weekblad "De Tribune" van de 
ReVolutionnair Communistische Partij gedrukt bij de drukke-

- '9"""'-x..t rij "Gramo" te Rotterdam. - Bedoelde drukkerij verzorgt ook al het ~ru(werk van de 

onaf~~nkelij~-~ * y~kP#»:edn.g. { Q~,lr:§:J ,Jf Rotterdam. 
xf De voorzitter van de o.V.B., A.VAN d.BERG te Rotterdam, 

eelde de directi~ van de drukkerij mede, dat hij geen op
rachten van de o. V .B. meer ·zou ontvangen, indian op haar 
ersen nog langer het blad "De Tribune" werd gedrukt. 

neze houding van van d.Berg is een gevolg van de tegen
werking, die de O.V.B. onO.ervindt van de Revolutionnair Com
munistische Partij (R.C.P.), die hat uitnreden van de Rotter 
damse afdeling van de E~-!iheidsvakcentrale ten strengste af
keurt. 

Hat resultaat van de hierboven vermelde mededeling van 
A.v.d.Berg is, ?at de drukkerij het bestuur van de R.C.P. 

·, 1!,11$.J'! a.~~ I:I'U~AI«I'IIfHllit'i"d w 

he eft verzoch,t haar weekbl~d biJ.,, ~Et .. n .. :a.!Jo.~.2l-~'!!:~!.,~~~~· 
Het bestuur van de R.C.P. heeft thans de handelsdrukke

rij, G.BAKKER, gevestigd Waldeck Pyrmontkade 2m. ~lhier, op
dracht gegeven"de Tribune" te drukken. 

·-····· 
Het eerste aldaar gedrukte exemplaar is van 8 Mei 1948. 
De volledige personalia van G.Bakker zijn nog niet be-

kend, doch zullen zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. 

verzonden op 15 Mei 1948 
aan: c.v.n. 



r. n. 
D E N H A A G. 

noss.l5/126. 
/~· 

,~ 5j5' G E H E I M. 
2 2. MAI1948 --

kVOLUTIONUAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ 

~;: personalia van de in dezerzijds schrijven, Doss. 
15/126 van 15 Mei 1948 genoemde G.BAKKER, 1uiden a1s vo1gt: 

Gerbert BAKKER, geboren te Zutphen, 9 October 1905, 
van beroep drukker, wonende en zaakdoende Waldeck Pyrmont
kade 2m. alhier. 

verzonden op 21 Mei 1948 ~~·· .. -·---~··· ... ~· ·" 
~' 

aan: c.v.n. 



( 

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

?)oss.15/127. G E H E I M. 
- 2. JlJNII948 

""" ·-
ACD;J/dkf I 

(P..c.P.J. · 
' i 

REVOLUTIONNAIR COMMuNISTISCHE fARTlJ 
' 

van betrouwbare zijde is vernomen, dat het weekb1ad 
"De Tribune" van de Revo1utionnair Communistische Partij 
niet meer te 's-Gravenhage wordt gedrukt. 

Thans wordt het gedrukt bij de drukkerij "Renova", 
Burgemeester Rampstraat 3 te Haar1em. 

verzonden op 31 Mei 1948 
aan: C. V. D. 

c 
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Aan • Beer· . 
!loot'cleoJmnis-.1• "''aJl Pol1t1a .. ' ' . 

l•arltl• 



~ 

I 

IV. RD.3 
GEREIU 

B.C.P •. 

9 Juli. a. 

un~~so·~'a\ \. 
~riJJ1.. 

, lt1et'Ulede heb ik. de eer U te ber:t.ehte11! dat van ·betrouwbare zijde 
w,rd ve!'ftomen, dat "De, Tribune", het •ekb ad v-an de Revolu~iormair 
~ommunistischct Pa:rt1j niet meer te • s-Grave».hage. wordt gedr'tlkt, doeh 
bij de d:nkkeri' tttleaova•, Burget~aester Bampstraat 3 te Haarlem. 

Ik moge -u venoeken naar de juistheid van het verenstaa11de een 
ondersO.k te w1llen doen 1natellen en m1j.met bet resultaat ~ keunis 
te doe:n steUen. Zo mogel1Jk, aal ilc tewns gaarne verneme!l hoe groot 
de oplage van genoemd /w·eekbhd momenteel is. _ · 

De Hear Hootdeommissar1s van Politte 
te · 

• • : :re m, 

lift HOOP» TAN J>E CBHBALE 
'VBILIGJJ.EIDSDIENS! 1 

t·l~ !lalllells deae • . . · .. 

J.G.GrabbemAt•• 
//11./uu. 



C. V. D. - - -======== 

No:~-~-Geheim. 

Breda, 2?~~~-!~2~~-·---. 
t Vo!\il'lS, 

__ 3.JUNI1948 
WI!AUOIW 1sC 

Onderwerp:"Congres £!!:_ IVe Internationale". 

Bijlagen : 

A an 

ACOf J6y 6 -i 
twee. 

/~//if 
Met verwijzing naar Uw schrijven,No:30S02-Geheim, 

d.d.8 April 1948, betreffende bovenvermeld onderwerp, hetwelk 
door mij in afschrift aan "Spil" werd medegedeeld, heb ik de 
eer U.H.E.G.hierbijgaand te doen toekomen, een gisteren van 
"Spil'' ontvangen antwoord-schrijven,No:B.D.A./1.067/W. ?2,d .d. 
20 Mei 1948, met een ala bijlage daarbij gevoegd exemplaar van 
het nummer van 30.April 1948 van ~La Lutte Ouvriere", in welk 
blad het te Parijs gehouden congres wordt behandeld en naar de 
inhoud waarvan ik moge verwijzen. 

Ofschoon niet op dit onde.rwerp betrek.king hebbende ,
1 

~elieve U hierbijgaand tevens aan te treffen een exemplaar van 1

1

. 

La Lutte Ouvriere" van 17 April 1948.- 0 r~ 5. P~ . 2.3//. 

De Heer Hoofd van de Q.V.D. W. I 

J a v a s t r a a t, 68. 

's-G R A V E N H A G E. ======================· 



\ 
1 

B. 
DJ!l.067/W72. 

Bruasel, 20 Mei 1948. 

UVi NOTA VAl~ 8.4.48. 

~------------

Hierbijgevoegd een exemplaar van "La Lutte ouvriere" 
van 30/4/48 orgaan van de Belgische Sectie van de IVe Inter
nationale, waarin U zekere inlichtingen zult v1nden aan
gaande het IIde Internationaal Congres van deze IVe Inter
nationale. 

Ik bezit geen andere inlichtingen dienaangaande. 

I 
1 
i 
j 



·\)~~}"Jt',~bv.· '<', .. 
i:\:·,~~·>i~·~,-;:~ ,·.. ,, .. . ..... ~.'" ... 

'~\ 
IS Aups\'lla . · 8. 1 . 

. ~<Jl..-

. ' . 
:a.'901d!QJ!Dab ec..ms.stt.scbe 
Part13J 

' 1111.1 I 

Bler'bi' heb 1k 4e •• V• BxcellaD.t1e .- ~port .- ,te 
' . . 

'bied•, naar 4e 1nhou4 ·waai'WIJlik kOI"tbeiclahalw moce ven1~aea. 
. 1m HOOJD· f8 DB CJftlW& . 

fttl.lGBBIDIDIEISl t . . 

n•ena4esel 

' ' Jr 3.G.Cr~be848m• 
I 



G E HE I M. 
---------------

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST. 
---------------------------

R A P P 0 R ~. 

De afdeling 's-Gravenhage van de Revolutionnair 
Communistische Partij heeft het plan opgevat enige 
leden der R.C.P. te laten toetreden tot de Partij van 
de Arbeid met het doel in deze partij .contact te zoeken 
met eventuele opposanten en die oppositie zoveel moge
lijk aan te wakkeren, teneinde een scheuring in de 
P.v.d.A. te bewerkstelligen. 

Oorspronkelijk warden hiervoor aangewezen: 

~~ 1) Antoine Hendrik Dolleman, geb. 22-8-1920 te 's-Gra
venhage, ambtenaar bij de Postcheque- en Girodienst, 
wonende Frankenstraat 55B te 's-Gravenhagel 

~I 2) 

-t. I 3) 

Reinardus Mathijs van der Horst, geb.2-10-1920 te 
's-Gravenhage, ambtenaar bij het Bureau van Bevol
king, wonende Frangois Valentijnstraat 39 te 's-Gra
venhagel en 

Gerlof van der Schaaf, geb.27-5-1927 te Barendrecht, 
wonende Soesterbergsestraat 126 te •s-Gravenhage. 

Het Centraal Comite der R.C.P. heeft echter op een 
daartoe etrekkend voorstel der afdeling •s-Gravenhage 
afwijzend beschikt, welke beschikking door de afdeling 
's-Gravenhage voorlopig werd aanvaard. 

De afdeling 'e-Gravenhage der R.C.P. zal echter 
pogingen in het werk etellen om een meerderheid in het 
Centraal Comite te verkrijgen ten gunete van haar voor
stel. 

24-8-'48. 



.J tENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

No, 4459y 
Bijlagen: ~ 

Diet.: Typ.: 

Uw schrijven No. 

dd. 

Onderwerp: Revolutionnair Oommunistische 
Partij. 

's-GRA VENHAGE, 25 Augustus 19+ a. 
javastraat 6 8 
~X 

:xex:{ DB ~ 

Mf~ 

~-~ 
Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een 

rapport aan te bieden, naar de inhoud waarvan ik 
kortheidshalve moge verwijzen. 

Z.E.de Minister-President 
te 

's- GRAVENHAGE. ---------------
® 43228- '46 

HET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIENST. 

N am ens de ze, 

J.G.Crabbendam. 



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

noss.l5/l33. 

1ureau van ]e-· 
·olking) 

c 

G E H E I M. 

REVOLUTIONNAIR COMMUNISTISCHE PARTI" 

verzonden op 19 Augustus 1948 
aan: C.V.D. 

c.v.p. 

' 
\ I ' .~ 1 I . \ ,,, 

\ . , \ ' ... \' ' 

1 I 

het besluit 
I 



KABINET VAN DEN 
MINISTER-PRESIDENT 's-Gravenhage, 1 September l 

Plein 1813, \ 

-· ~4 
. 1 SE.P. 1948 

liBliR GEmll.l ~o.cor::~~d' .:< J 
Haar aa~ding van Uw brief dd. 25 Augus• 

t\B • Nr .44-;;:u~etreffende de Revolutionnair 
Communistisohe Partij, verzoek ik U mij mede
deling te willen doenJ indien de in de bijlage 

/

genoemdel .eden van de R.C.P. of andere lede.n 
dezer partij soudan toetreden tot de Partij 
van de Arbeid;-- ·- .. 

-..... ~-~-···-
DB IIIBISTBR-PRBSIDPT, 
Voor dezea 

De Raadadvi seur in Ajlgemene DieniJt, 

~: 

Aan bet Bootd van de Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastra.at 68. 
's-G r a v e n h a g e • 

® 40221 - '46 



'PDLITIE IE AMSTERDAM 
( ' Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

INLICHTINGENDIENST 

Amsterdam, 17 September 1948. 

p'·u• __ .,....._ ·-~ 
I Vc!g.-:o. i 

' 
Nr. I.D. 4901-14/48. 

Uw brief: 

Onderwerp: 

R.C.P. 

Bijlagen:

GEHEIM 

A an 

1000-7-48 

'

Namens het Po1itiek Bureau van de Revo1utionnair Communis
~ tische Partij, werd door Mozes FERAREZ (5.1.1922) aan de 

1eden van en sympathiserenden met·deze partij, op 11 Sep
tember ~1. een vertrouwe1ijk schrijven gericht van de vo1-
gende inhoud: 

"Waarde Makkers, 
"In verband met noodzake1ijke bezuinigingsmaatrege1en, 
"die het moge1ijk maken "De Tribune" regelmatig te doen 

il"verschijnen, nam het Po1i tiek Bureau va_n onze partij enige 
/' ntijd ge1eden het besluit, dat kam. SANTEN iet 1an e;r 
!vr!J£~ste1de van on~e Par on ven. Gezien de func-
"lle, d.Te'ltam:S'A'NTENin onze part e eedt, va1t het hem 
"echter niet mee een patroon te vinden, te minder daar hij 
"bij de Tweede Kamerverkiezingen candidaat van onze partij 
"is geweest. 
"Niet a11een kan de Partij zijn weekloon niet meer opbren
"gen, maar zij heeft nog een achterstand van ruim f 200.-
'bij de beta11ng van zijn sa1aris. Kam. SANTEN, die met zijn 
"gezin natuur1ijk niet van de wind kan leven, ondervindt 
"hiervan reeds de meest onaangename gevo1gen. 
"Gezien de ernst van de situatie hee:rt het Po11tiek Bureau 
"aan Kam.SANTEN de belofte gedaan om onmiddellijk een be
"roep te doen op de partijgenoten en de naaste sympathise
"renden om aan de nood; die thans in zijn gezin heerst, di
ttrect een einde te maken en hem in de gelegenheid te stel
"1en enkele weken zonder zorgen naar werk uit te zien. 
"Wij hopen, daar het hier een byzondere daad van solidari
"teit geldt, dat de kameraden zonder dralen het grootst 
"mogelijke bedrag zullen -offeren, zodat wij binnen enkele 
"dagen de be1ofte, die wij met een gerust hart namens de 
"partij en haar vrienden hebben gedaan, kunnen inlossen. 
"Laat daarom de ingesloten postwissel niet enkele dagen 
"liggen, maar vult hem in en stuurt hem ons direct toe. 

Met kam;groeten," 
-----------------------------------------------------------1 
VERZONDEN AAN: Hfd. CVD., Haag. 

HC., Asd. 

GEZIEN: 
De Hoofdcommissaris van Politie 

namens deze 
De Commissaris van Politie, 

F.3. 
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varbindirtg: ao.l2 
:ooss.l)/154 
01.1derwerp: nesolu.tie af'd. J.Je1ft der JL.c.r. 
:Jatlllil orj.tvangst bericht: 17 Ir'ebru.ari 194S 
.JJe tr O<J.vJbEw:che i d be ric htgever: b8trou.wbaar 

.vaardering 1Jeric f1 t: betr ouwbaar 

~evens bericht gezonden aan:--

L.edewerkende instanties:---

ondernomen actie:---

19 Februari 1949. 

,. Volsno. ----~., 

~~---1 , rs FEB.· 1949 1 

·------------ -------·-· -------

I 

De afdeling :oel:l't VP·l de rtPvolutionnair Communistische 

Partij (n.c:.p.) aeeft een ceschrift saraenr::;esteld, ·waarin aan 
het Partijbestuur V8n de : .• u.F. in OVPrwegin£ ~ordt cegeven 
om contact op te neocn met de oppositionele groep in de ~ta

linistiscile ?arti4 ((: ·p •.). 

3edoeld geschrift, bevattende tevens het antwoord van 

~"G f 0 lit ie;c Jllll'e aU (2inde~ 

0 



LAT.:>N DE 'l'i!Ol'S!I.I S'i",<;J.i ·,:'!Jli EI S'EOHI SC' ::;-; K.i\J'S VOOJITli.JG,M.I: -~ _;_ ·-.. ~. . ' 1 ~-" 
( ~~aar o/'.~t~Ji-ai!.lti. Vf\n do ~n =to-~J?Ilosi"f1(~ j ~ 

•: ; ' · Delft 18 ··ov .. -1948 ' 
1. inl•:iding ·~ 
2. ui tHc-rking . . i 

" 1. TNL:iHDil-;Go . . . \ ~ 
·:: .. _oonclusio · · ~~ -~ 

!olgens -ons hecft dG :pJ.rtijlcidinG h:yt :prob · ,: _i:L'ito tc.'een7ri._idih: bnkekr:n - <i 
.. :n d.aarddor nitc:t vo].doende dG- CX'O.t.':) c;evolg~:m e:rv .n voor~icno lJ~ str···.tegisd:::e ~:; 

-kant is ___ n .. 1. nir't vol~ocndl? tot ~ijn rcc·:.t gf:koriL:U. 'loo:: do co:mJPUnis~tische , . 
lr.;nden,Aominform of rnct_, km h;-:t g0l:n enkele o.arrtrekk~nL::ukl',·;cht J.-1r:c1;on om 
fds strategisc!:e "glf~.CiB" tr::: dinn~;·n voor lluslr>.ndo Zij ~ull:::'n cL n ::·iging · 
;:~bf)en d-·: grenzc-n van hct "glf.!.cis" vooruit i;;q schuiv- n .. Lou or e;cc:n Vt:•rbt:~n-6._
b;;Strnn tussen de br(ml\: vn.n db Komin:for!-:1 i?'n Tito ;)n de woderoplevi.:ag v:~n du 
guerillc~strijd. in Gric-konlnnd ? Zijn -de vmrEe oorzakr~n vnn de tT1L.:/c w61 opGn .. 
bne.:t: gc.:man.kt ? Kan T"ito nir::t g.::,oiat he.hb.:;n dn.t- ook· in It?:.lic .:-:.Jn volks-: 
.:1 t • t i ' t "1 ? 'IT • • c· • - -< • • . . 1 ·- ,. i ~~.~;mocr · J.e e:~'s c:-::. zou wo:c ... cn. y,c;- Zl.r:ll J.n i1J.nP. l:lr}G C·l.I'HL<"J vr:.n · .. s:~ng l\2. 
Sj:·,k nnd · ren ·:·n ec~n Sowj,;;t..;Clu_nn in zicht kor;~,~nt o.8.tV0o~ pw-:-.t.c·n v:•.n ov.:r
'>:nkomst m•3t Sov.rj et-Ruslnnd .zc-.~1 _vcrton:~·n • ct{::'?~r d·:.: problr:·r!Ln in b .. idu _1 ~.nd~n 
voornara\~lijk ac;rarisch zijn. 1vln~r no.t,L-:turlijk zn,l dit nieu.vvt:; Chine nc.tione.-
1 ist·isch zijn, d. w. z. zich nict vooi· :h_.;;-t VJ;<l\;i~tj o v:·m .il.u~•l·".ild. l~~t. n sp··:·•J.no~ 
-'~.aar im:p(::ri1:lliatisch znl httt ni;;-t zijn_, om<L··.t hot -ni::t l-;:~·.ui t·:.listisc}:J. 111\;\·;r 

is.Hot zul zich dur3 ook ni<::-t voor hct V{a.:).:·ntje v··.n A.mc,rik":-;~.l,:t-.:·n ;;,;1n~.nncm, 
. .- / ' t • " ., t A ' • t - l d d d • • - ". , t 1. m;3/J.r een zccr \J.e.C.• '. J.E~· 1 D.C wr voor .n . .- r>:;"lOU v·: .. n :,; vr.;; .:-i Z:tJn .iuoc.: ,~.K't 

zich toch .b .. :dr:~ie;d vo ·l,m, dc··.n ~~-~1 h,;t; nuit;ing h·..:h11i_~n de; com: :unL>tisn:-c 
!_CGdachtc ook in de? nP.burigu lnndnrt t:; pr(J])t:.;;:~~\:;L'>:no O:f di t nu g·, :[);~urt · U..i t 
idcnlismc o~ •·:ie;f:nh.;lr•.:ng, kr.n ons koud 1 ~.t-.:n, •::v .nnls in h•'t +' t;' ·VP;l '?i tq .. 
Hoofdz!vJ.k in,· d~.'..t hct t;C>bcurt. Lr.ndun, d:i ... : d:,~ :lfdc ·;)el··ml:'>.:n · ::·" · .-;n, vindcn 
elkno.r h.~us wel, -ook ·ondc.:r h,·:t kr~i)it ·,J.isma ,_ drv·:r hoov.:n ·we ons nooi t zorgGn/ , 
;over te maken. W~j -Vind~n· het dan ook v~rfeord, dat kam_. · s~.":lt@Rr in zijn p / 
1·mtwoord. o de <nrc no.. 2 van do o os1 tJ.e va · · ZJ.c.~J. zo bezorgd ' 
·toont oyer Le al of _nJ.e J.n erne; 1ona if?me van die gro~::. L.aten w,e ons : 
ltoch no~oit. vcrbeeldon dat grote groepen mens en zich laten leid.enjeen. ~-... ;:~: ~:::- ?:"!~ . 
principe. Dit overkomt a1loen enkelingen. Hot ~nige wat we van ne ili<.;;ilSe:t'l t 
mogen oisen is, dat Z£1 'r.."n eigen ':~:.~:np -i"l.?i"n·" Een vq:n de. kanten van het 
3talinisme is, dat :r _,_ -~ h(:.:~ c~, ... '-"·i.'i.ussisch natj_o·:~u.lisme vertegenwoordigt, 
met Moskou- als heilige stad. ·ne roactie hieil'op van -andere naties is hun 
c:igeE. nationaJ.isme s daar de meeste mens0n nu eerunaal niet abstract denken. 
Zij c'ronken:" Waarom' zou ik me vanuit Rusland laten regeren? Ik bcm Neder
lander." Maar deze gedo,chte zou niot bij hen opkomen, als ze erg tevreden 
Waren met de ieiding van Moskou. De ware o.orzaak van hun nationP 1 i. ~~'-' is -
deze ontevrodevheido Di t s'oort nationalisme hec;ft .niet·s te makGn mc:t hot 
b-qrgelijk.nntionalisnie, zoals zich dat uit in de wens om nrna-:..=: voor b.dt 
vaderland te behouden, maar i~ de vmns tot zel:fb "!'"'1--ji.kki,..,.cr . - Jnls bij do 
kolonialG volkPren., J::: :>- , • • o~ D._. -: 

I '"'"' tc.~• ps-.& '"'' t- " 
II. UITWERKING 

Ovcrzicht van de historische oorzak:en 
van~-cfeze- nati.c)narG cnno_sJt}._~ • -...-

cr'n \ou..__., "ca."" ,~.lo. ~ 
~~-- ;"' f:>D l'l.~t. 

Hoe kunnen ,zij ontstaan? Doordat hot Stalinisme te veel naar links giD.e;? _ 
Kunnen': we Ti to verwijten dat hij nnnr rechts gaat? Kont de crisis in lJui ts ..... 
landZwedon, . Zwi tDr::rland. ·on aY,l.dere lurrden uui t een versoherpt nO.tion<tlisrne ·. 
of chauvinisme vooyt? Hoe mocten·wij ·in Nederland tegcnover de oppositie 
s~aan? · ··· 
De q:rJst~.! yar.L h .t __ StE1)c_ini§l!:!~... Na de wereldoor1og zage.n wij een grote vor-. . :' 

· anderi~ in ao macn"CBver:nouClJ';rr-" ··- 1 •.... 0u'op~,. 'R.11s: ~Y'J1 '"'"·· ,._; ~,~ {--,y., ·--:"'~1.--f'"?'r::-:::' .: ',~ 
.-;n._qr hero westen- verschuiven.. . ' rdoor . .. }i~ 

:_11··; 
·:-· '.- .. :" 

........... __.._ .. ,; ... " 



In Oost-Europ:•, vol trok .zich ecn grot<:: vc:-x':',ndoring. De Gtalinis·>'~l_ ·:r ;_ . 
lu.nd\_;n ZG.[J:;.n 2;ich vmf oppo sitie-po..rtij em·· rc'goringspo.rtij en'- worodon. Wilde 
het sta.linisme zich in cUe lc;.hden ho.:nd:!::mvc"~njl dfm was het gedwongen de k<:-
pitalistisch0 politie1;: tc vwcrstn.O.nJ en op hun bureo.ucrc.tische- wijz~ ; . f 
economischo voorwuc~rdc;~ schc:p:po-::.1 tcb gun.stQ vo.n hun :P!=l-Xtij., In :.hot -bc-gi~1. 
:probeGrdcm zij_ .met hct ka:pitalisme in vrcde te levo·n. Munr· do histor.it::c:Qo 
ontwik..'k:c;ling 1ict .het stc.linismc nict met rust. Zonls .Trotzk.y .. schreef: 17Het 
SOCio.lisme,in c~n Jnnd vc;rwezonlijkon is. eon utopie11 e:o, word door dG hiG-:
torie in flo.rdan gc::chcmrd. ~De kn~0i tfllistischc: _klasse in .Polen, "Tsgecb.Q- . 
Slowpldje, Yo2go ... Sl:tvio; Blilgnri j e J Ho:i::tguri'j e en Roqmeniezo.g zich van ·hr:";:q:· 
po~_itL:kt:. :positie. ~eroof'd~ 1?-fl.P~'. -~.G,O_I.:tpp.~J?,che ma·e~t was -st_er~ .be-kno_t~ ·Wt.:J.r · 
lcJ.ddo dn.t toe'? ZlJ .-w·e:J;"dS?n: ,g<;;G:w~:nge,n .2i:lch no.ar het Oosten te ke-ren en, ·fl~~,-.J 
bctn1wndo nog me~·r v;6riwr.\kkiri,g·,,~inn ·n&.if. kcrgito:1Lsme in die landen, ·.no:g mee.r 

. ufp.-:lrik·~lijk van Rusl:3.nd. Zi:j,_~i[tci'1JG:-c:n ·clr:tt hUil.-hcle basis er nan zou g-nan 
-.-:als zij dao.raan mcK:W~Tkten~~\\Us cWGndci'en .zif zioh' weer rtaar het 'if{~sten.: ~ .· ! _ 

· 'Mar..r do.t zou bctok.enr~;n; grutq ·oqqn'<;)m,iscp.e. en strc..tegisone nadelen ilbo:c 'he;t 
. Stalinismo, vastere omsL'lgel1:ng van ,Rtip.lando Er kwamen opposities vq;n hut 
J<'api tn.lisme~ en hot st.alinisrric was gedworigcn oteun· te zqeken bi j de a:rbe~~ . ' 
dorsklasse' Zij Dchic~pen clV..s GGn blir:qnucr.f,lti$ch aJ)paraat,- steunend _ op d_~ .-' . · 
nrboidcrsbewoging~ Zij .warGn gedwongetid_c· f:ab;rielcen te nationaliseren en .·.- - ~ 
srote l··mdbouwhervormj_ngcn toe te ~~B?¢>n. ![cia:r;- hot Stali~ismo.9 .. niet .te::·yre~ _:.! 
den~ ·oisto vnn dcl::le landen produot1e o'm z;odm_:mdc .z;Ljn eigEm positics to V/-1·
stcrkcm on tc: oonsolidoren. Zij oiston Vfl.n de 'Korqinf'orm directe _ ondor,wer-1 

ping, go.~·d knooclb'l.ro elc;mentEm,? die · zondor tegenstrubbelcn hun poli tic~k 
ui tv0srcn~ Maar dr.,t bt'tr..:k.Gnt vooi· do. volks-defuocraten e·~n gcvaarlijk···s-pc·l: . 

. . - on-popul-?..il·· te wordc:1 bij cigon -volk, .c;n tcl;K:ons lfvanneer Q..e le>vorn.ntios a::;,n. 
de:., Sto.lin-bli.reaucro.tic; t;.:·u~·nvallcn, bc:dreiging mc;t ongenctde,,. Do.n.rbij geldt 
voor de Oost·-]DUl'O:PG(; so lnndcn, 1 < dp;t . zij een .stc::rk nutionn.c.l gevoo1. hehbc.:n .. 
e~1 er vminig vo·o:c vo~:len onr ortd.Cr· do Russische buronucrc.tio te lovcn •:D . :· 
voo-r.. hen to yvf;rkcn. Dc;.:;c' 1D..!"I.dc:·n· zijn doO'~~ de,. G(:u\•mn hedn ondorli:rukt e;owocs~ 
eh hebbcn .eGn vcG·1 stcrkc;-:t:, tl['..tj,ona!'ll bc-vvustzitj.n o.ls onze West-euro:poso . / . 
l;:mden. De drang vcm doze a.rboi-dc:ps}::1,n.sso': .gg.at dan ook n.ae.r n(',tion~~lo VJ'i ;#. 
h<~·icl en zelfb.csch:iJ"J.-:in6Sr\.;o}_lt. M:ie1.r do..t zo11 do v~.l vnn de St:o,linl;mreO.l,:":,._ '·''""· · 
tie tongevolgo h•o.:bbG:::J., du..S. ondr::rdruk.t cLio do.t· met alle geweld~ .Mo.a:r: ~e ]):d--

.sitio van· de Stalihburc,m:.~.!. .·~;r ··m-nri+ r~~~-ris ,_,n:c0Jn?.erx, }}.et·perspect.iof 
van Trotzky v10rdt bcvmo.rheid.. -Bo.a~c _i.,;..;~:..,.J.. ciok in West-Europa.· bewij st , dnt ~ij· 
dG revolutfe ·vroGst, c'mdo.t ·h~t dan nit is met haar heerschmp:pij. Mnar Tito 
hec:'ft de Sta1inburcu::uor8.tie verwoton, dQ.t ztj. gedegenere~rd ·i.S., Heeft . I 

Tii·-. ~ ~_4-- gcd<:o..n, omdat. hij .rr;rc)tsldst- is? NOt::j mq.n.r uit zeif'behoud, · omd·tt 
,_,i j erg,h:. _ .. ,..,'h...,,_,r 1ip:t YY'nt' zijn lnndu Griokqnlt=md i& een dolk o:p de bo;cn.t ·. 
·..rnn de Balk8.!.l.~ -'-'~" .. ...:.·.-~'! <>tisto hij .ook ~en Balkanfederatie om met meer krn.cht 
cp t c tredorr i:n GrickEmlcuid, · 5ostonrijk en Italie, otn zioh economisch s~er-
1:cr to maken, want Rusland heeft. Yoego .... Sl~.v~o niets te biedun, ma1.r wel iets 
tc; :hn.len. Is hct dan con wonoo1· 1 · dat ~Cito eisen stGl'd omtrent KhJ.ge,nfUl"'t · 
en 'Triest, lout or ui t z.olfbehoud? Dnaro_m wil hij een kro.chtd-adiger polit.i-ek 
v·:m du Kominform, gcbeseord- op nationale zelfsto.ndighr::-id. v:: verwijt hij do 
KQminform,_dnt z,ij·gudegenereend j..sa ·no.t ge:;ldt vooralle volkr:.U..::""'"Oratische 
en Europe so lr..ndeno In Dui tsland z\_jn zij gedv-;zongcn de arbetdersklut.- 1 er 
onder te houden en dci lqiders komen dao.r in eon hopeloze positieo In -:L,'ot.>• ~ ~'· · 
vc;rtoont het nnj::i Q+--- 1 ::i.~~ ...... .,.,". :;::;ich ~ls nationac..l~comniu:nisme. De mnssa ko·..:rt 
z-ie;h a:f va:l dezE:· Sto.linist ]_0:.}10 JlOljt ick en eist ontbinding -van .Kominf'orm 
en is voor o,·.>n zc;lfstandige ~· ~,li tick op nationr:.lc basis, aan.ge:past ann Vi~
~., .... Y-ljdse erve.ringen vn.n de c,.... ·· ·' ~-1.~--,.,n -pn:rtijon. Is dat in togensprao.k 
mot dmzo _J;>egir..sole:ti? Zijn wij niE':·t' vouJ.· ~:~ . '·~,,-,1_ zol:fbGschikkingsrecht? 
Gevc::-n 1-vij ook niE;t O.o Indonesj_ers all a steuri b ij ... .::.Jn nationalo bevrij ding? 
Probercm wij niet op ec:n be:pn2lde be.sis mot hen -snmeri te werken ?: Hoeft 
Trotzky nict gez~;gd dnt on.ze prcletG.risohe bovrij ding tij delijk pnr;o,l_fu.ilil 
zou lopPn .J.llet dE::zo na.t ional.o bevrij dingen? Wij moetP~· ..: .,....,+n-.-;: "'.ti "1"}'-"]8 op1" "'~ 
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. pe-n ~oc=n voo:r eon Eenhe:tdsfront met doze: natimw:1.l~~or de:: . " 
v.crdedigirig van Ti to. Gcori smeokbodon om o:p T:x:..'l+.si;i~isch :program t'b,__ko-, _

1 mo:n staan,hoo zouden we dnt ~:J..cr1tq;u1 Wij mo9ton sect~·.risme en · .. 
doctrino.ire_geest vo.n ons af wotcn to gooien .. Zouden wij o:i:lze historische · 
L::ans ·voorbij laton gan.n? - --- · - ~--- _______ : __ 

. ----------,__ . J;:II .. CONC;LUSIE_ . ---.__ 
Onze conclusie is ~du:s_, "9-at het _ o:ptreden ·vo.n nationaa~ op:posi_tios tegen d<7 
Sto.lini~tische leiding'·~-d_q_gejuigt moeten worden, dat we met deze groepen 
contact moeten zo~ken ~n,· .indien enigszins mogelijk tot fusi_e overgaan, 

• met als. enige voorwao.rdeit-1 dat· ze o:p de basis van de klassestrijd stia.~J,n 
en hot democratisch centralisme attnvaardcm. Deze fusies zuJ.len die:rien te 
geschieden o:p nationale. basis,· d~r we ni~t van deze mensen mogcm eisep. 
dat ze onze internationale .le~ding nu maar in~ens als hUn int~rnationale 
leiding zullen aanvaarden. Deze nationale partijen zullen he~s wel·iriter-
nationanl conta-ct zoeken en zich eon internationale leiding_ kiezen. 

RQE 

w,,;g4 
tl.;C·; (&.~YJ 
H;;L; {I{-~~~} 
M •. ~z~~~J 

MOET ONZE HOUDlNG ZIJN _TEGENOVER OPPOSITIE- . 
GROEPEN IN DE S.T.ALINISTISCBE P AR'I1IJEN. 

XI' ' ' X fX 

Het prob!eem, dat ·onze. Delftse. kam-eraden· i!t d..iscussie gebracht hebben 
onaer het ·opschrift "Laten de Trotskisten hun historische kans vom:·bi·j 
gaan". i$ wat 1de argumenten en omstandigheden aangaat wel ande:r.-s. dan· in · _ 
het verl~O.en.,maar in. we zen is _di t probleezn, dat we net ~o goed "Nationa- · 
lis:mm of internationalisme" -of 'nog b.eter"SociaJ.isme. in ~~n land .of 1nter
n:ationale revolutie" ·k:u.nnen noem€m, zo oud al$. het· Trotskisme. In het ver- _ .. 
schil l_igt zelf de oorzaak van ha.ar bestaano Wanneer opze· D. kameraden - ·. 1 
'menen,dat het niet goedis·dat kam.S.irrzi"jn antwoord aan de C.P, ow.·9si....-------" 
tie,hen een lesje in het Leninisme geeft en onze D vrienden schrijven: · 
"·.Laten we ons tach nooit verbeeldon"d.at g:c-ot_e groepen mensen zich laten 
leiden door een abstract :principe(bedoeld is hiar"het internationaJ_isme 
der arbeidersklasse")' dan bewijst dit niet .alleen dat het ~nternatio:r"',}_i_s
me voor hen geen levende rea,lite;i.t is.,maar. ook dat zij zioh in de_ we.:~· !.L, .. :._ 
ben laten brengen door smoesj es van stalinisten. - . 
Als de in oppositie komende elementen .in het stalinisme een nationalj_stL 
sche · poli tiek voorstaan, da]\ is dat niet ui t· een diepgewc:c~~ ·,"'_:'lA v;:y'!- /.;:lands-. 
liefde~maar dan is dat ~en· consequentie van het ste1:1:'!isme ze}f"(_J;a,l946 
v·oc:-~ VADERL.AND DEMOCRATIE EN SOCIALISME) Dit nationalisme is een gevolg 
van de -vGrwa:rring en verdwazi._ng die .het. staJtnisme onder de arbeiders 
heeft gebrachto Deze verwarring_ontstond ~ls gevolg van de ·dubbole TO~ ... 
die do stalinistische leidingen s:peelden en nog_s:pel~n n.l. als agenten 
der eigen bourgeoisie en als agenten Yan het Kreml. · 
Als er nu groepen 'in de stalinistische partij e:p. zijn, g.ie WE?igercl?- ---:. · .., .. ~ ;.:.:_ 
taak van __ hun lei ding( agenten van het Kreml) langer te aanvaarden( zij hct · 
-nog vaak onbewust van de werkelijke oorzaken) dan hou~en deze groepen · 
op f5tal"inistisqh te zijn en is het onze taak hen o:p het juiste paq$het • 
Marxistisc'h-Leni:ai?tische t~ brengen., ~ 
Onafhankelijkhei.d :van het Kreml.~kA.n indien onze poli tiek opvqedend c:r2 ~ .. : j 
juist geschied, dez~ groepen tot rc vol:zttonr:raire groepen maken .. · d:l.e de 1x:te
kenis en dA oorzaken van hun breuk met het h.::.::·.,r.cJ. GEGRIJPEN. Daarom · moeten 
Wij OnS in 8l:i;'.'.'Ste instantie richten tegen de fcnrt;j AVe basiS' van hun bo~ 
staanllnl. de naticmFJJi~tische eri'enis·uit hun stali:rllRt:isch ve1 }r/lr'':. 

.._ 
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. Dit nationalisme was 'de basis van. 11 0PBOUWEN ORGANISEBE1\T EN PRODUCEREW' 
In.tr=rnati.cnaal vormt deze theorie- ·het 'funda~ ,-:van de ~t:j:.13.Qhe 
cd.ntra-revoJ.utie. ·~, · ... _ :.'" '·· .· · :· ·-

' - B~agen wij er'n~et in, onze invloed -iL.' deze g:r:-oepen te vestigen,. dai?- zullen 
~ij of tot het · centr.isme 'of' de so.C-d<?m, vervall'en,.In :di t stadium i:s onze 

· t:ahk: · vborlichting gev-eho Er kan eeri .pe.riode kottH~n dat onze partij ge .... 
h§e~l· of ge'deel telijk z~l_ moeten tcetred.en als ge.orgarii's(.')erde :fract,ie-. · 
Da.~r ik; sle.chts als mi,jn taak beschduwde .de co:hclusies van onze D.kam. 
t~~'f:b_!3ant:voorden ho~ ~k g~en aua~yse )!e~ma.akt van de oorzaken van het. 
oi?-tstaan van op:puSl t1es ln het stalli;l.l?me. 1)e kam. ontvangen ove.r dlt · 
~Eiler belangrijke o.nde::rwerp nog verscb.:tllende stukken vo·or het congres·, 
MOchten zij.echter door dezonnict ovcrtuigd"worden van hun onju.ist stand
plint; dan Z1illen wij de discussicr over huri artikel voo:r:tzetten.. - · 

M.F. 

~am. 
' 

Er is een grote vraag naar artikelen,brochures·en boeken van Trotzky 
iff Duitsland. Hij die dergelijk mat~riaal in het Duits bezit en het. af
w~l staan, de snoods tegen betaling ve:rzoeken. wij- eve·n op te geven ·wat 
h:ilj kan miss en. Helpt mee aan de Gpbouw van. ·onze Dtlitse sectie. 

' . . . . . 

B~nnen enkele dagen verschijn:t het :t;wede uummer, van. DIE INTERNATIOUALE 
h~t theor~tisch org·aan van de D).l;itse f?~ctie de'prijs is VIJFTIG cent.. · 
n ... ~t n~er ,b~vat e-en a.a.ntal belar;grijke artik<?len door Du.j;tse k~~eraden 
.~(jschreven~D:tt blad.bPsft 16 pagJ.na 1·s~ Slechts 100 exemplaren Z~Jnvoor 
'H<l)ll~nd gereS9IV .... <.;"rd geeft dus omniddellijk op in.dien ge een exemplaar 
wenst. . . - . . . . .. · ' 

. -
Gezien··de vrij. h6ge prijs van :Q.etRlissische Kompas (0,35) is dit -ptimmer 

~· g:J$atis9 

I. 

/. •• 
j. 

.,.· 

• 
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I Verbinding: No.l3 

No. 2664 -14/49. 

_ . ~ 20 April 1949. 

'V' f "':."'-~ .,.., ,_. 
Onderwerp: Mededelingen uit de R.C.P. 

===~=::.=========================::============================-;;---.=·=- -~,==== 

' v Datum ontvangst bericht: 19 April 1949 · · -·t 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar _ \ .ii \ "PR. ,949 - :!

1 Waardering bericht: betrouwbaar , ' ~ 
Tevens bericht gezonden aan: ID' s Haag en Rotterdam. >' ·-----jt 
Medewerkende instant1es·: gene _ J(j

1 
'o! '.l 

Ondernomen actie: gene . ~ 
:z&cz==========================e===============:==~======:=~================= 

Een op Woensdag 6 April jl. te houden huishoudelijke Verga
dering van de afdeling Amsterdam der RCP, werd wegens ge• 
brek aan belangstelling verschoven naar Zonda~ 10 April jl.~ 
toen waren er 7 mensen. , 
Theo van TIJN (Asd.,28.6.1927!) las de politieke resolutie 
voor, die er in ging als koek, maar op 'In punt niet erg 
werd verteerd. Er staat nl. een passage in, waartegen een 
vies gezicht werd getrokken, en wel deze: 

"De RCP is er tot nu toe niet in geslaagd deze stro
'!ming van het stalinisme af op te vangen, deels door 
"zich niet snel genoeg te herorilnteren, deels door · 
"p~litieke routen van partijleden." . 

Er zal nu gepoogd worden-een formulering te vinden die niet 
zo cru klinkt. 
De inmiddels gewipte Ernst MULDER zal wel de schuld krijgen 
van deze fouten. 

~ ' 
Mien SNEEVLIET bedankte voor de eer om als ledepop dienst 
te doen bij de verkiezingen; ook vond men achteraf de can

. "•)\ didaatstelling _van Lyda PLEKKER onder Moos FERARES (beiden 
"J leefden ongeveer 4 jaar met elkaar) wat stu_itend. _ 

. 1 ' l--- Daardoor verschi~nt FERARES weer op het eerste plan, terwijl 
', · Max PLEKKER is ingeblazen om als no. 2 op de lijst te fun

geren, want hij is toch als diamantbewerker voorlopig uit
geschakeld van werk. Als derde man zal aangezocht worden 

;,c.: een zekere GROOTVELD, bouwvakarbeider (deze is zeer waar-
4-/ .~,..,-.ischijnlijk identiek met: ~easar Jacobus GROOTVELp,_ geboren 
u!J- (/'!:<" te Amsterdam, 24 Juni 189 , tiDUD.erman, die in 19'H'j onderte
~ kenaar was van de RCP-candidatenlijst en zich kortslings 

bereid verklaarde verkiezingsborden te timm.eren voor de 
actie der RCP in de gemeenteraadsverkiezingen). 

I De Fransman GABRIEL, zou als vertegen~oordiger van de 4e 
Internationale, een groot artikel in de pen hebben voor DE_ 
TRIBUNE over Indonesil. . 
Nog zij vermeld, dat op Zaterdag 16 en Zondag 17 April 1949 
te Amsterdam, in gebouw DE LEEUW, het 3e congres der RCP 
werd gehouden. 
(verslag hierover zal t.z.t. worden ingezonden; hie.rbij zal 
dan tevens een afschrift worden gevoegd van de bovengenoem-
de politieke resolutie). · 
=~==========================~=======================~======~: 

Flt-. 
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.>a: 001.871, II 
1 ' Bericht op Uw no. @ - 3 MRT 1~9 

36828 d .d. 9 .z. 148, Itt- ; 
j .~. ··i .r67'1-<l 

_ De krant "de Tribune" wordt sedert Aprii Igt;e gedruk bi1 
d-~ de Boek-Courant en Hande1sdrukkerij E, Zwart, Koudenhorn 44,H~~

f< 1 Aanvankelijk zou de krant bij drukkerij 11Renova 11 , Burg, Ramp-
6· ~ [traat i te Haarle~ gedrukt worden, doch aangezien dit geen 

Aan de: 

. commerc ile drukkerij is(belasting vrij etc,), droeg Evert 
~~-~"'""' Z w a r t, Haarlem 27.4,1909, Neder1ander, typograaf, Badhuis

straat 17, dit aan zijn eigen drukkerij op, Zwart is n,l, tevens 
procuratiehouder van "Renova" sedert 15'.5.1940, 

Nadat 's Maandags de tekst vanuit Amsterdam wordt toegezonden 
door M, Ferarez, Nw, Prinsengracht 47 II(Redactie en Administra
tie adres) ver1aat het krantje Vrijdag's morgens tussen 9 en 11 
UU! de drukkerij in een oplaag van 2200 tot 2700 stuks per 14 da
~ per transportrijwiel met bakkersmand voorop.)Daarna wordt 
de krant gevouwen en van een omslagband voorzien oij de Boekbin-

~~ derij van Pieter B r a n d, Haarlem 16,11,1900, Nederlander, Burg
wa1 109, Haarlem, Vanuit de b~nderij wordt de krant(met ongeadres
seerde adresbandjes) per tr~ naar de Redactie te Amsterdam ge
zonden. 

Gedurende de verkiezingsperiode 1948 was de oplaag verhoogd 
tot 5000 exemplaren. Naast.de "Tribune" drukt E. Zwart ook een 
Duitse/uitgave van de krant, genaamd "Unser Weg" in een oplaag 
v~<BOO stuks per maand(16 pagina'~ 

Omtrent deze krant volgen t.z.t, nadere bijzonderheden. 

Ten aanzien van genoemde drukkerijen en personen zij nog het 
erme1d: 

Boek-Courant en Hande1sdrukkerij E. Zwart bestaat sinds 1 Januari 
1936( voordien geriaamd N, V. Drukkeri j Gebr, Nobe1s en Jansen) o ' 

E wart is lid van de Vri e Socialisten en intiem vnand met 
f er n ers, s er am • • , urg. Rampstraat 5 Haarlem, 
in !e1te wonende aan het adres Narcissen1aan 16, Heemstede, Hij 
is de uitgever van het blad de "Vri e Socialist".(Zie omtrent deze 
persoon rapport I.D. 133/1947(G.Oversteegen , waarin meerdere bij
zonderheden vermeld staan). 
"Renova" is in deze gemeente gevestigd sedert Januari 1936, voor-

tJ. • dien was het hedrijf te Amsterdam, Eigenaresse is Anna Maria 
Vroli k Amsterdam 27,5,1882, Nederlandse, geschetden van 'an ~ 
_!! geen nadere gegevens bekend), Narcissen1aan 16, Heemstede. 
Voordien was zij evena1s Rijnders te Zandvoort woonachtig, Kostver-
orenstraat 101, · 

Op 12.5,1938 werd het bedrijf:"Drukke liotheek voor Onts an-
ning en Ontwikkeling(B,O,O.) en u tgeverij van het b1ad "De Dage
raad" en"ID! Vr1Je Social1st 11 • Op 6 Ju11 1938 trad A,M. VroliJ.k 
uit de zaak en de onderneming werd a1s cu1turele installing voor 
de propaganda bestemd. Op 15.5,'40 werd 11 Renovan in veraand met de 
bezetting wederom een handelsdrukkerij met A,M. Vrolijk als direc-
trice. E. Zwart werd procuratiehouder, De huidige positie van 
11Renova" is tot dusverre niet bekend, 
Het meubilair en ander toebehoren behoort aan 11H.G.M." te Amster
dam.(Naam van persoon of installing). 

Ten aanzien van P. Brand zij niets bijzonders te verme1den. 

~ 26 Februari 1949. 

Centrale Vei1igheidsdienst 
Javastraat 68 
's-G r a v e n h a g e. 
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ICHTINGENDIENST· 
ss. 15j65. 

G E H E I M· 

REVOLUTIONNAIR COW~ISTISCHE PARTIJ (R.c.p:). 

In kringen van Revolutionnair communisten hiet ter 
stede doet het gerucht de ronde, dat het centraal comite 
van de Revolutionnair-communistische partij (R·C·P·) het 
denkbeeld heeft opgevat om gratis Trotzk~tische lectuur 
te gaan verspreiden in de kampen van nuitsche krijgsgevan
genen. neze kampen zouden gevestigd zijn te Hoek van Hol
land - IJmuiden en nen Helder. 

In Engeland zou de verspreiding van aergelijk lec
tuur door de Engelsche sectie van de 4e. Internationale in 
de krijgsgevangenkampen reeds geruimen tijd geschieden. 

rzonden op 1g November 1946. 
: het Hoofd van den centralen yeiligheidsdienst, alhier. 
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INLICHTINGENDIENST. G E H E I M, 

Doss. 15/69, REVOLUTIONNAIR CO~~IDNISTISCHE PARTIJ (R.C.P,), 

Van betrouwbare zijde werd medegedeeld, dat de finan
ci8ele.toestand van de Revolutionnair Communistische Par
tij (R.C.P.) zorgelijk is, 

De ui tgaven van het weekblad "De Tribune'' veroorzaakt 
wekeltiks een verlies. 

Gedrukt worden + 5000 exemplaren per week, terwijl 
er ongeveer 2500 verkocht worden. 

Thans wordt in overweging genomen, om de vrijgestel-
den van de partij: 

Ernst-- MU1;!JER; 0 

Wouter TIEL'EMAN; 
Will~ DE BOER en 
SalANTEN (Nol BOS) 

voor halve dagen een betrekl:ing te laten zoeken, opdat de 
uitgaven ten behoeve van de salarissen worden verlaaga. 

De agitatie en propaganda-leider van de Haagsche af-
\ dealing van bovengenoemde partij. · 

\ \f/ Rudolf Hugo SCHOONEMAN, 
1 ___ .lrt geboren te 's-Gravenhage, 19 December 1924, chem. student, 

t\ ~\ t ·t.r ( wonende Groote Marktstraat. 23, alhier, heeft voor zijn par-
i ~ ttl.,...,... 1 tijfunctie bedankt, daar h~j verhuisd is naar Amsterdam • 
. - •. .,J.,.Y ' ; Die verhuizing is een gevolg van het fe it, dat zijn vader 
,1~ I de studietoelage heeft ingetrokken, daar zijn zoon niet 
t·J j studeerde, 

J R,H,Schlboneman woont thans ten huize van zijn ouders 
1 aah de Linnaeusstraat te Amsterdam. Het huisnummer is niet 
1 bekend, 
· Eveneens bedankte voor zijn bestuursfunctie in de 

Haagsche afdeeling: J.../' Petrus Johannes DE RODE 

(
- ('-;- , ,..~ · . geboren te 's-Gravenhage, 12 ~eptember 1909, chauffeur, 

~ wonende Multatulistraat 43, alhier, 
De Rode is namelijk ala chauffeur in dienst bij de 

N.V. A,T,O, Hij rijdt op het ~raject naar Praag, waardoor 
hij te1kens 6 dagen onderweg is en derha1ve niet in staat 

;t.~ t_s zijn bestuursfunctie te vervul1en, 

W< . ~ lY:pl, . 
Verzonden op 14 December 1946, 
aan: het Hoo:fd van den Centra1en Vei1igheidsdienst, alhier. 
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REVOLU~riONNAIR COMHUlHSTISClJE PAHTIJ (R·C·P·) • 

Het Hoofdbestuur van de Revolutionnair communistische 

partij (R·C·P·) zond aan de afdeelingsbesturen van de Par
tij een vers1ag met als opschrift: 

"Het :Bondsbestuur der Leninbond op 28 en 29 septem
ber in vergadering bijeen." 

wen koos dit geheel gefingeerde opschrift, daar men 

er van overtuigd was, dat de Revo1utionnair co~nunistische 
partij (R.c.p.) als zij haar eigen naam zou gebruiken, door 

den zaer revolutionnairen inhoud van het geschrift, moei-
1ijkheden van de zijde der Justitia zou ondervinden. 

Het verslag moat worden beschouwd a1s een weergave 
van. het standpunt, ingenomen door het uentraal comit.e der 
R.c.p., ten opzichte van de houding in te nemen door mili
tairen en arbeiders in de Indonesische kwestie. 

nit standpunt zal op het a.s. congres der R.c.p. een 
punt van bespreking uitmaken. 

Een afschrift van genoemd verslag gaat hierbij. 

··~n. !f J w:;;f 
/u,.., ~ . rt, ~ ' c IVT"- ~~ ., 

verzonden~.P 3 nee ember 1946. 

aan: het Hoofd van den centra1en vei1ighemdsdienst, alhier. 

-
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A f s c h r i f t. 

Het BOndsbestuur der Leninbond op 28 en 29 septamber in vergadering 
bijeen: 

1. Bekrachtigt de noodzaak onvoorwaardelijk te strijden voor de vol
ledige onafhankelijkheid der Republiek Indonesia, 

a. ter verzwa};::J:>.ing van het imperialisms, in de eerste plaats het }Je
derlandse, 

b. ter ondersteuning van het nationaal-revolutionnaire streuen der 
Indonesische massa,s, als etappe in de totstandkoming van de so
ciale revolutie. 

2. onderstreept de noodzaak te strijden voor de nederlaag der eigen 
bourgeoisie in de oorlog tegen de Indonesische massa•s: 

a. omdat de uederlandse bourgeoisie een REACTIONNAIRE oorlog voert; 
b. omdat de strijd der rndonesische arbeiders- en boerenmassa•s VOOR--

UITSTREVEND is; . 
c. omdat een HEDERLAAG der eigen bourgeoisie de gunstigste perspectie

ven biedt voor de revolutionnaire strijd der Nederlandse arbeiders
klasse. 

d. omdat een OVERWIHNING der Republiek Indonesia, welke niet tot stand 
kan komen zonder de steun van het wereldproletariaat, het permanen
ts karakter der rndonesische revolutie ook voor de rndonesische 
massa•s duidelijk maakt, de positie der verzoeningsgezinde, tot 
usamenwerkingn met de imperialisten - d.w.z. tdlt onderwerping van 
de rndonesische massa•s aan de imperialisten- bereid zijnde bur
gerlijk-nationalistische sjahrir-regering ondermijnt en de vorming 
van een arbeiders- en boerenregering (in de Leninistische, niet in 
stalinistische zi~ van het woord) op de agenda der geschiedenis 
stelt. 

3. Begroet de strijd der Nederlandse arbeidersklasse voor de zaak 
der Indonesische republiek, welke tot uiting kw~m gedurende de 
massale proteststakingen op 24 en 25 september. 

4. Wijst op het gevaar van de nradicelere 11 politiek der c.p.N. in het 
kolmniale vraagstuk, welke slechts ~at doel heeft de strijdlust 
en de ontevredenheid van arbeiders, arme boeren en soldaten op te 
vangen en ten bate van de bourgeoisie te legaliseren, terwijl de 
CPN de bourgeoisie wil latten voelen, dat zij mnder de hulp van 
haar stalinistische agenten niet kan regeren. Tegelijkertijd drukt 
deze 11 linkseu politiek de zig-zags van het Kremlin uit, dat met 
behulp van zijn buitenlandse partijen de anti-Russische politiek 
der ».nperialisten wil doorkruisen. Het is de taak der Leninbond 
elke zwenking der stalinisten nauwkeurig te ontleden, teneinde 
de arbeidersklasse voor desilllitsies te behoaden. Elke stalinis
t:ische zwenking na~r links werd steeds gevolgd door een nog 
scherpere naar rechts. zo zal het oak thans zijn. . 

5. Nauwelijks een week nadat het politiek Bureau der crPN stopzetting 
van iroepenzendingen naar rndonesie door de regering B.eel eiste, 
h:.eeft deze partij de koers gewijzigd en eist thans: "Weg met de 
regering Bee111. voo.r een democratische regering". De vage f'orDili.le
ring "VOOr een democratische regeering" houElt in, dat de CPN bereid 
is met elke regering genoegen te nemen, mits zij daarin zelf verte
genwoordigd is. Aanknopend bij de algemene ontevredenheid met de _ 

BEEL, die ,huidige_re9ering, zal onz~ leus moeten zijn: "W~g met de regering/ 
haar kie- van soc~aa~sten_ en communlstent" nEr moet een llnkse regering ko
zers be- menn, was de opvatting, die men tijdens de proteststaking voort
driegt! O:n-durend ontmoette •. ongetwi jfe ld za~ een regering van de p. v. d.A. en 
middellijke de C•P·N· de arbeldersklasse bedrlegen en de koloniale oorlog 
verkiezingen -voortzetten-
voor een regering 

\ 
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voortzetten. noor de totstandkoming van een dergelijke regering zul
len de arbeidersmassa's echter spoediger de rol van de p.v.d•A• en de 
C·P·N· doorzien en de weg der Bevolutie betreden. ne eis: voor een re
gering van socialisten en communistenu mag echter onze propaganda voor 
BUITENParlementaire actie in geen enkel opzicht verzwakken, noch mag 
ziyeen dusdanige vorm worden gevoerd, dat zij tot parle~~ntaire il
lusies aanleiding zou kunnen geven. yoortdurend zullen Wl.J er op moe
ten wijzen, dat de regering Beel onwettig i~, nu e~ke van haar maatre
gelen tegen de wil van de meerderfieJ.d der k~tzers J.S. 
6. ne massale mntevredenheid der soldaten vormt voor de bourgeoisie 
een groot gevaar. Het pafcifisme.is een typisch kleinburgerlijke re
actie hierop. rn zijn bestaan b~dreigd, doch niet in staat de strijd 
van rndonesiers, arbeiders, arme boeren en soldaten te combineren en 
te ontwikkelen tot een gemeenschappelijke strijd tegen het imperialis
ms, kiest het kleinbu.rgerdom de nadelen, verbonden aan de individuele 
dienstweigering, als'het kleinste kwaad, boven de ellende en risico's 
van het soldaat zijn. slechts zo zijn de pafcifistische tendenzen, wel
ke in de propaganda van de C·P·N· en groepen als nne vlamu naar voren 
komen, te verklaren. Het p~cifisme ontwapent de arbeidersklasse en is 
in deze periode van massale ontevredenheid van arbeiders en soldaten 
meer dan ooit een wapen ten dienste der bourgeoisie. 

1. Het massale onderduiken van arbeiderssoldaten heeft heel andere 
oorzaken. rn die zin is zij slechts een gevolg van pa/.cifistische 
propaganda, als zij het ontbreken van een revolutionnaire leiding 
weerspiegelt. ne arbeidersjongens wensen niet voor de imperialisten 
te vechten, zoeken een u$tw~g en zijn in de eerste plaats geneigd 
naar de pa~cifistische propaganda van de C·P·N· te luisteren, nu hun 
geen ander, revolutionnair perspectLef wordt gesteld. Het verschil 
tussen de,_ bedoelingen der klein-burgerlijke paci.fisten en die van de 
ondergedoken arbeiderssoldaten manifesteert zich direct, als wij zien, 
dat de laatsten niet de uveiligheid" hebben gezocht, doch koortsachtig 
zoeken naar wegen door middel van demonstraties, uitbreiding van hun 
acties enz. de imperialisten een spaak in het wiel te steken. Het 
spreekt vanzelf, dat deze jongens daarbij in onmiddellijke tegenstel
ling komen met hen, die hen tot dienstweigering opwekten, in de eerste 
plaats de O·P·N· nit biedt voor onze bond de meest gunstige perspec-

'

tieven. ~ij zullen deze jongens er door geduldige en opklarende pro
paganda van moeten overtuigen, dat individuele dienstweigering en on
derduiken geen doeltreffend wapen in de strijd tegen het kapitalisme 

1 is, de meest strijdbare elementen van de soldaten en rndonesiers iso
l leert en de mogelijkheden het imperialisms ten val te brengen (en 

lslechts de val van het imperialisme kan een eind aan ae koloniale 
oorlog maken) verzwakt. Tegelijkertijd zullen wi~ echter hen, die 
reeds ond~oken zijn, met raad en daad tegen het gevaar van arresta
tie moeten beschermen. 

8. Het is de plich~ bond, elk contact met soldaten uit te breiden 
en nieuwe contacteri te leggen, daarbij echter de voorschriften van een 
strikte illegaliteit in acht nemend. 

9. ne geweldige verarming der Nederlandse arbeidersklasse en het weg
vallen van rndonesie voor de bourgeoisie als koloniaal uitbuitings
~bject, d~ noodzaak voor de bourgeoisie .Iii klili.~Bi.1U~i ll.ix~ltiiia,gll~~
IBRi de nJ.etseezittende massars geweldige lasten op te leggen voor 
het voeren van de koloniale-roofoorlog, de onwil der arbeiders- en 
boerensoldaten om tegen ~ndonesie te vechten, hebben in nederland een 
voor-revolutionnair stadium doen ontstaan, dat alle kenmerken in zich 
draagt,een plotseling en spoedig revolutionnair karakter te krijgen. 
ne protestdemonstraties en stakingen van arbeiders en soldaten zijn 

-daarvan-



) 

-3-

daarvan een duidelijk symptoom. 

lQ. De L·B· wijst sabotage in een oarlog tussen twee imperialistische 
kampen als een ondoeltreffend~wapen van de hand, dat slechts door 
kleinburgerlijke urevolutionnc_iren" gepropageerd wordt, omdat zij 
geen vertrouwen hebben in de ~::racht der onderdrukte mass a's en solda
ten. Als hij in een dergelijke oorlog de nderlaag van de eigen bour
geoisie als het kleinste kwaad ziet, dan is dit hiet om de overwin
ning van de andere imperialisten te bevorderen, doch alleen en uit
sluitend omdat de nederlaag der eigen bourgeoisie de gunstigste kan
sen biedt voor een revolutionnaire situatie in eigen land, welke ook 
ongetwijfeld de revolutionnaire te11denzen in het "Vijandigen kamp 
versterkt. 

11. rn de huidige oorlog tegen rndonesie wenst de Lenin ]Ond echter 
niet slechts de nederlaag van de eigen bourgeoisie, hij wenst tegelij- · 
kertijd de overwinning van de republiek rndonesia. Hieruit vloeit 
voort, dat de sabotage in DEZE oorlog een geheel ander karakter heeft 
en de overwinning van de rndonesische republiek kan bevorderen. 

12. OP grond van het in bovengenoemde thesen omschrevene, dient de 
propaganda van onze bond onder de soldaten het volgende karakter te 
hebben: 

l'<a. hij keert zich onomwonden tegen elk pacifisme, waaronder ook de 
lindividuele dienstweigering en onderduijen; 
}b. hij propageert het massaal weigeren der soldaten naar rndoaasie 
Jte vertrekken, mits deae in diaEtverband blijven, zich niet laten ont-
1 wapenen EN IU TIE MOGELIJKHEID V~~R'~EREU HUN ACTIES UIT TE BREIDEN TOT 
t DE OVERIGE TROEPENCONTINGEI~TEN EN DE .ARBEIDERSKL.ASSE· Elke actie, wel
~ke de zekerheid in zich drqagt geisoleerd te ~lijven en daardoor de 
~ zelfopoffering van een k?leine, moedige groep betekent, moet ontraden 
worden. Een volgende keer zou dezezelfde groep wonderen kunnen ver

lrichten. rn dat geval is het de plicht der soldaten naar rndomesie 
ite vertrekken, hun revolutionnair-defaitis~sche propaganda voort te 
) zetten tot het ogenblik is aangebroken, dat massaal kan worden opge- 1· 
',treden tegen die officieren, die de zijde der soldaten niet wensen te 
\.·kiezen en gewapend over te lopen naar de zijde der Indonesische mas-
·:sa 's. 

C \:c. :r:-ret is de plicht der revolutionnaire soldaten elke steun, welke 
. · zij de rndonesische mas sa's kunnen geven te verlenen, met inbegrip van 

militaire steun. I{Omen zij tegenover rrederlandse troepen te staan, 
dan zullen zij echter v66r alles moeten pogen, ook hen tot overlopen 
te bewegen. 
d. Elllil neiging, de rndonesiers als "minderwagrdig" te zien, is het 
gevolg der lasterlijke propaganda der bourgeoisie en meet ten scherp
ste worden tegengegaan. 
e. Het is de plicht v.d.1enin ]ond, de soldaten niet onkundig te la
ten omtrent het burgerlijke karakter der sjahrir-regering, die niet 
alleen bereid is de rndonesische massats aan de imperialisten uit te 
leveren, doch ook revolutionnaire nederlandse soldaten zal opofferen, 
als tij daarm'Et,e een rot compromis kan bevorderen. Daarom zullen troe
pen~nderdelen, die de zijde der rndonesiers kiezen, weliswaar hun on
afhankelijk ten opzichte vatl de sjahrirTregering moeten bewaren, doch 
zijde aan zijde met de rndonesische soldateh, arbeiders en arme boe
ren moeten vechten en propaganda maken voor het revolutionnaire inter
nationalisms en voor het vormen van raden, de onmiddellijke invrij
heidsst~lling van Tan Malakka, yoesof en andere gearresteerde revolu
tioru;tairen eisen en opkomen vo·or de vorming van een door de soldaten, 
arbe~ders en arme boeren te iiezen arbeiders- en boerenregering. 

-4-
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f. z.olang .fie kans op massaal verzet der soldaten nog niet is aange
broken. benadele men de oorlog der imperialmsten op alle mogelijke ma

ieten door sabotag~. ne "motorpecl1" aa,r,1. d~ Klipfontel,n is daarvan een 
prekend voorbeeld. men h6ude echter steeds voor ogen, dat het leven 

van een soldaat meer waard is dan een zoekgeraakt geweer. 
g. zonder ondersteuning van de zijde der arbeidersklasse, zou elk ver
zet der soldaten op een nederlaag moeten uitlopen. rret is daaror.J _
plicht, voortdurend de solidariteit van soldaten en arbeiders te be¥· 
vorderen, een permanent contact te onderhouden, zodat de kansen van 
een gemeenschappelijk optreden gewaarborgd blijven. 
h. nit alles is echter slechts mogelijk, indien de soldaten georgani
seerd optreden. naarvoor is het vormen van cellen noodzakelijk. Elke 

I 
eel heeft zijn vertrouwensman, welke onbekend is aan de overige sol
daten, doch regelmatig in verbinding staat met de andere vertrouwens
mannen. uit de vertouwensmannen kan een centrale leiding gekozen wor
den. 

13. Bij haa~ strijd voor onvoorwaardelijke steun aan de rndonesische 
republiek vindt de Nederlandse arbeidersklasse als voornaamste hinder
nissen op haar weg: de Partij van de .Arbeid, de communistische partij 
_,ederland en de door deze partijen geinstrueerde bureaucraten van 
N•V•V· en 3·V·C· ofschoon alle communistische- en sociaal-democrati
sche arbeiders in Amsterdam enthousiast de 24-urige proteststaking on
dersteunden, plaatste het N·V·V· zich er scherp tegenover, terwijl de 
E·V·C·-leiding enige dagen tevoren had verklaard, bij stakingen voor 
rndonesie de kassen gesloten te zullen houden. strijd voor de zaak der 
rndonesiers en tegen de oorlog der kapitalisten kan slechts dan doel
treffend zijn, als in de vakbonden scherp stelling wordt genomen te
gen het verraad der leiders, terwijl de funeste rol van de p.v.d.A. 
en de C·P·N· daarbij aan de kaak moet worden gesteld. ne dubbelharti
ge rol der C·P·N·-leiding, die de proteststaking ondersteunt en tege
lijkertijd in de E·V·C· tegenovergestelde instructies geeft, moet bij 
elke arbeider bekend zijn. ne houding van de E·V·C·- en N.v.v.-arbeiae 
ders gedurende de proteststaking biedt de gunstigste perspectieven 
voor de strijd tegen de bureaucraten. 

14. rn tegenstelling met demonEaraties v66r de oorlog, konden wij 
tijdens de proteststaking waarnemen, dat de arbeiders niet op de 
vlucht gingen voor de politie, doch deze herhaaldelijk met stenen ont
ving. Er dient reeds thans propaganda voor gemaakt te worden, dat de 
arbeiderssoldaten bij toekomstige demonstraties arbeiders tegen aan
vallen der politie beschermen. 

15. ne rndonesische revolutie zal een slepend karakter dragen, tot
dat de proletarische revolutie haar te hulp komt. Het enthousiasme 
der rndonesische massa,s, haar grate numerieke meerderheid, plaatsen 
het technisch hogerstaande Jjederlandse imperialisme, dat kan steunen 
op de Engelse en Amerikaanse imperialisten, voor grote moeilijkheden, 
nu het niet kan rekenen op de Nederlandse arbeiders, amme boeren en 
soldaten. zelfs indien spoedig een compromis met de sjahrir-regering 
tot stand komt, zullen de rndonesische massa's zich niet laten gebrui
ken voor de oude, koloniale uitbuitingsmethoden en zal de strijd 
steeds weer ontbranpen. ne noodzaak, gedurende een lange periode gro
te troepencontingenten naar rndonesie te zenden en van de Nederlandse 
volksmassa's daarbij de grootste offers te vragen voor het imperialis
tische avontuur, dwingt de imperialisten tot maatregelen tegen de ar
beidersbeweging, die - ondanks de huidige verraderlijke leidingen -
een voortdurende bedreiging voor hen vormt. 

16. De strijdbaarheid der ~Jederlandse arbeldersklasse op dit ogenblik 
-vormt-
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vormt een rem bij het nemen van deze reactionnaire maatregelen. ne 
bourgeoisie zal echter elke gelegenheid aangrijpen', de arbeidersbe
weging te verzwakken, daarbij haar eerste slagen richtend naar uiterst 
links. objectief vindt zij daarbij in de eerste plaats de steun van de 
reformistische en stalinistische lei~ingen, die elke strijd der arbei
dersklasse pogen tegen te gaan, en, zo deze toch pl·aats vindt, een 
zo onschuldig rnogelijk karakter te geven. zovvel de grate zeel.ieien en 
haven- als de algemene proteststa~ingen bieden daarvan een duidelijk 
voorbeeld. ne havenarbeiders en zeelieden waren thans veel gemakkelij
ker te vinden geweest voor het weigeren van werk, da~ tegen de rndo
nesiers gericht is, indian zij ni~t zo kort geleden een door de stali
nisten bevorde~de nederlaag hadden geleden. Het is de plicht v.d. Le
nin BOnd, daar voortdurend op te wijzen en de arbeidersklasse op te 
wekken, met hand en tand haar democratische rechten te verdedigen. Te
gelijkertijd meet het ons echter duidelijk zijn, dat de vraag, of de 
arbeidersklasse dan wel de bourgeoisie zegevierend uit de strijd te 
voorschijn komt, ten nauwste verbonden is met de vraag, of wij er in 
de voar OnE liggende periode in slagen eeD revalutionnaire massapartij 
te vormen, die het vertrouwen geniet van de arbeiders, arme boeren en 
soldaten. Blijft de leiding van ae arbeidersklasse in handen van de 
C·P•N• en p.v.d.A., dan is een nederlaag zeker en gaat zij een perio
de van zwarte reactie *e*emoet. 

17. Bij elke gelegenheid blijkt, dat grate groepen arbeiders en solT 
daten met warme sympathie tegenover onze bond staan. ;ij zijn er ech
ter nog niet ingeslaagd, deze sympathie om te zetten in versterKing 

I 
van onze organisatie. ne oorzaken hiervan zijn in de eerste plaats te 
zoeken in het onvoldoend functioneren van de bond als geheel en een 
zeker pessimisme ten opzichte van de mogelijkheden, die wij thans heb
ben. 

18. uet is daarom de taak van de bond, zich geheel te werpen op het 
werven van nieuwe leden, deze in een actief afdelingsleven te brengen 
en hun scholing onmiddellijk en regelmatig ter hand te nemen. Tegelij
luertijd vormen nieuwe arbeidersleden de beste bron voor het in con
tact komen met nieuwe lagen der arbeidersklasse. 

19. ziet het als zijn plicht in de geest van deze resolutie de strijd 
tegen het Nederlandse imperialisme te versterken, alle krachten aan 
de opbouw van ae bond te geven en zo de voorwaarden te scheppen voor 
een overwinning der Republiek Indonesia, zowel als van de uederlandse 
arbeidersklasse. 

2o. zelfs de meest gunstige perspectieven, zowel voor de ~rederlandse 
als de rndonesische niets-bezittende massa's zouden uiteindelijk ver
loren gaan zonder steun van het wereldproletariaat. 
ne Lenin BOnd bekrachtigt daarom zijn verbondenheid met de rnternatio
nale Lenin Bond, aan welksdoelstelling - de bevrijding van het vvereld
proletariaat en de koloniale volkeren van het juk van het imperialis
me - onze bond als deel der internationals in Nederland zijn krachten 
geeft. 

Gaat over tot de orde van ae dag. 

"VOOR EEl~ REGERING VAN SOCIALISTE}j. ElJ COMr.TIJlHSTEN?" 

critiek op de rndonesie-resolutie van het BDndsbestuur. 

rlet spontane verzet der ~ederlandse arbeiders en soldaten tegen het 
-zenden-
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zenden van dienstplichtigen naar rndonesie~ is de tweede grote naoor
logse strijd der ~~rederlandse arbeidersKlasse tegen haar bourgeoisie 
en is tevens het tweede practische bewijs van de rotheid van de sta
linistische partij. 

rn beida gevallen, tijdens de grote zeelieden en havenarbeiders
sta"~ing evenzeer als tijdens. de huidige poli tieke stakingen, tracht 
de C·P·U· het ter:eein der iclassenstrijd te vervahgen door dat der 
parlementaire politiek· in beida gevallen tracht zij de strijd der 
arbeiders te concentreren om parlementaire leuzen. Liet zij bij de 
eerste staKing de economische eisen der stakers vallen terwille van 
toelating tot de Rijksbemiddelaarscolleges, thans tracht zij de solm
dariteit van het Nederlandse proleta±iaat met de rndonesische revo
lutie om te zetten in een actie om in de regering zitting te nemen. 

ongetwijfeld is het een juiste bolsjewistische tactiek de strijd 
der arbeidersklasse ook op parlementair gebied te voeren T maar het 
lijdt evenmin twijfel, dat de bourgeoisie en haar handlangers in de 
arbeidersklasse, de klasseacties altijd trachten af te leiden door 
parlementaire spiegelgevechten, en, indian ; ~odig, af te da:.J.men door 
incorporatie der arbeidersorganisaties in haar orga.an. 

Het is de taak der bolsjewistische partij, haar politieke activi
teit scherp af te bakenen van die van de bourgeoisie en haar handlqn
gers in het proletariaat en wel door haar leuzen steeds een duidelijke 
klasse-inhoud te geven. 

ne leuze n-op voor een regering van socialisten en cornmunistenn 
kan onder de huidige omstandigheden in Nederland geen LBninistische 
leuze rneer zijn. Het aanheffen van deze leuze is des te vreemder, 
daar het de bond zelf is, die bij een vorige gelegenheid een andere 
leuze met een scherp klassekarakter heeft geformuleerd. 

Terecht heeft de Leninistische beweging de volksfrontpolitiek der 
stalinisten gebrandmerkt als contra-revolutionnair, omdat in de hui
dige rijpe fase van het kapitalisme de arbeidersklasse eigen klasse-
organisaties met duidelijke klassepolitiek behoeft 1 

ED het is juist daarom, dat wij voor de eerste na-oorlogse ver
kiezingen front/gemaakt tegen de fusie van de S·D·A·P· met het haven-, 
industria- en Koloniale kapitaal. TBgen de twee-klassenpartij hebben 
wij de revolutionnaire leuze van het klassefront gesteld: voor een 
verkiezings- en strijdblok van E·V·C·, C·P·N• en N.v.v., terwijl de 
C·P·N· haar volksfrontpolitiek voortzette. 

Als S·D·A·P· + C·P·N· + kapitaal-volksfront en dus verwerpelijk 
is, waarom is p.v.d•A· + O·P·N· dan een revolutionnaire strijdleus? 
of wil men ont~ennen, dat he~ kapitaal zijn heil heeft gezocht in de 
p.v.d.A. en daar zelfs leidende posities inneemt. (LOgffimann, Jonkman, 
oud, d'Ailly e~a.) waarom dan wil het bondsbestuur de Lenin BOnd en
der de huidige omstandigheden de leus: p.v.d.A. en c.p.N •. aan de re
gering aanheffen, terwijl juist de nieuwe ontwikkeling, gecombineerd 
met onze eis van nieuwe verkiezingen, aan onze klasseleus: voor een 
verKiezings- en strijdblok van ~.v.c., N·V·V· en C·P·N· kracht bij-
zet? ~ 

rs het, or.a na de ?.v.d.A. thans ook de C·P·N• in de ogen der ar
beiders te discrediteren? volksfrontpolitiek, alliantie met het z.g. 
demo~cratische deel der bourgeoisie om een eenheidsfront te maken te
g~n de uzwaJt<:lte reactien, hetzij fascistisch of koloniaal, is poli
tlek van het kleinste kwaad, is nederlaagstrategie, die de arbeiders 
voor lange tijd ontgoochelt en moedeloos maakt. En de prijs voor het 
aa~.~e k~ak stellen van het stal~nisme is te hoog, wanneer de C·P·N·
leldlng 1n haar val het proletar1aat zou meeslepen. 

onze taak is het niet de c.p.:;. de behi.llpzame hand te bieden op 
haar verraderlijke weg, om later van de daken te kunnen schreeuwen 
hoe verraderlijk zij is, neen, onze taak is het de C·P·N· voort te 
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zwepen naar het klassedoel, tot zij uit hoofde van haar stalinistisch 
karakter niet meer verder kan ea de arbeiders haar als een lege huls 
zullen laten liggen. . 

naarom, in plaats van de klasseloze le~ze rryoor een reger~ng van 
socialisten (!) en communistenn de revolut~onna~re leuze van uvoo~ 
een verkiezings- en strijdblok C·P·N·, E·V·C· en r.r.v.v., ~oor onm~d
dellijke verkiezingenn. N~Joi t mogen hierbij de parlementa~re leuzen 
de buiten-parlementaire strijd verhinderen of belemmeren. 

ne stellingname van de beide kameraden, die in deze kwestie in 
het BOndsbestuur een minderheidsstandpunt innemen, is volkomen be
grijpelijk. zij konden, door berblijf elders, de discuasie in het 
bonds-bestuur niet bijwonen en plaatsen zich op het standpunt, dat 
de BOnd tijdens de parlementsverkiezingen innam, n.l. op dat van het 
ublok C·P·N·, E·V·C· en N•V•V·" Qok in het BOndsbestuur kwam deze 
kwestie aan de orde. Het is goed, dat wij hier het probleem verder 
kunnen bespreken. 

Na de verkiezingen hebben wiQ. over het uarbeidersblokn niet meer 
gesproken. v-vij hebben er evenmin in onze krant overgeschreven. uit 
hat gelid kwam geen enkele stem naar voren, die wees op de noodzaak 
onze propaganda voor een blok van C·P•N·, N·V·V· en E•V•C• voort te 
zetten, nat was geen toeval. 

Lange tijd heb ik mij afgevraagd: "Was het stellen van het ver
t.iezings- en actieblok van C·P·N· en vakbonden wel juist? En zo ja, 
waar zit de fout?n opportunistisch kon ons streven, de twee-klassen
partij, de p.v.d.A. te torpedere~door er een klassenfront tegenover 
te stellen, zeker niet genoemd worden. ne practijk stelt ons, geluk
kig, in staat menige fout tijdig te ontdekken en te corrigeren en 
vast te stellen, wat de oorzaken daarvan waren. 

rn Nederland, waar de S·D·A·P· en de C·P·rl· voor d~ oorlog niet 
meer dan 39% der stemmen behaalden, werd de leus: voor een regering 
van socialisten en communisten nooit gevoerd. Hadden deze partijen 
de meerderheid gevormd. of hadden wij destijds aan de mogelijkheid 
gedacht, de katholieke. arbeiders door rniddel van deze leus van de 
R·K·S·P· los te weken, de kwestie was ongetwijfeld het onderwerp ge
weest van discussies in de Ji·S·A·P· naar was echter geen s:p.nake van. 
ook in de arbeidersklasse werd het probleem niet gesteld. ne communis
tische partij stelde, terecht, vast dat het ministerialisme verraad 
was aan de zaak der arbeidersklasse, verwaarloosde het echter met 
leuzen te komen, die het de arbeiders en boeren duidelijk maakten, 
dit verraad te doorzien. · 

Na de nbevrijdingrr was de leus nvoor een regering van socialis
ten en coriliTlunistenn, zoals deze in andere landen door de Internationa
ls Leninbond werd gevoerd, voor het overgrote deel der kameraden, ook 
in de leiding, volkomen nieuw. Nieuw was voor ons ook de situatie, 

·teen de S·D·A·P· zich oploste in een twee-klassenpartij, die zich 
weliswaar nog socialistisch noemde, doch de klassenstrijd volkomen 
.had afgezworen. rroe hieraan het hoofd te bieden, hoe de p.v.d•A• in 
de practijk te ontmaskeren? 7;ij dachten dat te kunnen doen door het 
stellen van het nblokn. Wij zullen C·P·N· en E·V·C· nu buiten beschou
wing laten. ne N•V·V·-bureaucraten, zelf in doorsnee lid van de 
p.v.d.A. waren in ieder geval niet bereid aan de tot-stand-koming van 
het nbloktt mede te werl!en. nat wisten wij. ne zaak was het gelid te 
overtuigen en de leiding te dwingen. Laten wij aanneman, dat onze in
vloed binnen eni@e jaren zo sterk is in het N·V·V·, dat ondanks alle 
geknoei van de bonzen onze ~euzen worden aanvaard. nat betekent, dat 
onze bond zo sterk is, dat wij zelf aan de verkiezingen deelnemen. Er 
zit iets.~eforceerd in het stellen van het narbeidersverkiezingsblokn. 
ne pract~Jk h~eft ons geleerd, dat grate delen der arbeiders en arme 
boeren het verraad der sociaal demonraten niet hebben doorzien, vooral 
?P het platte land. naar waar het ten dele wel het geval is, zooals 
~n AmSt8rdam, hebben de arbeiders juist gereageerd. zij hebben het 
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met de C•P·N· geprobeerd. 
ne kiezers van de p.v.d.A. zijn voor een belangrijk deel socia-

listische kiezers. rret verraad van hun partij zal ze ongetwijfel~ 
meer naar links drijven. zij zullen niet door onze leuzen overtu~gd 
worden, slechts door de practijk der p.v.d.A. 

Tijdens de proteststaking te Amsterdam hebben we voor het eerst 
uit de massa zelf de eis van een linkse regering horen verkondigen. · 
"Beel moet weg, er moet een linkse regering komen••, werd herhaalde
lijk geroepen. ne C•P·N· misbruikt dit verlangen, door de eis te stel
len van een "democratische regeringo. ne ~talinistische leiders zijn 
bereid Beei te accepteren, als zij zelf maar in een dergelijke rage
ring vertegenwoordigd zijn. wat verstond de massa onder een linkse re
gering? Een regering zonder de katholieken. ne meeste arbeiders denken 
dat de p.v.d.A. wel een andere politiek zou voeren, als er maar geen 
katholieken in de regering zaten. 

ne enige manier, om de massa•s zowel van het verraad van de 
p.v.d.A. als van de C·P·N· te overtuigen, is haar gemeenschappelijk 
optreden in een regering. H.ondom de leus; nyoor een regering van de 
p.v.d.A. en de C·P·N"·n zijn de massa•s te mobiliseren. wanneer wij 
deze leus aanheffen, wordt het de C·P·N.-leiding ontzettend moeilijk, 
haar deelneming aan een eventuele Beel-regering te rechtvaardigen. 
I(Omen wij daarentegen met de leus: "VDOr eem verkiezingsblok van de 
C•P·N·, E·V·O· en n.v.v.", dan zullen talrijke arbeiders niet begrij
pen, waarom wij de p.v.d.A. uitsluiten. Er is veel eerder een linkse 
meerderheid te verwachten van p.v.d.A. en de C·P·il· dan een linkse 
meerderheid zonder de p.v.d.A. 

Natuurlijk, de p.v.d.A. is een partij van het klasseverraad. 
uaar is de C·P·N· dat soms niet? ACcoo:rd, de p.v.d.A. is een twee
klassenpartij, die de klassenstrijd heeft afgezworen. rraar ook de 
sociaal-revolutionnairen vormden een twee klassenpartij, met een zeer 
kleinorburgerlijk en verward program. ongetwijfeld hebben de bolsje
wisten niet aagelaten, daar op te wijzen. ;~ar toch eisten zij, dat 
dede kapitalisten uit de regering zouden worden verjaagd en de mens
jewiki en de sociaal-revolutionnairen de macht in handen zouden ne-
men. 

Ret spreekt vanzelf, dat wij destijds gewaarschuwd hebben voor' 
de opheffing van de S·D·A·P· als klasse-partij. L~aar zij is nu een
maal opgeheven en de p.v.d.A. is er voor in de plaats gekomen, die 
een belangrijk deel der vroegere sociaal-democratishhe kiezers ach
ter zich heeft. nachten de kameraden, dat er een revolutie in Neder
land mogelijk was zonder de steun van een belangrijk deel der 33~, 
die op de p.v.d.A. stemden? 

1,yij had den duizendmaal liever gewild, dat de ·C ·P·N. een revo
lutionnaire partij was, die zich scherp keerde tegenover elk minis~ 
7terialisme. r~aar dat is nu eenmaal niet zoo HOe kunnen wij haar aan
hang er van overtuigen, dat de c.p.l'J. niet meer deugt? noor in elk 
nurnmer van onze krant de staf te breken over ncommunistenn, die de 
lessen van Mar::x: en zngels over de burgerlijke staat uvergetenn zijn? 
nat overtuigt een klein deel, de meest revolutionnaire arbeiders. ne 
grote meerderheid is slechts te overtuigen door de practijk. En dus 
zeggen wij: "GDed, jullie be?;eren het socialisme te kunnen verwezen
lijken langs democratische weg, door middel van ministerzetels. TDOn 
het aan!" Het-zelfde dienen 'Nij ten opzichte van de p.v.d.A. te zeg
gen. 

;ij willen niet ·ontkennen, dat het kapitaal zijn heil gezocht 
heeft ~n de p.v.d.A. naar 33a0 der bevolking, die niet het kaiJitae.l 
vertegen~oordigen, zien het hiett nat is de zaak. ~ 

onze politiek zou volksfrontpolitiek zijn, als wij de leus van 
de C·»·N·, die een regering vvil met Beel, ondersteunden. naar is geen 
sprake van. rntegendeel, wij zeggen voortdurend. "De kapitalisten 
ui t de regering!" · 
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Laten wij aannemen, dat de volgende keer een regering va:r:.C·P·N· 

en de p.v.d.A. tot stand zou komen. wat zou een onzer le~zen Z~Jn, om 
de klassenstrijd in de p.v.d.A· te bevorderen en de arbe1ders rond?m 
lZLASSEleuzen te activeren? "Schermerhorn, .:r~ekes en 9ud zullen noo~t 
een socialistisch program willen verwezenllJk~n. GD01t ze de reger~ng 
uit!" 

vrij hebben met het uactie- en verkie.zingsblok van C·P·N·, E~V·C· 
en N·V·V· te ver gegrepen. 7ij zullen de stalinisten en de reform~s
ten aan de hand van de practijk moeten ontmaskeren, niet aan de hand 
van onze recepten. net stellen van het "blo¢k" was geen verraad aan de 
zaak van de klassenstrijd. ga~r het was toch een fout, die verwarring 
in onze rijen heeft gebracht en, ten dele, de stagnatie in de partij 
na de verkiezingen heeft Qeinvloed. Het maken van fouten is geen mis
daad, als men maar bereid is, ze gemeenschappelijk te corrigeren. }let 
volharden in fouten, het verheimelijken ervan, betekent de ondergang 
van een revolutionnaire yartij. 

Als ik niet eerder deze kwestie aan de orde stelde, dan slechts 
omdat mij pas bij de proteststakingen duidelijk is geworden, waar de 
schoen wrong. r1Et is ongetwijfeld zo, dat ik in dit artikel niet alle 
kanten van het probleem heb belicht. Een vruchtbare discussie kan 
daarom slechts leerzaam zijn en volkomen in het belang van onze bond. 

p.p. 

V A R E N 0 F D U I K E N? 

varen of duiken: dit is de vraag, die vele soldaten zichzelf op het 
ogenblik stellen en die wij NU moeten beantv:oe>rden, want iedere week 
zetten nieuwe troepenschepen koers naar rndo.ne.sie. ne tactiek van de 
BOnd, neergelegd in diverse manifesten is: Niet individueel dienst
weigeren, NIET onderduiken. Neen, veeleer moet men naar rndonesie 
gaan, ten einde de rndonesiers te leren, dat Nederland niet alleen 
uit kolormle rovers bestaat. Tegen onderduiken wordt principieel 
stelling genomen: uHet kapitalisme verslaat men niet in de gevange
nis of vanuit een onderduikadresu. 

rn de e erste plaats di t: men behoeft niet te bl i jven zi tt.en op 
het onderduikadres, doDh men kan zich org~niseren en actie voeren. 
Ten tweede schijnt men over het hoofd gezien te hebben, dat men ten
einde onderduikers in de gevangenis te krijgen ze eerst moet pakken. 
nit laatste wordt wel buitengewoon vergemakkelijkt door de door de 
bond wel voorgestane militaire staking in de kazernes. rn optocht 
naar een der half lege N·S·B·-kampen of indien de jongens zich ver
zetten een bloedbad is hiervanhet resultaat. 
ne mili taire s~;<?king wordt evenwel alleen maar voorgestaan, als nal
le kazernesu we.igeren. naar dit natuurlijk nooit te verwachten is, 
gezien het grote aantal reactionnairen of onverschilligen, ook onder 
de dienstplichtigen (het katholieke zuiden, de Trouwmensep.) betekent 
een dergelijk advies, dat de jongens naar rndonesie moeten gaan. "Als 
er geen andere keus blijft dan onderduiken of naar rndonesie gaan, ga 
dan naar rndonesien. onderduiken 'NOrdt ook atgeraden, daar de j ongens 
dan niet kunnen trouwen. Net of dit wel het geval is, als zij naar 
rndonesie gaan om onze parolen in daden om te zetten. 

of hij wordt door een van de beide partijen doodgeschoten, o~ 
indien hij inderdaad de mogelijkheid had tot overlopen kan hij prac
tisch nooit meer naar Nederland terug. nit beroep op eigen belang was 
in dit geval wel volkomen misplaatst. Men realiseert zich blijkbaar 
totaal niet welk een gEweldige opoffering men vraagt, wanneer men aan
raadt, naar rndonesie te gaan om daar te saboteren of over te lopen. 

Het argument, dat onderdQiken versnippering betekent (de onder
d~~kers zitten geisoleerd op diverse adressen) houdt geen steek. ook 
b~~ een normale werkstai=ing zi tten de arbeiders gescheiden in hun 
hu~zen. Als we deze parallel verder trekken zouden we gewone stakin-
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gen moeten afkeuren en alleen voor sit-downstakingen moeten zijn. na
tuurlijk is onderling contact voor stakers gemakkelijker dan voor on
dergedoken militairen, de practijk heeft evenwel bewezen, dat het mo
gelijk is. Levendig kan ik me oak de reactie van di~~rse havenarbei
ders op onze oproepen voorstellen: nwaarom moeten W~J het weer op
knappen, waarom verdon~en de jongens het zelf niet, als wij staken, 
worden ze wel over Hamburg naar Indonesia gevoerd. L:.;e gaan tach als 
zij er niets zelf aan doenn. . 

Als zij dan nog bemerken, dat wij aan het naar Ihdonesie gaan 
de voor~eur geven boven onderduiken komt het mij voor, dat onze ge
hele politiek boven hun pet gaat. we adviseren n.b. practisch de sol
daten naar Indonesia te gaan (Weliswaar om zich daar te verbroederen 
anz.) terwijl we tegelijkertijd de boo±werkers en zeelieden oproepen 
om ze niet te vervoerent 

]ij dit alles heb.ik nag afgezien van het feit, dat m.i. een 
politiek ongeschoolde arbeidersjongen in Indonesia vrijwel niets kan 
doen, dat van belang is voor de strijd tegen het imperialisme en 
voor het so~ialisme. 
Men heeft mij wel eens tijdens een discussie gezegd, dat de kapita
listen het onderduiken wel graag zouden zien en het als een natuur
lijke selectie beschouwden: de voor hen onwillige elementen zouden 
zodoende ge!.soleerd worden. Ell generaal Kruls dan met zijn generaal 
Pardon? Hij wist dat in het ~reemde land en in een HDllands-vijandi
ge omgeving d·e onderlinge kameraadschap, de nlotsverbondenheid", de 
drang tot zelfbehoud aan het front oak de meest onwilligen tot (voor 
hen) ugoeden soldaten maakt. 

BDVendien: de algemene tendenz tot weigering was nog nooit zo 
sterk, het was de bourgeoisie zelf, die tijdeus de bezetting deze 
tendenz hielp vormen, het onderduiken populaL· maakte. Inderdaad, 
we moeten niet achter de onderduikers aanlopen met onze eisen, maar 
we moeten ons ook niet isole~en van hen, ons opsluiten in een ivoren 
toren, door parolen te geven, die een veel te grate stap betekenen. 
Alszodanig beschouw ik het parool van de militaire staking: het is in 
de huidige situatie niet meer dan een uitvlucht om niet zonder mee:r 
behoeven te schrijven: nap naar rndo:aasie, al kan er dan oak achter 
worden gezet: nter verbroedering en sabotage". 

Ik zie daarom onze taak alsvolgt: grondige discussie in de af
delingen over dit alles om tot een beter en meer concreet antwoord 
te komen op de brandende vraag: wat moeten wij doen? 

P·M· jr. 

0 N D E R D U I K E N ? 

Het artikel van kam. P·M·jr. is een duidelijke weergave van de 
verwarring, die bij enkele kameraden, het is gelukkig een zeer kleine 
minderheid, bestaat ten opzichte van onze taken inzake Indonesie. 
Tegelijkertijd is het in volkomen tegenstelling met de opvattingen 
der Internationale omtrent de houding van de revolutionnaire J:;Tarxist 
tegenover het leger der kapitalisten. Het ademt paci en pessi-
misme"" 

Als kam. M· er op wijst, dat Nij zowel tegenstanders z 
individuele dienstweigering als van onderduiken, heeft hij g 
men zou ~oeddoen zich af te vragen hoe het komt~ dat de meest 
pen en bedorven narbei.dersleid:rsn zo;z>als wij die i.t?- de C·P·U· 
g~oe.pen als 11 De ylamn Kunnen v~nden, thans een zo u~tgesproken 
f~st~sch standpunt innemen, ter1rvijl zij gedurende de afgelopen 
reld-oorlog de vurigste sociaal-chauvinisten waren. 

van 
jk. 
ekrom-
en in 
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ne Nederlandse bourgeoisie nam aan de tweede wereldoorlog in 
werkelijkijeid slechts deel, om haar kolonien niet te verliezen. ne 
leuzen, die Zlj gebruikte, als "Qorlog tegen het fascis~n enz. enz. 
waren puur bedrog. naarover zijn we het eens. Als de C•P·N"·, de vlam 
e.d. de IMPERIA1ISTISCHE oorlog ondersteunden, pleegden zij niet al-
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leen direct verraad aan de arbeidersklasse, zij verrieden ook de koT 
loniale volkeren, om wier bezit werd gevochten. 

HOe is het;verklaren, dat dezelfde sociaal-chauvinisten zich 
thans tegen een-oorlog tegen rndonesie uitspreken? zit er geen incon
sequentie in ons standpunt als -vvij zeggen, dat de stalin.iS:;ische, cen
tristische en reformistische leiders de afgelopen oorlog goedkeuruen 
en propageerden, omdat zij lakeien van de bourgeoi$ie zijn EN VOOR
STAJ'JDERS VAN DE KOLOIUALE ONDERDRUKLING, terwijl dezezelfde lakeien 
nu in meerdere of mindere mate zeggen te sympathiseren met de strijd 
der rndonesiers en sQna, door het ondersteunen van onderduikers, de 
koloniale oorlog der bezitters bemoeilijken? 

De zaak is niet zo ingewikkeld als zij lijkt. Bet valt de bour
geoisie thans niet zo gemakkelijk de arbeiders te bedriegen als in de 
afgelopen jaren het geval :vas. TO en kon zij wijzen op de gruweldaden 
der nazi's, toen kon zij het bovendien door voorkomen of ondersteuning 
van HAAR imperialistische oorlog tevens steun aan de sow jet unie bet, .. 
tekende. Thans is het ROOFkarakter van de oorlog voor de massa's 
veel duidelijker. BDVendien is de bourgeoisie niet in staat een groot
scheepse krijg te voeren. De enige wijze, waarop zij er in zou kun
nen slagen rndonesie te behouden, is door een bedriegelijk nvergelijkrr, 
dat zij slechts tot stand kan brengen met behulp van haar lakeien in 
rndonesie, als sjahrir. zij heeft daarbij ook de hulp nodig van haar 
lakeien in XDllllll!SiJI Nederland. De taal van "De vlamrr mage uradicalern 
zijn dan die van "Het vrije volkn, "De waarheidu .mag op haar beurt 
weer uradicalern zijn dan "De vlamn, zij hebben alle drie een ding 
gemeen, zij zijn voor "Samenwerking" met rndonesie, zij zijn voor een 
compromis, zij beweren alle drie dat "Y!ij" rndonesie niet kunnen mis
sen ••• Het uradicalismen van hun politiek wordt bepaald door de graad 
van bedrog, die zij tegenover hun aanhang nodig hebben. "Als wij ge-r 
weld gebruiken, zijn wij rndonesie voor goed kwijtu, stamelen zij el
kaar na. HUn politiek dekt die der bourgeoisie volkomen. Natuurlijk 
zijn er ook nuanceringen, ook bij de bezitters. De uidealistenu wor
den als woordvoerders gebruikt, de uharden", de generaals, voor de 
practische oorlogsvoering. oak de sociaal-chauvinisten kennen hun 
nuanceringen, de "idealistenu en de "practicin. De vlam behoort tot 
de typisch "idealistischeu stroming. zij vertegenwoordigt het klein~. 
burgerdom, dat geen uitweg meer ziet en, wild geNorden, vreselijk ra
dicale fratsen maakt. zij is niet in staat de strijd der arbeiders, 
soldaten en rndonesiers te combineren tot een gemeenschappelijke 
strijd te~en het inperialisme. zij zoekt haar heil in geweldloosheid, 
pacifisme enz. Op het ogenblik, dat de bourgeo.isie zou toeslaan op 
ieder, die haar oorlog bemoeilijkt (bijv, op het ogenblik, dat zij 
wel klaar zou zijn voor een grootscheepse oorlog) zouden de heren 
storm c.s. vershhrikt in hun schulp kruipen en •.. zich bij de nieuwe 
behoeften der bourgeoisie aanpassen. 

De p.v.d.A. behoort tot de partij van de npracticin. Haar lei
ding is te splitsen in vertegenwoordigers der arbeiders-arristocratie 
\~:n vertegenwoordigers van het kleinburgerdom, die, nu zij ij.un poli
tiek in de PRACTIJK brengen, duideliQ.k a ,ntonen wat er van het tridea
lismen overblijft. 

"De .:aarheid" sligert van links 11anr rechts, al naar gelang van 
de instructies van rvroskou en de d:r;ang van de rnassats. rn een ding is 
zij consequent. zij waakt er angstvallig voor haar nradivalismen in 
de practijk te brengen, door bijv. de strijd der arbeidersklasse te 
stimuleren. zij suggereert de noodzaak van onderduiken en gaat zo de 
werkelijke acties uit de weg. 

onze stellingname is volkomen verschillend. wij zijn voor de 
volle honderd pl'Dcent s Jlida.ir rnet de kolonaale volkeren. wij wet en., 
dat deze zich niet werkelijk :vrij kunnen vechten, als zij niet onder
steun~ Yv?rden door he~ wereldproletar iaat, aLs zij ze lf (de soc iale re
volut1e 1n hun land n1et doorvoeren. De overwinning der onderdrukte 
massats, zowel in de kolonien als in de kapitalistische landen, zal 

-pas-
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pas definitief zijn op het ogenblik, dat het IMPERIALISME is vernie
tigd en pleats heeft moeten maken voor de socialistische wereldre
publieken. HOe denkt men het imperialisme te vernietigen? noor de ar
beidersjongens te ontwapenen en te zeggen: "Ga niet in dienst?" rn 
deze tijd van atoombom, het vliegende fort en de v-wapens spreken de 
wapens, of dreiging met wapens, in ELK conflict een wonrdje mee. ])e 
rndonesiers ervaren het in de practijk. ook de ROtterd&mse havenar
beiders merkten er iets van, evenals de demonstr2rende arbeiders op 
het waterloo plain. En wij zouden de kop in het zand steken en zeggen: 
"DUik onder!"? wij vragen kam r..:: 
1. HOe denkt hij hat kapitalisme te verslaan, als het leger be-
trouwbaar is voor de bourgeoisie, d.w.z. als de meest revolutionnaire 
soldaten zijn onderge~eken ? 

• 2. welke voordelen ziet hij in onderduiken? vordt de strijd van 

.
.. ~.·' ~~~~~:i!r~~i~~r~~i:~~~j~!em~lj !~~eg~:i!~~Ij~:t:~~~! ~=tb!1~~~t~ If ) ten der bourgeoisie op haar borst zal voelen? 

, Kam. M· beweert, dat ook ondergedokenen zich kunnen organise-

{

·, ren en actie voeren. Accoord. Maar wie zijn gevaarlijker voor de be-
, · I zi tters, ge organiseerde en actie-voerende soldaten, of onderduikers, 

\ die voortdurend arrestatie moeten vrezen en bovendien ontwapend zijn? 
\ Natuurlijk moeten onderduikers eerst gepakt worden, voor men ze kan 

' \opsluiten. En het is onze plicht, ze met alle middelen te helpen om 
:.aan arJ·estatie te ontkomen. Maar wij moeten daarbij durven zeggen: 
:,nals je zonder te groot risico terug kan in dienst, ga! naar kan je 
belangrijker werk doen dan thuis 11 • 'I rnderdaad, onze propaganda moet er opgericht zijn, de soldaten 

. ··. te bewegen·, massaal te we igeren aan boord te gaan. ·n··ij zeggen er ech-
1._,.~.1. ter bij: blijft soldaat, laat je niet ontwapenen, maakt van di t mid-

I.)'-.' del slechts gebru!k als je er van overtuigd bent, dat niet een geiso-
1 1 leerde groep wordt opgeofferd, maar juliie weigering het uitgangs-

'ifpunt is van een gee ombineerde act ie van s olda ten en arbe iders. propa
\ geren wij op deze wijze een bloedbad? nacht M·, dat een proletarische 

revolutie zou kunnen slagen zonder een gecombineerde actie van arbei-
ders, arme boeren en smldaten? Bloedbaden kunnen slechts voorkomen 
worden, naarmate de revolutionnaire strijd doelbewuster is, naarmate 
van de zekerheid, waarmee de leiding optreedt. wij propageren geen 
bloedbaden, integendeel, wij waarschuwen voortdurend: weest voorzich-

c tig, handelt niet ondoordacht, weest geduldig en wacht het ogenblik 
af, dat je de overtuiging hebt de meerderheid der soldaten achter je 
te krijgen. naarvoor moeten wij echter BIJ de soldaten zijn. 

"Onderduiken vvordt ook afgeraden, daar de j ongens dan niet kun
nen trouwen.n wat een flauwe kulr rn tegenstelling met wat "De waar
heidn doet, menen wij wel verplicht te zijn, op de consequenties te 
wijzen, die aan onderduiken verbonden zijn. 7ij doen dat niet om de 
jongens kopschuw te maken en zeggen erbij: "Had onderduiken enige zin, 
wij zouden. jullie aok aanraden alle narigheid er van te aanvaarden." 
Het is echter misdadig, wat "De waarheidu doet. zij suggereert: "])Uik 
ondern en laat de jongens voor de consequenties zitten. 

"Of hij wordt door een der beide partijen doodgeschoten, of, 
indien hij inderdaad de mogelijkhei~ had over te lopen, kan h~j prac
tich nooit meer naar Nederland terug.n nit wat het advies betreft, 
massaal de kant der rndoaasiers te kiezen, als daar de mogelijkheid 
toe aanwezig is. M· ziet de rndonesische volksmassa•s blijkbaar voor 
idioten aan, die geen onderscheid weten te maken tussen Hollandse sol-

~x d~ten, die voo~.de imperialisten veehten en HDllandse soldaten, die 
j z~ch aan hun ZlJde scharen. rvrassaal overlopen der soldaten naar de 
j . kda~t dder rntdonesiers stelt onmiddellijk de kwestie der revolutie aan 
~ e or e. He me~ immers een overwinning der rnaonesiers geweldige kan-i sen geven, t~rwijl de nederlaag der eigen bourgeoisie onvermijdelijk 
\ wordt! Als wij in een dergelijk geval bij voorbaat aannemen dat de 
\ soldaten nooi t meer naar HOlland terug zouden kunnen ( iets ~~at niet 

-prettig-
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prettig voor ze is, maar I·Tederl~nd ~s de we~~ld niet), dan gaa.r: ~ij 
van de lr.EDERLAAG van de revolQt~e u~t, terw~Jl onze gehele pol~t~ek, 
ook ten opzichte van soldaten, het perspec"t~ef der OVERWINNING moet 
stellen. 

Het argu.ment, dat arbeiders ook bij een norma 1.e werkstaAing in 
hun huizen zouden zitten (iets wat dan zou pleiten voor onderduiken) 
bewijst uitsluitend de absolute onervarenheid en onkunde van kam•M• 
Anders niet. Heeft hij nooit van stakingsvergaderingen gehoord? En 
van posters? En van demonstraties? En van acties? Elke staking h.eeft 
de tendenzen van een burgeroorlog, heeft Trotzky eens gezegd. Hij 
vergelijkt de posters met het ROde Leger enz. zou dat niet voor de 
acties der soldaten gelden? AlB wij als BOND onze richtlijnen vast
stellen, gaan wij niet van s~ntimentele motieven uit. wat bevordert d 
de revolutie, wa~ leidt van haar af? dat is wat wij ons afvragen. nat 
onze leuzen ook offers kunnen betekenen, legt ons in de eerste plaats 
de plicht op, ZELF HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN· Als onze leuzen wer
kelijk een revolutionnaire situatie in het leger tengevolge zouden 
hebben, maar de versterking en de uitbreiding van de partij, het werT 
Ken in de vakbeweging enz. volkomen door ons zou worden verwaarloosd, 
zodat wij niet in staat zouden zijn de strijd der sold.aten te combi
neren met de strijd der arbeidersklasse, dan zou ons werk slechts 
kwajongenswerk zijn geweest. Kam. M· begrijpt zijn partijtaken volko
men. Ret is derhalve niet op hem bedoeld, als ik ze0at kameraden 
het schaamrood op de kaken moesten krijgen als ze bedenken, dat zij 
van de, soldaten revolutionnaire consequenties eisen maar zelf, uit 

I t,( 
een of andere teleurstelling, de partijwerkzaamheden verwaarlozen. Re
volutionnair kan men niet half zijn. Als demonstraties, aan wier;stand 
koming wij meewerkten tot gevolg hebben, dat iemand wordt doodgl!'scho-
ten, legt het ons nag duizend maal meer de plicht op te tonen, DAT WIJ 
IN DE EERSTE PLAATS BEREID ZIJN offers te brengen. Anders is ons wer~ 
kinderspel en nog wel misdadig kinderspel, dat mensenlevens in gevaar 
bren~t! 

\ 
Ret is niet zo moeilijk, havenarbeiders die zeggen: nwaarom 

moeten wtj het weer opknappen, waarom gaan de soldaten dann, een ant
\ woord te geven. '.?ij !Curmen ze er op wijzen, dat een soldaat onder de 
, Krijgstucht staat en voor heel andere consequenties geplaatst wordt 
\ dan zij. Maar wij moeten ze er op wijzen, dat diezelfde soldaten ge-
l bruikt kunnen worden, als de arbeiders voor hun eigen lot staken, zo-

,( als in ROtterdam en Amsterdam. HOe zouden wij een beroep op de soli
dariteit van de soldaten kunnen doen, als zij zich in de steek gela
ten voelen? Het argument van "Hamburg" is al niet veel. HOe kunnen wiijl 
eisen, dat nuitse arbeiders solidair zijn, als ~ij zelf het voorbeeld 
niet geven? ne bourgeoisie zal straks trachten, diezelfde Hamburgse 
arbeiders voor onderkruipersdoeleinden te gebruiKen, als er weer een 
havenstaking zou uitbreken. HOe zouden wij van hen solidariteit kun
rum vragen, als wij zelf niet solidair zijn? 

~we adviseren n.b. practische de soldaten naar rndonesie te 
gaan, weliswaar om zich daar te verbroederen enz., terwijl we te ge
lijkertijd de boo±werkers en zeelieden oproepen ze niet te vervoeren!", 
verwijt M· wat een argumentatie! WIJ WILLEN NIET, dat soldaten tegen 
de rndonesische republiek vechten. vandaar ons beroep op de arbeiders, 
ze niet te vervoeren. 7ij willen de strijd der arbeiders en soldaten 
combineren, omdat er geen ander revolutionnair perspectief is. van
daar ons adv ies NIET OJrDER TE DUIKEN. Het is waarlijk niet zo inge
wikkeld. van de loa arveiders zu.llen het 99 begrijpen. Ret wordt tijd, 
dat kam M· het ook gaat begrijpen. 

nat de bourgeoisie het onderduiken graag ziet, is een dwaasheid. 
zij wil oo~l?gvoe~en en heeft -aaarvoor soldaten nodig. Maar wel ziet 
de bourgeo~sle du~zend maal liever, dat de meest klassebewuste arbei
dersjongens onderduiken, dan dat ze haar leger onveilig maken. 

-nat-
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nat de "HOllands-vijandig-gezinde-omgevingn, de rrdrang tot 
zelfbeholldrr, de nonderlinge kameraadschapn, de meest onwilligen tot 
ugoede soldaten maaktu, is een argument, dat goed zou zijn voor stu
deerkamerrevolutionnairen, die d~nken dat het socialisme onmogelijk 
is uit psychologische motieven. ne antiTnuitse hetze der imperialis
ten, (die niets met anti-fascistische actie te maken heeft, integen
deel, dat nazi'S worden door diezelfde imperialisten gespaard) heeft 
de verbroedering van niet-nuitse soldaten met de nuitse arbeidersbe
volking·niet kunnen voorkomen. zou verbroedering van HOllandse solda
ten met de Indonesiers onmogelijk zijn? Ell wat de onderlinge kame
raadschap betreft, M· doet goed eens te lezen, wat arbeiderssoldaten 
in brieven schrijven over hlln officieren. ne officieren hebben hun 
eigen ukameraadschap", de soldaten de hllnne. En ook onder de soldaten 
zien wij onrniddellijk de splitJsing tussen de arbeidersjongens en de 
reactionnaire elementen. ne ndrting tot zelfbehoudn heeft noch de 
RUSsische, noch de spaanse revolu·cie kunnen voorkomen ••••. Integendeel! 
ne udrang tot zelfbehoud" drijft massats altijd tot de revolution
naira strijd. Ell wat de nlotsverbondenheidn betreft, de arbeiders
jongens in uniform hebben een grotere lotaverbondenheis met de Indone
sische massats dan met generaal spoor! 

pacifisme is volkomen vreemd aan hct wezen van het bolsjewisme. 
ne argumenten van kam. M· leggen het wezen van het pacifisme duide
lijk bloot: het ziet geen revolutionnaire perspectieven en is daar
om door en door pessimistisch. net artikel van Kam M· maakt het ons 
duidelijk, hoe dringend noodzakelijk het is, dat wij meer programma
tisch materiaal brengen. net B·B· heeft daarom besloten, maandelijks 
minstens een brochure uit te ge~en, waarin het standpunt onzer bewe
ging duidelijk wordt weergegeven. 

Laat ons hopen, dat kam. M· zich spoedig voor zijn a~tikel 
schaamt •••••••• 

o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-e-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

nit document blijft het eigendom van het Bonasbestuur v.d. Lenin
BOnd. Het moet ten allentijde op verzoek van de desbetreffende func
tionarissen afgeven worden. uen w6rdt verzocht het zorgvuldig te 
bewaren. 

Het 1·B· v.d. Lenin Bond. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-~-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-e-o-o-o-o-o----o-o-o-0 
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R. 

R.O.P • 

23 December 6. 

G E HE I M. 

MB. 

Hierbij heb ik de eer U arschritt aan te bieden 
van een verslag~ door bet Hootdbestuur van de Bevolutionnair 
Ooumuniatisehe .Partij (R.C.l>.) gezonden aan de af'deeli~s-
besturen Yan de partiJ. , 

Bet opschrirt van het ve~slag ~et Bondsbestuur 
der LerdllBon4 op 28 en 29 September in verga4er1ng bijeen" 
ia gebeel getingeerd, 4aar JDBn er Yan overtuigd was, dat de 
a.c.P., ala zij haar eigen naam zou gebruike.n, door den zeer 
revolu,;ionnairen 1nhoud van het gesohr1tt, moeilijkheden Yan 
de zij4e der ~ustitie zou onderTinden. 

Ret nralag moet worden beschou'Wd ala ee.n weergan 
vail het standpunt, 1.ngenomen door h~t Centraal Comite der 
Revolut1onna1r Communistische Partij ten opzichte van de 
houdiq in de Indonesisohe kwestie,· ln te nemen door m111ta1ren 
en aneiders. 

Dit standpunt.zal op het a.s. oon~s der Bevolu
tionnair Commun1stisohe PartiJ een punt van bespreting uitmaken. 

.. 

/ 

Ret Hootd van den 
aiUrrRAL'&N VEILI GHEIOODIF..llST 
namens dezen : 
de Luitenant-Kolonel 

J.G.Crabbendam. 

~~N: den Heer Hootd der. Atd. III B 
Tan den Generalen Stat 
lulia.na-kazerne 
te 
's-GRAVENHAGE. 

~~~~II. ~.Lt.-,_, 
... .. )k.Jt,·~ ' 

, 
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'S-GRAVENHAGE· 
4 DEC. 

INLICHTINGSNDIENST· 
DOSS. 15/67. 

G E H E I M· 

( 
( 

,,, 

REVOLUTimJHAIR COMVYJ::ISTISCHE PARTIJ (R. C .p ·) • 

Naar v.an betrouwbare zijde is vernomen, zijn de leden 

van de Revolutionnair communiscische partij (R.c.p.), die 
een drie rnaanden geduurd hebbende tcaderscholing in Frank
rijk hebben doorgemaakt, in ons land terugge~eerd. 

~~/ Het lid van het centraal comite der R.c.p.: 
''• ·Jlt,\.: 

'c.·":)1 y;router Jan TIELEL11HJ, geboren te nelissant., 23 =.:aart ~J' ..... ___ ~·--·~.,, ... _, ··- -'--------'..;;._..--"-
\\WJ~ l92o, journalist, die genoemde scholingscursus rneemaakte, 
\j~ neeft na zijn terugkeer ui t Fran.tcrijk zijn werkzaamheden 

) 
als bezoldigd bestuurder van de partij nog niet kunnen her
vatten, daar hij lijdende ie aan scabies. -Hij veTblijft thans ten huize van zijn moeder aan de 
oltmansstraat 14, alhier. 

Genoemde Tieleman was de eerste, die na de bevrijding 
-vi' contacten opnam met d.e Engelsche sectie van de 4e.rnterna-

. f .J-,..,.·r tionale en tot heden krijgt hij de Engelsche bladen ter ver-

I 
1

, IY.~·' _ ',j.lspreiding toegezonden, nl. de "Socialist APPeal" ~erscl:\ija 
.~1.· ~)1 v" nend om de 14 dagen en het blad 11 '.:or~ers ruternal;J..Onal ~;ews" 

if£• ( :~!1:· 
, v~f 

L vi_ onden 

a~t·: 
op 3 necember 1946. 
het noofd van den centralen veiligheidsdienst, alhier. 
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INLICHTINGENDIEIIST. 
Doss. 15/72. 

4e. INTERNATIONALE. (Revolutionnair Commun~ische 
Partij). · 

r- .. 
(.j 

I I 

' 
( -
=-.) 1--

CJ I .. ,_ 
Ia e .E 
E ;:, -::> .. 
.z a 

' 

"Door de "4e.Internationale" wordt uitgegeven een 
orgaan, genaamd "Neuer Spartakus". Dit blad is tot heden 
drie keer verschenen. Het wordt in Zwitserland gedrukt. 
Daar de drukker echter niet betrouwbaar wordt geacht, stelt 
men pogingen in het werk om een 11 betrouwbaren" drukker te 
vinden. 

Door de Sectie Nederland van de 4e.Internationale 
(de Revo1utionnair Communistische Partij) is thana aan de 
4e. Internationale een voorstel gedaan om het blad in Ne
derland te doen drukken. 

De Sectie Nederland kan name1ijk voor een bedrag van 
f.3600,== een drukkerij overnemen van Antonius SAS, geboren 
te 's-Gravenhage, 4 Februari 1887, boekdrukker, wonende en 
zaakdoende Van Ravensteijnstraat 233, alhier. 

Sas is geen lid van de Revo1utionnair Communistische 
Partij (R.C.P.), doch sympathiseert wel met de idee8n van 
die Partij. 

De drukkerij zou worden gebezigd tot het drukken van 
a11e partij-uitgaven, zoowel nationaal ala internationaal. 

Het blad "Neuer Spartakus" wordt clandestien ver
spreid in Duitschland. Hannover zou een bolwerk zijn van 
de 4e. Interne.tionale. 

Een Duitsch vakvereenigingsleider (naam onbekend), 
die voor en tijdens den oorlog {ondergedoken) in Nederland 
verbleef, doch inmiddels clandestien naar Duitsch1and te
rugkeerde, heeft zich bereid verklaard voor de 4e.Interna
tionale als v~rbindingsman tusschen Nederland en Duitsch
land op te treden en voor de verspreiding van "Neuer Spar
takus" te zorgen. 

II 
In verband met het feit, dat bovengenoemde plannen 

slechts aan zeer weinigen bekend zijn, wordt in het belang 
van den berichtgever de uiterste discretie verzocht." 

,\\}~ 
·,! 

Verzonden op 7 Januari 1947. 
aan: het Hoofd van den Centralen Vei1igheidsdienst, alhier. 
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's-GRAVENHAGE. 

~---C_UR_E_A._U _B-----£1~~~ (B: t6/!) 
r,,; rr.mt:r : l I ( __ , ________ , . 

' 13-1-1' _i Co:;um: 
I Volgno. _I 

,, 2 1 JAN!~ f: 

INLICHTINGENDIENST. 
Doss. 15/73. 

G E H E I M. k ® i AeDJt//ft j 
EEVOLUTIONNAIR COMNUUISTISCHE PARTIJ (R.C.P.). 

In het bestuur van de afdeeling 'sTGravenhage van de 
Revo1utionnair Communistische Partij (R.C.P.) heeft een mu
tatie p1aats gehad. 

Hugo Hermann D 11 E H T H, 
geboren te Haste, 23 Februari 1916, barbiersbediende, wo
nende tTankenstraat 55b. alhier, heeft zijn functie van 
Politiek-secretaris afgestaan aan: 

,. 
-J ' :::': .. ~} Wouter Jan TIELEMAN, 

~~-C& ' ¢-f. ' 
~ _(-.. e-1.£--, 

geboren te Melissant, 23 Maart 1920, journalist, wonende 
Oltmansstraat 14 te 's-Gravenhage. 

Drenth b1ijft bestuurslid, doch hem moet nog een 
functie toegewezen worden. 

Omtrent Tie1eman kan nog worden gemeld, dat hij bij 
het Beheersinstituut alhier, een betrekking heeft gekre
gen als assistant-accountant tegen een maandloon van f.350,= 

Een derde gedee1te van dat bedrag staat hij af voor 
de partij. 

: rv vw-~ _,~'I 
~'\- ~-( ~ k,, 

~· zonden op 20 Januari 1947. 
aan: het Hoofd van den Centra1en Veiligheidsdienst, a1hier. 



I BUREAU B 

I t'<tHnmar : ! 
'·-----r D.tum: ~~-!· -~-t.~:~:..~?Z~-

Yolgno. 

• • 1~. : . 6 FEB.fl 
!at Pebruary, 1 ~ACD/!orto--

l!J'.ear Flaubert, 

I believe that sometime in October Gaston asked yeu 
about the Dutch R.O.P. and the collection of outstan.ding 

( subscriptions. The following addresses were gi vea£-

Organisation Secretar,y -Amsterdaa, Bonistraat 13 III. 

Economic Secretary - Amsterdam, Kerkstraat 50 II. 

We have had indications of dissension amongst orthodox 
Communists in Belgiua and of large raovements of O.P. members 
to the Trotskyists in that country. I should therefore, be } 
pleased to know whether similar action is taking place in your 
country; alternatively, to lmow the general trend ef R.O.P. 
relations with the orthodox O.P.N. 

Declarations of R.O.P. polic,y by responsible leaders 
are of great interest to us. 

I wonder if you could help. 

Yours, 

Stanislaw. 

-



toue a lo. 143, .1 at. lebr. 1947. 
suo~eo~ a B.o.P. 

Dear S._anislaw, 
1'1 th reference to JOUr a boTe m.en:ilonecl. 

letter, addressed to !lauber", I beg to intom 
rou tha'ti nothing is knoa ot lara• moy•enta . 
o:t the Da.'kh O.P.-me~bera to 'the R.o.P.( trot~t•t»);' i 

!he R.o.P. etronslr disapproves 1he \ 
o.P.I.•polioy. 

tou:ra · 

DEA.!RIOEe 



r~.lt:~t 
f"' ... 

l'l. M.S. 

' 
~l ii'ii:tbl"~t:iri 

. ittfttt1J bu t.t de eer L'?af Btf**-'la 
ataeuift au ·'-• We4a vu ~ Yerllle« van· eea op 25 u H J"e
Bual-1 lN7- t-o J'.£e,,er6u ~enoliiltan oou.t~ll• nn fie Fte\FOlut1• 
CUUta1.r-Cat?.-~.llll1&t1&ohe ;~;ert1j t n~~i:' dM Wlhoud WtHlM'all 1k ~· 
ver<?1Jzu. 

j 

Aan: 

1~. :c:. 4en :M:ln. 'ftll.l4 !%i.t~>eal.::.~u•n• 
~~ . .,. "' .. 1\uJ't1tS.•. 

Don l!ee.t- ilootd S"tle lll l~.:t.:n.,M~I"1D.fHJt&t'. 
" *"' " o.:J.IIIB. 

'"' ( . 
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I ~],ER G .LHE.I lVI ----------
vers1ag van een op Zaterdag 25 Januari en zondag 

26 Januari 1947 in he t ge bouw "De Lee uw" :te ~J.ms terdarJ. 
gehouden confsrentie 'Van de Revo1utionnair Com:nunir-::
ti~che Partij (R,c.F.). 

§alfJm,on SJ~.Nf~N, ge b. te AlllE t:=rdam. 8-8.;..1915, v;o -
nende te ~:4-msterdam-J{Nol Bos) o::pende op 25 Januari19'47 
om 20 uur de bije..::nkomet, welke door 40 personen wcr·,:, 
bijgewoon.d. I 

, Hij gaf e~n overzicht van de acties van de 4c I~
ternationa1e in V€rschil1cnde 1anden en be1ichtte cL: 

-houding van de po1itielce ::partijen in___pederland, zi0h 
daz.rbij bepa1en<f: tot dies purtijcn, die: zeggen. de tc-· 
lo.ngen der arbeiders te· behcrtigcn. De Tartij van d:_ u 
~1rbeid iE volg_ens epreker g.::-.:.ri erbc:id.:.:rep2.rtij, docb 
zou nauw vcrbonden zijn :net de bourgeoisie en due 
niet ~2~r e1s ~(n eocio.listischc pcrtij beschouwd kuu-
nEn worden. · 

De Co.n:,1Unistiech~ Pe.rtij Ncd-::rl.:-.nd vervu1de vo~_ .. 
gens s:r;reker ce.n contra-rev.olutionno.ire rm1 in Nee':-:::..··-· 
land. "Zij verko.~pt VG:-::1 linksche phrasu:, doeh iE ~-n 
wc:rk.;lijkh<.;id c.bsoluut nL:t g..:ncg.:n, dL: beloftc ir" 
te losecn, intcg~ndc:~l zij drukt st~kingen de kop in 
Gn hcng-::1t ntF.r mini~t..;r&z-"t.:ls, dc.~rbij ddn pe.rl.el!.len
tairen weg bewnnde1cndc iri plo~ts vcn te trachtEn Cf 
revo1utionnaire wi~ ze n0n de ,ilncht_ tG komeni De toe: -
stc.nd ~n one lEnd l.E· nu m::geno.:::g g.:1ijk o .. .-n die: :f.n 
Dui tsch1o.nd in 1923 • Ook dr, r hcbbcn de: 'COflFt1Unietcr: 
tocn hun kr;nE' om c..c:.n d..; nccht tc kom..:n, vosrbij lnt-.:n 
gc.::.n11 , 2.1dus Epr.::kGr. 

Hij w.:kt~ voorts d~ pc.rtijg~n0at~n op, om ~1lc 
kro.chtcn in tc sp,-:-.nn.::h hct po.r_tijprogrn:u i:n d<.: E.:n -
he: ~d~vc.kc~nt'rnle _t~ c:o;.; n vc.ryvc:! k.: l~j ~.::n.E:_ij o..; f..:: ndc 
cr1. t1.ek Ul t op Me.r;~.nus l?E;'.uluE' ..t'.I!,LGB.QJYLa,< g-. ,,or~::n t.: 
Rottcrd['.m, 4 Dcce~b~r !9~2, won~ndc fiovcniersburg 
wnl 93 t<:. ll.m~t..:rdo.m, di.;; zijn pf'.rtij-opdr:~.chtEn t.o.v. 
de: VOJrlichting v2.n ];:L',rtijgcno:;t.::n -.=n 6E·.::etvcrwLntcn 
inzc.kc dc Indcwceischc kwcstic h:-:C. v'"'rw::..~.r1o·'ed ..:n 
ook vcrzuimd had vo1d'.:ndc cont2ct~n tc l~ggcn in In~ 
donc:~i@, w~-r mc;.;r dnn. de h~lft dGr bewo~~rc nchtcr 
"pc.rtijg.::n'J Jt Tc.n lMLAKKAtt zou str.-.. '·n. 

Tcne1ott.: beh2.ncle:ld.c spr.::k.:r de; prijz--n-cn loo.:.. 
ncnpolitiek. Vo1g~ns he~ is "d.:; glijd~ndc lJ~nsch~~l" 
vo·:·r de r..rbC:id.ers de juiEtc oplof3r.:ing o:t uit de huidit.~::-· 
gc impasse t.:: g~rr.)t~n. D.:::: leuze: v:-.n d~ E.v.c.om G.c: 
loon~n mc:t 10% tc v;:;rh-:J.Jg-.:n wne z.i.r;.;-.:ds v~.roudcrd, 
clit ~)-.t minetene 25~ wordEn. · 

Bir,J~. P,i..:;r.Jp vo1g-::nde gcdc~cht:;nwisn:1ing~vro::c 
J~b~rt DO .i.~U.N, cli-2 ;; __ n bo.;.rclcrij b.:::zi t tc: Zclhe:n, 
welic :J~·:..ning hct pc.rtijb<.::::tu:...'r h.:.::ft, t.~ .• v.dc vcr -
de .:.ling v~.n lf'.nd in de: d.. r de Rus <::-= n be z.:: tt E z~nc vr. ·:· 
Duitschlr~d. Snl Snnt~n v~rilQ~rde, d~t hct pnrtijbc
stuur dia v~rde_ling toajui~ht. 

Ricnus 1'l!JLGJiOM __ ::;,;;.;:.;;;_;;; .. ____ _ 
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Rienus Pelgrom was het niet eens met het partijstandpunt 
t.a.v. d~ glijdende loonsohaa.l; doch vond de leuze van de 
C.P.N."Ptijzen om.laag en .+oonen o.mhoog" juister, 

Mozes FER.ArtES ·(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. (v<:!J~r 10% loonsverhooging) .Hij oefende cri
tiek uit op de partij, omdat z~j zich niet voldoende actief 
gedraagt in de Iridonesil! -kwfJstie en nog gecn posi tiof stand
punt he~ft ingenomen ten aan~ien van den thans bogonnon strij(~ 
die naar sprek£TI ' verwaohting nog wel 5 jac:'.r zal duren. 

Wouter Jan TIELEM.AN, get>. te Melissant 23-3-1920; won. 
te Amsterdam b~tocgQ.e; dat de, arbeiders ee:rst aan het verstand 
moest worden gebracht; wat feitelijk een 'ie;J.ijdende loonsc;haala 
·is, dae r hiervan door hen ,P.iets wordt begrepeh. . 

De kapitalisten begrijp~n het echter best en zijrt er 
zeer beangst voor. Hij verzocht ·het bestuur daa:r'over in de 
partij-organeh een uitg~breide discussie te doen ontstaan. 

Henrieus Johannes C01ffiRINK, geb~ te Del:ft 25-2-l913,won. 
te Delft, zeicle. dat het in de arbeiderswereld thans schijn'baar 
rustig is ;in werkelijkheid echter Zijn de omstandigheden voor 
een revolutie zeer gunstig. Ik hob, zoide spre~er, oon rois 
door Nederland gemaakt en he b met eigGn oogen go zion, hoe . 
groot do armoedo en de vorbittoring onder do arboidors is .vHj 
mooton zc.er waakzaa.m ziJn, want do rovolutio kan omrorwacht 
uitbrckon, ovonals dat dostijds in Rusland gobcurdo. 

Flip GRAVE (Bloks) E.V.C.-bostuurdor uit Eindhoven, vor
klaardo zich t0gon de leuze V?n de E.V.C. voor 10% loonsvor-
hooging. · 

. Om 23 uur van oers~genoe.mde datum word do conforontio 
vordaagd. 

Op Zondag 26 Januari 19~'7 o"·: lC ~1u:r i. o:c0. cie coi1i'Grel~t.:.e 
voor~tezct. 

Errwt. ;~iotor :tfUll>£'R; ~'Obi te :·ulpcn ,:,2-l2-l£lr2, on. ·~u 
.~.._ .. ste·:--~:<>'1'' c."e o·r .,·-~sotl.'"' .. ''6'CI'eo-··,·.-.~·H· o.·.r.~r,,.~,_, .- . .:. COf1·":>"•'1'"~., 

• .&... • "'"'- CA,.Ll.!. j · · 1: . .__J..,t.a. ._ ~ .. -. \;;Ji ~ v t;;.. .L • ,._ ) .:' v .... u...- v.. ....., .·. v.· . .._..J. li-L. V •\ 

Tiij vert,elc~l;: de :artij i.:~et oe.n l~.:r·:c~Jclub, .1::r.ri.o. eehliel' \c 1 
!'Lepc-.. st't '\·ior.Gt~ ;-r.a.,:.ve1e ledcn voeron de :11.1n ver;:;t:ce~:·tc o·,:;
dracjten rtiet uit en laten al het werk op een klein aantal 
getrouwen neerkomen. Dit is goed tot uiting geko.men bij de 
staking in de havenbedrijven van Antwerpen, waaraan door ge
brek aan werklust van partij-genooten niet de benoodigde steur.· 
kon worden verleend. 11\ifij .moe ten, bet o0gde spreker, ons overa·:.. 
midden in den strijd werpen en vooral onze aandacht besteden 
aan het opwekk:en en steunen van oppositiegroepen in de Co.mm,~
nistisohe Partij Nederland, die wij tot ons standpunt .moete.r1 
overha,l.en, er echter wel voor zorgend, dat zi:j lid- blijVAll 
van de --c ~P .. N ~ 



Oo~·.hot work in de E•V,C. is· zeer.,helangmjk· en moat 
nog harder aangepakt worden."Hij.,.wekt.e ver<iei".de partijge
nooten op, om op bet a.s.congres der E..V-.-O.A.pton VJ.N DEN 
B~'-' -.g~b. te Rotterdam 23-3 ... 1903, -won •. t_e: Rotter9-am,, te 
herki~zert als 2en voorzitter, teneinde -te·.voorkomeil, dat 
-Maa~ten, BOELlAD.:RT, geb, te Haarlemmerme.e:r, 20-2-1906, won. 
_te· A:m13terdam; die de E.V.C.-leiding op die pl:. ts wenschte,. 
als zoodanig wordt gekozen,daar zulks voor. de revolut·ion-
naire arbeiders een verzwaklcing zou beteekenen. . 

Over de kwes·tie. v;an he·t .royement .:van Nolis· MOI.LEMAN, 
geo.te .An1sterdam 30.-11.:..19.14~ won. te Amsterdam,· z.eidQ spre
ker ,· dat Molleman een ·baantje in do E. V .-C. (Iilj :i,s .l·id. van 
.den .Land·elijken Reed, bedrijfsgroep Fab:riokmntige v/d E.V. 
C. gewprdon) verkoos bovon de principos van do pa.~tij. · 

Ook oefende hij critiok uit op hot parcij-lid V.ALKS, 
socretaris van don PlEats.~lijkoncR~a.d van do E.V.c. tc;-
Eindhovon, die op het. afguloopon congres ven de E.v.c. 
stemde voor do fu~u N.V.V.-E.V.C. toneindo zijn baantju to 
ktmnon bohoudon. 

HHet weekblad 11De Tri bune 11 , ald us s:_:>reker, moet een 
bedrijfskrant worden, waarin alle arbeiders hun grieven en 
klachte~ kunnen uiten.Er zijn echt~r groote financieele 
mo~ilijkheden,alleen door de 11 raak de beln actie, is de 
krant kunnen blijven bestaan.Een groote actie voor het wer
ven. van pe.rtijgendoten er1 a bonne 's staat voor de deur,. 

Mulder verzo·cht den pe ;rtijgeriooben,daaraan hun kraeh
ten te geven. 

Vervolgens he.d wederom een gedachtGnwiasoling pleRts. 
.. Ferares uit ..P .. mstordarn, wilde,dat do partij ;,straat-

demohstraties11v9or zou. schrij'Ven. , 
Hugq, Her,man DRENTH, geb~tie Haste(D) 23-2-l916,.•:~1 o:..L 

te 's""Gravonhage, was tegen de onderstieuning van de candi.
dat~ur van Anton van den Berg, die toch ook blijkbaar een 
d~bbele rol heeftgespeeld in de E.V.C.Ook oefende hij cri
tiek bp Leonardus TER LAARE,geb. te Amsterdam, 14-3-l899l 
won, te Amsterdam, die nu 'zijn heil zou zuekGn bij de 11Ri.JS
wijl1:sche Werkloozen kas 11 een vakbond aangesloten bij pen 
strikt neutrale vakcentrale (N,V.C.) om eer:. baantje te krij
gen. 

Sal Santon verwachtte van Moesa H.AJY.iZAB, geb. te PalOOl
bang 4-ll-1920, won, te Arilsterdam, meE-r: voorlichting inzake 
de Indonesische h~estie en spoorde hem tot de grootst moge
lijk~ a6tiviteit aan. 

Theo VAN TIJN, student in de geschiodenis aan de ~
/ stordamsche Universiteit, verklaardo,dat hij moti H.Combrink 

en S.Santen de scholing krachtig aan zou pakken, . 
J.A.PENDERS, gob, to Rotterdam 14-12-1913, won~tc Rot

cordam, vorklaardo, dat hot partijwork in Rotterdam oonigs-

- zins-
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zins was ..-erwa~rlodsd,. d-aa.r .Q.et ~ader al -zijn lcrachten gaf 
aa.~+. )let. w-erk in, de E-. Y.c ... 

De econo.fllisch ae,cne.tari~H. 
A.DOLlEM.AN deeld·e modo, dat· hij den nacht, vooraf

gaande. aan de do.m.onstrati,o:t.e Ut.rccht van de E.v.o., .mot 
oQn ·ZE3stal ngoedet~ part·±Jgenoot(lrt to .Ut.rocht zou zijn, to11-

:.. oi,p,d Ooc·di<Q..j~ g.~a-Q..".VO;l;. ~·5a· ~ pl-~],{ken·.;·B.l.O:i?.• :pla.J.\"8-.tOn.~;Y~·;<~!po. Tl'-i bV~lu It 
. ori . .oJh ·.voor on ila do dcinonstra:tio. mot g<J:noomG. blad- to. col;-or
tovron. 

~ Tot slot vorzoq:l:J..t Fl.ip Gravo. hct pc:.rtijbostul.lr om 
li>ozo :partijgono0ton .. aan hQt work tc kr;i.jg.o:. bij l?HILIPS ~o 
Eindhovf:.m, daer hij .hi.orvan vool voor do J8 rtij vorwacht'to. 

Om 17 uur van gonoo.n:P.on datum was de.- discussio bo
o!ndigd• 

---·--,---- ... ·---

/ 
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B.x. 11997. 

B. MN. 2x. GEHEill. 

Revolutionnair Oommunia
tisohe Partij. 

13 Maart 7• 

~ 

Hiermede heb ik de eer U te berichten, 4at 
m1J van betrouwbare zijde werd medegedeeld, dat het beetuur 
der afdeelina Amsterdam van de RevolutioAnair communiatieohe 
Partij ale volgt is samengestelda 
Politiek Seoretariaa !h.van !IJIJ 
Eoonomiaoh ~ r H.VONXI_ 
Orsanisa~~~ "·, .. , , a w.de BOEB; 

Ilf\tiofe U · verzoeke.o. m.ij 'tie willen doen berichte.a ot 
het bovenetaande ale juist kan worden beschouwd. , 

Den-Beer Hoot4oomm. 
va:n Politie te 

Bet Hoofd van 4en 
.OENTBALEN YEILI.GHEIDSDIENSt 
Kamens dezeAa 

A. M S T E R D. A. M. 

!-of'/-; ~t-#, J .G.Orabbendaa. 

~- I 
I 
I 



19 Jlaart 7. 

:a.x. 1199s GEHEDl 

R-. o.w. 2x 

Revolutionnair Oommunistische Partij. 

Tolgens een van betrouwbare zijde ontvangen mededeeling 
10u de atdeeling Zutphen der Revolutionnair Oommunistische Partij 
8 leden tellen. /• de Boer, geboren te Jmsterda,m, gl.Jfoveaber 1917, 
wonende te .&utpnen, li±'scnweg 337, beroep: Distributieambtenaar, 
zou als Politiek Secretaris van bovengenoemde partij optreden. 

· Ik mage U verzoeken mij 1n kennis te doen stellen me"t 
de personal!& ~an de overige beatuursleden, terwijl ik het tevens 
op prijs zal stellen de namen der leden te mogen vernemen. 

' 
Bet Boofd van den 

CENTRALEN VEILIGHEIDSDIENS~ 
Aan den Beer ~ommissaris van Politie 

te · 
15'~ens dezena 

Zutphen 

coll.t td' J.G. Orabbendam 
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Doss. 15/82. Revolutionnair Communistische Partij (R.C.P.). 

Door den economisch secretaris van de afdee1ing 
1 's,Uravenhage van de Revo1utionnair Communistische Partij: 

..; 1 Andries DOLLEiii.AN, geboren te 's-Gravenhage, 23 Noveme 
ber 1919, van beroep boekhouder, wonende Linnaeusstraat 
256 te 's-Gravenhage, io ae17 volgende schtljven ge:zont!en 
san de afdeeliR~en '~n genoerude palbij: 

hEVOLUTIOIUii.AIR COmlu1aSTISCilE PAL ''lJ 

ECOITO>iiSCH SECHETA}(IAAT. 

Aan de afdelingen. 

Den Haag, 27 Februari 1947. 

W.P. 

ha het congres van de E.V.C. heefhet Po1itiek Bu
reau zich opnieuw met de vraag ven he VRkbewegingsvrerk 
bezig gehouden. Terwijl voordien al de aAndacht van onze 
partijgenoten bezig gehouden werd met de strijd tegen de 
aanvaardigg van het Fusie-rapport, moeten wij thans, nu 
het Fusie-rapport aanvaard is en de Blok:zijls dit gedeel
te van de strijd dus gewonnen hebben, met alle kracht de 
strijd tegen de bureaucraten voortgezet worden, daarbij 
de arbeiders aantonend aan de hand van de dagelijkse prac
tijk, dat de Blokzijls verraad pleegden. 

In hoofdzaak zal onze strijd er op gericht zijn: 
a. Het pogen van het monopolie-kapitaal, de vakorganisa
ties aan de staat te koppelen, waarbij het zich bedient 
van instel1ingen als de Stichting van de Arbeid en de Be
drijfschappen, te ontmaskeren en op te komen voor de zelf
standigheid der arbeidersorganisaties. 
b. Stelling te nemen tegen het rekken van de Fusie door 
de leiders van h~t N.v.v., die nog niet tevreden ~ijn met 
de capitulatie van de E.v.c. en met het opwerpen van steeds 
nieuwe hindernissen het ze1fstandige bestaan van de E.V.c. 
bedreigen, slechts haar liquidatie willen en daarbij dap
per ondersteunt worden door de ·satellieten van de C. P .l~. 
in de E.V.c. ~e moeteu de eis gaan populairiseren, dat de 
fusie nu spoedig, binnen een termijn van drie maanden be
s1echt is, zodat verdere afbrokkeling van de E.v.o. voor
komen kan worden en vtij op deze wijze aan de arbeiders be
V<'i j zen, dat het zowel 1;. V. V. - a1s J~. V. C. -bureaucrat en er 
om te doen is de E.V.U~, a1s massa-verzamelbekken van gera
dicaliseerde en strijdbare arbeiders te vernietigen. 
c. He.tstel van de vakbondsdemocratie in E.V.C. en N.V.V. 
Daarbij moeten ·,~.'e scherp de gar:JVltermethodes aan het licht 
brengen, zoals die thans b.v. toegepast worden in Rotter
dam bij de bouwvakken. Hierover brengt de Tribune regelma
tig feiten, welke de partijgenoten ook in de Bedrijfsgroe
pen aan de orde moeten ste1len. Voorsl de Bedrijfsgroepen 
Bouwvak moeten in dit specia,le geval operatieterrein van 
onze partijgenoten zijn. HET LiOET PROrr!ESTEH REGEUEU BIJ DE 
LAl;DELIJ1~ BO\JVf'TA=C EH BIJ 1-'."ET HOOFDBESTLTUR, HET MOET SYMPA
TlUEBETUIGINGSN REG3IElJ DIJ DE ROTTERD.Ar,ISE BOUVTVAK. 
d. De eenheid van de massa-vakbonden te bewaren, scheu

-ring-
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ring en uiteen splinteren in kleine, sectarische organisa
ties moet vooral scherp bestreden worden. In dit verband 
moeten wij meedelen, dat de sectariers en ultra-linksen 
van Spartacus, Socialisme van Onder Op, Bellamy-beweging, 
De Vlam en de Nederl.Organisatie van Werkers (Gedeeltelijk 
best~de uit de vooroo~logse, semi-fascistische Rijswijkse 
~erklozenkas!) reeds een bespreking met elkaar hadden en 
da2r de grondslagen bezig zijn te leggen voor "het opvan
gen van de duizenden, die de E.V.C. verlieten". H!=!t ver
haaltje mag nog zlb schoon gecamoufleerd zijn, in wezen 
komt hun hahdelsvlijzen neer op een pogen tot een sectari
sche vakbeweging te komen. Terwijl wij de plicht hebben 
hier tegen stalling te nernen, ook binnen de E.v.c. moeten 
de partijgenoten er tegelijke tijd echter voor waken, dat 
de.goede oppositionele arbeiders uit dat karnp, niet van 
ons afgestoten .worden. 
Onze strijd blijft er op gericht de vakbondsbureaucraten 
te vervangen door betrouwbare revolutionnaire arbeiders. 
e. Het kapitalistische karakter vQn de productieverho
ging aan te tonen. Terwijl de arbeiders opgedragen wordt 
zich verdubbeld in te spannen voor "herstel van het vader- ' 
land", voor "bestrijding vr-m de gevolgen van de oorlog" 
zeggen wij tot hen: Het vaderland is een kapitalistische 
onderdrukkingsstaat en de irnperial~stische oorlog was de 
oorlog der kapitalistische bourgeoisie, waarvoor de arbei
ders geen enkele verRntwoording hebben. Wij stellen de 
strijd voor ~erbetering van het levenspeil aan de orde als 
een strijd tussen kapitael en arbeid. De arbeidersklasse 
heeft haar eiten middelen om zich een beter bestaan te ver
schaffen en om het kapitalisme te vernietigen. 
f. De laster tegen het Trotskisme te ontmaskeren, is een 
zeer belangrijk onderdeel van onze strijd. In de eerste 
plaats belangrijk, omdat wij aan moeten tonen, ter recht
vaardiging van het bestaan van onze partij, dat wij juist 
de beste bestrijders van het fascisme zijn, omdat wij con
sequent aansturen op de vernietiging van het kapitalisme 
en op de overname van de macht door het proletariaat. Ten 
tweeds, omdat de st~ijd, die het Stalinisme noodzakelijk 
moet voeren om te trachten onze invloed te weren, ontaard 
in laster en verdachtmaking, hetgeen elke revolutionnaire 
vakbondsarbeider tot het overdenken rnoet brengen van de 
noodzakelijkheid tegen di± arbeidersvijandig drijven bin
nen de Nederlandse arbeidersbeweging, een gesloten blok 
te vormen. WIJ MOETEN RET ER OP AAU GAAN LEGGEN HEN LID TE 
MAKEN VAN OlfZE PABTIJ, DE ElHGE PARTIJ, ·.-:ELKE EEN PROGRAM 
BEZIT, DAT L~ STAAT IS VOOR GOED EEN EIN"DE TE M.A=CEN .A.AN 
HET KAPITALISTISCH WANBSHEER EN .AAN DE VERRADERLIJKE ROL
LEN VAlT DE EEFORMISTISCHE EN STALilHSTISCHE BUREAUCRATEN. 

(6ver alle bovenverfuelde punten verschijnt in"de Tribune" 
de vohgende week een resolutie van het politiek bureau) 
Maar, partijgenoten, op dit ogenblik komt er een andere 
vraag van belang naer voren, speciaal voor de Nederlandse
arbeidersbeweging. 
Dat is het volgende (en wij verzoeken bijzondere aandacht): 
De "80BSI" (Centrale van Indonesische Vakverenigingen) 
heeft, volgend' het Indonesisch persbureau ANTARA, aan de 
E.V.C. een schrijven gericht, waarin de Indonesische kame-

-raden-
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raden verzoeken "weer een actie te beginnen en voort te 
zetten in de geest van de E.V.C.-actie van September 1946". 
Zi j · schri jven: "'EIJ HOPEN, DAT DE ACTIES VAN DE NEDERLAUD
SE ARB:ZIDERS HET ZOU KUNNEN BE'i'!TERKSS:ELLIGEJ:I, DA11 DE NEDER
LANDSE TROEPEN TERUG GETROKKEN VIORDEN. ~'!ANNEER DIT VERWEZEN
LIJKT IS, DAIT IS HIERMEDE PAS BEYYEZEN, DAT DE NEDERLANDSE 
ARBEIDERS HJ~T GOED h'IENEN MET STEUNEN VAN REPUBLIEK DJJJONE
SIA II. 
Deze Indonesische brief is niet mis te verstaan. In de eer
ste plaats blijken de Indonesi~rs in de veronderstelling, 
dat de E.V.C. de bekende Septemberstaking tegen troepen-. 
transporten georganiseerd heeft, terwijl iedereen in Neder
land weet, dat de leiding van de E.V.C. de staking openlijk 
de rug toekeerde en niet bereid bleek uitbreiding aan de 
actie te geven. Aan de hand van dit Indonesische schrijven 
moeten wij t~hten de arbeider te mobiliseren voor de ge
vraagde actie. Inderdaad hebben de Indonesiers volkomen ge
lijk, wanneer zij zeggen, dat slechts een actie als in 
September, maar dan UITGEBREIDen VOORTGEZET het gewenste 
resQltaat kan boeken. Het is onze plicht voortdurend hier
op te werken. En als de z.v.C.-leiding BLOKZIJL afvaa. · -~ 
de naar het vakverenigingscongres der Inde:aesiers in A · ' 
~ DAN ZAL BLOXZIJL EERST HOG LWETEN BE'NIJZEN, DA. · . 
Nl~f GAA~ ALS PARADEPAARD, DOSH ALS STRIJDER VOOR DE INDO
NESISCHE REVOLUTIE. JJat kan pas, wanneer de Ii.V.C. een 
nieQwe September-actie begint. We zullen eok niet-partijge- , 
noten E.V.C.-ers opwel·::k:en onze actie te steu.nen. Beseft I 

echter, kameraden, gij meet de motor zijn! Aan de slag in 
je bedrijfsgroepen en in je besturen, veer de leuze: GEEN 
MAN EH GEEN CENT VOOE DE KOLONIALE OORLOG! WEIGERT TROEPEN 
THAlJSPORTEN NAAR INDONESI~ ! Eist van de leiding staking 
tegen de troepen- en wapentransperten onder deze leuze! 

Partijgenoten, de practijk van de klassenstrijd meet de ar- I 

beiders evertuigen van de juistheid van de pelitiek van on
ze partij. Schroomt niet als ~ R.C.P.-er naar voren te 
treden. Als je als vertegenwoordiger vqn de strijdende ar
beiderklasse optreedt, dan kan de partij daar slechts bij 
groeien. Geen bekrompen taktiek, omdat wij niet ontdekt 
zouden mogen worden. Open en klaar meeten wij de arbeiders 
de dingen zeggen. Dat is de beste waarborg voor de winst, 
die we dan angetwijfeld zullen gaan boeken. 

A.Dolleman 
Linnaeusstraat 256 
Den Haag. 

Met kameraadschappelijke partijgroet, 

A.Dolleman. 

> • 'l ..-.J 

1J..eps e,g,d.ia. BJi 13 Maax t 1:~47. 

saana f.tet YeefQ \'aa. QQR Ce:R:tPalin 1Te5Jigheidsdienst, alhier. 
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Revolutionnair Oomm~ie-
tieche l'artij. ' ; ' 

14 Maart 

I <91 

Hiermede heb ik de eer U te berichten._ dat van 
betrouwbare zijde werd vernomen, d~t.de afd~eling Delft van de 
Revolu.tionnair oommunistische ,Fartij' u.it 8 leden zou beetaano 

· Het bes~~B:-;t:: ... ~f~~t:" .. ~~ zou gevormd worden doort · 

fl. COMBRINK,. verdeh personalis. onb~end, die als poli tiek aecre
far!s op zou treden. 

) . 

LANG.l!JiBERG, verdere personalia onbekend, die economiach aeore- J 
fade sou zijn en tevens bestuur,lid van de bedrijfsgroep lit -

1
_.; 

taal der Et~ V .e. · ~ 

~&es LINDENBURG, als organieatie....secre_taresee. 1 . , ~ 
Ik moge U verzoeken ra1j in kenn~e i;e doen etellen met '· 

de persona.lia van de genoemde bestuureleden, alsmede met de 
namen der overige leden der afdeeling. 

Het Hoofd van den 
~ CENT.RALE.N VULIGHEIDSDIENS! 

, Ba.mene deze.nt , · 

J .G.Crab[)endam .. 

Den Beer Commieepris van 
Politie te DE L F ~. 

Collz ,tit, ., 

i 

i ., 
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REVOLUTIONNAIR-COMHUNISTISCHE PARTIJ (R. C .P ~ ~·~(0//2 t,.~J i 

Q.Pt. a a 

Hieronder volgt een opgave van eenige plaatsen in Ne
derland, waar afdeelingen van de Revolutionnair Communis
tische Partij (R.C.P.) zijn gevestigd, alsmede de namen en 
adressen van de actiefste bestuursleden dier afdeelingen. 
~ ... Delft: M. COMBRINK, wonende Rotterdamscheweg 67; 

- Dordrecht: B.DE ROODE, C.-van Beverenstraat 10 rd.; 
~Eindhoven: J.SPRUIJT, Wilgenroosstraat 1; 

v ~Groningen: P.DRENTH, Zaagmuldersweg 146; 
~ Le iden: H. TIEMENS, Levendaal, hoek :i=raaierstraat; 
-Rotterdam: (Rechter Maasoever): J.VAN DEN HEUVEL, 

Buitenhofstraat 34c W.; 
:/ Rotterdam:· (Linker 1fu.asoever) G.HOFLAND, Kamelia
( 

straat 56a; 
-L Schiedam: F.BREDERVELD, Mariastraat 12; 

:)t rf?.JovZutphen: J.DE BOER, Marsweg 337; 
Tenslotte zij nog vermeld, dat het bij de stichting 

van de Revolutionnair-Communistische Partij (R.C.P.) in de 
bedoeling lag, de partij onder te verdeelen in districten, 
de distrieten in afdeelingen en de afdeelingen in eellen. 
De eellen zouden dan worden aangeduid met een nummer, bijv.: 
eel 1, eel 2, eel 3 enz. 

Door het te geringe ledenaantal heeft men dit eehter 
tot heden niet uitgevoerd. 

Verzonden op 6 TAaart 194 7. 
aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier. 
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(\J.·J~-t~.:Y. !!f -~, ACD/JU f Du<um' I Jlf-.i-l;l . ~~~ 
I'/~ ~-,If"' In .an w or op schrijven dd.l4 Maart 1947, · 

If'~ .. Nr.B.X.ll999,Geheim,betreffende R.C.P. ,bericht de I.D.Delft U 

dat de personalia van Combrink,Langenberg en Lindenburg als 

\ . \ 
\. ' 

c 

volgt luiden: 

?,J:>I1.)obl'foCOMBRINK.,Hendrikus Johannes,geboren te Hof van Delft,25 Febru.- ' . 

ari 191.3, journalist ,wettlfl.Oedelijk wonende te Amsterdam,Stu.ijve-, 

sant 19 I.Hi:j verklaarde op 5 Maart 1946 tegenover de Fransche 

p-olitie ,dat hij econOmisc.h secretaris v~ de R.C.P.Nederland 

was.Hij atond tot 1939 in het bevolkingsregister van Delft in-~_\~ 
geschr~ven,doch verbleef nadien veelal te Delft aan het adres' 

Rotterdamscheweg 67. 

Zie omtrent Co~brink de berimhten van de I.D.Delft nrs.9/45, 

150/46,182/46,n-r.225/46 en Uw berichten Bureau B.l263/VII'46 

M .. N.Geheim,dd.30 Aprill946 en Bureau B';nr.243/VII'teheim, 

dd.6 Oc~ober 1945. 

~ '~ 

_"~'>.!:> ll.t7JLANGENBERG,Hermanus Theodorlls,geboren te Zu.tph$n,22 Maart 1900 ' 

:fabrieksarbeider,wonende Koningin Elc~malaan 109 te Delft. 

Zie omtrent.hem het bericht nr.l50/46 van de I.D.Delft. 

V'N;i .... LINDENBURG,Maria .Anna;geboren te Delft,24 September 1912, 

leerares,wonende Raamstraat 4 te Delft.Zij is Dra.in de klas

sieke letteren.In den nacht van 21 op 22 Mei 1946,werd zij door· 
' 

de Politie te Delft op straat aangehouden in verband met het . 
aanplakken van biljeti;en waarin door de R.C.P.tot algemeene 

werkstaking_werd aangespoord. 

Hierbij waren behulpzaam de navolgende personen: 

-~v-VROOM,Jan Pieter de,gebore~ te 's-Gravenhage,23 December 1919, 

bankwerker,wonende Cort van der Lindenstraat §0 te Delft •. 

~ ~~~ COM~RINK,Gornelis,geboren te Delft,9 December 1918,wonende 

Theresiastraat 18 te Delft. . 

i'ii-t\t"STEIJGER,Cat_,harina Wilhelmina,ge~oren te Delf.t,lO September '1914 

I 
i 



i . 
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\(,tLV geschS..i;d~n van A.Nieuwenhuij ze ,wonende Theresiastraa:t 15 te 

Delft en 

~~iCOMBaiNK,Petrone1la Wi1he1mina,geboren te Delft,8 Msart 1917, 

K-wdechtgenoote van A.Staak,wonende Theresiastraat 21 te Delft. 

Verder bericht I.D.Delft U dat in bericht I.D.Delft,nr.150/46 

L de naam genoemd wordt van o.a. BRULS,Mattheus Hendricus,geboren

te Delft-,18 December l913,wonende Botaniestraat 9 te Delft. 

Bruls was reeds voor Mei 1940 een zeer persoonlijk vriend van 

H.J.Combrink voornoemd en kwam veel op vergadering~n van de 

R.S.A.P.en aangenomen kan worden dat hij de gedachte van die 

partij wel was toegedaan. 

Omtrent de overige leden is te Del..ft niets kllllneil blijken. 

Dezerzijds zal echter get:racht worden de personalia van de~~:· 

overige leden te verkrijgen,waarna bij gunstig resultaat,deze 
\ 

alsnog aan U zullen worden opgegeveil.._ 

I.D.Delft 
Aan den Heer Hoofd van den C.V.D. 

Javastraat 68 

1 s.-Gra venhage • 

1 

\ 
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Verzonden 
aan: 

In het best~ur van de afdeeling 's~Gravenhage van de · 
Revolutionnair-Communistische Partij (R.C.P.) hebben eeni
ge mutaties plaats gehad en bedoeld bestuur is thana ala 
volgt samengesteld: 

Politiek Secretaris: · 
H~o Hermann DRENTH, geboren te Haste (Dld.), 23 Fe

ruarl 916, barb!ersbediende, wonende F.rankenstraat 55b 
e 's -Gravenhage ; 

Economisch Secretaris: 
Andries DOLLEMAN, geboren te 's-Gravenhage, 23 Novem

ber 1919, boekhouder, wonende Linnaeusstraat 256 te 's-Gra
venhage; 

Or!anisatie Secretaris: 
wi iem Frederik DOLLEMAN, geboren te 's-Gravenhage, 

2 Mei 1921, kru!denler, wonende Vreeswijkstraat 689 te 
's -Gravenhage; 

's -Gravenhage, 
~~~~~~~~~~~~~~~~e~n~s~t, wo-

Colportage-leider: 
~ Albertus Johannes VAN DER ZWAN, geboren te Leiden, 22 

Januar1 1912, chaut:t!eur-monteur, wonende T'rekw~g 27 te 
• s -Gravenhage; 

Centralen Veiligheidsdienst, alhier. 

C' ,-,-·(.I 1 I"" I 
v,~ .... --.u u 

~--~-------- --~---· 

-1 
Cmtum ..... _ _i!:_:~::-·_'¥/......., _ _:l 

----···· ___ ........,_,_, 
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ZJ!:i.R-- GERE,IM - . 
VERSLAG van een op •.:{oensdagavond, 2 .April 1947 in perceel 
Nieuwe Heerengracht 51 te l~meterdam gehouden ledenver(::;ad.c
ring van de Revolutionnair Comnuni~tische Partij (R.C.P.). 
Aanwezig waren 14-pereonen. , 
Ernst Peter MULDLR, geboren t.e V{el:per, 28 December 1912, 
voorzitier aer R.C.P., voerde het woord over de mielukte 
fusie N.v.v.-E.v.c. en over de internationale situatie. 
Alles in den gees t zooals ttD:E. ·,rRI:OUJiE." e En en ander ·zie t. 
Hij wees er ook op, dat de R.c.P. helaas te weinig in d~ 
bedrijven verankerd lag om een stimulane te kunnen zijn 

, voor de door haar gedachte politiek in de E.v.C.·Hij was 
verder van meening, dat Ameri~ta een omsingelingepoli t:\.(c;k 
voerde ten opzic'·" te van de Sowje t-Unie; hij verwachtte 
derhalve in de toekom.st een radicale houding van de com
munietische partijen, zoowel' in Frankrijk, BelgH! ale in 
Nederland. 

Een aanwezige bedrijfs(haven) arbeider was op deze bijeen
komst erg welkom en geho·op~ werd dat hij be-reid zou zijn 
om in de haven een kern van menschen te vormen, die op 
den gronde1ag van de, H._C .P. 9 poli tiek bere id zouden zijn 
om gezamedijk de :r.~v.c. te etuwen in radica1er vormen. 
Voor de uitvoering van het voorbereidende werk daartoe 
wordt binnenkort een avond vastgeete1d, wa;,·r deze acti~., 
in same nwe rking met he t afde e lings bu: tuur Amsterdam, za1 
worden.uitgestippe1d; · 

In ,Rotterdam, waar de R.c.P. be.wc:c:rt wat meer in de :nc1k 
· te brokkel<;n te htbben, za1 op 1 Mei a.s. eEn vergadering 
plaats vinden in samenwerking met de E. v.c.,aldaar, "t<-::n":"' 
minste ale Berend BLOKZicTL , ge-=n' epaak in het wiel st,;;:.ld"• 
In AmstErdam zal deze dag ~£1- e~::~. o~enbarE bijec:rrkomst ~e.::
vierd worden in gebouw n.oE.J.JiliVU.I:!;n, wa[r HErman LANGEND.L~.i.\. 
dan za1 epreken en waar voor afleiding ~a1 worden gezorgd 
door Niek :E,NGLL.;)CH'-'lh.N en Anne FOL.filiRS. (LangE ndij k is he t 
pseudoniem van:Hugo Herman D.J.bNTH 9 gebor,::n tc Haste 
(Dld), 23 Februari 1916, wone:nde te •s-Gravsnhag·e, lid 
van het Centraal Comite der R.C.J?. Nisk Engelschman is 
verm .. id2ntiek aan den toone~.:lspeler: Nico ENGELSCH~'M.N, 
geborcn te .A.nsterdam, 12 November 1913 9 wonEnde te Amster-# 
dam. 

Nog werd vernomen dat de: rcdacte ur VEa1 11 D~ TRIBUNE•• Solo
mon SA.N·r:E.N, 'ge bore ,-j te b.ms tt:rdam, 3 Au.gus tus 1915 zich 
momentEcl to_ParijE bevindt. 

Harm \,/QLF, geboren te Recklinghausen, 15 December 1914~l"1e-J 
hoorende tot, de "Rudolf Rocker Stichting" 9 thans Nedt:r ~:. 
lands chen Bond van Vrije Socia1isten", is. ook lid geworcle . .n 
van de R.c.P. 

· Typ:MN. 
Co1ladR. 

; ' 
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6p Woensdagav~~~Ap£~bJJ947, ~ in percee1 *ieuwe Hee-
rengracht 51, ~~Qr,~_1eden van de 

· · istis e ar R. C .P.), v;aareij l"P par-

-QjC~t!a::n~~r~:n· .. 
Ernst Peter MULDER, geboren te Welper, 28 December 1912, 
oorzitter der R.C.P., voerde het woord over de mislukte 
usie N.V.V.-E.V.C. en over de internationale situatie. 
l1es in den geest zooals#DE TRIBUNEijeen en ander ziet. 

/ D wees er ook op, dat de R.C.P. helaas te weinig in de 
bedtijven verankerd lag om een stimulans te kunnen ZDn voor 
de door haar gedachte politiek in de E.v.c. Hij was verder 
van meening, dat ~~erika een omsingelingspolitiek voerde 
ten opzichte van de Sowjet-Unie; hij verwachtte derhalve in 
de toekomst een radica1e houding van de communistische par
tijen, zoowel in Frankrijk, Belgie als in Nederland. 

Een aanwezige bedrijfs(haven)arbeider was op deze bDeenkomst 
erg welkom en gehoopt werd dat hlj bereid zou zijn om in de 
haven een kern van menschen te vormen, die op den grondslag 
van de R.C.P., politiek bereid zouden zijn om gezamen1ijk de 
E.V.C. te stuwen in radica1er vormen. Voor de uitvoering van 
het voorbereidende werk daartoe wordt binnenkort een avond 
vastgeste1d, waar deze actie, in samenwerking met het afdee
lingsbestuur Amsterdam, zal worden uitgestippeld. 

~~ In Rotterdam, waar de R.C.P. beweert wat meer in de me1k te 
1'1--'~ brokke1en te hebben, zal op 1 Mei a.s. een vergadering p1aats 

~~- vind en in samenwerking met de E. V. C., a1daar,'" tenminste als 
Berend BLOKZIJL geen spaak in het wie1 steekt~ In Amsterdam 
zal deze,rdag ln ,,een openbare bij"eenkomst gevierd worden in 
gebouw 1'BELLEVUE, waar Herman LA..NGENDtJK dan za1 spreken en 
waar voor af1eiding z wo gezorgd door Niek ENGELSCHMAN 
en -~e FOLKERS.(. ijk is het pseudoniem-van: ¥9~ 

t 
./V Herman DREN'TH eboren te Haste (Dld.), 23 Februari , wo-

v nende te 's-Gravenhage, lid van het Centraal Comite der R.C.P. 
Niek Enge1scbman is verm. identiek aan den tooneelspeler: 

~ico ENGELSCHIVIAN, geboren te Amsterdam, 12 November 1913, 
won end e Jei!:l?.:.,'U:l:Re FOIID~ i~ o:nbekend. )-j. 

\ Nag werd vernomen dat de redacteur van'DE TRIBUNE; Salomon 
V S~tlliTl.flN, ge"W'en te Amsterdam, 3 Augustus 1915 meerma:len 

~O!'!';<!';<'<e" - momenteel iz' Parijs ~.J..:-d . 

~arm WOLF, geboren te Rec~li~ghausen, 15 December 1914, ~-v---- ---- b e 
uRu o f Rocker Stichting :' thans N r1and sch~Bond van Vrije 

- Socialisten/is ook lid g~wor en van de R.C.P.# ......... ,4xz,._ 

~~\..__,·tv-~__, .J;}c:;;;:;r-~;~;,:;-.-,~7Lf ;~~~;.~~-.-¥-.2-:-
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Uw brief: BX 11997 dd.l3.3.47. Amsterdam, 

..-------·,·~ Onderwerp: R. C .P .. 

Bijlagen: 
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\ 

\ 
\000-10-46 

Geheim. 

1_¥_o~lgn_o·----f 
J 6 APR.l947 

In antwoord op Uw bovenaangehaalden brief wordt medege
deeld, d at het d ezerzijds niet onwaarschijnlijk wordt geacht, 
dat de daarin vermelde samenstelling der Amsterdamse lei
ding van de R.C.P. juist is. 

·rot dusverre is van hen hier het volgende bekend: 
a. Theo van TIJN schijnt een student te zijn, die als pseu

doniem: L.v.d.KOLK, voert; hij werd in 1946 door het 
partijbestuur voorgesteld als lid van het Centraal Co
mite; thans zou hij belast zijn met de scholing der par- 1 

tijleden; 
b. Hermanus Cornelia VONK, geboren te Gouda, 1 Januari 

1903, tYPograaf, wonende alhier, is de man, die ala 
verbindingsman fungeerde in de landelijke leiding der 
E.v.c.-oppositie, en, die in Werkend Nederland van 2 
December 1946 de daarin gepubliceerde motie van het 
personeel van Ehrman ondersteunde; bekend is, dat hlj 
minstens vanaf Januari 1946 lid is der R.C.P. en toen 
ten tijde propaganda maakte voor DE RODE OCTOBER. Ver
leden jaar maakte hij ook nog deel uit van het bestuur 
van de plaatselijke bedtijfsgroep Grafische Industrie 
der E.V.C. Hij is geabonneerd op DE TRIBUNE. Zijn gege
vens werden reeds eerder doorgegeven; 

c. Willy de BOER, geboren te Amsterdam, 25 Februari 1919, 
electrician, wonende alhier, werd, evenals de sub .§!· 1

1 

genoemde, indertijd voorgesteld als lid van het Centraall 
Comite. In DE TRIBUNE -op welk blad hij is geabonneerd- 1 

dd. 1 Maart jl., tekende hij namens Amsterdam het her- I 
denkingswoord ter gelegenheid van het overlijden van I 
Rie van Zuilekom. 

1 
Deze politieke groepering blijft de aandacht houden. Bij j 
het bekend worden van nadere gegevens zullen deze U on- ·

1 middellijk worden doorgezonden. . 
---------------------------------------------------------~~ 
VERZONDEN AAl~: Hfd. C. V .D., Haag. F. 2.1 

I 
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J-tH; G E H E I M. 

REVOLUTIONNAIR COlliDITIT~ISTISCHE PARTIJ (R.C.P.). 
I 

Van betrouwbare zijde werd vernomen, dat het lid van 
het Centraal Comit~: 

Wauter Jan TIELEMAN, geboren te Melissant, 23 I.laart 
1920, ass.accountant en journalist, wonende'Oltmansstraat 
14 alhier, van 3 tot en met 5 Mei j.l. een bezoek heeft ge
bracht aan de Franse Sectie van de 4e.Internationale te 
Parijs. 

Het doel van zijn bezoek was om van de F.ranse Sectie 
geldelijke steun te ontvangen, teneinde in staat te blij
ven het weekblad "De Tribune" te doen verschijnen. Het ge
lukte hem om voor dat-doel een bedrag van f.l75,-- te -ont
vangen, welke bedrag door hem is afgedragen. 

Verzonden op 10 Mei 1947. ~ Volgno. aan: het Hoofd van de C.V~D., alhier. 

!1 3 ME11947 .. 

I ACD/tr/J~ 
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Uw brief: -

Onderwerp: 

1 4 JUNI1941 
Amsterdam, 12 Juni 

Huishoudelijke 
vergadering R.C.P. 

/ 

{ 
\ 

Bijlagen: 

GEHEIM. 

A an 

1000-4-47 

Op Woensdagavond 11 Juni 194? vond in het gebouwtje aan 
de Nieuwe Herengra6ht een huishoudelijke vergadering plaats , 
van de Revolutionnair CoJDI.Q'1!ri!sb1&e!!8 !a±'f1j, waarbjj 15 leden • 
tegenwoordig waren en waarin nogmaals de kwestie "royement 
Molleman" werd besproken. 

Er was een brief' binnengekomen van Molleman, waarin hij 
mededeelt, de vorige keer onverwachts te zijn weggeroepen 
om een vergadering van steenarbeiders in Wageniagen toe te 
spreken, waardoor het hem onmogelijk was toen aanwezig te 
zjjn •• 

Molleman is thana aanwezig. 

Hij erkende, dat de dief'stal indertijd in Den Haag bl;j de 
heer Van Schaale, door de E.v.c.~leiding, met aedeweten 
van Blokzijl, ten uitvoer is gebraCht. Het geie1e oppositie
materiaal, waaronder de presentieljjst der conferentiebe
zoekers en a e opposi t1e-led enl.ijst, met al1e correspondentie,, 
viel in :band en van de E. V .c •• Op deze ledenl.jjst stond oolt · 
bij verme1d. Van Schaale had, na het verlaten van het E. V .c.- . 
kantoor in Amsterd81l, vergeten zjjn tas mee te nemen; in die 
tas zaten de contributiestroken, die hij aan Van Schaale 
had verstrekt om ledennamen op te geven der oppositie. Die 
tas werd op het E.v.c.-kantoor opengemaakt en Molleman werd 
op grond van het feit, dat zjjn naam ook voorkwam, voor 
enige dagen geschorst en mocht zich toen niet meer vertonen 
in het E.v.c.-kantoor. Later kwam Blokzjjl bij hem thUis en 
tijdens die bespreking heeft Molleman de naam van Leo ter 
La are genoemd. Dat hjj enige weken later werd benoemd ala 
secretaria van ae E.V .c.-Chemische - en Middelgro-te Bedrij
ven, vond zjjn oorzaak, volgens Molleman, in het t'eit, dat 
de E.v.c. groot gebrek had aan geschoolde vakbondsbestuur
dera; hij aanva.ardde-- deswege deze funetie, mede om, gelijlt 
Lenin leerde, ~et list en leugen de partlj (R.C.P.) van · 
dienst te zjjn". 

Ernst MULDER (meexmalen opgegeven), die ala partj;)oestuurder 
Molleman beantwoordde, zei niet meer te zullen ingaan op ae 
door Molleman gemaakte :fouten inzake o.m. het noemen van 
Leo ter Laare, maar dat men bovenal poli tiek niet kon tole
reren, dat een partj;)oestuurder van de R.c.P. de f'unctie 
overneemt van een in de oppositiezjjnd katholiek: lid der 
E.v.c., nl. Jansen uit Maastricht, die niet bereid was om 

voor 
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voor Blokzijl te buigen. Ja.DSen had dan ook aan Mulder 
per brief laten weten, dat hij zulks van een oud-Jl.S.A.P.-er 
(Molleman) niet had verwacht. 
J4ULDER steld e tevens vast, dat na het royement van tilleman 
van ZlJn hand artikelen in "Werkend Nederlandn verschenen, 
die volkomen in strijd waran met de politieke lijn van de 
R.C.P. 
Ook het feit, dat Molleman de richt]jjnen in het vak:bewe
gingswerk, gegeven door het politiek bureau der R.C.P., 
niet wenste door te voeren, maakt zijn lidmaatschep van de 
R.C.P. onmogelijk. 

Na stemming besluit de Afdeling Amsterdam het royement van 
Molleman te haDdhaven. 

Daauitgestotene wordt dan verzocht de zaal te verlaten. 

Het is inmiddels half elf geworden; de voorzitter deelt 
~an made, dat de celleider,de KNEGT (= Bertus de KNEG!, 

geboren te Amsterdam, lo November 1918, metaal.bewerker, 
wonende alhier) door voortdurend verblij:t buiten de stacl, 
niet meer in staat is de aan zijn,functie verboDden werk
zaamhed en te verrichten. VELLINGA ( • Wiebren VELLINGA, 
geboren te Amsterdam, 18 November 1899, havenconti'81eur, 
wonende alhier) zal deze f'unetie overnemen. 

1\ _)Door ziekte gedwongen ka:r1 ook Herman VONK (meermalen op
\~/gegeven) niet langer het werk b!jjven vervul.le:a van eeono

miseh secretaris. Hiertoe is bereid gevonden E.ZIJLS~RA 
/( • Eelke ZIJLSTRA, geboren te .Amsterdam, 5 Januari 1893, 
· houthavenarbeider, wonende alhier). 

Daar niemand tegen oeze candidaten iets heeft in te brengen 
worden ze beiden opgenomen in het bestuur van de A.fdeling 
Amsterdam. 

------------------------------------------------------· 
VERZONDEN AAN: Hfd. CVD., Haag. 

H.C. Asd. 
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s~amta. poll,1ek seoretaris 
B.Jtul4er. organ1sat1e • 
.A.Dolleman, ·economisoh • 
w .z .fiele.man . 
W.de Boer 
·B.l.Oombrink 
·-'lh. YSn 4f1Jn 
lt.lfam,zah 
R.Drenth 
N.Z .de Boer 
l.Penders. 
Toor Heder~and heett de politiek secretar~s van 

de R.C.P. • s.santen, zitting 1n het International 
Exeouti~ Committee. 

RJ:l HOO:ID TAN DE CEN'l'RALE 
r VEILIGBEIDSDIENST, 
1 _lrpamens daze: 

De Beer B.Wlj ~u1zan
P1et A~ntuurstraat &4 
BBEDA. . J.G.Crabbendam.. 



..... 

UIT.TREKSEL~ 

'Voor QJ?. ... l.J~7.. ............................................................ .. Naam ..... R •. Q.*.:P. ....... o.rgaui.s.at.ie ............. : ....................... : ......................... ·· 

Origineel in .O:P ..... 6..7.~ ... : .................... ; ...................... :.......... Naam V.e.rkade.~.s .... F.abri.eken ... N.Y •....................................... 

Volg nr ......................... Ag, nr .... ~.~n.~-~ ............ : ....... Aard van het stuk ................................... · ..................................................... :. .. .. 

Mz. I .•. P. ...... d~n ... R.aag ..................................................... Datum .24 ... '1 .•. 4.7. ........... :. 

Van b$troUWbtU.-e zij\lc <tt>erd hot ·.01,geo4e medegedee.ld: · · 
Op :»~eg._ Z2 Jul1-'l~V \1Q2!d 1n <le nor~ te Amste~tllln. 

en pe1.'086l $Vl. do R.e1zeragrao.b.ti V{):tgadc:trd door de letd~ ..t1gunn: 
van de G.P.n.-.de .tt.v .c • .,de B•G4.l). en bet A.lf.J .v. en .ae Perl:driipoe-
nan .:tndOn.&Sla,.. Onder n.eer W&1180: · · 

1!~ DE GHOOT, lltmk OOR'f/~.Alt, ~l..IlO.l!;JJ &n Djaje~ ~0 aamte-
zig~ . - . ~ 

·. J.:r \1erd beSloten tot eGil :h?.l'O~;;lS~ i.n.g op IK>en.$4~ 23 JtillJ.94.ll 
aver te gaan .• Hot b&stuUr von® E .. v:.c. was ni'et eetUtt«r.liG~tca . 
aanzten v:an 6en algteebn s~beal.ul t. 'J!et bezwfit~· . varbqnden Qan. . 
.~n algotleDe sta7:"'..1ng• \76f3 het .~tb-t;on ~81.1 hot be:nodl:nda gel-d. t)$. - ·· 
c •. r .. n-.· heef't eon vocrl0Jli8Cf· lo..Qi• g06loten b1.1 vamoii!U&n<ie tcbr1• 
k.,_.ten, . &.,-.. ~ ten b&bt'@e 'van t.4o.ooo.- · . -

. . De ~ de :hVC o:hg~ .orgerd.aati.G ~an. ?.e11adoo. en HtWen-etl . . 
~rtarboS4fl5 ~ beel:o~"&o~ .~t.t:lklng ~ 1ie· g~ enJ g~ . 
uerkzaari.beden aMr to '9'err.tcbta · op a~ dle ~~ I..lldie bo$tc::Gd 
z1Jn. Dt't ber1cht m~t.fd: aan de i.J01Ul: .&It .aan ·!let vtei-eldV&rbond van· ·.·· 
v.at.-ve~ ~.ne~ het v~. d-o lW~l..andSe ·aohe}JG~-· 
te b()ycottf.wl:f. -. . . . 

De Jnor;e11jkhe1d we~ besproken. do o;n(farJta de stW:i.ng tQ:O!i i.l!t- . 
v'~ aollepEm 'beG~. YOOJ1· 1rutle .• · to a~re.n.. · VtlO.t' d1t 4ool. 

_. r .r" hMft nen t;os~orbratidplaten n.odta, dte u.1 t llruSseJ. 1;100~ ~-. 
~ . ....._. ueze brandplaton zou4en t.'13·.dena ae rots 'tot zeU'outbrtwti.oc over- · 

{!881l. ., • I . • 

uo c 1i~1klnt.:;f;1Jeolon t1ertlen vanu.t. t Ar:lS~rdttrL · op Dih$uae, ~ ,Jul.1 , 
19471 d~ m1dox~s. naar- d'(f ana.~ plaa1iQ-en doorc;egoven. 
llet• door bovengono~e ~sturon cen.tF.lCll bealtdt, t1erd doorceeoven · 
8811 lll;'USoel en aan I'~• vru.ltnAar bet naar :r.:,oal~ou zou- uo.rdeo. d~~ , 
g-egQ'f'On. . ... -- . . ' . . . 

. -Voor -de leden van de F~rt~an Indo.t1oo1a uootsaat {fll<>;.;e..nhcd.d, 
ond-er _te dutloon,lhdien 41t n0d-1t; zou· ZJ:jn. Voor d£ti_ dool 1B reed8 . 
oon fonds t;GVortll./ ...._ 

De l.e1donde t~gw.-en van ae-c.:t.N. lt-el>belial,.i eveneo-.na onderduik... .. 
ad.reaaen 1a jJl"'llte.Grooincen w-1. ;;-zr1ooJ,.w.-u1, b!j ;.;annnn:i.Btisoh g&onen.-
te~.e boeren... . , · - · 

11: oootaat bi,j deze pc rso.neu ancst voor ean kreoiltlc opt~--sden 
1r"'m.t. fie l\1l1-tie en van de r:.d11tll1:ro r.looJlt. · 

Uitgetrokken door .... --~c;lG: ........ ,,~ ................... , ............... , .... ,:.: ........ Afd./Sectie -¥.!.P. .... ~---········'······· Datum -~-~-~-~-~~ ............... . 

AL. 17249~' 47 
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A F ZENDER: G E AD RES SEER DE: Datumccp.datumv.posutempel> 

Nadere behandeling van het stuk: lnstanties, aan welke dlt wordt gezonden: 
Aangehouden I Voorl. aangehouden I Vrijgegeven 
Terug afzender I Bijgevoegd / Gefotografeerd 

Kantoor/~~P.. . Afd./Tafel Censor Controle Datum, waarop gecensureerd: Medewerking aan: 

»elttf.·••· 

N. B. ·sovenstaande mededeeling werd verkregen uit particuliere correspondentie en de vertrouwelijke aard daarvan dient steeds in acht /~·· 
te worden genomen. 
In verband hiermede moet deze mededeeling slechts ter kennis worden gebracht van die officieele instanties, voor welke zij van 
belang kan worden geacht. 



26-8-1947 Gevr. aan vertegenwoordiger off. 

:t 
Fr. inst~tje 

1 

llRGI!I'l· 

I I ' 

Deux delegues hollandais, lc~s nommes 
S, SA..~.f!lN . t.·o9 6 

et W • TI.EI..l!.IIAN 1 t!J Y 
::nembres du R.C.P. (Parti Revol. Comm..}sont partis 
a'Paris nour y assister au congres·euro~en Trotzkyste, 
lls ·Y re~teront environ trou sema.ixles. 

' :priere de nous renseigner, si po;.sible, de toute 
urgence de le\J!3 faits at geates. la nature des 
discussions et les declarations f3itoo par eux ~ 
l'occaaion de ce congres. 

2-9-1947 Rectificatie, medegedeeld aan vert. 
off. Fr. instantie: 

Congres se tiendra ne pas a Paris, mais 
quelque part en France, salon source 
" dans la montagne:' , ou prennen t part 
lee deux deleguee .mentionnee dge la demande 
du 26-8. 

·. .' 

l 
I! ( ... t__., •./ 

d 



/ 

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

:.'· 

Doss .15/104. G E H E I M. 

verzonden 
aan: 

Van betrouwbare zijde werd vernomen, dat het Euro
pees Internationaal Con~res van de 4e.Internationa1e n1et 
wordt gehouden te Parijst ·:------·---~--~~···----~~------··-- -- ........ -.-· 

be 4e.Internationale zou in een onbekende plaats in 
de bergen van Frankrijk voor het houden van dat congres 
een villa gehuurd hebben. 

Tevens werd omtrent de 4e.Internationale vernomen, 
dat de Nederlandse afgevaardigde, Sal S.ANTEN, _de _opdracht 
heeft gekregen om een verbindingsman voor de 4e.Internatio
nale te zoeken. Deze man moet een sectie van de 4e.Inter
nationale stichten in Duitslana-;-aaar'""geoleken is-; <1a't 'lfl-

-- daar~groeper'f"commuri1sien-oest"aan, die sympathiseren met de 
beginselen van de 4e.Internationale, doch van elkaars be
-s.taan niet afweten. 

~~ Verder moet hij die sectie organiseren, lectuur ver-
spreiden en de scholing ter hand nemen. Ook de Russische 

/ zOne van Duitsland moet die verbindingsman bewerken. 
Santen ~s er echter nog niet in geslaagd een geschik

te figuur te vinden, daar de Nederlandse leden van de 4e. 
Internationale, wegens de critieke voedselsituatie in 
Dui tsland, vooralsnog het nbod van_,de Jf~nq h-e-~e-
zen 8 1 p::::>,. L'. 1U 8 • ~I \,_ • 

op 2 September 1947 ------------------·-. 
he t Hoof d van de 0 • V. D • , a 1 hie r • ! .. , .. , ;: 2 , , I ~ 

! ---- '1 
I • 

C.:..-..m: .1·-f/· ~) ~ 
_____ _...1 ___ ~--~--~~ 



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

:Ooss.l5/107. 

~:;;~. oPGELEtll . 

G E H E I m. 
~ 1 9 SEP l947 ~I 

ACD/l!JOlJ. 
REVOLUTIONNAIR COMMUNISTISCiiE PARTIJ (R.C.P. • ftf 
Hierbij wordt toegezonden een schrijven van bovenge

noemde partij, dat aan alle leden van die partij werd toe
gezonden van het Politiek Bureau. 

Bedoeld schrijven is namens het Politiek Bureau der 
n.c.P. getekend door ;Qick VERVOQflN. 

Dick Vervoorn is de scfiuflnaam voor Ernst :MULDER. <\.., ~ - ~\))>-' 
Verzonden op 17 September 1947 l ___ c __ ·'""_·::-:-_ .. ~_~_~~.~~- L· ___ ... -·--·. 
aan: c.v.n., alhier. ~ ··-··------+ 

~ I .. , , , 
~ 
' i 
I 
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R E V 0 L U T I 0 N N A I R c 0 M lVI u N I s T I s c n· E ~ 
' ~ 

p A R T I ;r 

Amsterdam, 16 Augustus. 1947 •· 
... 

aan de leden der R.c.P. 

L AN D E L I J·K E C .0 N F E R E N T I E 0 P 

.2/ EN. 28 S£lfT!@ER TE AMSTERDAM 

Waa:rde Kame~, 

Reeds en:l.ge mn.len moest onze landelijke Parlijconferentie woJ'(len 
.,. uitgesteld. Dfjaze JiU was de~tief' vastgestEU.d op 30 en 31 Augustus a.s. Wij zijll 

echter genoolizaakt deze datum te laten vallen, daar dan een interila.tionale eonfeo-
renti·e pln.~ts v.i.ndt, ter voorbereidirig van het wereldcongres der Vierlie Intern.a.ti- :. ~ 
onale, het welk aan het einde van dit jaa:r of begin volgend jaa.r zal VIOrden gehouden. . 
Gezien de bela.ntfrijke v.l"D.t';l.gatukken, diie op deze intem~.tionnle conferentie a.an de o~ · 
de komen hebberl"we .gemeend, onm:i.ddellijk :no. het beijindigen da.a.rvan een londelijke , 
eonferentie te. moeten oreaniseren. · · 
Deze v.i.ndt plnats op 27 en 28 Septem"ber te .A.mste:rdam. v 

. , . Het is van belang-, dat alle led~, ook ui t de meest ~:~.fgclegen del en. 
van h~t land daar rk"'..ll'Wezig zijn. Da.a.:rom moet~n de afdelingen en voor zover er in plc.r · ··· . .,. 
sen geen a:fdelingen aanwezig z:ijn de leden, onm:i.ddellijk beg.innen, voorbereid.ingen, 
tot deelneming aan deze eon:ferentie te treff~n. In de eerste · pla.ats betreft da.t het 
bijeenbre~n von de rei.slmsten.. Voxmt spa,;)r~sen. Laat de llf'cielingsbesturen een 
kamern.ad Oanwijze~ diG de gelden int. 

Binnenlmrt zul.len mee:rdere mededelingen volgen. In ;de a.f'delingen 
meeten H.R.vergaderi.ngen wo:rden geo:rgo.hi·seal'd, waa.:r de agenda van ~ oonferentie 
wordt besproken. 

·., 

.. 
met kam. sroetezlt 

nnmens het Poli~iek Bureau 

der R.C.P. 

Dick Vervoom. 



_ .. ___ .....,...,..,. 
Vc/~; ,:), 

INLICHTINGENDIENST 
AMSTERDAM 

No. J.D. 8382-14/47. 

Uw brief: 
Amsterdam, 18 

Onderwerp: 
·circulaire. 

Bijlagen: 

GEHEIM. 

(_ 

A an 

1000-4-47 

----.~ 

BUREAU B ~ 
\ 

L:__·"'-·--~---~-~--~f--·+~--~· 
I 

Hieronder vo1gt i-n afschrift een dd. 16 Augustus 1947 geda
teerde circulaire van de R.C.P. 

"Aan de leden der R.C.P. 
aLA.ND-~~J~IJK'!~ COHJ!il:R: 1~HTDJ OP 27 en 28 [3 !;J)TlmiiBER TE AMBTEHDANI • 

..,.... • ..............,.,me~~~~~-F~!l'-

!!1~\Taa:rXJ e Kameraad, 
11Reeds e21ige malen moest on3e lande1jj}:e Part:ijconferentie 
"worden ui tsesteld. Deze nu was defini tief vastgesteld op 
1130 en 31 Augustus a.s. :,vij zijn echter genoodzaakt deze 
"datum te laten va11en, daar dan eel~~~~ii~le..~rM:~
"rentie p1aats vindt, ter voorbereid~ng van het wereldcon-

s der Vierde Internationale, he~ve1k aan het einde van 
11 ~ Jaar O.L oe, ge Jaar zal worden gehouden. 
1'Gezien de belangrijke vraagstukken, die op d eze interna
''tionale conferentie ~an de orde komen hebben we gemeend, 

110mnidd el1:ijk na het beeindigen daarvan een la:n d elijke confe
nrentie te moeten organiseren. 
"Deze vindt plaats op 27 en 28 September te .Amsterdam. 
~~et is van belang, dat alle 1eden, ook uit de meest afge
"1egen delen van het land daar aanwezig zijn. Daarom moeten 
"de afde1ingen en voor zover er in plaatsen geen afdelingen 
naanwezig zijn de leden, onmiddellijk beginnen voorbereidingen 
"tot dee1neming aan deze conferentie te treff'en. In de 
"eerste plaats betreft dat het bijeenbrengen van de reiskos- · 
"ten. Vorm~ spaari::assen. Laat ? e. afdelinc;sbesturen een kame-~ 
11 raad aamVlJZen, d1.e de t:;elden 1nt. -
"Binnenkort zullen meerdere mededelingeri volgen. In de afde
"lingen moe ten H .H .-vergad eringen vvord en georganiseerd, waar 
nde agenda van de conferentie wordt besproken. 

i:.l et :!:;:am • c;ro et en, 
Namens het Po1itiek Bureau 

der R.C.P. 
1 1 ~ 11 Dick Vervoorn (=T!.:rnst Mulder, geboren 
!.r J)!J/J.' -----~ te 'delper, 2t?.l2 .1912) 
I ----------------------------··· .. -------------------------------

V GHZONDI!.:IT A.AT:i: Hfd. C. V .D. , Haag. F.2. 
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~---~-- -··---·~ ·-·~--~· I ACD/.2/tt.l 

( 

( 

\--~----·--· ---------· ·- ------ ..:\msteroam, 30 i3e.r~tenber 1947. 

L--·- ..... . . - .J -.if-• YZ J ~ 
v· .;..:~0LAG L.mc1 el 'jke cln.-rer8nt·ie a c~r Jevolu~cioP..:..'1aire Gommunisti-

--. t'. - - -) ) 1 ~ • '%!. "' "7 in .... -sche l;r.ll' r ~.u . .:_. , ;_;e1ouuen op l.c..verac.g ~ en LiOn-
em er 1947, in ::;eoom~i D.~ hC:~"UW te ..:;msterdarn. 

D:~:5L I · ( ..:;<J:i:; crcJ o..e; 27 .:_:>::;pter:-:ber l9L~7, o.E!JlV3J1~ 20 uur) • 
po~ .,_ 

l!.:.~ll 60-tal .)GrS0119n Haren cw.n·;'!ezig. 

· /l')]""~ • ''f1-i'·:.> : -u-r.T:J:;'{ ··;:-.1)0r·"'l1t{~: . ,Jolner ?<'3 ·:::r"'cer·JbP.r 1012 fun-V.-=-·-l. .... -'~ __ .J_ ... .J..J..l. .L.1 .._...._... ............ , ..... ~.... ...... ... ,-u •. ~~:v , ... , __ ..._, __ "" ..; , 

- geeroe u.ls voorzl t"ter: l-Dj dl:ie :; e in een korte in1eiding het 
werk clezer cor:,:f.er::ntie in. ~: deze avond b7am aan de orde: 

·~;,..,~f·· 

Versl~ v:m <J e l)GS::)reJ:in:;en, :~~:::hOIJd sn j_n Parjjs-, van de 4e 
J:nte::t_.:'nc·.tionele_ (( ni te2n·_:;ezet cJ oor 2Tol ~· ' · ( =i_jalor:1on .d_d·:'r~N 
: ··pl'0.,..."'1'1 tP : r·J;~-!-r->1'•r1 "'' ·, ;:: 1' ·::·,-.. .-:tllc-- FIT-5 .:....~ ~ ,._} _._ '. .. ·- ..J __ .!.. ,_, .) ........... -c-... ' ..,...' ..... _ -. _;J --- ,..J _1-

Ver312.~-::; v<:m de :pol:Ltiel-ce toe:Jtand in ~:eCsrl:.md (uit te spre
ken r:,oor Henricus ,Joh0..nnes CULD_:IlfK, ;_;;)!Joren t.-a ~!of van 
.:Jelft, 25- F:,;brticXi l913:r;-· -.; e• 

\Tr·o.<i~st 11l:J.~en 
risch c:ebied 

over de ore::;a,."'1isatie op po1i tiek en or,:_;anisato-
( ..... --JT''~,~er. -"I"'~1'~t ; :·1 TTT\ :·;·>) 

,..:;~ .!..: -- .J- '- - " .:,_J - CJ .... v ..LW _,.:J.J..~ • ' ---·---·- -::.-·;;;;;;a, 

Bij de inleidinc bleek, cJD.t d eze confei·entie zc..l ~.-Iord en sevolgd 
door· cen COll'_:res, c1o.t r~eou.rende de c.' .• s. i::~rstclo.r;en ze.l worden 
::;ehouden, vro.c.~lrna in , ,o.aJ:·t 1948 een '.rereld0ijeen::ornst za1 plaats 
viD.den. 

De voorzitter dee1c1r~ Eo:::_: mede, dat, ter onu~J:.r.·:3te;_~ninr_; ve11 de 
Dui tse .. :ectie d er Li-e Int~ern<..'..t:Lona1e, in :>.m:::;terdam 2'J00 brochu
res zijn c;E:drukt, die .i1ier en iD. ~:Jui tDlf£1d ~u1len word en ver-
}(ocht tsc~~el1 .;~ 0.50. ......_.~~...., .. ~.:-1-... ,~:~.-.~·~-"'",,8 •= s 

=)e..n is lwt ':JOoro aan :Tol BOB. Doze bec;on met m.ede te cJ elen, 
d at !.1et con:~;res c1 er LJ.e In.ternationale oo::: b~jgerJoond 'v7erd door 
i 7:. "Ilc;r1:;roe~?, . 'flo_9n. y212_~~~!1.JAii? en ;;..~J ol:f lc..J}}l;~ll.i..);H, _de 1aatste 

;.·:::"G 1nets acb:Ger z1ch. ~r v1erd gelacnen on Toon van uen BJ.EtG, 
C: ie zei, di t eerst;e intern:e.:cion~:':'.le treffen na de oor1og toe te 
.. , ... 't Jbt ,_- 1 .,. - -, 
JlllC.aen~ ''rr..J ·ellS -en v1e. , o .. er. U:D.der _elalnc; va.Yl de .::<ra.Ylse 
_:>oli tie};:e secreto..ris '3.-... Ft~I.i:L is cle "::;esto.::u1.rJ e verr!~.U:-ring ten 
o:_::)zichte v~m velr:::) :;;;o1:ttiGI-:e-vre:w.::stuk1cen in de l~e International 
:a<.:~ do.c;en1c:..n:-:;e (Jiscussies, die tenslotte tot resulte.at voerden, 
a:f,:;enome:n. E:: rJil Dllereerst de tioef3tCu.'1d in v:::rschi1lende lan-

cl en 
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den even onder de lou,·e nemen en dan begin ih met Franlcrijk. 
De poli tieke gebeurtenissen in di t land volgen elkand er. snel 
op. 'Ja.s het nog voor een half jaar geleden zo, dat onze 
Franse ps.rt·jgenoten worden vervolgd en door ::,)talinisten vier
den 1aishandeld, th3.11s s:preeJct men o:9enlijk op bedrijfsverga
deringen Vffi1 2 a 30QQ_man en Op openbare vergaderingen en 

• 1 t l OC:i"'' -=. , .. T · ~, -;n --,~~-, ·· ',·-···,- · · 'T · -ri1·-G t b.· 1 vlna onze _euze v .i:. ;.~-"'.::~- ~~~J:~.!2'~~-~.=.:.::!!~;h.J ;-:J..:-..,._~0 e lJVa . 
rroen hot broo~ il1""1'ran..."tc:r·lj"k weraferuggebracht was 
er een be( rijfsvergad ering, wo..a:r een _.)talinistische s_preker 
voorstelde OrJ een rroteststaking van een uur door te voeren, 
hetseen met hoonr;elach werd afgev1ezen, maar toen een karn.eraad 
van. de Fro..nse :a.G.l'. het ,_voord nam en zich voor de algemene 
vJerkst;;;ili:ing verklaarde, donderde de zaal van bijve.lsbetuigin
gen. De bourgeoisie in Frankrijk heeft zich na de oorlog, 
steunende op de sociaal-d emocraten en comm.misten, nog staan
d e v7eten te houd en. nu zij de arbeid ers c;een brood meer kan 
geven en de arbeiders voor hun loon l)ractisch niet veel meer 
kunnen kopen, verkeert de arbeidende bevolking, al werken<;le, 
in een nood toest811d. De Franse huismoed ers zijn rad eloos en 
Frankrijk staat binnenkort voor de grootst mogelijke gebeur
teni.ssen, vJaarvaJJ. de schaduvJ vooruit ge1.vorpen wordt en die 
beslissend zullen zijn voor het lot van geheel ·Jest--guropa. 
In Italie is de toestand zo, da:t; de arbeidersklasse al is 
overc.;egaan tot het bezetten van fabrieken en landerijen en 
het verzet van de a.rbeid ers tegen de nood·t;oestand, 1JJaarin 
z:ij verkerem, d agelijks toeneemt. Dui tse kameraden, die, ille
gaal over de grens gelcomen, ons treffen in J?arijs bezochten, 
deelden, behoudens andere dingen waarover ik hier niet kan 
spreken, mede, da.t b~J een revolutionnaire beweging in Frank..., 
rijk, d~e Dui t~e arbeiders z~ch .!;1~~:q.l?~~.t,\~.~~9~~Q_1lel2- l~t~n en 
d at ziT !fl t'§ l t-er··meN:r·-wac1i=e'Em:; Zlj b.e b ben ongetv~e'"!arml:p 
nodig. IJiet alleen in Frankrijk, Italie, Belgie en Duitsland 
is de radicalisatie der arbeiders cJuidelijk merkbaar, maar 
ook in '"i:ngeland en ...:i.merika. Over NederlDnd zal partijgenoot 
COL1:!31:{IHK morgen spreken. 
:SlJ ons treffen in Parijs vias een d elegatie van l!..merikaanse 
mijnvrerkers, die bevestigde)1, dat de invloed der ,Jtalinisti
sche bevm[;ing in i:...merika van geen betel®is is ~n dat de vak
bewec;ing zich d aa.r met de :90li tiek gaat bemoeien. I~.ien 'Nil 
d c.ar niet in de fout vervallen va~1 het ,Vest-1~uropese ;::)tali
nisme. De 0talinisten in .iD::lerika begaan de fout om bij de 
a.s. verkiezin,-:;en te stemmen op de democratisch liberaal 
l{a,bli talist Henry '.Jallace. 
In .d...rnerika sta::)elen de producten zich nu reeds op; Nest
·,~uro:pa is te ann. on die _;}roducten genoegzaam te ko:pen, met be 
gevolg, dG.t oen crisis, ook in Amerika, niet kan ui tblijven. 
Het Larshall-l)lan wordt door economen VGJ."1 vvereldfaam reeds 
ter d ood veroord (:;eld en de L.:J.bourparty in ~~ngeland wringt 
zich in d uizend erlei bochten om er mo.ar onder ui t te komen • 
.t'illlerika wil wel helpen, maar het moet er aan verdienen; 
zelfs het rijke Zweden is van .AmeriJ.caanse hulp afhankelijk. 
De kapitalistische klasse staat voor een ineenstorting, die 
z~j ten koste van het levenspeil d er arbeid ers nog tracht te 
rekken, welk proces door de str~jd en het verzet der arbei
ders km1 worden verkort en, onder leiding van een revolution
naire partij, de 4e Internationale, kan leiden tot revoluti
onnaire si tuaties in de toekomst." 
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Spreker·komt dan tot de strijd die ook in de 4e Internationale 
is gevoerd tegen de :passiviteit, die haar oors:prong vond in 
de aanwezigheid van een meerderheid en een minderheid. En dit 
zowel in Frankrijk als in Engeland, hoewel de problemen ver
schilden. In Frankrijk was een intellectuele meerderheid, die 
van mening was, dat een nieuwe tv.ssenpartij voor Frankrijk 
nodig zou zijn, terwijl de mind erheid, ui t vooraanstaande ar
beiders bestaande, o:p bolsjewistische grondslag het program 
van Trotsky :practisch volgde. Ret was zelfs zo, dat, toen 
in Frankrijk de sociaal-democratische jeugd rebelleerde en 
zich aansloot b~ de Franse R.C~P., deze meerderheid haar in
vloed op de jeug¢1 wiJde laten doen gelden. Hiermede is nu 
radicaal gebroken eri de Franse jeugdleider heeft gezegd, als 
we voor recht en vrijheid opkomen, noemt men ons Trotzkisten; 
welnu, dan v1illen vvij dit zijn. 
In Engeland stond de zaak even anders, daar was een minder
heid, die van mening was, dat men wel verbonden met elkaar 
was., maar men zich bim1en het raam der Labourparty moest be
geven om daar de massa onder het gehoor te brengen van de 
revolutionnaire gedachte, terwijl de meerderheid pleitte voor 
een zelfstandige :politiek naar buiten. 

en heeft nu tegen de minderheid gezegd, ga je gang, doe je 
erk en bewijs hiermede wat je tot stand kan brengen, t~ijl 

· e meerderheid gewoon d oorgaat en naar bui ten uit zelfstan
ig blijft werken. 
ok de oorlogsgeruchten, naar aanleiding van een rapport van 

het Insti tuut voor O:pinie-Ond erzoek, wees s:preker af. · 
Amerika is nog lang niet klaar, West-Europa verarmd, en de 
toenemende radicalisatie van de arbeiders maakt het thans 
onmogelijk een oorlog te beginnen. Spreker was van mening, dat 
een natie dan pas tot oorlog overging, wanneer een diepe eco
nomische crisis te voorzien ·was, waarvoor geen ui tlaat moge
l~k zou ~jn en er dan naar expansie wordt gezocht. Momenteel 
was dit nog niet het geval. 

Op vragen, die SANTEN over oorlogsmogeUjkheden werden ge
steld, anvNoordae liij, dat hij een oorlog in de nab~e toekomst 
niet, doch op de lange baan wel mogel~k achtte. ---- ---
Op vragen, hoe bij een mogelijke revolutionnaire beweging in 
West-JJuropa het bureaucratische Ruslarid daarop zou reageren, 
sprak s:preker de mening uit --ook had men hie rover gegevens-- . 
dat het gebeuren in West-Europa tot de arbeiders in Rusland 
wel zal doordringen en het wezenl~ke sein zou kunnen zijn voor 
het afschudden van het bureaucratische juk in R.u$~, het
geen ~o~5~~lf··tcrtr ~'ml ~1<TrevOJ:\1"'e!'e'·z6i1"''1etlfi1len"',ui tbreid en. 
~ok in China waren vele ontgoochelde communisten naar het 

t 
Trotzkisme overgegaan, .terwijl in Indonesia., volgens beschou

.. wing van Jacques de KA.DT, wel gerekend kon worden op 1/3 ge
deelte der bevolking, dat achter T.A:J J\iA.LAKKA zou staatl." '" 

, -~..,..~~~~............,..,_..~w~~~-~.:J.~,_.~ib!l'.:..ll"';1~aaCI'Iil'5ot<-~ 

Ret werk van de 4e Internationale is vruchtdragendeTgeweest 
dan ooit de 2e of 3e was. De sociaal-democratie schrom:pelt 
ineen, haar rol wordt door de Stalinisten overgenomen, maar, 
sneller dan wij denken, zal de radicalisatie van de arbeider$ 
:plaats vinden, genoodzaruct door de omstandigheden, en zal.z~ 

~ 
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dan de parolen van de L~e Inte::.:·nationale vole;en. 
Om dit te v2r1:7ezenl·ijken is nodig taai werken, c1e ~)eginselen 
overal uitdrc;q;en, sen groeiproces, dat overa1 moet ·worden 
bevorderd. 

Om 23.Ll·5 ·aas cJe eerste zitting afc;elo:pen. 

1£>rd t wn;yol g£! • ,..... ----- - ----------------------------------------------
v· :~~~£~30lf0_~lT ... -~_ . .1.}?: IIfd • C.'! .D. , }-J; ____ af~. 

I 
F. G. !:..sd. 
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il~ 3 ocr.\94~ . 

I c. -'·-'q; ' .l /~- v} 1 
Naar aanleiding ~Uw sch~ijven dd~ 19 Maart 1947, 

No. B-X. 11998 heb ik de eer UEdelGestrenge het volgende te be-
richten. -, · 

De afdeling Zutphen van de Revolutionnair-Communistische 
Partij heeft steeds een ~'dJnend bestaan gehad. De politieke acti~ 
vi tei t bepaa.lde zich voorneen 'toF"enxen personen. . 

Na een namvkeurig ingestelQ. onderzoek is niet kunnen blij
ken, dat Q_eze a.!QeJJ,:gg~.J2,~~:taa.t •• 

Janae ~OER, geboren 21 November 1917 te Amsterdam, kantoor
bediende (voorneen Distributieambtenaar), wonende te Zutphen, 
Marsweg 337, heeft te kennan gegeven, dat hij bij geen enkele po-
11 tieke partij meer ~oras aangesloten. 
Coll. 
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. -~CUnst erdal'Tl, 1 October 1947 • ---------- • 
I 

V:~l-L3Lil .. G Lc:illd elijke conf'erentie d er Hevq.Joy,j;;_i.Q .. U.ll~~~;:;:
~:rz.t.Ji (H.G.IJ. , geh?-tid en op Za:ter9ag 27 en 
'Zondag 28 ;Jep-Gen er 947, 111 gebouw D.:}; L.;.jEtJ'.t te 
.Amsterdam. ----·-·-.. ·---·-··------·------------! 

DI!!3L II. (Zondag 28 ;Jeptember 1947, aanvang 10 uur). 

Vers1ag over de :politiel:e toestand in Nederland; 
spreker Henricus .JoheJ.1nes ~l('IHRRTNK. ;eboren te Hof' 
van Delft, 25 Februuri 191 • 

nNeder1and is een van die landen dat bezie; is zich het snels 
te herstellen van de opgelopen oor1ogsschade. De arbeiders
k1asse in Nederland heeft daartoe niet weinig haar medewer
king geseven, dank zij de bemoeiingen van de .r-'.v.d.A. en de 
C.J:?.N., die de arbeiders aans::,:oorden om. harder te 'Nerken, 
want, zo zeiden ze, dan werd het beter voor ons. 3n het re
sultaat ? Nie·tJ alleen de arbeiders, doch diegenen, die voor 
de oorlog serekend };:ono en worden tot de me est bezadigden, 
o.a. a'Jbtenaren, middel- en k1eine boeren, zij allen tonen 
zich de laatste tijd te1eure;esteld, en open1ijk komt hier en 
daar ll_e;.L e_:;29!~t?-.SJ.:~.J}. .. ~~' ~:vaarop de Tiec;ering voor 1940 al
tijd kon s··reuneri~ in verzet, worden moties o:p htLn vergaderin
gen aa.'tlc;enomen; ze1f's katholiel::en, vraarvan men di t het minst 
ver.';achtte, protesteren tec;en de te lage lonen. ~~r wordt 
in lTecJ erland bijna al net zo veel geproduceerd als voor 1940, 
a1leen ·worden wjj nog bedistribueerd, krijgen van alles net 
g::;noeg om te leven, maar het leemvendeel gaat naar het bui
tenlend. 3r is geen land in de vvereld of' je ziet in de eta
lages Hederlandse producten liggen. :i:Gn toxh zijn wij arm en 
blijven Y!e arm, omdat de oorlog in Ind onesie sch.atten geld 
kost en zal blijven kosten, omdat aan die oorlog nooit een 
eind komt; guerilla-oorlog zal er blijven en ?Ted erland zal 
er aa.;"l ondergaan, omdat op de duur de TJed erlandse werkende 
bevolking, O) wier schouders men oeze oorlogskosten v1il leg
gen, uiteindelijk --en wij moeten daaraan medewerken-- zich · 
tegen d eze poli tiek van de He gering gaa:b verzetten. I;Iet 
medewerking van de }?.v.d.A. en de C.}'.N. weet de Regering 
de strijd der arbeidersklasse nog in te dammen. De P.v.d.A. 

kiest 
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kiest openlijk in c1 eze de zijtle d er Regering en VJijst elke 
staking, elk verzet der arbeidersklasse, niet alle.en vierkant 
af, doch ronselt desnoods onderlcruipers om de str~d te bre
ken. Bim~en het rarurr van deze ?.v.d.A. is dan ook een grote 
crisis uitgebroken, en, ben ik goed ingelicht, dan is er op 
een partjjvergadering een motie aarw:enomen, waarin men de 
l.lllll . _-:...t.Y~Y!..~~~~~~ek .. ,., u;!.M.,.,_,~~i~ te .. !~~-den.-; 
H~S stond op c1 eze verT;atTerlng re· ntn.len e-ri-iJOS""'!{I"aWe acn:' 
te~ z ~n oren; men heeft de moti~ j;toen.~ iJ?,5etrsW.~ 
Fe1t 1s echter, dat de door de l'.v.d.A. gevoerd'e pol1t1ek 
deze partij op een versmalde basis he eft geplaatst, een basis, 
die hoe langer hoe smaller zal vmrden omdat duizenden ambte
naren, clie noc; altijd deze partij steunden, haar de rug zullen 
toekeren. 
3n d e C • :c • H. ? 
ZD vervulde heden ten dage de rol van de vroegere S.D.A.P. 
Haar z.g. ;,Jelvaarts:plan is niet anders dan een ondersteuning 
van de Regering; de v1erkende bevoD.d:nc:; heeft er niets aan. 
Paul de GlWOT hengel t naar een Liinisterssteek en wil zich 
orionteren op het Oosten, in opdracht van .3talin natuurlijk, 
tervrijl hij 'neet, dat dit toch niet gebeu.rt omdat Nederland 
afhunkelijk is van Arnerika. In de c.:::·.H. zijn talloze arbei
ders georganiseerd, die in de sleutelposities van het be
drijfsleven werkzaam z~n, maar deze arbeiders komen niet in 
st~Qd omdat ze door de C.P.N.-E.V.C. gerernd worden. Z~ zeggen 
nu tegen de Hee;ering: wij hebben een rnach.tige factor in hru1den 
zonder ons, corn.munisten, gaat het niet, er moet een co ali tie 
komen van X.V.2., 1).v.d.A. en c.:P.N. Maar, karneraden, in de 
Hegeringen waar al een dergelijke .. co.alitie tot stand kvvam 
--in denk aan Frankrijk en Belgie--, is het daar voor de ar
beiders beter geworden ? Neen, nietwaar ! Dit alles is 
boerenbedrog. En toch, mameraden, heeft de politieke secre
taris va.n de L~e Internationale er met klem op gewezen, dat 
onze H.C.P. in de afgelopen verkiezingen het juiste :parool 
heeft gegeven; vnj zeiden: Kiest Con~unisten, niet omdat w~ 
daar iets van vervvachtten, dat hebben v-Je in onze ~)ropaganda 
er bij gezegd, maar omdat v~ij de overtuigin~ hebben, dat het 
wezen en het karalzter van (let .)talinisme dan openlijker en 
duidelijker vrordt naar mate het meer vera.ntvroordelijke :posities 
gaat innemen en daarmede de onrust, het -r1antrouwen en het 
verzet zal toenemen en de radicali.satie d er arbeid ers zal 
verhaasten. Om een voorbeeld te ;even. Te v.reinig hebben we 
o.m. uitgebuit het feit, dat een communistische wethouder 
c1e gas- en electrici tei tstarieven verhoogde; er \Vas to en 
deining en \?revel en ontevredenheid hierover onder de ,~unster
damse bevolking • 
.SB_f!envat;tend, de poli tieke verhoudinsen in TI'ra11.l.crijk en Ita
lie, voor hot gr1jl;en naar de nacht, liggen d aar guns tiger 
dan in Federland, maar bij llet voortduren va:c. zrote onttevre
d enheid, zull en conflicten, zel:fs bjj katholieke arbeid ers 
niet uitbbjven. Eederland staat voor een periode van toene
mende J;:lassebotsingen, die steeds meer znllen toenemen naar 
mate de ontv1ildmling in andere Lmden nog onrustiger wordt. 
De activi teit van onze partij, de enige revolutionnaire partij, 
zal in de voor ons lir;gende periode VfuJ. grote betelmis moeten 
zjjn; er moet hard gewerkt T.vorden in val-cbeweging en bedri ... jf en 
part~z,enoten, die om de een of a~dere reden niet in een be
dr.',jf vrerkzaarn zijn, moeten ui tzien naar v1erkzaarnheden die hen 
bij een bedrijf inschal<:elen. 

Ik 
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Ik geef toe, onze partij is noz klein en zwak en we moeten nift 
weinit; nalaten wegens financiele redenen, maar dit alles zal 
door de activi tei t van onze partijc;enoten v1orden overwonnen. 

Om 14 uur wordt gepauseerd. 

Wordt vervo~id. 
~---- -----
VL~HZO!'WEN .AAN: Hfd • C. V. D. , Haag. 

( 

~~------~-- ~---------
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D3::~L III. U:rondag 28 .Jepter,1ber 1947, aanvang 15 uur) .. .JLCJr. 

Vru.ac;stukken over a e organisatie op po1i tiek en organi
/ satorisch e;ebied (spreker: ::=:rnst L"L~...:..ER, · [;eboren te 

./e1J~er, .28 December 1912). 

:3preker begint r'let er op te ''Ljzen, dat het reforrnistisch f-ront 
zich niet he eft versmald, do ch verbreed. "De 0.~' .N., henge1en
de naar r::inisterssteken, kan ~ncn gevoegeLjk inde1en bij de re
formi.sten~ Aan de ene kant v:!i1 ze dee1nemen aan de Regering en 
aan de andere kant doet ze 1inks-in-theorie om haar arbeiders
aanhang niet te ver1iezen, maar in de praktijk remt ze iedere 
actie. 1l'ervr.'j1 de arbeidersk1asse ontevreden is over de te 1age 
lonen en geen uitweg ziet, noch toekomst, en het tekort in de 
geziP..nen toeneemt, komt de c.-'-_)•N• met een plan voor harder 
werken, vecht niet tegen de 1oonstop, maar 1.7erpt zich op het 
werken-in-prenieste1se1s, om daardoor de str:..jd·ail der arbeiders 
af te dmnmen. Onze partij is nos l:lein en zvva.k, onze 'J:I.RIBIDT;~ 
verscbijnt nog, zij het met de grootst moe;e1:ijke inspruming. 
Partijgenoten, in verschillende acties is c;oed Herk gedaan 
door vers:preid ing van extra 'I'~UBUITJ;J en gestencilde menifesten, 
maar dat is niet voldoende, we moeten vooruit en we staan prac
tisch stil . .Je moeten tot de bedr.:.jfsru.'beid ers gaan en met hen 
spreken over de to est and in hun bedr.ijf. Jij hebben bijna geen 
bedr}jfsarbeid ers in onze partij; v1il onz e :po.rtij een levend e -
factor v1orden in het bec1r:ijfsleven, den moGten 1.v:ij dit in de 
eerste plaats zoeken in de sleutelbedrDven, nl. de havens en 
de metaalbedrj.jven. Van nu af aen zaJ. er voortaan radicaal een 
eind e moeten ~'lord en genaakt aan o.lle l)assi vi tei t in onze partij • 

.):p ~9tterd:J_r:1 heb~~~---~U~ ... fu,noi;:i_():nn<ll'ias.~:q_,_ gte __ piet~ .doen. 11 

.I IIier ·onderbreekt de stem .van de Hagenaar TT~L~~t:.Al'T het betoog 
/ met: · 11Dat i.s de schuld van T'oon van den BBHG" .----

v~·,. .... :·~~+-~-~~- ...... •loo;~ ... _,; ,..-~····.-.-<';"' '. ,."""•>"• :.• , .. , • "-·· ··•· ·- ·-· . . • • ..... n.• ?· <-;N •.• 

:Jpreker: "De partjj is deze vakbenec;ingsf'unctiono.rissen nog te 
klein, ze kijken de kat ui t de boom en in plaats van de :poli tiek 
en de :parol en der partij naar voren te brengen op Jorse v:Jijze, 
leunen ze no:::; te veel aan tegen de c.r.lT.-functionarissen en 
belel;:.meren zodoende de :::,--roei onzer be>.7ec_;ing.n 

Dan 

• Jj$ __ 

.· .• 
. . . -~·· 
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Dan roept TI:3Li:l\I.b .. N weer: "Dan moeten we desnoods over het 
lijk van Toon van den RI:HG heen". 

11J?artijgenoten", herneemt spreker, 11niet over het lijk van Toon 
van den BJ2;RG, maar door ondersteuning en uitbreiding van onze 
organisatie, door taai volhouden en doorzetten, zodat ze we
ten wat ze achter.zich hebben, zullen Toon van den. BBHG c.s. 
moedir;er vrorden en hun ware r;ezi<i!ht moeten laten zien. Over 
het algemeen is het zo, dat kameraden, die Ln de vakbeweging 
werken, ook het partijnerk r!loeten doorvoeren. Zonde.:b dat nauwe 
contact met de partij is het onmogel~k het werk in de-¥akbewe
tsing moedig door te zetten. V66r alles moeten we, voor het 
conc;res plaats vindt, een minstens 1:1Gine bres in de bedrijven 
krjjgen, al ig.,.het maar een clubje van voorlopig 5 man, noem 
het een st~'iec;roep of T.1at dan ook, als 1.78 ze maar b:ij elkaar 
kunnen brengen en met dit begin onze politiek in de bedrijven 
verd er kunnen ui td ragen." 

Hierna volgt discussie. 

rrTi:I8L.:.AJIT, die in (Je csntrale leiding van de H.c.:e. zou zit-
/ ten en met Sal. ;3i1JT1ll.IT:l'T de bijeenkomst der 4-e Internationale 

in Parijs bezo-cht, -,,1f_J'st o:p de noeilijkheden waarvoor een 
economisch secretaris komt te staan; hij beklaagt zich over 
het gGbrek aru1. medew·erking, sp~ciaal in .Rotterdam. De ~ar
tij kan in Rotterdam niet groeien door eleraenten als Toon 
van den BERG, die nog de vorige week .::en vergadering van 
arbeiders, die strijd v.rilden voeren, adviseerde aan het 
werk te blijven. Als spreker gesproken heeft van: "over het 
lijk van Toon vun den B~~HG;', dan bedoelt hij hiermede, po
li tiek met Toon van den BI:liG a:frekenen en hem de invloed 
op de Rotterdamse arbeiders ontnemen. 

/ H .. GJ\LI 'JOLF (Hecklingllausen ~ lL~ . .5eptember 1914-) vraagt om 
meer partijleven; het gebeurt dikuijls in iunsterdam, dat 
je elkaar in 6 vJeken niet ziet; die band moet nauwer wor
den en er moet minstens 1 x per week een bijeenl-cornst zijn. 
Hij is geen bedrijfsarbeider, hij kan dit werk dus niet doen, 
r:1aar de taak der bedrijfsarbeiders ondersteunen door b.v. 
het verspreiden van kranten, colporteren, enz. kan iedereen 
doen en daarmee de partjj van grote dienst zijn. Dit werk 
moet passen en sluiten door organisatie en het elkaar weke
liJks treffen bij besprelcinc;en. 

LIO:~;:JG F:.J.EL:iHEZ (Amsterdam, 5 Janua:ci 1922) be{3!)reekt de 
slecht;e ftnaiiciele afdracht der contributies; · er zijn led en 
met 40- 30 en 20 weken schuld. Verschillende steunlijsten 
voor acties voor Duitsland en Indonesie zag ruj nooit meer 
terug; schrjjven hierover ? Geen taal of teken meer •...•.... 

Jiier tikt de voorzi tter §¢' en verzoekt F'.J:.H1iliZ bjj een andere 
selegenheid deze financiele kwesties teoespreken, daar dit 
te veel tijd vorde~t (sic !). 

003TJ;TIJIJK (niet ui t .Amster~ het ad vies om deel 
te nemen aan de studiecl s der ::J.V.c., waar meestal ,3ta
linistische les wordt ,gegeven; het zou v1el goed zijn voor 
de :partjjgenoten om daar hun !l!ening te zesgen. · 
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,IM.A.1: PLEKKE1ll (.amsterdam, 3 uctober 1924) beklaagt 2ich 
,, 'OV8r c!e gerin::--;e o:QkmJst b:ij de col_;ortage; de laatste tijd 

heeft bjj 1 of 2 man; hij nil meer medev:erking. 

/ iLIA.J ,l.llUl.J:Ju.:~US VB.Xl ·ritTIT (Ar!l;:d:;erdam, 1'7 T~over0.ber 192'+) 
zegt, Clat het ln-de bedoeling list om binnen.kort v;eer 
:politieke scho1inr:::;scursussen te houden, zodat ieder :partij
c;enoot verschillende vraa;~~stul::;::en zelfs·Go.ndig kan uitdra
gen en r,H:~t c:.nd ers d enJr end en a ao.rover 1\:iJJ."l s:p reken. 

De voorzi tter antwoorude kort, zond er nieuv1e gezichtspunten 
naar vor2n t.:: brenc;en~ hij sloot deze conferentie om 18 uur. 

De bijgaa:ncJe brochure L.:~riJTI,J1,ill3 Gi:G :~E }l:~,l;D~r:;;·:ud is die, 
i'J2.J.rover \':TOrd,t ges:;?rol::en in .Jl;)~L I van. ·Jit vsrslag, .9c'.gina 
1 VW1 rc..p:)ort 1To.8745-1L~/47 I.D. dd. 30 .:~8ptenber 19L~7. ___________ , ____ .. _______________ ..._ _____________________ ....... -----------~~ ... ------
V.~_,LjCITD:;;n J .. ..:uT: Hoofd J. V .D., ~-Iaag. 

T-J • C • ..:.~l.Sd • 
F._3. 
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KORT VERSLAG van een op 27 en 28 ~e~{•w.~~VT:I~~ 
houden 1ande11jke conferentie van de ~utionnair Comw~
nistische P_!lrtij (B. C • .!.) J...:q_!u>tel 11 De Leeuw" aan de Valken
ourgerslriat te Amsterdam. 

Aan deze conferentie werd door ongeveer tao personen, 
leden en sympathisereride.ri, deelgenomen. · ___.-

Door Sal SANTEN, lid van het Centraal Comit' van de 
Revolutionnair Communistische Partij (R.c.P.) werd een over
zicht gegeven van de vraagstukken, behandeld door de "Vier
de Internationale" in haar kort geleden, in Frankrijk ge

ouden congres. Aan dit congres had Sal Santen als verte
genwoordiger van de Nederlandse Sectie van de 4e.Internatio

fD · nale deelgenomen, waarbij Wouter TIELEMAN, eveneens lid 
van het centraal Comite der R.C.P. hem assisteerde. 

}I'} LV- Het eerste vraagstuk: waarvoor de "4e. Internationale" 
~ werd geplaatst, betoogde s.santen, waren de tegenstellingen, 

die gerezen waren in de !ngelg sectie van de "4e.Interna~ 
tionale", de Revolutiona~b~Mmunist Part11 (B.C.P.). Deze 
sectie bestaat uit een zuivere Trotzkisti~he groep, voornam 
melijk arbeiders. en een opportunistische groep, waarvan _de 
meesten kunnen worden geEekend te behoren tot de intellec
tuelen. ne Trotzkistische groep was de mening toegedaan, 
dat de laden zoveel mogelijk moesten trachten om opgenomen 
te worden in de Labour Partij teneinde daar hun beginse
len te propageren (celle~ouw~, omdat zij dan in de gelegen
heid zijn militante arbeiders-te leren kennan en to* hun 
inzichten over te halen. De opportunistische groep wil ech
ter niet bedekt, doch naar buiten uit de Revolutionary Com
munist Party doen voortbestaan en weigert mede te doen aan 
zogenaamde.cellenbouw. Laatstgenoemd standpunt, zeide spre
ker, behaalde op het congres van de Engelse Partij de meer
derheid van stemmen. 

De trotzkistische groep heeft zich niet neergelegd bij 
de uitslag van de stemming en is in beroep gegaan bij het 
Internationaal Secretariaat (I.S.) van het Executief Comi-· 
t' van de 4e.Ihternationale. Deze deelde de zienswijze van 
de Trotzkistische groep en het congres van de 4e.Inter~atio
nale heeft het besluit van het Internationaal Secretariaat 
gesanctionneerd, zodat, volgens spreker, verwacht kan wor
den, dat leden van de Engelse R.C.P• over zullen gaan tot 
de Lab OUr--~t-y. - · . 

. Vervolgens behandelde spreker een interne moeilijkheid 
in de Hfp;e sectie van de 4e.Internationale, de "Party 
Commun s e Internationale (P.C.I.). -;- · 

In deze partij, betoogde spreker, was de leiding in 
handen geraakt van personen, die gevaarlijk dicht waren ge
komen tot een opportunistisch standpunt (nationalisme en 
chauvinisme). Tengevolge van de door de partij behaalde suc
cessen bij het ontkete~en van stakingen, waren vele leden 
van hun opportunistische dwalihgen genezen en hadden zij 
~doh. ~ij de minderheid gevoegd. De meerderheid, die bevreesd 
lB blJ het ko•ende congres van de Franse sectie tot minder
heid te ,geraken en derhalve kun bestuursfunties te verlie
zen, heeft nu contact gezocht met verschillende Franse 
Jeugdverenigingen. Zij probeert die Jongeren tot toetreding 
tot de partij te bewegen, om ze vervolgens haar politieke 
inzichten bij te brengen. 

-Zodoende-
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Zodoende tracht zij de meerderheid te blijven houden. 
Ook dit geval is aan het I.S. voorgelegd, dat als haar me
ning mededeelde, dat toegejuicht moet worden, iedere ver
sterking van secties, vooral wanneer dat betreft het inha
len van jeugdige laden. Zij keurt echter ten strengste af, 
dergelijke jonge personen te gebruiken (misbruiken) voor 
het verkrijgen van een oplossing in een partij conflict. 
Daze zienswijze is door het congres overgenomen. 

Een derde aan het congres voorgelegd geval was een 
Amerikflf.l!ll?~ aangelegenheid. Daar, zeide sprekert is in het 
jaar 1940 in de Socialist Workers Party (S.W.P.; een con
flict ontstaan, omdat een groep laden tot de overtuiging 
was gekomen, dat in de U.s.s.R. miet langer de grondslagen 
aanwezig waren van ~en democratische staat en zij derhalve 
de verdegiging van de U.s.s.R. niet langer konden.onder
schrijven. Daze groep trad uit de s.v;.P. en yormde een ~ 
zelfstandige partij de "Workers Party" (W.P.) genaamd. 

In het jaar 1947, vervolgde spreker, heeft de Workers 
Party ingezien, dat het door haar in 1940 ingenomen stand
punt verkeerd is geweest en verzocht zij wederom in de "So
cialist Workers Party" te worden opgenomen. 

De s.w.P. verwees de W.P. naar hat Internationaal Se
cretariaat (I.S., die na daze "gang naar Canossa" van de 
W.P. haar toestand om terug te karen in de S.Yr.P. 

Deze rede van Sal Santen ward nogmaals, meer uitge
werkt, door ~out Tieleman behandeld, die daarbij de initia
len van de Amerikaanse groepen in de Engelse taal uitsprak. 
:Dit verwekte grote hilariteit onder de aanwezigen, die van 
die uitspraak niets snapten brulden van het lachen, spreek-

' 

koran vormden en ui triepen "Doebbel pie en Es doebbel pie". 
De voorzitter, Ernst MULDER, greep in en verzocht de spre
ker: "Spreek godverdomme je moers taal. We zijn een arbei
derspartij". 

Vervolgens gaf Sal Santen een overzicht van de toe
sta~d in Jiet Nam, waar, zoals hem op hat congres was ge-
bleken, de gehele opstand wordt beheerst door de 4e.Inter
n~tionale, die daar een zaer starke sectie vormt. Overal 
hangen daar de rode vlaggen met het embleem "hamer, sikkel 
en het cijfer 4". Politieagenten patrouilleren daar, voor
zien van rode armbanden met hetzelfde embleem. 

Ook in India bestaat, volgens spreker, een grote sec
tie van de ~e.Internationale, die een hevige strijd voert 
tegen de nieuwe bourgeoisie, die opgekomen is na hat ver
trek der Engelsen. 

Met Indonesi~ is, zeide spreker, door de arrestatie 
van de Engelse verbindingsman (militair), die de.contacten 
tussen de Nederlandse sectie en de Indonesische sectle on
derhield, het contact geheel verbroken. 

. -

Bovenstaande besprekingen hadden de gehele Zaterdag
avond en zondagmorgen in beslaggenomen. 

Alvorens tot de behandeling van de politieke toestand 
in Nederland en de beschouwing over de stand van zaken in 
de Revolutionnair Communistische Partij werd overgegaan,. 
verzochten verschillende der aanwezigen, in besloten zit
ting verder te confereren, daar men de vrees koesterde, dat 
de beschouwingen ter kennis van de overheid zouden komen. 

De voorzitter, Ernst Mulder, wimpelde dit verzoek af 

l 
met de woorden: 

"Wij behoeven geen vrees te hebben voor de sympathise
renden. Wij hebben deze zaak haarfijn onderzocht en ons is 

-gebleken-



' ,I 

I 
' 

-3-

1 

.. gebleKen, dat E!~!! .. q_~:r partijbestuurders als "poli tie-spion" 
opt~~t, want wij kunnen geen scheet laten, o£ de recher

-cne'-weet het." 
Hieronder volgt een opgave van de personen, die aan 

de nu volgende besprekingen deelnamen. De volledige per-
sonalis van enige van die personen kunnen niet worden ver
strekt, .terwi j 1 de personalis van anderen reeds me erma len 
zijn vermeld, zodat wordt volstaan met de £amilienaam en de 
plaats van herkomst. De onderwerpen waarover betrokkenen 
spraken, worden in het kort gememoreerd: 

y,_\ 1. H.J. COI\IIBRINK (Amsterdam): "Wij moe ten onze propaganda 
omzetten 1n daadwerkelijke activiteit". 
2. .M.FERARES (Amsterdam):"Ook wij zijn voor het aankno
pen van handelsbetrekkingen met de u.s.s~R., evenals de 
C.P.N.". --
3. Nelia OOSTERDIJK, (Rotterdam): "De Leuze "stemt com-
muhisten" is £out, zij moat herzien worden, Ih het Kompas 
moet daarover gedebatteerd worden". 
4. B.POSTHUMA (Groningen): "De R.C.P. moat er voor zorgen, 
dat zij de juiste Leninistische politiek volgt". 

(:i./.5. W.TIELElV[.AN, •s-Gravenhage): Is voor de leuze:"Voor een 
' reger1ng van socialisten en Communisten" en vraagt om een 

vastomlijnd plan, inzake socialisatie. Hij oe£ent critiek 
~-.1 uit op Toon VAN DEN BERG uit Rotterdam, die wederom de 

stakingsbereidheid van de Rotterdamse arbeiders wist te 
breken en een eventuele staking reeds nu onder de ta£el 

. had gewerkt. 
~.i· 6. Sal SANTEN (Amsterdam)"Roept op tot strijd tegen de 

~ · Bureaucratie, die ten nauwste verbonden is met de strijd 
tegen het kapitalisme." 

.,. i; 7. Harm WOLF ( .tt.msterdam): De Arbeiders we ten van het be-
~~' staan van de R.C.P. niets a£. Wij moeten contact zoeken 

met arbeiders en ons overal indringen, vooral in de vakver
enigingen. 
8. Ernst :MULDER (Amsterdam): "De basis van de reaction
naira part1jen is versmald, daar door de verschuivingen in 
de lonen overheidsambtenaren en werklieden gelijk gesala
rieerd zijn. Wij moe~en onze beginselen onder hen uitdra
gen en vindendaar nu een dankbaar gehoor. Wij.moeten i.p.v. 
een agitatiepartij een strijdpartij vormen. Wij moeten gro
te invloed hebben in de havens". 
9. HIJGMAN (Schiedam): "Laten wij er voor oppassen, dat 
we afzakken tot het pail van een Vlamgroep. Ik ben tegen 
het werken in andere partijen en ook de leuze "stemt com
munisten" was verkeerd en hee£t verwarring gesticht. De 
Tribune moet zich aan de dagelijkse £eiten houden en actu
eel zijn" •. 
10. Nelia OOSTERDIJK (Rotterdam): "De C.P.N. verliest 
haar 1nvloed in de E.v.c. Wij moeten klaar zijn om de wag
lepers op te vangen en wij moeten trachten de openvallende 
plaatsen in de E.V.c. te bezetten". 

V: J 11. STOEL, Rotterdam): "Plakt toch mee:b de Tribune. Ik heb 
mijn haringstalletje in Rotterdam, rondom behangen met Tri
bunes en laat de mensen hun handen a£vegen aan propag8nda
materiaal, daar zij dan onwillekeurig gaan lezen". 
12. LAI'fGENBERG (Del£t): "De E. V. C. gaat kadercursussen ge
ven. Laten wij zorgen,dat onze laden daaraan deelnemen, 
doch voora£ moeten zij op de hoogte zijn gebracht van het 
partijstandpunt, opdat zij bij de.aanvang van de E.v.c.
cursus goed beslagen ten ijs komen en de andere deelnemers 
kunnen bewerken tot het R.C.P.-standpunt". 
13. Cor COMBRINK (Del£t): "Ik hoor nooit meer iets over 

-de-



,.... 

i 

-4-

de nE.V.C.-oppositie". :Bestaat die niet meer of hebben wij 
hat contact met die groep verloren". 

Een vrouw uit Amsterdam, voornaam ~ (familiena~ 
onbekend): 

"Waar zijn toch de oude strijders, de R.S.A.P.-ers. Ik 
zie louter onbekenden1'. - -

Harm WOLF (Amsterdam): "Wij moeten ons meer met elkaar 
bemoe1en en vreemdelingen in de partij, zich daar thuis doe 
gevoele~. Wij moeten een wig drijven in de E.V.C." .. 

· M.FERARES (Amsterdam): "Onderhoud toch de contacten 
}-, '. ·met E.V.c.-f'unctionarissen en laat die mensen niet los, 

want zij zijn onze inlichtingenbronnen". Hij 1Boritiseert de 
partijleiding Rotterdam en Delft, die in gebreke zijn ge
bleven om de contributieschuld te voldoen. De toestand van 
het Persfonds is hopeloos. We hebben geen overzicht." 

1F)? Peter DRENTH (Groningen): "Het Centraal Comite van de 
~- R.C.P. houdt te weinig contact met de afdelingen. Zij geeft 

ons geen raad en wij moeten zelfstandig manifesten etc. op-
stellen." , 

Ben POSTHUMA (Groningen): "De partij heeft vooralsnog 
gefaaid. Wij zijn een kleine ·groep gebleven. Dat moet ver
anderen door verhoogde activiteiten onze k~ers meet zijn 
"naar een zuivere bolsjewistische partij". 

J
i 1('\I>V Theo WIERINGEN (Amsterdam): "De abonnementsgelden voor 
! · de Trlbune worden niet afgerekend. Dat moet veranderen en 
i een centrale lijn moet worden ui tgestippeld". -

J(V J'.VERKLEY (Amsterdam): "Ik vind het niet goed, dat on-
ze partijbestuurders op kantoren werken. Zij moeten in fa-
brieken te'midden van arbeiders werken. 

. . V.AN DER KOLK (Theo V.AN TIJN Amsterdam): "Onze partijle-
. ,_.den moe ten gesofioold worden". . 

t;\> -~¢>_ . H.H.DRENTH ( 1 8-Gravenhage):"De partijleiding verwijt 
- ) (]').>"de Haagse atdeiingt dat zij destijds de e:xtra bulletin van 

r_,. ,, de Tribune niet heeft aangeplakt. Ik zou dear nog wel eens 
_ _. graag uitvoerig over spreken. 11 

"~ . R. VAN' DER HORST ( 's-Gravenhage): "Laten wi j trachten om 

... 

con~aoten te krijgen met jeugdverenigingen, om daarin op
positionele groeperingen te verwekken, teneinde een derge
lijke beweging tot ons te trekken". 

DRENTH ( Opa Groningen): Be,cri tiseert de financ iele 
afwikke11ngen van de partij. Indian er tekorten zijn, dan 
past hij zelf het ontbrekende bij. 

Fli~ GRAVE (Eindhoven): "Scholing is onze belangrijk-
ste taak • · 

Bets DE ROODE (Amsterdam): "Ik colporteer in de havens, 
doch moat voortdurend horen: "Ga je lousen maar stoppen. 
Laat enige mannen mij helpen met colporteren." . _ 

Cor COMBRINK (Deihf't): "Ik kan mij niet vrijmaken van 
hat idee, aat in de leiding van onze partij een d~faitis-
tische geest hearst." · 

Sal SANTEN (Amsterdam):"Ik ben erover verwonderd, dat 
er zo welnlg vragen zijn geste'ld over de Tribune. Wel is 
gezegd, dat het geen leesbare krant is, maar hoe kan dat 
andere, daar d~ arbeiders, bestuurders en laden, niet vol
doen aan verzoeken om ook eens wat te schrijven. Dat<~ moet 

I 
veranderen. Thana is de toestand zo, dat ik de hale krant 
alle~n moet wullen. Ik s9hri jf f)X'~Jlan »:~,t;i_~~- ~gr~ g,~~f,iMJ~.!~de 
~~-,E~!£,_~-ll . .22~?""~-~-. .2,l!,S~;:.,, .. oJtL.h~tt ~Qg~.-!'!!,t~~-! ... 9P~n 
--, 

Om t 18 uur sluit de voorzitter, Ernst Mulder, de 

-conferentie-
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oonferentie, na de aanwezigen er op te hebben gewezen, d'at 
nimmer persoonlijke sympathie voor een bestuurder oorzaak 
mag zijn van zijn aanblijven ala partijfuntionaris, als 
zijn activiteit voor de partij verminderd of verkeerd is~ , 

1 

Verzonden op 8 October 1947 
aan: het Hoofd van de c.v.n., alhier. 
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REVOLUTIONNAIR COI.IJ\HJlHS:;ISC~-ill P.AR1,IJ (R.C.P. ). 

De Revolutionnair Communistische Partij (R.C.P.) 
houdt op 25 ,. ~-6 en' 2 7 1re''cember~-i9"4'·:r':t-;~··A;;,terdam_ haar 

-~---- ------· -~-------~--~-"-~---...,_.,;-_.,..z:>-' __ ,..,_..,..,_- par-
tijcongres. 

~en agenda relaterende de daar te behandelen onder
werpen v:ordt hierbij c;evoegd, evenals de 11 Stellingen" ter 
voorbereiding van bedoeld congres en !let "proeramma van 
actie 11 der Revolutionnair Communistische Partij. 

Ook wordt bijgevoegd een Intern Bulletin "T-Iet Zompas" 
van lToveraber 1S47 en een extr2 nummer van 11 Het ::omp2s" van 

Irovember 194 7. (.. . ·· """"""-·~ 
! '/ ,:, : ll '~ •. t 

Bu ....----,u B t\ t.!.:... 
\Verzonden op 16 December 1947 
~an: C. V. D. 

/j-IJ.-y 
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GEMEENTEPOLITIE SCHIEDAM 

DOSS.: P.I.D. 
No. 62/47 
TYP.: St/vD 

SCHIEDAM, 4 November 194 7. 

Aan dex Heer Hoofd van 
dienst te 
's-Gravenhage. 

' ONDERWERP: Hijgman te Schiedam? 
BIJLAGEN: geen 
ANTWOORD OP: UW schrijven B.21975 

In antwoord o:p uw boven aangehaaJ.d schrijven 
heb ik de eer UEG. hierdoor mede~e delen, da~ 
een ondersoek naar de persoon van HIJGMAN wonen
de Se.hiedam ? geen resul taat heeft opgeleverd. 

De naam HIJGM.A.N komt met voor in de bevol
kingsregiaters der gemeente Schiedam, noch.in 
de :politieadministratie. 

De ~ris van Politie, 

(J .H. van Veen.) 
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I r.n. 

D.E N H A A G. 

Doss.l5/lll. 

0 

ZEER GEHEIM. 

Op Dinsdag, 14 October 1947, hield de afdeling 's
Gravenhage van de Re~oJ~tiouaair Comm~te~~sche Partij 
(R. c.P.) een btts.±tl!Jrrsyergagerlns::· ...... .. · =:-

Op deze vergadering ward een ingekomen schrijven be-
handeld van: · 

Andries DOLLEMAN, geboren te 's-Gravenhage, 23 Novem
ber 1919, van beroep boekhouder, wonende Linnaeusstraat 
256 alhier. 

In dit shhrijven vermeldde Dolleman, die ze1f niet 
ter vergadering was gekomen, dat hij zich genoopt voelde 
voor1opig t.ot 1 Januari 1948 te bedanken voor zijn functies 
in en 1idmaatscfiap van ae Revoiutiormatr eommunistische 
Partij (R.C.P.). Tevens zou hij trachten door het verrich
ten van overwerk een bedrag van f.BO.==, hetwe1k hij nog 
aan de partij schu1dig is, wegens niet afgedragen abonne
mentsge1den, aan te zuiveren. 

Door de aanwezige bestuurs1eden werd heftige critiek 
ge1everd op het gedrag van Do11eman. ·---------·---·----- · 

Hugo Hermann DRENTH (persona1ia bekend), economisch 
secretaris van de afd. 's-Gravenhage van de R.c.P., nam 
Do11eman echter in bescherming. . 

Tens1otte ward besloten binnenkort een ledenvergade
ring te houden, waarop een ander po1itiek-secretaris zou 
worden gekozen. 

Zeals bekend maakte Dolleman deel uit van het Centfaal 
Comite der R.C.P., terwij1 hi_j po1itiek-secretaris (voor
zitter) was van de afde1ing 's-Gravenhage der R.C.P. 

Verzonden op 18 October 1947 
aan: het Hoofd van de c.v.n., a1hier. 

0 
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Coxlgre~ der RCP 

Agendat 

.,.,. 

l 

. ' 

1ft. Jhj~t·-~ 

l~olitieke-EconomiaOhe resolutie 
2.Eeginselprogram 

3 .• ProgTam van Aotie 

4•Bua.siaohe reaoluti~ 

5.Rapport Partij 

'· Ve.kverenigings-en orga.nisat.ie-re.eolutie 
7 .P a.rtij- en T:ri b'\me:t'inah-oilan 

s. Verkiedng Centraal Comi te 

!nleider 

s.santen 
BT. Comb :rink 

W.Ti~leman 

Theo van TSJn ~ 
\ 

E.P .lfulder 

B.Postema 
U.Fexarez 
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• l, -·" 



,y 

! 

• STELLINGEN _________ .,. ___ _ 

ter voorbereiding van het 

CONGRES 
der 

R E V 0 L U T I. 0. N N 4 I ·R - C- 0 M 11 U N I S T I $ C R E . 
,, 

11ederlandse sectie va.n de VIERDE INTERN.ll.TION.ALE --
g 
= • 
~ 
ii = e 
!II; 

i • = 
Ef 

I • •=== 
Aangenomen door het CC d~r RCP 

PARTIJ 

in zijn zitting van 15 en 16 NO¥ember 1947 

i • ... ·--~----------------__.;.;_;;_ _________ _ 
I 1 9·•4:~·( ·. 

• 

i 
t 
J 

I 
-~ 

• • 

I 
I 

i 

·l 
l 
I 

~ 
I 

! 
I 

t 



• 
INROUDt 

1. 8tellingen 0ve~ de poiitieke en eeonomieehe toestsnd ~ 
de taak der Revclutionnai!lo-Ccmmunistische Pa:t"tij. 

2. Stellingen over de eeonomisehe strijd en de ta.ak der Partf,J 

3. Stellingen av&r het organisatiewerk 

janhgyolen geaQb;iften: 

Onnerp-Begtnselp:rogram der RCl' 
Ontwerp-Program van Aetie der RCP 
"Ret Kompa.s"-5tellingen O¥er de ~jet-Unie 
Jlun Morsal en de Onze door L.D.T!Ot~ 

!estel UWboekan,tijdsehritten.e.d, b~ de uitgevexij der ROPe 
Vra.agt: inlichtingen. 

1J!i. tgevel'ij "PKJME'l'HEUS" 

P.~rlingen 
T;rekweg 35 
Den Haag. 
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INLEII>ING ----
De ·voor ona liggende. re~olutie is gcheel ingesteld op de .~ldige tak;~,waa.I"''foo:rr 

de partij in de voo:r one ·nggende p~riode staat.Na e~n analyse· t~ hebb~ ~geven van 
de internS.tionale · si t:Ua.~±e en de econom.is9h~: toest~d in Nede~la.nd,.geoft ·Zij de 
J'ichtlijnen a.an voor de . poli tiek van de. p~rti·j na. ons tweede congres .Doch zij doet i 
meer dan da.t.Aan de hai.Lci: van (ie door de Partij als geheol opgedan~ ervaring en de 
vo:r6ieping van.ha.a.r politiek.peil;trekt··:;>;ij de lessen uit. de gema.e.kte.fouten.Zij 

·. legt de nadruk op de. proletarisering ·Van de P~rtij ~Q.et wer~n in .de bedri.jven en 
massa-orga.nisaties en de organi.satorische opbouw van· onze .beweging. 

In de resolutie zijn ook de erva...""'ingen· van onze lm,.meraderi in Fr&lkri.jk verwerh-t, 
wa.a.r de. klassontegenstellingen het .solierpst tot uitdrukking koulen ·en duidelijker dan 

·elders de taJ.:en van de ~olutionnaire ldasse-voorhoede ·kunnen en moeten worden aa.n-· 
gegev~n.. . . , 

Het eerste hoqfdstuk van doze rcsolutie~>over de intema.tionale situatie,-is·- op 
enkele klcine wi.jzig:i.ngen na -· ontleend· aan de resoiutie van de' proleta.'rische vleugel 
POI,welke 'op h(?t ·pas gehoudcn coneres er in gcslliagd. is,opm~ {en than£! ongetwijfeld 
definitief) de Irieai.'derheia in de Fri.mse partij te veroveren.Ook talrijko defi'ni ties 
en:passages v~ het.DERDE Hoofdsfuk der xosolutio zijn gebaaeerd op de resolutie der 
F:rans~ kamel'ade:n.Onnodig te zeggen,dat vdj nie~t klal.d"elooe hebben ~oopieard,doch 
'oJ;S bf'J d$ sazr;enste·i_lirig 6ok van die hoofd,s·tukken vo+ledig __ hebben. ingesteld .9,P de 
tBken van de Nederlandse ~artij en het Ne.~tl~~ proletari~t.De ervar.tngon _der 
Ftense kamemen zijn van zo groot bolang voor qns~1at w.:i.j one hiertoe getechtigd 
a.ehtten. · · · · ·· ·. · 

Het verheugende bij de samonstelling ilan de voor ons ~ig~nc;o_ .. ~_ol~t.;e_:~~:s vooral, 
dat· zij net~roduct is von .£QJ.:f.~ctie:{ Wl3rken d-er leidende krunel\'aden. Vijf laden van 
bet_ Cent~~l Comite waren met hat ontworp polast~ol~ van hon·heeft ·zich daarbij zeer 
ernstig van zijn tn.ak gckwGten.Het geheel.9 zoals het thana voor ons ligt·,kan··worden 
~bod,en ~na uitvoer.ige disc:ussies op· twoG s:pcci~lo CG-zittingQn en weerspiegelt de 
eensgezinde opvatting van hat geh~le C()ntraal Cozn:i t6. · · _ , . - ·· -·· 

:Beb.ng:~.ljker is echter,-dat .de. resolutie hat .eigendQm .. der gehele·part:J.-j·.word-tr.~es 
_weken soheiden ons nog van hat oo~s .. Ernstige bes.P.reld.ng en discussie -in ,de afde
l.ill€Gn :Ls .eerste vereisto.Eventuele tegeJlV()orstcllen of a.c"l.n'VUllil!€0n .dienen .. zo spoe .. 
dig mogo~~jk o.o.n het Poli tiek Bureau to wqrden doorgagevon,opda.t de ;afdeli~I! zich 
er nog voor het Congres over kunnen ui tspreken. ; . . · . · . . 

Wij zijn er ons :terdege van bewust, dat de tokortkomingen van pa.rtij en lei.ding nog 
8!"00t .zijn.Ongetwijf'eld: zai 6ok de re·solut!.e de.."rvnn dG ·sporen d.rageil.Doch wij · zijn 
ons 'er tegeJ.ijkertijd von bewust,da.t geon enkele andere arboiderspo.rtij in Nqdo~ 
land,geen ankele andere revolutionnnire etroming in stan.t iS. het proletn.J:'ia.a.t een zo 
revolU:t_iomiair on zo gezond kJ ~.sso-:pers:rcctief t.o bied.en,ols in .de resolu~:i.e .ge.-

. sol.liedt.Wij ~ijn geen mnnin.kken of gelogcnhe::l . .:is·-:revolutiqnna.iren.De bevrijding van 
on'ze kl.e.ss~ 'beschouwen wij. a.l.s de meost e;tnatige taak in .enS leven.Ook da.a.riran 
dra.agt de· resoluti'e de sporen.Het is· om die J;Q\1rrn, dn.-4: "d j met ·'yor-'.;:ro:u.wen cU-t. colleo-
ti_~f ·stuk werk dt;J Partij ter' discuasie en beocrd.eling no:n~iG~:::.·.:le - ·· 

' . ... ' 
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' . . 
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-,' g~'J~··· ...... 

De gl'Ote at ·jk en Ita.li<5,de ·~ in Bolgt~ en..~ 
d!erl~· von de op,enlijke oorlog tussen de Nederlo.ndsa 1"\\O?ICQJ,~do_ 
~bliek Indonesin,de oE:rste mo.ssale proteeien der Duitse o.rbeid.ersklnese sinds 1933, ~· 
de grote mijnwerkersstaking in Engolnnd·kunnen gekenmerkt worden a.ls ecn nieuwe et8Ppe, 
ln hot knder van de objectief revolutionnaire situatio,begonnen bij de be~indigingvan 
de tweede .wereldoorlog. . . ·

1 
-::: 

Ala wiJ doze per.i.ode a.ls objectief revolutionnair willen ke~~~ken,willen wij bier
moe a.a.ngeven, da.t - cl. is de bourgeoisie erin geslaagd. hr'..ar econdm·sche on poli tieke po-• 
Bi tie sinds het einde van de''bevrijding" to verbetere!l' - het be=teikto evenwioht zowel 
in West-Europa a.ls in de kolonialo en semi-koloninle l::m.den ui terst we.nkelba.n.r i:;~. 

In dit stadium Vr.>ll wc.nkolbo.nr evenwicht kon hot hoersende politiekEi en so~io.le regiem 
in gevae.r worden gebr~cht door hot uitbrokPn vnn groto klasse-aetios,neties die in het 
huidigo tijdsgewr:i.cht niet eleohts motflij§,d.och onvermijdelijk zijn. · , · 

. }lien moot bE!grijpen,dat de ontvdkke ng in het k&!er van een dorgelijke nog niet a.:f'
gesio~en rovolutionna:ire periodo niet reehtlijnig is,De "bevrij~ng" werd gekenmerkt 
door een ma.chtigo rovolutionnn.ire golf ,welke door hot Stnlinisme in do eorste plo,."'..ts, 
doch tevcns de or het reformisms werd ingedrund met behulp von een regeringecoo.li tie met 
de bourgeoisie .• Sindsctien zijn wij intemationa.o.l gotuige geweest vo.n een eerle kla.sse
aeties vt!.n versehillend kara.kter,vnn oplevingen en neo·rga.ng von de str.l.jdbn.o.rhftd der 
arbeid(jrs,-van ro.dicilisntie en depreesie. · 

Doze niet reehtlijni~,doch voortdurond onderbrokon ontw.LkkoUng is bet nlgemene· lea,. 
J'O.kter VM objectief revolutionrudre pe:ri.t:cles, op wier ba.sis peri odes vnn oplev:l.ng vnn 1 
de strijd (voo1'--revolutior.naire en revolutionn.c"lire situntio) a:f'eewisseld kurmon worden 
door periodes ~ rioergong en zelfs v~~ eqntrn.-revolutie,nle de revolutionnaire Partij' 

· zieh niet in sta.":'..t t~ont de gunstigo ogonblikkcn to gebruikon • 
. :uo.n.r wat bolangrl.jk bli3ft in dorgelijke po:ri.odes is,dn.t haa% kt\rakter hot op det 

voo:rgrond stell.en va.n ons Overga.ngsprogrrun. in zijn geheel voorsohrijfl;de eoonoillisehe 
acties der ~sen's stellen,ols zij zich uitbroiden,onvermijdeli~k politieko on sociale 
problemen op de a.pnda.;in de loop hiervtm verwerven de ma.ssa' s eC::n e:tVnring~dio de Op-

. boqw van .de Rovo1utionna.ire Party mogelijk mo::.kt. ~ · 
Dese cy-'clus von ~~trijd,welke M.nst goheel Weot-Europ:" omvat en z:S.jn scherpste. Uit

d:Nkking vindt in Fro.nkrijk,is eon nieuw. sto.dium~ecn ru.euwe etappe,in deze perlode von 
w~elbn..".r ovenwicht van ae Europese bourgcoisic,vm.n.rvnn do sa.mens\ellonde elomen1;en ale 
voJ.B' kunnen worden gcdefi:riieerd: . . . . . 

A,O~ eoonomiseh terrein · , 
e wereideconomie Ujdt nog steeds onder de gevolgen vnn de oorlog,<H;.e sroto hoe-

veclheden produotiekraChton hoeft vern!etigrl en do evnheic derworoldeeonomie heeft 
-.e:l"&toord, . . 

De allosovemeereondo ma.a'bt von het .Amerikaa:nse imperin.lisme en zijn expansie ve:t'-
seherpen de ontwriohting vnn de rest der ~pitali~tisohe wereld. · 

,_ Er is nog geen herstel van de eenheid von do ire;oel~~ en de vroreld.o/mclel blijft. 
in totao.l ongeve~r op het pei1 van het ge!Uiclclelde van 193S,dat reeds uiterst laa.g.wasu 

Neioh de Europese,:noch de koloniale en semi-koloniale la.nden hebben tot nu toe hun 
lendbouw en hun 1nduat:d.e op het vooroorlo~e peil kunnen brengen;zij ku.nnen d.e pro-
blemen van hun economie en van de voeding van hun bevolking sleehte bM.s mbt de voort
durende steun van de Verenigde Staten en het grnttn,de machinorien en de finanei~n van 
het geheel der kapitalistisehe wereld,waarbij zij zich dan nog moeten'baee~n op h~~ 
laagst denkbaxo levenspeil der werkondo mnssa's. , 

Wat vooral West-Europa. betreft,ko.n do huiclige eco~omischo situatte 'ole volgt worden 
gekenmerkt : . · · 

· Op versohillende punten heaft het eeonomisch herstel (londbouwproduetie,lltccnkool, 
~tl industr:lalisatia,etod:!.~~}ocn top bereikt~die· root overschroden ko;n worden zonder 

nieuwe Amerlkn::mso hulp,c'J.c grotor an lan,idu:r:i.gc1· moet zijn dan in. h~t verleden. 
Zond~r doze hulp 1mn gean ankel West-Europaos In.n': do situatia met oigen middalen de 

bMs,zal.fs voc·r e..:.,n beperkte porioG.e.Na de ui tpu'tting zelfs van de lo.atf!te ·reeds door 
Amerikn roccls toegostane o~c'lieten vvo:rtlt de toestonc1 root alleon ori tiek,ma.ar werkelijk 
ea.ta.strophaa.l.Do "voorschotten "op c1e l:Ia.rshaD.·~·l'Jlling kun...VJ.en con dergolijke ontwikkeling 
niet voorkomen, · 
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Het doelv 

.van et Euro .se e te v r ,,.. 

en se economic veiliB'. te stellen~ 
Zelfs vdj hebben de graa.d ven verarming en ontw.richting von het Elu'opeese produc-

tieappa:ra.:::.t ondcrscha.t. . .· 
. 'Maar zelfs in geva.l van volloc1ige toepo.ssing van het Ma.rsho.ll-plo.n (jo.arlijks 4 a 

5 milliard .Q.ollar gedurendc 4 of 5 ja'l:i-) ,hetgeon nog long niet zeker is,kon d.eze hulp 
~en merkbo.a.r effect voor de EQ.rope· se economie hcbbcm vcor de zomcr va.n 1948. . 

Bovendi.en l!lag men niet 'Qit het oog verliczcn,do.t cle gehele toepasSing van het Me.t'
Shall-plan slechts tot. resulto.o.t zou hebben het herstel van hot Eurqpese productie
appa.;aot in 4 of' 5 jo.ar op de uiterst lage bO.sis van 193B,wa.arbij dan buiten ~eschou
wi.ng wordt gelo.ten het feit,clo.t c1e .Aineriko.a.nse expansie de voor de Eu.rop~se productie 
neg openstac.ilde mo.rkt steeds meer zal bGpe;rkon on dat cle crisis van ~verproduotie,wol
ke zeer woarschijnlijk in de Verenigde Staten z~l uitbreken,de gchele knpitalistieohe 
wereldeconoinic zal mac.slepen. 

B. OP .ECONOlO:SCH EN SOCIAAL TERREIN 
Na de eorste WB~lqoorlog worden de Ameriko.anso crodieten,die de eonsolidatie van 

de Europese oconomie no. 1923 mogelijk maaktcn,ecrst overvloedig op een tijdatip,dat 
de Europeso bourgeoisie door eigen k:racht do n.a.nYo.llcn der masse~ 8 roods had o.f'gesla
gen en de meest dreigende haarden (Ita.li~,~ongarije,Dqi tslan.d,Ba.lkan) had gedoofd en 

. haar regiem had gesta.biliseerd. : · 
Nergens in West-!W:opa en zelfs niet in Griekonlo.nc1,waa.r cle burgoroorlog wortduurt 

is de-bourgeoisie in staat ~est een sto.biel regiem in te stellen en het proleta
riaat bEta.lissend te sla.an. 

Integendeel,steeds moor ktijgt dj te ma.kcn met ma.ssale strijd,nu de masse.' s de 
paesiviteit,wa.ar.t.n de burea.ucra.tische vckbonds·- en politieke appo.mten der sto.linisten 
en reformisten hen poogt te houden,gaa.n doorbroken. 

De niinlWG belan.grijke factor in dezo nieuwe ctappe is juist daze golf von kle.aseyt
strijd.,d.ie· sinds'".A.prl.l van. dit -ja.a.r West-Europa doet schokken,de pl8l'll1en en de bedo~ 
lingen der tra,ditiop:ele leidingen omvergooit en geweldige k:ro.chten vrij maakt voor de· 
snellere opbouw von de Revolutionnaire Partij. · 

Deze atrijd .valt somen met C'.ie,waike gedurcncle dezclfde periode het leven YQn .de 
a:rbeiderebewegitt8 !n Inclia,China en Japan in de strijc".. tegen de inheemso bourgeoisie 
heef't g9kenmerkt .• · · . . . . : · 

:89"Tendien is de rmti-imperia.listische bowe&Lng der kolonio.le volkeren ver,re van. o-
verwonnen of geremd. . T 

In Indonesi~ 'WnS. de regeringo.Sja:rif'foedin - ongetwijfelc. door de d.ruk der masaa's _ 
:niet la.nger· bereid. te eal>itule:ren v()()r cle eisen VQn het Nec'te. rlnnc~se im.Perlo.lisme, 1t 

wl:l.tlrdoor de. :regerill8-Beel ged.wongen werd tot cl_c opcnlijko kolonin.le oorlog ov'cr te 
gaan.De noodznn.k --voor de NQclerlan.dse bourgeoisie opnicuw tot "vredes"onc1erhandelingen 
over te gaan werd. niet in de lo.o.tste plo.ats bepnald door de m-ote str!jdgeest dorr. 
IndonesisChe volkslegers en ma.ssa.te en de zwakte van hao.r eigon militair app.araat,bo
vendien arungevreten door defaitistische tendenzen. 

In lnclo-chino. duurt de oorlog voor hat Frnnsc impe!'io.lisme vocrt, zonder dat het. " 
tot bealissende suecessen wect te komen.Tegelijkertijd hecft het t~~ ma.k<m met opstan-
den op Mada.gnscaJ:' en gisting in de Afrik:J.anso kolonien. · . 

In China hoeft ·de burgeroorlog zich bela.ngrijk ui t~:,.-ebroic1 en de er!sis van het re
giom vo.n Tsjong-Kqi-Tsjek vordiept • 

. In India poogt het Britse verdolingsplan,door het uitspelcn vnn ce versohillende 
nationo.li tci.ten tegell elko.o.r, de eroop van- het Engelse ko.pi taaJ. op het lnnd te vel'foo ... · 
eeuwigen en zo.J. 1verro van te leiden tot vreGclzcme verhoudingen allo tegenstellingen 
yerscherpon en in de boozem van cle on.ti-·imperic.listische beweging de str.i.jd van het 
inheemse proletr.m.no.t tegen de inheemse bourgeoisie bevordero:n.. 

Slechta ih de V. s. kon do bourgeoisie overgao.n tot 0011 openlijk offensiaf te~ 
he~ p:roleto.rinnt clo·~r het aannemen van d& To.ft-Hartloy--wet. · . 

Ret verraad. van cle vo.kbonc1.sburel:'..ucrotie von CIO en .AFL hEleft hot mogeliil,t gomsa.kt, 
dat het door de arboiderebasis gewonete r.ntwoord t'ot nu toe beperkt; en. zonc\Ql :vGrband 
was.Toch heeft men voor het eerst in c:e e-escbiccleniG vl:'.n do .AmorlkD.o.nse arbe~d.ersbew~
gin.g proteststcldngon met eon poli tiek kn:r~tsr kurrr..on zien ui tbreken en in olle delen 
van het loncl initintieven voor de totetrul(lkoro.inc: -vcn eun JA:ibopo.rty ku.n1ten waar.nemen. 
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····- Tha Ame~z.ich .bewust v~ hot geva.ar vmt politieke~· . , 
cler arbo:tdcre}flassc, tra.clit G.e'Z.e~~ 'to ';kanaliscren door de -~ vnn e~ 
de burgorlijke partij onder leic1ing van nbu:r:---h'De~~he vle~l ·(Wallace). 
Bovendien is zij.nog niet·ovorgegaan tot de toepassing van de wette.n,drih~ deze vroeg-
tijdig (mijncn) .. ~:t Oiltl!;Ogolij;k bleek (Fore). . ._· .. "h -~ : . 

Het ~erikaanse prolctaria.ct neeft dofini tief Q.e .aren11. van d.~; klassenstr.l.jd betre
clen.Aa.nvSnkelijk wccrloos togonover de ra.ri:peri der weraldcriais~~nclt _het· in 19,~- de 
wee nc.ar mn.ssale strijr~ en tle massa:-vo.kbewefiiri~;.I946 wo.s getu.ige• wm de _grootste sta
kingsgolf in de ge'schiedenis vo.n Ameriko.,welke tot grate overwinningen leidde en het 
kla.ssebewu.at,zijn d~r ·.Ameriko.arise a.rbeiders a.."'.nzienlijk heoft versterkt.Er is geen tw.lj .... 
fel a.a.n da.t het :poli tieko te&l'Emoffensief van Washincrtoll :q.qt polj. t:f..ef6 ~ewustz!jn der 
werkende ~ssa's snel zal wek1.~:en en het jonG"O .Amcrlkao.nse proletaria.nt ook o:p dit tel'-
rein in do voo:rhocde van het ,wereld:p:rc:.loto.ria."l.t za.l plo....1.tsen. ·· · . 1 

Het contro-revolutionnn.:i..rd wcreldoffensiGf dor Amcr.ilqtanse 'bou.rgooiaie ,;.. met ·a.le 
einddoel de ver.nietigine der SU - za.l pas kunnen slagen nadat de Amerikaanee arbeidere
klasse door nederlo.urren rreclomora.liseerd en ho.a.r orgo.niso.ties d,oo1:; de contra.-revolutie 
vernietigd zouden zi.jn,.Doch de Ameriks.."'l.nse werke·:rs zijn. zelfbmmst·,.grote eigen•bisto
rische nedorla.gan hebben zij niet [;Ckona.Ilun voorhoedc is geW~pend met het .revolution
noire progrsm de:r .rve Inter.no.tiona1o,:do.t o.lle lessen ui t de overwimdngen en nederl&-
gen van het EurOpese :proletatian.t heeft cet:rokken. . . . 

Het .Amerikam1.se :p:roleta.:rio.n.t zal niet o.lleen ecn voortd'tU'ande rem blljken, bij de / 
plannen cler Ameri.kac.'Ulse· ioperlr.!.listen,<loph bovcnCien door zijn sleutolpositie hei woJ 
reldproleta.rino.t talrijko lrelecenhedon biedcn zich van nedexlngen te herstellen,voor 
een dorde wercldor.rloc voor do dcur zou sta...-m.Ook vocr Amer:iJ.m. is hot perspeoti.ef niet 
dat van fo.scisme en oorloe,doch clat von verscherpto klassebotsin~n.De bur80roorlog 
zaJ. de bc:rloi; VoOl' zijn. . . -. . 

He~ onevenwic;htig ko.raktor~w·aa:rin de West-Eu:ro:pese bourgeoisie zich uog bev.indt• 
komt ook tot uitine in hot fuit,clc.t,of§.c.?.h<2.£.!l de gehele. !;!~tua.tie wor hear moor pbit 
dend don ooit eon st~K~g;t~m.-~~zij nog verplich.t is mot pa.rlementaire iil!ddelen · 
to regaren, door i?,"'Obruilc to nnken van rle o.rbeiders:pn.:rtijen, en vnl. in di t ettidium von 
de aoeia.al.-democ:ro.tio,clie kost wa.t koat de ,rc{.;erineseoa.litie wenst te hc."\tldha.ven.Da 
verkl.ezingsovorwinni:nc van De Gt:.ulle bew:i.jst echter,dat do bourgeoisie - da.ri.r,Wo.a:r de 
Sta.liriistiache on :refonci.stischo leiclers hun invload op de C!.X'beic+ors kvr.i.jt ~en -
emstig d~ voorbereiding von cc.>n "sterk regieml' ter hand neent.Zij zs.l eoh"ter,!.n dit 
stadium von de klo.ssensttijd1 eorder goneigcl zijrt De Gaulle a.J.s schrikboeld voo:r de 
a.:rbeidere dan c;J.s cli~to.tor ·:tel gebru:iken, daur zij vocr alles bevreesd is voor do bU%'1-
geroorlog,die hot cevolc ~ou zijnvnn e0n Cictatorio.le st~~tsgreep • 

. De tot-stn.nd~koming vo.n de Korninfonn,noch de ve:rwijderine van de cornmunistische 
ministers Utt c~e regerins~n,o.ls gewenst ·en gc'Cist dol'lr hot .Amor.ika...'\D.SO impo.ric.J.isme, 
heeft wozenlijke vora.:lc~oring geb:ro.cht in de Sta.linistische politick von kl~ssen&amo~ 
nr]J$l:lg en hundoel bhJft,eenr :plaats te moeen innemen in de· burgorlijke :reger:l.ngen 

. om de :p:ro.-June:rilmanse · orienteri:nc; cler bourgeoisie toe-en tc werken. 

C• OP HET TERBEIN DER INTERNA'.ri017.ALE VERHOUDINGEl\f ........ ,. . ... _.. ... ~ ....... _ ... ___ ,_ ... 
De inte:rnationa.lo ve:rhouclingen blijven overheerst door de tegenat.elling Ameriko. -

11SSR. . 
Hot mielukken van· de Noskous'3 conferentio heoft tot ecn verscherping tusson de twee 

kampen geleid. 
· De Ve:rertigde Sta.t_e.n ·zijn ovcr(;Cgac.m tot e0n poli tiek~ clio tot c1oel heoft olke pro-
Russise}_le invloed te vcrwi;j"clGrcn en ellro u:ltb:L.'eicb.nc van clezo invloed te verhinderen 
i~ Blle delen de:r woreld,die niet direct onder controle dnr USSR st~~. 

. Voor <lit dool wordt_· de operllij:ke gewE":ldpolitiek,o.ls toec,repast in Griekanland,Iran," 
China. on K:rec.,dwz .. o:p cle door do sovjet-clruk he.t mcest beclreigde :punten,.gecombineerd 
met het gebruik vo..n econonuschc en diplonc.tieke tnidr:clon,bestemcl om cle ~dere ·londen /,, 
econornisch en Ui:plomaticJ.<.: J.n :lc sfccr v::.n hot·, .At:lorik..•tc.nse inpcrio.liame te bet:rekkon. 

. . Het l1a.rshp.ll~l9!1..~9m!i. overeop, pg_t_,@.t_i~_9_c1o. -~-~c.~- Vm.?:_ClLAI!lerik:o.rmso. ;p6l.i ti ek; 
in dien zin vcrtdgcm7o·.'re:igt hct nict ::~e vorworpinc,doch de voortzottina von de TRU'
ltLAN-leor, toogepp.E?t in .. de \7est-Europose la.nden~ 
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D 'h . d """"--- ""''t ' . h t~----.: ~.:. ~ ., . e cl a·~ ct eJ.n ··"V' ... ...,...---...... vong Jcar sc een """"~~-
---:-- wc~;-t11,ans met clezelfcle ~~~d~c~~~d te verminde ... · 

':reil....en door hn.c.r oc·onc:irnischo en: politioko creep op rlo C.oc:r nuar gecor:t:roleerde landen 
te versterken~Raur wecrsiond betekent ongot..v.i.jfold een bcmoeilijking voor de etabi1i
satie vcn het imperialisme en de cp:.!.ossinc- van de '!-n:ticli:SG eoonor:lische moeilijkheden. 

( 

( 

De stichtine "Van het Interndi:maal COT'J.n'U:trl.stisch Ini'onnc.ticoureau is een ondel:'
deel van deze poli tiek.Het burimu meet Gl"l.p toezie:.J~ dot de oommurJ.st:Lsche pn.rlf:_je~ in 
de afzonderlijke landcn met volcloonC.o SGhG:C.flto ~:e p.:::v.:>-l..rJ.orlkannso p0l:i.tiek doork::ra:l:sen. 

Al is ongetwijfeld· t'ecelijkortijC .. clc bec"..oollnc c...."..nwezie,het .Lune:r:i.ka...'\!lse imperialisme 
met het intemationnlc spook var1 h<.:t oc.nmunisme te c1reigen, to en is de Stalinistische · .. 

· burcaucra.tie nooh bij rw.chtE:,noch bereid/~u :re::-volutionn:1.ire strijd c~er massa' a· te qzv., 
g~se~:ri/74-j vlil hoar creep op doze ,via .ha.'1r pa:rtijen, slec}rts "Versterk~n oni. ~~ ·:p:ro-

. .Amerika.anse. ore~nte:z:ing der i)ourgeoisie h9tz:Lj. te neutra1iseren,hotzij te TiijZigen in 
een pro-Russisoho.Onnodig te zeeGen,dat do cebondorL~eid·v~~ hat Europese kapitalisme 
ac.,r.Lhet:Ame:rilw..nnse een c"'..e:pc;elijke hero:r.i.Bnterinc wlkomcn uitsluit.Slechts dezege
vierende prolGt.arische. revolutie 2lal de O~V'erhe8rsine ve..n :C.et L'lmerikaanse imperial.isme 
kunnen beeil}.clige:p.o~: · · · · . . ' 

DE OORLOG ST.t.AT .NI~~ VOOR DE DE]! 

De mislukkine va.n cle conf'erentie van (:rie te Parljs en cLG 
:tecenstellingen in de Verenigde Staten,hel)'ben, de tendenz tot 
blo~en nog vergroot. 

steeds scherper wordenae 
lcristalisatie. in twe~ 

De scheuren en.tegenstollinc;on in ell::; blok zijn echter veolvniclig en het zou on.
juist J?:ijn te ooncluderen, dnt de brugcen zi;)r:. vorb:ro.r..c'.. 1 of {~at OI' op do door de Vel'
enigde· Staten- -en de· USSR ingenomen basi.s geen niouwe noes1ijkb.ecJ.en tot-koehandel en 
compr6missen zijn. . 

Ofschoon ·het perspectief van eon were1dr•orlot: altijd.· a:.mwez:i.g .blijft :tn de ont
wi!U;eling va.n: de wereldsi tuatio en de zek:e:r:hGid. dat deze z:::u ui tbrekon~inc1ien zego
vierende socialistische revolut:ies hot lml_:)i:tnlistisohe :r:ec:i.em in de vonr ens '!igc:ende 
historische; perioc1e niet zC•u verr.ietie;cm~!'lGec: v~orclcm ··::ti tccsp:t"'ken~.m~ . .22.!!.:.¥e:rtl?-.!. 
niet d!!_J~.Q!}g_l~W;i_e, .t~~~:rl d~I~ •C.W. S?:Cm c'J.i:r.~?.G-t .• r::.Q.T.'J.QC:M·p_yr>,.c;r .. ~G.'::J'l'V:t~.~-l~ .. J,,§.v ; . 

Ala men rekening houd.t met ~1.o·t, cehee'l c~cr eoowmischc 1 socilile en po1i tieke: ·w:til.DU~-
dinbren,die de huidig~ interna.tior:::.le oonJu.nctutll' kenmm~'Bn,.k."'.n :!!len "mststellen,dat de 
oorlC.g niet vot~l' d~ cfeu:r staa.t ~ 
o..hot l:.meril\o..'mse kapi talis:rne h€)eft zijn &xpo..nsic:~fl0{}3lijJ. !:::eden nog niet uitgeput; 
b D])e ui terste o~bestendigb.eid van cie rest· ;rn.n c'..G v:rereld.'boul.y~eoi si.e ~de c~cties,doo:r het 
ncrgens op besllssendo wijzo geslagen ·wercJ.c!p:rolet~nin".t onclern.onen._en te o:ridernemen, 
lege,"Bn cle voorbereidi!l6 van ecn oorlog c1e c;roctste ':>1ooi 1i j~:J:1.eclen in de we[!;.- . '/ 
c,De mi.lita.l.re vcorbureiding val'l een oo:l'loc •3ist cle omschr:.kolinl! vun cle vredeseconomie 
in· oorlog"Sec6noi.llj.e,wan.rtoe de 1\.ineriknr..."'....'l'lse bourgeoisie -· bij c.~e huiclige a'fzetmogelij~. 
heden - niot boreid is. · I · 

d, Voor een oo:doc tecen de USSR is cle deBorc.lL:Jntie yen het wereldproleto.ria.nt :en de. 
vernictit;ine vru1. cle nrbeidcrslJov.::;gine; door hc:t\; fascisno eon ·noodzakolijke VOl\ri'Va'J.rde. 
De burgeroorlog 2:0.1 claa:rom cle oorlog ·~.rocr zijn on slcchts c.:.n ·verplet·~erendc n~dc~ 
la~ van het proleta.riaat zou de vo::rwa"lrc1en schoppon ·l!"oor de mogelijk.~eid,een ·-we.;. 
reldoorlog to ontketeneno 

. Hiervo.n uitgaC':!ldejiis men vorplicht de oonqlusie te t.reldl:en,c'..at wij :waarschijnlijk 
·voor ec.n betrekkoli;)k ln.ng0 :i.Juriode :Jtaan,wc.E:e eekcil!l'l'-'rkt zal zijn~ ... 
a.door de voc;rbereiding van de werol ... lrevolutio door het prolo .. b'ariA.at; · ·,/, 
b.door de V0orbereidinc van eC:;n dercle we~ldoorlog teeon de SU door :}-.et. imp~rialisme. 
. ~en ::;;oriocle v"elke z:l.oh vo::,rts zal kmr:acrken rloor (le instnbiJ':i.tei t der bour;geoisie, 

_.g.rote eccnoci.schc en r>0li tieke moeilijkhec1on~ s.tU.iptrek..l.dngen, ol"isos. ·. 
· In de strijc"..' v[l;(l hot proJ.eto.:rio.o:b z'lillen nicuwe ro:'Volutionnoire krachten .vrl.jkOmen 
ui t de voc gcli j schnp Yl:'.ll. St ali ni SI!'lo eh re:f ormi sme. 

Wij znllen ·doze krnchten ku.nnon groeperon random hot prbgrm:r 'V<m de IVe Ir.ternatio-
. nale vocr c~u opbouw van dEl TI.evolutionntdro Partij,op voc:rrrr;n.rde,da.t onze J;l_Oli tiek in ;'( 
OV82"'3G~?f:l?rn":'~"1g i's met dO wef~mlijkheid: (;';U d.e iJ.istorischo &isen. 

Het gt•r..t' e:t':):!O,TJ.!'l,~rmato.dr:• l-:l . ..,.,,,,, · .• ~.r1.jc1. toenoe;mt en cle StrT::ni .. stis.6he greep slapper 
word-t ~onzG p:!'bJ:lngQ~r,, - ,.;:"' · agitntie .:.;\J'~·'J:r: .. !:t:l._J:.~;i,j ~:i~.~-~~n~ r1 :; massa 1 s zeker en moedig 
de sac:2..alistischG en revo1utionnniro o:p,lossingen n~ te ceven~c1c refc·nnistische ·ar~ 



SH 6 •- ----:--metrlte&='\etn "~1~ st~Jjn:ist'en o:riba:rmhartig te ·ontmaske:ren en het ~~ 
· naire kara:kter aan te tonen van hun bedriegelijke en de~De bij

··, 
' 

zondere situatie in Nederland,als gevolg van de kolo~log ~egen Indones~~, 
pla.atst di t land vporaan in de nieuwe-~j staan. 

HOOFDSTUK II 

DE EOONOM!SCHE ZWARTE VAN HET J:"EDERLANDSE KA.PITALISME 

De v6~r-oorlogse positie 
1 . ' . . ' •' 

V66r de tweede imper.l.al.istische 1'1'¥eldoorlog was Nederland een typische schul.d
eisersataat "De Nederlandse import owrtrof de e~ort voortdurend met grote bed.rae9n. 

De betalingsbalans bleef slechts in ~~cht,doordat het importsurplus voldaan kon 
worden· ui t de rente:-o.pbrengsten van de bui tenlandse ( vnl. kolo:niale) beleggi:ngen. 

De' g.rote en gema.klkelijk.9 winsten,die gedurende een lange pe:riode in de kolonia.le 
gebieden te behalen wa.ren,hadden tot gevqlg,dat de binne:nlandse invester.l.ngen zeer 
beperkt bleven en dienteng~volge het Nederlandse industri~le apParsat in vele opziOh-
ten een achterlijk karakter kreeg. · 

Mede do0r.het ontbreken van eigen ertsgebieden bleef de Nederlandse induat~e vr.l.j
wel beperkt tot de z. g. lichte ( op de consument gerlchte) industria ( textiel, gloei- . 
lampen,vetverwerkende industrie),terwijl de zware industri.e(die van produotieift.dde- ~ 
len :machines,locomoti eveh, wapenindustrie) , met ui tzondering van de csheepswe:rven, die · 
hun eigen mstorlsche ontwikkeling hadden~ vrijwel geheel ontbra.k. . 

Op het gebied van de voedselvoorziening bleef Nederland in starke mate aangewezen 
op import. 

De binnenlandse productie van granen en zaden,was door de ineenstorting van de 
graanprijzen in de tvreede helft der l9do eeuw·,als gevoig van de export d.er reusachtige 
::nieuwe preductie-gebieden in ·Nc;ord.-Amerika, tot een mi:rlimum teruggebracht. · 
. De Nederlandse 13.gl'ar:ische :productie word daa.rdoor in sterke mat.e gericht op de 
voor:l;brsnging van luxe-producton,-r~lke de hoge kosten,verbonden aan het in Nede~ 
land in,sterke m~te overheersende kleinbedr.ijf' en de gesteldheid der grond,konden 
opbrengen. · 

Een groot deel van. de bodem wordt hierdoor gevvijd aan tu;1:11bouw (fruit,groent·e, 
bloembollen,koolgebieden,heester- en bloemontoelt),WBlke voor een groot deel getlx
porteerd moeten worden en niet als volksvocdsel kun..nen dienen. 

( 

Deze facto;ren deden zich eveneens gelden op het gebied van de :13lachtveepJ;'Oduct1e. :) 
Zowel op het gebied vr.n de grondstoffenvoorziening aJ.s voor voedingsmiddelen·was 

Nede_rland dus _voor een belangrijk deel aungewezen op de koloniale bron,zodat de Ne
der+andse bourgeoisie haar positie ala betrekkelijk onafhankelijk imperialisme uit
sllutend behield door zijn koloniaal bezit~de kurk)waa.rop het Nederlandse kapital.is-

1 

me dreef. 
De hand.having vandi t koloniale ri,jk eiste evenwel de handhaving van eeJJI vel'ho• 

~go"P..jze sterke vloot~hetgeen een bej~ngrijk deel van het na.tionale inkomen ve1'-
slond. ' 

De gevol&!n v§.m_dEL.Q.<;rrl.QE• 

In Nederland v'eroorzaak:ten de oorlog en de b.ezottJ.ng op economisch gebied een e
no:rme terugvalio 

Aan de induatrie werd op velerlei wijze kolossale schade toe~bracht.Zo~l ala 
gevolg van vernietiging door dirocte oorlo,Q."sh.e.niJ~J.i.ngon (vooral inBra.'pant en Lim
burg) ,a.ls door het · wegvoeren en onbrui kb:01a.r ma.lcen van een g:root deel der industri~le 

uitrustirlg togen het einde van de oorJog en de vernietiging van de haveninatallaties 
van Rotterdam en .Amsterdam ging een zeer groot deel. van de binnenlandse beleggingen 
verloren. 

De omsohakeling van de :produc;tie op d<;; oorlogabehoeften van de bazetter DlO'Elsten • · 
na de -oorlog een belangrijke vertraging in de prod,1cJ;io -v~an de op v.rodesbehoe1'ten i~ 
gestelde artikelen veroorza.ken, terw:ijl voorts,mede door hot wegvooren van eht overgro-' 
te deel der jeugdige fabr:i.ek.~":::"'"oc~ A8::'8: ~:. ,,:j:.'\Ytu leemte ontstond in het a.a.:nkweken van 
geschoollf8 -"l.r~:ld~s·"~r::)l:.tt;uen een vennindel'ir.g dcr ."J.rbe:idsp:roduotiviteit ten gevolge had. 
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. Voo:rls-wero op in<D..recte wijze door het; ongeb]'!likiJdjn van· een cie.el del' in.sta!la
ti.oo(het v'vegva.J.ien.·-van de g:rondet~~-- uit de koloni.al.e_gebieden)ala door~ 
ve:roudercn en niet . veinieuwen dcr :tnstallo.ties een verminde.rlng de~ 
tei 1t veroorzaa.kt. -, . ; . · ·· . . 

Tenslotte veroorza.E:.kie het vregvaJlen van hot Dui tse a.cht.erl"ail..d,voo:ra.l. v.~ het 
Ruh,r-.;gebied_ een ui_termate grate a.chterU.itgcmg van Bo~terdam. als .. transitpha.veP:.net aan
ta.l schepen,«:]:at in I)otte::tdam gBlost e:n geladen wordt, blijft stark .t.E:m a.chter bij dat 
van· v66r de oorlogo · · . · • _ . . . : , 

Ook op ag:ra.risch gcbied had de tweede imperia.listische wereldoorlog een mineustr 
ui twerk:ing .. :Naast de direct'l:i schade door oorlogs}).andel:ingen ve:t09rza.skte 4,et ,gebrek 
aan me.ststoffen .eri het wegvoeren van arbeidskrachten (zij hf:rf bier in niiridera -mate dan 
in- de industria) een grote achterui tgang in ·de opbrengst aan la.n¢lbouwproducten, tel'
wijl aa.p. de V"cesta:pel door het gebrek aari :yoediilgl:nnidO.e;t.en en het versrield slaohte:D, 
voora.l in de '+aatste oorlogswinter. ecm.zw$i'e' slag we~ toegediend. . . 

Kwam het Nederlandse kapi talisme dus door deze- oo:r:;faken :):'eeds ~aar geha.vend. Ui t 
de twaede wercldo'?~Og te VOQl'SChijn,de ~ars.~e· sl~' ~~rd het. o~ddcllijk daa.rna 

. doQr het ui tbre.ke:t:l :von de. koloni:ale revelutie in :I:rt.<toneSH} toegebraoht • . 
De Indonesische ;fevolutie betekende de ''ineonstdrling van.' hErt Nederland.se impen&-

lisme,het yerlies .'van hatt.r betrekkelijk z·elfstondige posi tie en de ver.niet:i.ging van 
de· h6op Q.e:;r· UeQ.er:La;riP.se kapi talisten o:p e(m spoedig herstel van de geleden Schade in 
hat moecl()r·lonao ·.: . . · · · · · · . 
· Re.t yregvalle:d 'Van de koloniDJ.e bezi tti_ngen veroorznc."l.kte het ophouderi vnn. de -voort
durend~ rentestl'Com. en de' verstoring :van het evenwi6ht in de bet~lingsba.la.nsfhet be-.
t~ker?-d.e voorts de. ¢tscha....lteling vnn de t::~Anvoer vol1 goedkope grr~ndstof':f'en Em het we~ 
ve.llen van de mogelijkheden om hat tekort 'a.an voedingsmiddelen nan te 'Vul.len :ten koe
t;e va.n de koloninle ma.ssa' s.Ret openbaa.rde onbl1rllihartig de zwa.kte van hat binnenla.nd
ae producti~ppaiaat en de. cl.'hankelijkheid van hat buitenlo.nd voor machinerl~n. 
grO~datoffen· en voedintS'8middelenft , · 

· In snel tempo vol t;rok zich op daze 11v.l.jze de •rerandering vam. het .Nederlandse impe
rlolisine v2n schuldeisers tot schuldenanrsstn.at .De tijdens. de oor1og afgesloten buiten
la;nqse ·leningen··too+' de oo:rlogsbehoeften 'rrerden in steeds sneller _tempo _opgevold ·door 
·leriingen voor de &l:nkoop Ivan leva"'lsmidd~lcn en in steeds sterker mate voor de o.tmkoop 
vap rt10T1~~behoeft·~n voor cle oorlogvoering in Indonesi~,-voor de ,a.ankoop van m.achines 

. ell, .g:r:Ondstoffen V'()qr het he:rstel von het 'indu.str.i~le c.ppa:ro.atoHet Nederlondsf3 impe-. 
rial~srile· wa.S geno,OU:zaakt.9 ee:ri ze·er groot deel van zijn bu:i.tenlo.ndse beleggina;-en· te g'Efl
'de_'t~ rilc.keh (ve!:kD'i>~van ~erikaanse:·:fondsen,,liqu.i.datie von in hct b~tenlond~werken-
• de ~otb.?(lk15n.till:sn) en 'Qm terilandse 1nvestoringen in Nederland op rm.me f;lchao.l toe 1ae 
la.ten.,· ,: _ · · · · · 

:· . ~dureri.d9 cle ee.iste ~or:.oorlogsj.aren slaagde het Nederla.ridee k.c.pi talisme er liiet be
hull' ~an bui teriioods~ lemngen en verstrekkingeri Vall· grondsto:tfel+ en brandst6f'fen in, 
e~n· zeker he:rstel te. b~werkstelligen en .do productie geleidelijk op te voereli~ 

' N~ate de sclilltdeillitst. van het Nederlondse ko.pi talisme toeneemt en do.tli'mee de 
jaarlijkse ront~erpl:i.chtingen s'tijgem en nc.mmate cl~· Nederlim.dse impc:rialis~is<lh.e 
bourgeoisie meer o~a~htig bli;ikt~de' lndoneaischc revolutie neer ta slaan,vro~dt: de be
reidhOid vo.n. de buitenlandse credietgevers om riieuwe leningen te verstrekken •nder 
en de. noodznak om 'zich de middelen voor 11ankoop von g:rQnCl.etcff'en en oorlogstqig ui t 
ei~n e:x:p0:rten te :Verscho.ffen,clringender. . 

In feite demomrt:reert .zich reed.s zecr duide~ijk een stOt,"'!lo.tie in het eeononiisch 
heretel•:Pe ~t;l.kte ·aer .eyonomisohe posi tic. vnn de boureeoisie treedt. niet sche:r:Pt~. aa:m.. 
de da.g bij elke orivo.orziene gebettr."ter.ds }harcie ·•vi.nter J~ivelke steec.a een zwa.re inzin-

·. kill€' in de productie · teweegbrengtro . . 
J)e exportmarkt~welke de bczitte:nde klasse F.l.D.l'l m:i..ddelen :voo:t· g:ron:-1 stoff~pcrl 

moet helpert;is echter ten zee:t;ste bop"'J:::·x;::!;, .~.:::r. x•·ln.t "bijna alJ e 'Eu.:ropeae landen in :v:rij
wel clezel:f'de cmf.1ti'\.n-:U,~1-t,.;·l(!n verkerer ·:,n streven na...'lr eer. ~JI'3'tiger verhoU:o.irtg tussen 
a, ""P('rt 0 .. "'.: "'""·· .· '"'~ d. or·.r· .; .. -:. ·1· ":.>. :•"', · ... 'C ;:., .J.,""'p. Crt ;~,....,,,, '-' · 7·.·~\1 l':e bep~rken en dC ,o"VT>Ort QTI te 

A - ... ,, 11-·~ "? .~ vi.> v-'---k• """ ··"' w. ~ '-•-'-'-"' ... 1., ~-. • - "'"'~.t' .1! 

weren. 
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~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ d~ ~ .~ 
porlma.rkten te hondho.ven lage :pJi.jzenoHe·t ~ ~-
deze la.ge pri.jze~ op de exportmarkt t;c lrunnon lmm.on,da>t zi,) er uit alle 'macb.t nc.."'.ar 
streeft,het buidige lconpeil in l~ede:rland9 do.t ver 'tun·· a.chter i.s gebleven bij de S'tij-

'< gi.ngen in het bui tenla:nd, te handhaven,Docr c~o in het bui to!1lo.nd in het algemec'3 . · r 
. scherpe:ro inf'lationistische t.endenz en de dao.:rmee gepaa:rd. ~;a...-mde prijsstijgingen;blijft. 
het ,-oor de indiviclu~le Nederlo.ndsc ondornomer in hot e.lgemee!f y.tnstgev:enC!. zi~n pro
ductie in hot ·buitenland af te zetiten .. rn fl.et tegengestelde geiral wo:rdt de expc;>rte~nde 
fabrilmnt in hot olgomoen geste-!-tCI c1oor exportp:romies.Dezo factor brengt echter mee, 
da.t het overes--:r·ote d,eel der e:x:portgoedercm r;ozonclen worc~t naar landen met cen · zwa.kke 
val'Qta.,wD.O.l'Cloor de exporten op eon zeer wa.nkele basis oernstenc . 

Ook in Nederland vertoont de geldcircu1atie de :u:.n.tste tljcl erm aonzienlijke uit-· 
brei9-ing met eon inflationistisch kariikte~~ 

Deze inflationistische tendenz wo:rdt in de eorst;o pla..'1ts V01'0orza.akt door hot on- . 
gekend g:rote tekort o:p de staat~begroting,welk maaT. ten dele wordt a.o.ngevuld door 
·staa't;sobligaties,iri de tweed.e plo.ats dooT. cle o:norrrie verleni.ng "''O.tl c:redieten aan de 
industri~le ondernemii'lgO~, zowel door de· Herstcibc.nk als door de grate crodietbanken 
en voo:r.ts doer. do eno:rme winsten von de. kn.pi talistG:n1 welke bolege;ing zoe-ken en d.eze 
doer de trnge a.o.nvoer van de industriUle ui trusting, slechts ton dele vindon~Deze in--. 
flatie,welke zijn oorsp:rong /,dus niet vindt in clo verhoging van de lonen, zeals ·de ·p:ro·
pa.ganda van de bourgeoisie stelt,m~ i.n de doC'T d.c bourgeoisie nagestreefde doelein,.~ · 
cl.en,he~fit·. oen voorliduxend in snelheid toenr:lmend tempo en de ste1•ke tendenz de prljzen 1 
te verhot;"en~Zij versterkt de .door de gro-!ie winst<m vero,rzankte tendenz naar koe::rs-

, verhoging Ae:r industri(jle 8.andelen en do vezyijkix1g der kn.pi ta.listische speaulanten, 
aan de andere knnt bewerkt. zo de vocrtdu:.rend vcrdergaande "doling van de koopkro.<;ht 
de;r :masso.' s,het69en de oorzaak en het ·uitga.ngspunt word-t van de nieuwe golf van· 
k.l:a.ssestrljd cler arbeidersma.fijsa's~die een te he-viger vorm. zo.l aromemen doer de wan
~pige poging der bourgeoisie om door nim.zyre annslQ.GOn op het levenspeil der ma.ssa' e 
dqo:r verlagl.ng van de ro.ntsoenen en verslecntering c1er levensmiddelen met de toi 

·· "·.<1:us:v.er v:e;rk:I:yt,rcn.. G:I:'§lAAe~e;n. ,').li.t. ;to. kO.\X)en, tPt .he.t..-ogenblik,.da:t :~~- -:u:itvee&ng varr hat·- ..... · · ... 
~alJ:-plan ha.ar·.een .n:l,e'!JW: uits~el ,.van, ~de. onder~ zal verl~enc .... · '~. 0,.,,._ • 

. ·. De :~twer~ng· Vo.n het ~muu.l-··plun qp \l,e. eoonomisc.he· 1si t.titl.tii.o. zott vnl.~··~een 
.vt~ de_, voc·~'U'd~n,welke .:ion ,de u:i tvoerir!g ~r-1re.n ,lro::rx1en :v.astgQ~oop:t.a"ot ~<msvar :di.~n
den .d~.·.Amerikq.o.nse .leningen v~o:r oen l;'l'Oo't ded voo-r ·;de voeP.~elv;oor~~ng, vaP;~·de b~ 
.~~19-~ e11: yoor :ae .oo.rlo'gsu.:i.trust:i.ngen.~et .. sto.n;t vast~d.at het.,.~EP:i~~~ •. ~ngre~ '·~ 
Wllat:~o~c-cn zo.l vr~n, dat de vc-:.>Strekt~ .J.ep,irle,o.n ni'et tot ·booon®rer:l.rig .vari , de d~me- · 
·~~l:iE; indtl.Si;r.ieii -zullen leiden.D\3 vra.D.g~()f ,de le¢ngon veJ!i'Stre~ zulil:en. wol!iden a.an 
/l:e ·:~~pat; of 'ap.n· 'd?. :i.nd~str.ielen,de vra$~,of .,dp ys .. l'l;e,t,:nj~s ';t.~~rw~~:t~t~q.,9p'ez¥,ij~ .. o_:t' . 
~,ca:tr1ou.f'loe:rd b;eslEJS· ,zullen.leecen,op oon ·g.el3.:L .. <i~r lr_olo~.tm.of QJ?; de at;zo:tr:q.a.r~~n .in 
NEi_d~rl~d~de ·n-o .. ~ of, cle mo&'£1:i.Jkheq!';n i;otl.une~~-ki:j,aJis~ .iilv~st'~rlrig$n in_• Neder1an¢ niet: 
zuJ.len Nloeten wora.en ·v-e-I'groo '-'~liet ZlJil all a· v:rnr:}9n1wah.rvo.tl: de- ooantwoording een grate 
waersl~g zoJ. heb ben op 'hot. econorni:Sahc eri pc li tieke. :Leven 'V:ah that ·llihdc.a~·- i. ·.:: ' :. i t'- . 

· ' .J;!( geen {;-eval beteki:meri de . .Ariei:i.ka.rinse: lenineen in het ka.dor van hat :MD.rshall;,.:.plan, 
J... wa.arva.n !de 'lri.'tvoerine iVa.n.rs:ohijrd.ijk pas '.medio <'l948" mG:ijtbd:r.:o& ·~01ce:n:~2a1' h~bbon~ auto-
' · -~t1,P.r:-h e"'n -ge~Q~ng vq.n ~e. kodpkro.cht a..er massa. 1:.s on oeri. veftl·sohting. ·.re.ri. de:,klasse

'~:rijd::Aan ·de. andc~ kD.Lf; zal een drlsis _in de .. VS ~·.zelf ·e':r,~cien nu~<: g:m.te? u±twerki±l.g 
~dc)o~: P!o.bben in de 1an-den;,.,clle a:::-va.:n e.fhar.k€·l:iJk ·.~]jnQ :: ~ · .... r: ~ .!. • .. , :, _.;; ; · 

, ·.Pesondanks is de._.Ameri!v·:tarii,3o hnlp aan de; 'Wc·;li:J··{8:u.rr.~ec9· kap1.:1nu.li8men .:in:·die. zin ... u;i.
t~~st .belan{f.r.ijk,cla.t zonde:r de,zc ·hU;'lp c~eze. s~a·ten. zo~d-e:n; stnan_;::roO:t'. ~en .. tota.la ·!in~ci

, .. E!'~e :i:p;eonstc:rting;wellro vooJ:Q.f(:ego.a;n •zow wo.rd.en doP.:f". e~n-..pij:l,!?',l-e'l.le! .:i:;nfl.a;ti~ ~en p"lrij~ ..... 
-· .. · :!~rl+o·(tlnor:-cn.~ nlsmede eep ~9-ta.~:rpf)ale inae'n:sto:.r;-ti-nc; _v~ ~--e .pro_®9it:i.e.P.~ .:&.nmlco$.ns~ulrulp __ 

·kan de c.risis van .de Eurcp~se econom:iful echtQr rJ;:i.ei:;.,oplossen-v{)mdat' :ze .. hun.he-t me~~'\ 
. :·: esitntiel~,,et'~l$, ~et ka.."l· ve_i·sqhaffen~_qmdf:Lt. ~~t,-.Jime~e 4,m.;peifa1is~ ,d~pn 

·~·~ ... de er()P s;t moeellJ e b,eh0e:f;te heeft~ ·.. . .. , , · ... , . , ,--:-~ .. , >. r .. ,'· . . ..... ·. . . 
• __ • H In de" ~~~oa.e~we1ke e~ ochte~; OO[\.v~rl9opt; tuss,en:.h~rt bt~J.i;f~;.:~ tMdertip '·en d.atiwaa':rop 

· het. M~n;."·-'"":'r.J '1?:1. ef:fectiGf :wordt ~ :i~en.het, ,u:l.;tgevcord .worc1t , .... i~,.nog ·een. ~c<3nomc:'l:-" 
· ~e .~,nf~a.t7& en YE>:rb.: t~:\"!(·Y<J.n he;!;. p;ijjs:pei.1 !t!3 v':::~,,::rli~on~Ih.~ ,de ctB,~o.or. ait~.;sto:ne .v~~ 
~,~vienrtg .. vnn de ko.o:pkr'l.<ch-t;, de:r; n~sil'~· yQlt .q.fJ~e l~~d'e,n;4at ~en nieuvie pc:riode yan 

1-- id~~~es.'j;!l.Jd voc :r de de~~ ~'",~: .. :rc; ~.·"~::'"'J >· _ti,\l;t~ ·:~toh .nioe·:-1 ·it:.~:-~~:ro,f,(l.~n-; ·:, · 
. . .. .. , ~-.. -~;·~:'~;---_·;:,~ ... ·-~_,·.·,;;;' . .. , 

. ·' . ·,~ 

,., '; (--·' .. : {:' : ~~ ....:... .. -~ ·•. . . . ' ; .:. ~ 
•.,. ;. '... ,. . . ·;··· ·~ : •• '! 

. _, ·. ········,·f 

' J 
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De 'eoono!nische situatie in Nederland toont du:idelijk aan,da.t de N9cierland.se 11ottr-
geoid:a er niet in geslaagd :is .de crlsia~waa.rin ~ij zich. aJ.s .geTOlg 11a:n de tweede we
reldoo:rlog en de oorlog in Indonesi~ bev.i.ndt, te ~ met zekemeid ~ wol'
den g$zegd,dat zij er evenmin· j_n zal sl~.d-e't..e-· in de voor ons. lig~nde perlode te 
overW;lnne~Het permanent a ka..."T'f.l.kti.er van de Indonesische revolutie, de toenemende i.nfla..
tie van .de gul9.en,de achterljjkheid -v.an het ind.ustrie-a.ppa.raat en de noodzaak ?Oor de 
werkende massa 1s,voor een bestaansmini~mum te strijden,zijn evenveel hindernissen,die 
de pogingen tot"berstel"in de weg staan,_, · · 

De nieuwe etappe in de klassenstri,jd9 waa~an we de kenm4?rken op int~:rna.tionale 
scha.al,in Fra:nkrijk het duidel:ijkst,Jpmnen waar.nemel,,heef't; in Nede:rland eerst aarzelend 
ha.ar intrede gedaan.De noodzaak voor de arbeideraklasse»het probleem van de strijd om 
de macht te st'~ll~n,wordt "·· naast het verraad van Stalinism~ en refonnisme - tege:ri
gewerktt .door de. vo+gende factoren: 
a. .. het/feit,dat de ka.tholieke arbeiders in het Zuiden hun steuri nog geven e.a.n de KVP; 
bo de verdeeldheicl van de vakbeweging~Wa.a.:rOver Wjj ~lders spreken.; 
o. de zwakte d~r revolutionnai:re part;:ij" . . . ,· ' 

: De.t bela..'I'J.gr:ijke del en van het · proletari~·l:; · evenwel beg;rijpen, dat de str,ijd · t~gen het. 
kapitalisme een machtsstrijd is}bevi.Qs~ de algemene werkstaking van 24 September 1946 
te~n het uitzend.en van troepen naar Indoriesil). - . 

WAT ZIJN TIE ELEMENTEti VAN. DEZE NIEUWE ETAPPE? 
_..._...,.-..,.=;_.;;..;;;._~·----------·--·-····~ 

:Sela;ngrijke _delen van hot proleta.:riaat~welke voo_r de oorlog door de st.ab,iliteit 
van h'gri werk tot de z .. g. arbeidGrsf!'.:ristocratie gerekend· konden word&n, - gemeen-te-

\ 

en ri,lksa.rbeiders~spoo:rwegpersoneel,e.d,; ,.,·en voox massale a.oties niet gewonnen ko:n- i 
dEm Wt)rden, zjjn tha.ns van de noodzaak van dergeljjke acties niet sleo}lts overtu:igd., 
aoch 'vo:rmen vaak de voorhoede in de 8-Gr:ijd~Z:ij zjjn niet meer. door voo:rrechten gesehei
~ell. ,van. he.t overl~ deel der a.rbeideraklasse, dat tjjdens de· ~te zeeli?d:en,- en ha.-· 
~be~derssta.king reeds toonde;de. :noodzaak van m.a.ssale strjjd·· tE:t begrijpen.De.a.mee 
·~·~ ni~t alleen de ·basis voor de refo:rm:i.stische politiek komen te "\ pal~en,wa.n't. het" 

· het~elfde geldt voor de Stalinistische politiek,welke in wezen ook ·reformist! soh· is. 
De ''wederopbOUW"- en "loohstop11-poli tiek der rege:ring, ac~\ief gesteUDi ·door het 

ref~:tmismegpassief door het Sta,.liniS!le 9heeft ho.ar bank:roet aa.n de massats be?iezeri. 
T~~ het ·de PvdA steeds meer moei te kost 9hari.:r regerlngspoli tiek te verdedigen,heb,. 
ben 'de Stal~nisten hun theo:rie,dat sta.kingen: "reactionna.ir" en in hot belarig van he~ 
ka.W.t~ zouden z:ijnJJiloete;n laten va.ren,al pogen zjj neg steeds de strljd met alle mid-
delen te remmeri. . · . · · · · : · · · .· 

De bu:rgerlijke theo:rie van de "noodlottige spirM.l. van l.oon- •en prijsstijgingen" . 
- gestcund in de eerste :plaa.ts door do irei.kbondsbu:J:iea.ucroten - wordt dOOl' de massa'e 
steeds moer ale kapitalistisch bed..."""'$" gezien., . . . . · 
. Hat z.g, progressi~ve .karakter der regei.ln~Beel~door ?-\fdA en CPN verdedigd,h~eft (._ 
zich in zjjn ware gedaante voor de massa1 s ge+.oon-d bjj het uitbreken 'van de. oorlog te· ... 
gen Indonesil!.Noch het :proleta:riaat 9noch de kleinbu.rgcrl~ike ma:ssa1 s zjjn langer bereid 
voor .doz,e rege:r.ing offers te brengon., 

Niemand maakt zich langer illusies o.ve:r de beloofde p:rijsverln.girigen. 
De practische· :resultaten van 2 ja.a.r kl:assensa.nienwerki.ng,van de irischakeling Va.n 

de P'vdA in het staa;tsapparo.at,hebben ~-tru.ruke parJ,.amen·tai.re i1llli3iee ondenrrl,in~ en de 
refo~atische le~n van een .~1.£..i....42l:iJ.K.t: v~rtfiT0:elng van ~e s'to.a.t steeds minder aan-
nemellJk gemoakt. . · - . 

De gehele ideologie van- "ee:rst produce:ron11 is oridernrljnd doo:r de ui thdngerlngspo-· . 
litiek der roger.ing, de koloniale oorlog"' : '"' · ' · : 

Op'de basis van:het f)tlen der 1'pmductie·--p6li tieku':is het de CP moe:i.l:ijk gewo:J!'den, 
de ma.ssa's nieuwe qf'fcrs te vra.gert--:in n~ yan de "na.tionale onafhanl<elijkli~d"Jte .... 
meer wan.:r. de o.fh.aiiKc1 ijJ:1~<':.:: ·~; .:-:...., de 1'1::~_,. :r::.nn::Js ; 'b:~··~.rgcc:: :1iz: ·:-arl. het Amerl ko.anse iil:p~· 
:rial:l.sme C·'JY~ ~.1~""C'~c,c:n bekend i'<:-:~. 0;; .l.s,. · · · 
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Ret toenemend ac."'Jltal. steldn£"iPF·~ae he~f j~'tegen d"'' 
~~~~~~~~~~~~en tot stand kWamen,is een ~ van het ~. 

zijn der arbe,.dersklaese,da.t zelfstandige klasseactie niet slechts mogelijk,do_ch ook · 1 

noodzakelijk is. . ·· · . , .. · · · .· · .. · 
Van groot belang i.s het· feit,dat in d& CPN zelt de o~tevrede~~1:d der arbeiders met 

de door de part;ij_ geVc>erd.e anti-.atakingspoli tiek een mee~ cono~~"e vorm gaa.t aann.emen~ 
De bourgeoisie ·li).S:akt · een da.n.kbaar gepru:ik van het· refomistische ~ Stal.inistische 

verraad ter versterking van haar staa.tsappa.raa.t .Het ha.ndha.ven v~ d_e "loonstopn, van de 
dictatuu:r der rJjkBbemi.ddele.e.rs zou ondenkbaa.r zijn zonder het · reform:iatisch~ en StaU-
nistis.oh ve:rraa.d..; · · · · . , .. . 

· De eerste grote a.eties der Massa's - havenstaking,algemen_e staking - hebben aJ.le 
getooricl,dat het Nederlan9-se proletarlMt tot ·het. voeren von mo.saal:e str.ijd be~ .isit 
Slechta het ontbreken van eon revolutionnaire leiding·heeft he~ ~e Stalinisten mogelijk 
gemaa.kt,opldeuw de leiding over de mB.ssa's te ve::r;-krijgen en de 'Bttijd te d.oen dood.lopen. 

Ret -is een i'llusie te denken,~at de arbeidersk:lasse hetve:rmcle'rl.iJke 'ka:ra.kter van . 
refo;rmi Bl!le en Sta.lini eme zullen begrijpen, alleen en tii t elUi tend door d~: _propaganda van 
onze partjj.Slechte door klo.sse-a.cties za.J. het p:rO:J..eta.r;i.aat de ervarlng opdoen ~ .. de 
6nwil en de onbek.We.hmheid der traditioriele leide:r6 an zich bewust worda:p. van .. da, Ac>od
zaak van een nieuwa ;Leiding.Sleoh~s de~ van de RcP:'bij .dE:l acties d.~£ ~bei
dersklaaae_,het opetuWen ervan,het ont-keren yan de .rol der verzoeningsgezinde l{~ide( 
zaJ. de RCP de plaa.ts geven,die· haar ·toekomt,die van leider der stlijdende a.rbeide~ • 
. . Het is eveneens een iJt.usie te ·denke~,da.t de·. nr?eidersklasse de2ie ervnrlng _q>p~e~' 
J.n ~en a.ctie.Een gehele per.l.ode van str.1Jd 1 overw:Lnm.ngen,nederlagen,b£1.1ve ovarw:Lhrli'ngen, 
zal no dig zijn voorda.t de a.rbeiderskl:a.sse en ha.ar womoede . to.t. ons program overgaa.n en 
ons. aJ,s leiding erkennen.Ond~ alle verreoad he'Ql;>en. de ~fonnie.ten en vooral d.e sta.
liniaten nog een· groot crediet onder de werkers,dat: zij niet in ~~n da.g verapelen.136ven
dien i~. het ve:rmogen: vooral -van de StaJ..ilti.e~en tot bet doen V!W manoeuvres ~pg Van dien 
aaro,aa.t zij slechts in de st:rijd ).m;n greep op de arbeiderskla.flse kunnen .verliezen. 
: :' Zij,ole van een laag,bewustzijn ~e·r a.rl?eiderskla.Sse :spreken in verband ·met. het. pta~ 
neren yan de atrijd, bewijzen .. slechts hun eigen lo.ag - kleinburgerlljk, of.. kleinburge:i;ljjk 
bei:rrvlqeQ. . .,.;. b.~tz~ en een volkomen o~begr:Lp jroor de g:rote rol~die' de lei ding !!1 de 
strijd \ran het p~leta:ti.aat sp.eelt.Eerst _dan zaJ.. het proletnria.a.t. zijn vertrouwen in do 

·. . tra.di_tion~le'·ieide:rs .opteggen,als' het tegenover dez~. _een nieuwe~;i.n g.~ a]tild- ~ef;p:Oo~~de 
·· revol~io~re leidi;ng 1mn stel;J.en. Van one werk na.I 111.de eerste pJ,.a.n.ts a..fhangen,J.n:f 

· ·walk tarilpo · di t p:rQces plao.ts vindt. . · · · . · ' 
. ' De eerste :reaetie van de. a.i-beider op het ve:t::r&D.d van zjjn offici~le leiding;ia''Me. 
von teleurstelllng en non-a.ctiv1te1.t.,~e~fs a,lS· h5J mat onz.e b~ng aympatJ:1iseert.~lt 

: ree.etie 'is gazond,wnn.t 4e RCP. z~ in de a.ctie m.oeten bE!Wii2:en ni~t slechts de ·jUist:flel,.d 
va.n haar program en van haar l~en,ma.a.r · eveneens de DO-mT'RE.tt~HEID van haa.r strijd• 
metho_d~n.;n.w.zHonzeleden i,.n de .tabriek.Em en in de va.k'Pewegtng en onz.e PartU ale ·sehe 
~~D~i~c~;~ a&ltrek:ld.ngskracht op de arb.eid.ers uitoefenen als. zij E'EN DOE!J!ATIGE .STRIJD-

·.~·-··!Us de l>artU. zieh .in de pe~ode. tuesen het .. eerste en he~ twef.'<ie co~s niet o~t~ 
. vr_,_kv.eld heef1; in oye:reens1;elll!ll.D8 ,met de mogelJJkheden die de stnjdbaa.rhel.d. der a.rbek 
(~erskla.sae hDnr bo.od,dan 'in dcr eerste pla.ats· omdo.t zij zich nog slecht,S· van buitenol'· in 
C.e .actie .van het p~J .. ~ta.ria.at Wist te mengen eri da,ri±door niet inat~t Wa:s,dEiO'ffici~le 
le,J.ders de lei~ t~ betwiet~.zjj leon de~ a.rbeidors. siechts zeggen:zo :6oeten jullie 
het doen in plaa.ts varnzo zu.l.;J.en. Vrij het .doen.:Pe door de Pa:rl:ij ·gem&"'..kte fouten · dragen 
daarva.n:. hat typi sche lcenmerlt~Ret door d~ · Po.rfjy tjjdens de zeo lie de~ ~:n Jto.verio.rbei ders
staki~ uitgeeoven ma.nif'~~~ glng terecht va.>t -d~ nood~a.o;k :0. t, d~ · ~tOld.~ uit to, ·brei den, 
zo nodig tot de rtlge~wor.ks·tald.ng.indi.en .de ·rogenng m.et :r:1ocht- toegeven,.Doch het ::ls· een ~~tstree~e ~l> :tot .algemene werke·r.aking,terw]jl' de_ pnrtij in. de-· s.t~ng _ 
... elf a.fwe.zig W9.Sj<;lool' Re"tTntbreken van banden .met de havenD.rbeiders en zeelieden.Waa.r 
d.e ~ei~e·ra no~ ~et b~reid bleken,hetgeen te ve-rwachten .w~s,a8.n een o:proep'von onze 

· !')a~~ ge,hOor. te eeven,h£l.d onze ta.ak e.rin J:noeten beataan op de NOODZAAK van uitbreiding 
··t1·WlJzen,de clubbelZinnige houding derofficiele leiders te onbma.skeren en de .o.rbeiders 
~p te wekken,in hun vakbond.e~ ~tbreiding va.n de str5jd te eisen .. 

.. 
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Wij zUllen in een ander deel vm1 daze resolutie de bel~ doer u& pe.:rt.U-l.ei
ding gema.a.kte fouten ontleden.Doch thans re'eds ku.nnen w:i.j zeggen,da.t zjj ~le hat gevdle'' 
Wa.ren van het ontbrokeri von ean ,innig contact met dec a:ibeidersklnsse.;H.et zoo dwa.asheicl 

· z;jn te vergen, dat ol1Za :P~rtjj er reeds in geslaagd zou zjjl; voor ziohzel1' het probleenr 
der leiding op te J,ossen,terwijl de geh,ele crisis van het wereldproletaria.a.t-'juist 

· voortvloei1t uit het ·ontbreken van een le;i.ding.Toch ka.n met zekerheid worden gezegd,dat 
· 'VOortdurend aandacht is besteed B.l;ln· de ve:r.e~t~rking ·v(m hat cc el1 ·hat Polbureau.Het za.l lc.. 

thana eersto vereiate zijn,de leicling I!l.:.n; die' kameraden te v~rstft'kon,die in de .f4ge'lo-
·pen per.iode hebben getoond leiding te k~en geven san de s~d dar arbeidersklaase.Zij 
Zullen ook in sta.at. zij~de partij te leiden ~n daze' in na'.inyer contact 1:1et hat prole~· 
ria.a-t t-e brengen. . · . 
· De taclc van d~ nieuwe leiding,op het IIe. Congres :gekozemjzal ~ wora.l in moeiten 
bestaan de partij tot eon werkelijke arbo:tclG:rspa.rtij te ·maken;'die in ataa.t is leiding te ,1 
geven ann de, a.cties vcn het. prolet~aat _, -. . ·. · . ' . · . · . 

Wij zullen 1:1oeton leren,da.t de paziij zich noch a.utOI:latiaoh,nooh'dOOr 1Ut o:ngecluld 
wortvloEd.end ult~~tisme t-ot moiuticnncixe mat=Js'a-partij .ken ontwikkalen.Wil de RCP /i 

:de rewlutio;nnai~ portjj van hEit. Necf.e:I:;, .. ::m.c1s0 pro1!3:tariaat worden, dan· zal zij CI.D.arvoor ~-
. :de basis moeten leggen doo:r. de bolsjev:-isn-ti,e van de: pa.rttaj.Ook in de.t geval ·za.I. de pl'l.l'-
t;j in hao.r gehecl nog veel 'ervtJ.ring ~oefen' _opdoen,voor zij de re:t'ol'misten en stalinis-
ten de leiding zol :jmimen ontrukken. · · ·---· · -~ 

DE CO~RA-REVOLUT!O~.AI;]E rot VAN HET .. §1'~1!::TJ~ 

.·· Sinde hat· Mri · d~ ma~t. k9men van ,Ifl: t1a~ is het Stalinisme openljjk o'!'erge1,opan naa.r 
bet kamp van de bou:rgeoJ.s1e~Het vro.s t:lj:l<:n\J ·.~c) tweeQ.e. woreldOoriog- de voo1"nS;oms'te :rem 
in'· de nrwezeill:ijkl~ van de omzetting irUE CG oorlog in. de_ burge:ro:Orlog. '' 

In de Russische .rondsta.ten,waa:r de orrrv-<,r<•"<::.:rping van hat lm.pita.liame door de tflat3as•s 
op d~ dagOrde s--&Onqpbleck zjjzi oontra,.,,.reyolut.Jorma.ire. :rol het · dtiid.elijkst. door het be-
schennen -'en handha.v~n van de ko.pito.listisqJ~a.o orcleo . i 

'- Voor hat bestJi'<l,Qn, vEm het St'-;linismc;. o.ls ee!l. o.a;n de. revoluti.onnai.re -~~ de~ !U'-
be~dereklo.s·se vijand:l,ge stroming,~s een JUIST BEGRIP~ van· z'.jn wezen eerste vereiste.De 

t;_ Stalinis~.ische. :g_o.nijen zijn ar'Qe!f.d.erspo.~~en .. Elke steurJ. ·.a..~ Q.e .bOurgeoisie· bij .hao.r. enti
stalinistiscll.e ·tin we zen· a.nti-communisii:;.schc) campagne moet dM:rom -t.en sche:rps:te vel'-<o 
.'oo~eeld 'wordEm.De Stalinistische po.rtij i.s. echter a~n verworden,!refo-stif30he a.rbeieo Y 

·• de:rapa;rtij,die ziOh van· het vooroorlogs!3 :rc:fo·rmisme .onderscheidt doe>r bear verbondenhaid i · 
met- de Sta.liJ:Jr .. l:nlX'ea;uc'ratie • · . . .. . ·. . . · · · , 

· De .a.lgemene po.litiek v~· de. CP. moot. dan .cok verkl~ worden u:l;f; de _verbc:>ndenheid 
. der le~ding niet het Kremlin.Wa.ar de .Sta.linbureaucr.a:tie ~enwel ·sinds ja,ren de politiek 
van 1Q.a.asenve:rzoe¢ng voorschl:1jft en de leidingen der OP ook voor ·dat ·doel. heet't lam

( ; nen corrumpere.n,ifl; de CP· objectief tevens een a.gentu~ der. eigon bo-ur~oisie in de 
· rJJen der arbeiderskl!lsse geworden.De irerscherping van de · tegenstellingen tussen het

·imperialisme en de t!SSR za.l da3ram onherrcepelj,:jk lei den tot conflicten tusaen: de meer 
national:lstische en de meer Ru.ssisch ge6rlE3nteerde elementen.Wij zullen. de?~e ontw.tkke

··· . J.ing ni~'ti onverschillig. mogen Volgeri:,doch ino~ten begrjjpen,do.t de prolota.rische tendenz 
zich. in de ecrsta .plac.tfl uit door de grootstc verbondenheid met Rualand. · 

l>e :stalinistisohe partij is celf A:RBEi:D:t:BSp"vrtjj door zjj:n oorsp:rong,zjjn sociat.e 'basis, 
irelke 'Vlll• ilit arbe:{dars en uit de onderst~ lagan dcr kleine. bourgeoiSie besta.a.t,in 
tegenstelling ~et de door ae boUrgeoisie geschapen organiso.ties,Welke tot doel h~bbeD 
de ar.Peiders tot hQ.o.r ge.vangenen te mn.ken- . . · · · ,,·: . . . 

· De Sta.li!nstische P~ij is eon REFORr,ITS'l'ISCHE Parli.i,oniC!o.t zij. ~r poli tiek' ontwi~ 
kelt volgens de gedo.chte w.n de .klasseriverz'oening en de illusie wekt al®f ..een verbe
tering van 'de toestond der werke:ra binncn. he-t &.-tder van het lmpi taliame mogel.Uk zou 
z~;zeer kn.rakteri!=J~ek is de, opvatting; dnt het sooio.liame in E,ngeland zi'Oh "geieide-

. '- lijk" ZOU Ontvd~ele:0,,!'3VCnlllS de "theoric:•· YIJ.Il de vezweze~~king van het SOciaJ1ame in 
andere londen door een vreedzome verov(,:n.n:g vo.n ·de burgerllJke stoot ("niwwe -democr~ 
ti.e" )'. . , . . 

De StalinistischE;l :po.rtjj is een refomistische partij OI!ldat z~,-evanals de PVdA,aen " 
hulpmiddel tot het vers~reiden vo.n dG burccrl~ke ideologie en kl.einburge:r]jjke illueies .,. 
onder het proleta.ria.nt J.s., . · · . ... · - , · · ·• 

De .~ta.linistischo po.rtij is een refomistischo ~~-'!.'"~ij ·ron, oen NJ:$UW TIPE,omdat· zjJ · niet 
slechts _de belo.ngen va;n,. de bourgeoisie i:n 1..: :-·iJc.l vari .. ho-t: prolotar.i.o.."'l.t,doch vocirol d:fe f-
?8:4 do :K':rel:llin-C!.i ,J 0~.r>t~. 0 YGrt a~'O'.tlV>;::cl:C:' . ..:: ~ ,. 
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... , ··. De St.· a.lizdstische. p. ·art. , ij. :t:~tt1. :.1-'. B"E;J<:ln pmr.en~a.. ~~ .. r ·I:lacht.Raa;r .. ·. · .,_. ~ .···· ... ·· .. ·.···. ':li .. ~· ~l'e.en en uit-. 
. sluitend in: cl~ steun ·~an het me~st 'bewust() dael oa~ hot :J:rolill"ti_. :., ·. t,dat ZlJ tracht te 
. misleiden an van. de .mvolutfo~re,weg :at te houden~:be sii:rljd ~\ '·e bourgeoisie tegen 

het ,Sta.linl.sme is. da.a.:roin te~ri. ·a.e a.:rbeidersklass(?. €:G:rich-t"De to:ercctdst· van het Sta.linie
me wordt be:pa::J.·d :.door de ·ontw.i.kkeleing van de klassenstrljd.ZegeVi,erl het f'a.soi·sme en 
worc:t de arbeide~beweg'ing vcrbrij"zeldp-dan zc.l o.ok het Stali:nisme, door de bouregt>isie 

. vG'rbiijzelcl: vtorden.Werpt h'et<p;roleb:u-:ia1J.t evenwel de. bourgeoisie· bnrver,don zal he~ zich 
·ook v.ari het "stalinisme ontdoeil,~ zoals het Russ:i..s.ol:!.e :proleta:cio.n.t m~t menejew:J.ki< en.: so-
ciaaJ,.: .. revol ut.ionnn.:iren .· af'rekende 0 . . . . . • . ·• . . ·. • '• ·' 

·. · Doordo.t de· :OPN in de eerste .:plaats op, het inc~ust+ie---proletari.~'it steUllllt',is ho...1.r 
gr~ep o.p <;le o.rbeidersk:lasse ·yeel wezenlJjker c:r1n ~lie· 'V1;:-n dq :Pvdil...r])e .GP is er evenwe! ~cg 
niet in gesl~gd,z6n.ls 1 in Fro;nk:r.ijk';de plants .y~ de soc.iaal-demo~~tie in te ·nmnen.Het 

· · · zru.. ·:fu de eerste pha.ts vv.n .de ontwikkeling yo.n onze :partij a.:fhrotg'EtiL)o:f' de CP daarin 
""- . ;::a.l f(llagen.Ih _een · .~. bel!in€rjjke pilan.t~ als ~tterqpm heeft .<:1e cP · zich nog niet ·karmen 

· s;tabiU~eren e:n·:zijn de k..'\1\Sen '\l'oo;r ·onze'p.artjj,de erkende :iroo:rhoede te w6rclen;gu:n~tiger 
· .:,,, c.::n.waar.o9k~Wjj· 2t~l?Jl .. dergelijke ~en .uer .e:ml;3·i;ig.nioeten trac~ten· te.beriut_~en;indiep--
. · W1J ons met fato.lJ..stJ.scll bij .de ontmkkeli,ng der GP Wl.llen neerleggen., ·. · · \ m ?vdA.·. . :. . • ·. .. .. ,. 

D~ vobrspelling va.n de Po.rtij,dt;~;t een ~eekla~~eJ);[)~jj,.di~ ... 'd~·:PvcL~b~6o(Sd.e:~:te ~fjn, 
zich bij hei;·'scherper worden der klilssente~:n,stelli.n.gen niet zou kunnen h'onc.1hD.ven,wordt 

'~·~:-reeds t~& b~arhei~.iiet verrao.d in het Ind:onea~s·che, .conflict he.e:ft ttilr1j'ke arbeiders 
. ve.n: ~,·.ve~emd,-terwljl ·de:: burgeriijke eleme~ten o:pnieuw hunheil gann• zoeken in: ui tge-
··sp:roken burgerlijke. ·pax;tijen. . . . . . · . . . . .· . · ·. ' · 

· Wij 'Zullen de ontwikkeling der PvdA nauwke:urig.moe'ten volgen, en niet slechts in•·uii;-
. .f. slui,te:r;L~'.nega.ti~ve Zinldoch voort.durend rioP,tljjn.~n ·tloeten geveh,waarom zich een eyentu.-_~ 

ele Q}'POSi~ie in .. d' Pvd.Aka.n grQe:ps:reno , . · , .... 
· .mu,AN·s."!l.@! -DE ICt.llssENSTRIJD. . . . .. , 

,~\ ··,. ' Zon~~~ 'oie~ng kat1 ~zegcl worden; d~t de .. ~ cl6o~ .de stalitrl.stisohe leid.ers :bewust 
, . , ., beV6rde:rde - nederlo.ag van de havenarbeiders en zeelieden een gevoelige nedorla..':tg·'~ 

• · ~ -~~ee.f{t~die ~ae- sy:i:ijd der ~beiderskl.asse voor lAng~ t.ijd he~.ft ge:r.emc')..Het2le:lfde '~ld.t 
.: . -tfuri:well$ ;voo.r de door 'de EVO-leidi~g tjjdens en no. de. f'UfiiG-()ncle:rhtmdeli,ngen lilet net 

: NW~g'E:i'vaarde politiektwelke het yer,trouweri von de o.rb.eiclers in. de EV<> sterk heef't -
-oriaeil:ujncf·e:n een algenlen,e.o1:rt;~o€ldiging tot gevolg hn.cl. · !··; ·••·• , 

.: ··;~~' ·.Ree'O.s ~:fs het proleto.riant' eichte:r gccloongon ;:;., on het za1 in.nrt·oe . steeds meer '@:ldwon
·:gen".woi-d:en .~ de 1.a.ge l.one,.de ;i.Iifa:tiie,de ·V()edsolcriais,de hoge :rrrijzen,met 'tT$.rsoh~i!Jte I. 
st:rijde t:e beo.rrt1"1otirclen~Deze strijd. WO.rdt begTh.J.Sti~tl clo.Gr · h€rt .. tbkorl o...."Crt a.rbeidskrn.chten, 

• o:J- het on'tbreken vo.n· 'vQOrrlt.den.,ed.JU:s on,da.!lk·s .. ~leze gu:nstige en noodzo.kelijke· ve:rhoildingon 

•· 

·- . '·'' 

· ·, Vbor d-e l!!trijd l'liet neer b.cties plaits voncleh~dan ih c':.e eerste_ plr>.ats ot;~ fOLITIEXE· l:'e

·~ dehen,a. het vertrouwen der nr,~eiders in hun le:i,cling9 b~ hot ontb:reken van v'e~:uw~n 
in en;ige_ .1e,.ic1ingc ale g'evolg. van on!iervonden tele1n·stelli:rtgen•Ook hieruit vloeit· voort, 

. 'dat. onze pci:-tij er . .alee}Ats ill de n.o'ties in kn.n slo.gen;het v:ertrouwen der- arb(?ider~ te 
. ·wtnnen.; \ · · · .· -.·· · . ·. . . · . ·, . , · • .. · : - · 
..~;,. ·. :··:Vflj zu.J_1en ··moet'eh bgglwijpen, clat ~Ike econoillische strijd in een poli tieke mtr:ijd kan ve~ 

·ari.(lere~.Het .. gebrtiiken -tw troer)en· 'bij een stuk;in.g?het weige;ren 'von d€l regerlng"C!e lo.on-
stop .J;os. te, ia.ten,enz;' 'Ejtelleno:nm:tM.~lliJk :bet p:roble.em van. de stiijd' tegen. de :regg:Ao!:ag 

.. ·san '·de orde. WJj zu;Llen niet kt.in:nen volsta.an m~t de leus:WEG MET BEEL. 

·· 1~nik~E~ .w ro~~~@~q .' .. " ·. · -· ··\ · . 
.. · · H'et. gaa.t .·~ro:m;de ~1;e. ma.s·sa. van ~beiders en anne boeren_,welke nog illusies .heeft 
· · '12_1. de S'ta~infs;tische ~ ;vet'cnri;i;~tis0he p~en:, een :pe:rspecti'e:f' te bieden,.dat dpo:r ha.a.r 
·• als re~el W<;>rdt · aamtaa.rd,als motor kan diE!nen om haar strijd te revolutionne:ren,het pro-

b;l.,eem van. d& .maoht te sti?ll~n E!n. de hulpelposheid en het vehaa.d ~ Staii:riisme en re
foXrlij.sme te:o~maskel;en~ "Ju.llie hebt jullie vertrouwen ui tgesproken in·~ en PvdA.,niet 

"Om d'Eif kapi ta.li'Sten'·BfiD ~het 'be-wind t.e laten~Dwingt. jullie parlijen, een regering· te vomen 
. ZO:tfder de kapi't;a.list~,Doch houdt jullie leiders· in_de ga.ten,zo~gt ervopr dat ze n:i,et 
de. ibelang~n: van h~t· g:rootkapi taa1 ut·l;vo;~ren~ ?.orgt. er.D."?orsdat. z1j' onder controle van. jul-

"lie va;kbonde:ri5.-bed~fecomite's en a.n<l,el'e ldasse-in3te11i.ngen staa:t in plaats va.ri onder 
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de cont~le der bourgeoiaie.Dwingt daze regeringen ee:h werkeljjk begih ·te mflkeri .m.Ei-t· de~·-··· 
ontei~ning der grot;e. bezitters .?-zondei· schadelcoss·telling, dwlngt haar een socialist:rsoh ' 
prograni uit·.te•v.oeren.St:rjjdt er thans reed~vveor~om eeri dergelijke rege:rin~ ·t~ vei-Wezell.:..
J.jjken •. dat. ju.llie ~eiders· de . cioalitie ·met·, de; bollrgeoi:si~ · v.eJ;>brek'en.Als ·jul1ie . d~ s"PnJd · ;·.;·. ; 
aanbindt 'VQor eeri.:arb.eider&-: en boe·reilregeri:ng,.zullen de chris'fielfjke en kat~olieke ~, J<: 
beiders niet langer de reactionnaire partijen van 1let kapi taal ond.ersteun~n .• " .. . . . 

. In .J:Iie dn dienen lwij de leus·: ''Voor ·een· ·regeri.ng van sc)c:i.alisten ·el} oommunist-en" te . 
we,reneWjj d±enen ·voortdurend de .st'rijd, v~ de mass13:' s ·zel:t daarbl,j op 'i.e v6o:rgrond. "be_ . · · : 

. stellen,qm ·elk~ ~f'o,i'mistische i;llusi~ te YE;:rl;l.ietigen:.·En . .-ij dienen, .. te~lijke~jJd de re:-· .: . , 
fonnistische ·-en S~¥1nistisc~e le~ders aan. de. ~k .te. Ste:l ~~n, omdat .~ij . :rii.et1 'l:>.erei~zijn · . 

de macht in ha.tidert te hemen. Wjj mogen ,geen 98"Cfl1jhk de l.llUfUQ. ~fk:en,dat·: d>fl:;Ye~dSlrs- .. . · 
leiders bereid of in staat . zou.den zljn hun prog.cam ui t t8 voeren~ Steeds 1·· oet or de kl~ . 
toon op gelegd worden;"Jullie hobt hun het vertron~ven geschonken,dwingt .ze ve&r.,;}Ul;lie.: .. ~ 
belangen op te lcr;n~en,die .zjj, .stee<;ls verraden."In Q:i,e~ zin~ ~ullqn wij de ·b~ kunne~ slaan · 
tussen. :de JilaBSa ·~p; Qnz~ pa,rtij en. kunnen .voorlromen·,.de.t .de strijd ~tm.;B::fi'befders.. en ·a,:tme . 
boereh doodloop:t' o_p het Stali:riiatj.sch, en .~formi1:1;tl13ch verrllad.N:9oi t mag daqwm<!Jit .. net.- ··d 

•r .. oog 'V~~l<iren W'Q;rden,dat een regering van oo·dalis.t8n en com..'rllUnist·eh yoor ·ons geen. do·e-1·· .~ 
is;doch een ,ove~le-q.za (en evt; e.tappeJ:~oor.de yoorbe:reid.i.ng van· o.e ye:rnie:liiging •.·· .. · 

t 
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van qe:macht.: yan Jfet ·kapitaal en de:: ;tnvoeJing vs;rr .. ae .pto}etaris.che_ dictatu~o.· .: ,; .. ,; .. <· 
De gedachte,d.at d!=} arbeiderabeweging zich van· de Il\E.lcht moet me.ester makenj'dpor het · · > 

popula:d.Sexen van, 9-e leus :VOOR EEN~ ARBEIDERS- EN BOERENREGERING,ONDER CONTIDLE. D.ER WE:lh ... 
F.ENDE MASSA'S, blij;f't een van do voornaamste taken d.er pa't'tij~Vfij moE:rten .er ec}),ter woz.. .. ~-.:..;j. 
passexude~e leus·)liet t~ .schematiach.:te s.'f;:ellenj·l'>'.a.~oor z~i eeri 'l'eforin:istiflcl:le beteke-:;· 
·nis •. :ltm+ :kri.fS"?U•N'I:i. ~~ .katho1ieke, .~bei_aers: :aj3· KVP. )J.Cig.l3teur~eri· z& niet. die kl..emtoon op . ~- .t:~ 
h~t v.erm.Jderen ·v~ ·de. ~:pita~st . .en_ uit de ~g~ring,doch·-~p het .1ERBREXEN v.an;d,e coali"::' ·'': 
t.J.e m~t da :P9UF~9i!i~e JllQetEil~ WO:;'d§n ~le~.. . . .~ . . .·· ·' .. . ; ... : -~ . ·. .·: . .·r:>-!,.2_ 
VERKIEZrNtlE:ft;; .. . '"· :.' . . .... , ... ~. • -. · .. . .. . . . ... ·"·.! .:p, 
-===::;:;:.;:.;.;;;.;:.;;;:. .,_· .. ,.. :' .·/": .~.':". < :.'"'·' ··:.:.}. :-··.~.· .:·· . ..: 

In :v:erband .. inet . ~a. no.odz~k. vCn .' de propaganda VOOl" . een. a.rb ei de~: en · poe~:m;:e.ger.I.~: "' ~ 
krijgen de verkiez!ngen eun oijzondere betelrem.'s-.:Was het,· deo.lhemen .M.ri ~te:t:lci'~zin/foti· do·or.:~· .... : 
de p~ij in de pe~od7 van ha.ar consolidatie om ~echnische redertsn;.:peed~ o~O.~~Jjf14P ;~·~.a.:-: 
d,e toekomst zal e;nl.StJ.g oveNogen moe ten :worden \Val.l.r e;n of de pa:rtJ.L1 haar ·~gen ·o.~df'dar,....,.,.p;; 
ten; lqijl ~~.~~l~n,I~'~ir d~t ~m··fin:a.nci~l~ iedeneli· voora~snog aba,olup.t qnmo~g~~k d.ari; . '< . 
zal-·d~~pal"t\tde · :a.f.'ti13~de~'klass:e 1~V;tscren; ~dare ar'b~i4~r~·candi~a~~n· t~· .s~eurien~ ~ ·:.~.~.·~~·:.,;, .· 
daa:rblJ echtep. d'Uiq-elijk U;Lteen moeten.zetteD:,wac.·l:rcnn ZlJ · zelf piet ~ dee1nem(:ln,~ tt · · .. 
eimp. Pl'@g.qaiD \·Ill9·t .. ~le:.-acb.e!l'te ~na.ar ,voren moetenX·br.engen -en .het· v'.erra.B.d.:d.er t~adi- :·· 
tion.t#.~, pa;Mjjen:-e.ap.; Q.e-kaak stel~en.In da.t' geval k~het, ·steunen va.n;bijvt;~ert'~$.n-' ;.(~ 
did~t:~geen•:·illus.:i:es .wekken.Het ·i·s ·voor ~de .. ~ai:_(l.ersklae:se ··met rilbeil~k_ te ·begrij'p~n •. , :.~ :·~ 
dat de slechtste tl,rbeid~rscandida.at duizend keer b'eter;·is don welke 'burgerlljke' ·oan.~;.,;' .. · 
daat ook.IQ.assc tegen klasse,dat dient ook de i!1houd van onze verkieZingspoliti~k· .t.e. :. 
_zjjn. .., . ·' :.. .... · . ·· · . · ... · . . .~ .. · ;.:" · , ... ~, ~~ .. ··• 

n~mir~~-i~~·;yA...i<BO~~,.mr.~ .. CP' :··. :,.;,;. . :· ... •· · ··. .~:,· , ·:.· ... ,;· 

~ljf~et. s.t~i~ien ,;~. deze l~us · zi.m ~ ~ .2:'tl~ Wa.artierlng vdh d~· PvdA ala·. tWSilekl~sen..:.·~=~~ 
partlj >ui:tgegaan;ni,~t· van ·he-t. feit-:;dat. grote· ·de:JAn. de:i:' werkende massa.'.s de P'VdA nag al'~ : :' 
eE)n soqia~stisc~~ pa.rtjj ·z~en.Het stellen "ru: · ~~:n blo:k van· _v~bort~en_ en.~ ie&!n~::e.t: ·:_ .. ";::; 
d! ~)t9A' 17VO.S. -~en iq.·~'\l,siefWE;l:lk9 slech~s- de' CP. ten goede kon ~omen. ZOlang 15eJ.de ;partije.n · .. . . ,: 
tie nre~:J!'d~rheid ·va.JJ, a.;t-be~der!i! · ew )de:r.nburgers ·vertegenwoorol.:g'en,is het om~~ -~~ .dE)z.e · ·: 
massa.}.s op; t~ wel{ke,n'h\ln leidi-:ng ·~e ;dwings'n de lllach~· te grij1)eJ:1.0p d~ze:·":Jijze',bre~~ .··. ': ,"' · 
wij ze inutegenstel¥ng met·,de . refonn:ist'isch~ en 'SGIDS' bure;erljjke l~~'ders ~-van hUn P~· . r, '~ 
Zouden<de IDilSS8. 1 Ei 1 ZO beymst Zijn)dat ·zij i.hlUl vak:bondsbureuucriJ.teri dW:i_ngeri met de ,_qp een., .· · 
blok ~e vormen Omdat de ,PvdA· een tvveeklotsf3~mparl:ij :ts,dan. ~oti.de:n Z\f' :i:-eeas ·tang he'!; &W~· .:·-:_ 
dium-van llet I'(:lfo:rmisme - en dus va.11 PvdA; en · CPN ... overacllrede:n ~eb.ben;.~Het l'l.te~~~ , ' ··: 
van de .leus van het verkie~ingsblok was - ·wp:o.r zjj bedoeld was als pretest tegen h8.t.' ..... -: 
tweeklass.Rpl$'r::>.kt,er: de~ .Pvd.A _.:·gaBr'i ~o?po.rfun;l.atj s~he :fou.t."Veeleer W:eersj_.;ifogelf. zij . ..:(e · . ' 
onerm~enheid:~v~'· ;p~ ·:n· leiding~ en··zal,':'o.is'~een ,·kindorzi·ekto-symp:~cim iit·1 ~e .anna.J:en.:cf ... : 
Van onze~~~~lJ~S.C}Uede~~ ,wo:fden.:o~g~s-~h~.":l~: : ~ ... · ·, ... · ' .. ·: ... 

•• -:1 . • (_~ ·. • • • . . • • .:-.· • ; • ' . .• ' • .• J 
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DE ALGEMENE vVERKSTAR!NG 

· . Op 24 September- i946 · steJ.dc het .Amste.rdamse · proletariaat z·~~)•t . pro~leem van 'de 
Algemene werkstaking·op de ·agenda der Nederll:l.nd~e arbei~e~kl,_~~.liet gaf ·d{Vlmf?e uiting 
aan het b~s:tz1jn.,;,~at·· de kolc>niale oorldg. slechts beeindigd ~~~~rden door de MA.SSJ.LE 
BUIT~ARIJ!:r~~El~tAI.!W ACTIE D~R WERKERS.Ret bracht tevens tot Uit'ihg zijn wll te· strijden 
tegen de .regenn&-l3eel met alle middelen. · · 

- Ongetwijfeld heeft de ·systematische salidariteitscampagne der pa.rtij met Indonesi~ 
veel bijgedragen tot de tot-stf:lTld.komiM der 24 Sei>tembe%'-Sto.ki:ng.Doeh de staking zelf' 
leve.rde-b.et 15ew:ijs,ho~ ~ak onze partjj neg verbonaen is met de massa der warkers.Da.t feit 
mag- ons echter niet doen terrigschrikken v-oor de noodzaak van· de propaganda. vocir de a.lge-

>.J mene werksta.ldng.De voorberei-d.:i.ng da.arva.n eist echter i~ ~e eerste pla.a.ts,qat onze pa.l'-
tij zioh verankert i_n d,e mass&-beweging dar arbeid.ersklasse~ · 

'STRIJD-COMITE t S 
Ret is d.e plicht van _al onze leden in de bed:ctjven a.an de tot' stand-koming van.·.-

\! s:tri.1dcomite's,niet in de zin a.ls bedoeld door ultra.-linkee seota.ri~rs (met een Pe~ent 
kar&kter ,enz.) d.och a.ls instrummten tot. de verwezenliiktng v~ een staking,mee te 
werken.Is een cewuste strijdleiding a.a:nWeZig,dan zal het de vakbondebureaucrat~n llon-, . . . . . .·. '. . ( 

derd maal zo mpeilijk val1en een staking tegen te houden of te verre.den,-te:rw.ijl deze , 
zich b\j ~n doelbewust•;geleide staking niet zo gemakkelj,jk van het orithouden van steun 
aan de staldrig zullen km:men afma.ken. · · 

ONzE LEUZEN 

1e wei..,~.g wol'dt: nog de .!:~.:ygJutionnaire betekeriis van onze leus "VOor ee? beataan"
.ini¢-Mwn,beschermd door de GLIJDENDE·LOONSCR.AAL,begre:pen.Terwijl voor. de maesa•s.·de nood-

. ' saak,hun lonen teken verdero :i.nflatie te beschermen,steeds duidelijker_ wo~t,ie _eta. im
f'l.atie in de handen. der reger_;_ng een ni:iddel tot voortd.u.Tende loonsverl~ng,noodzake
lUk ter voorkoming van de ineenstorting van het regiem.Het is volkomen. onva.ldoende, 
ale wij de leus slechts in onze algemene propaganda stellen.Het is in: de eerate plaats 
de taak van onze kamera.den in de vakbeweging en in de bed.rijven,vo9:r een bestaansminimum 

< beschemd door de gljjdende loonschaal te. strjjden. · · · · 

ARBEIDERSCONtriDLE . 

De, thane door· d.a Stalinisten gesteund.e"strijd" 'VOOr ''medezeggep.eehtip in. de -be~en", 
weJ.ke in wezen de· klasaen.!!_~~!.l.Y~~rkilig 'tiot grondslag heef't,biedt. onze led~n een gun:ittige 
&elegenhel:d,d.e· p:rOpa.ga.ncla voor de ARBEIDERSOOlTTIDLE OP DE PIDDUQTIE te yoeren.. . 

Teveel zijn onze kamera.den nog bevreesd,de overg'l3l'l.g8eisen te stell_en dcoit bet' ~~~~-
. -C>alisme" erV"an.Z:ij vel"~ten da.E!-rbij,dat het overgangsprogram der !n~emational~. de .. ~ _ 
... ervaring der ,arbeiderskla.sse weerspiegelt - ·ove:rwinningen en neder!agen .... ·an afjn ~e 

:revolutionna.i.re .waa.rde in de PRACTIJK h~eft bewezen. - · · . . . . . . . 

STRIJD · TEGEN DE. INFLATIE 
... . .. •' 

In de st:rijde tegen de inflfl.tie verwerpt de partij met a.lle echerp~~ ,,d~ "geneEiBmid
d.elen",door de bourgeoisie en haar a.genten aa.ngeprezen alsr"Eerst produceren",enz, .. 
Sleohts de omverw¢r'ping van het kapita.lisme zal aan «te inflati.e e~n eind maken.-Dat me.g 
ons -er echter mit van weerhouden de inflatie ..;. die de arbeidersk:iasse vooi-Wurend tot 

. ~!ie et%-ijd om het.-best~ dwingt - dageljjks te be'etr:ijden.Daf!.I'bij' is een zeer so~pele- toe
--'·passing van onte overgangseieen eerste vereiste.Nu eens zullen Wij h~t zwa.arteptint moe

tell leggen op de mili taire credieten,in de eerste pla.a.ts in verb arid met d:e kOloni~e, 
dan weer meet de onteigening·va.n de barJ'iken,de arbeiderscontrole op de w.i.nst·en d.er ~ 

. pita.l.isten,de onteigening der dividenden,enz. het zwa.artepunv Ut:im onze aotie vi>rmen. 
De inflatie is-een zo ~ela.ngrijk~revolutionnerend versoh:ijnsel,dat de aandaCht derpa.rtij 

· QP- dit probleem voortdurend · gevestigd dient te zijn. . . ' -

BET. VOOR ONS LIGGniDE JAAR 

Het .:voor ons liggende jaar zal ongetwijfeld gekenme:rkt worden door Syb.erpe klasse
acties.Het ·vertrouwen der ·werkers in de· regerl.:ng-Beel is zedanig ondol'ttlijnd,da.t de sta.
linisten zich met xu,eer k:u.nnel"' heroep?.¥ op de "prog:ressiviteit" van deze reger.t.ng om 
sta.kingen te voorkomen.D~arbij is ook e€m verscherping van de poli tieke tegenstell.ingen 
met zekerheid te voorzien. 
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Slechta onz:e pa.Jitij is ~end· met een ~ro~-&r~~~ 
ning. l,lieet. Van onze a.cti:vi tei t, 'V"Im de. ems-" waa.:r.mee: :wij .e.r. toe . overgaa.n onze· poJ.i'tiek; · 

', in de ·PRACTIJK te . brertgen, za.l het af'h.si.n€en cf :wlj ·de plaa.-t~:f -zullen -\ieroveren,_die een · 
sectie der IVa Interna.tionale beho·ort in t.e nerrten:aan.·het ·hQo:fd der werkende··massa 1.so 

. :Ongetwij:fdd, de p8.'1'tjj he eft nog vele ~kc-~tkomingEm ,meer, dan in werkelijkheid nood...., 
zakeliJk "fla.S.Doch ... elechts -~ zjjn h9t geweest ,d:ie j_n Nedlerla.n,d .het _prabl.eam van, de :re-7-

··v.olutionnaire :Pa.rtiJ hebben gt:)steldJ:lliet · s.lecht.s 'mat .woo;rde,n, doch door one O:PTBEDJ!ThT. 
leschouwen wij de· periode tuseen he~ late _en 2de oongres a.ls dat ~- de consolid.atie, 

• ·der Partij,het ·u twerken va.n .een prog:rBl!!-,het komen t-ot een va,ste pol;i tie~e :lijn,het l.e-· 
· :t"Elll uit de gemaakte fouten,het versterken van 1eiding ~n gelid.Laat: one beg.rijpen,.dat 

deze 'Vtiorbereidende werkza.amheden onontbee-.rlijk ·ware:ri om de'· basis te leggen voor het 
verdere we;:~·Doch laa.t ons. tha.;:s _een ~t~ v_oo:rWa.a.rts d.oen, door. de basis te wrbr:ede:ri 

. en de pa.rtlJ te maken tot wat ZlJ IllQet· word.en:EEN REVOLUTIO~"NAIIre MASS.APAHriJ V.AN HE'J: 
NEDEBLANDSE :PIDLETABI.AAT. 

""" pE INDON· ~§.I..§..cmi..JMVOINTIE,DL!<:Ji~~SENVERHO'@~U~~~ .NEDE!,tMID. J1lN DE TAKEN. V4N DE 
NEDEBLANDSE SEOTIE DER VIERDE INTER.N.L~TIONATit . · . . --·--- ............... 
1 .. Ket ka!:aktor. van '(1$ rn<llines:i ~·che .revolut~o . 

:.. De·. revoluti.e i~ Indonosit3 werdt -.- eveiw-ls d:te in andere h,eel o:f' hal·f kolonia.:te 
landen ·-·bepaa.ld door haar permanent karakte:teDo :neer.ga:ngspertode van het lmpitaliSJ1le 
laat niet to.e~da.t in sen dergelijk la.:nd zi<i"l een nationa.le bourgeoisie ontwi~el-1;tq:i·3 . 
Sterk ~oag is om ha.ar ~igel'l emanci'pati.e "rc.n feo'da.lism(?; en imperlalisme.·.te verwerk~ 
]jjken~En.erzjjds blij:ft :haar basis· in· het prod'C..ot_la~~;paraat sillE!-l .. dbor de 'tfttU.k Va.Il hpt 
OTel'heersende ;imperia.lisme;anderzijda iS de i~eemi::re· bourgeoi~i~ met in stilat de l'e
voiutiotmaire energie uer massa"s,waaro:p· z.ij 'in haar 'strijd voor de na.tl.ona.ie bU:r~r-· 
Jjjke ·sta.at zou moeten steunen,binnen de ~nzen der kapitalistische eigendomsve~W.: 
dingen' te lioudet\~De inheetnse opkomend:e ·oqurgeoisie is ontna.oht'ig ha.a.:r eisen h:i.stcrische 
talte:n ~ die van de -omverwerping der f~da1.fJ..~ei'ge:n.domS'V'erhoudingen9van de. e.gre,rl,sche 
reVolutie :en de -V'estig:Lnt$ van de ,!»'.tr:~~:U.J~~,@!llr)!'a..Yh·fische .nationale staat ..,. . :te ve~l
~en~I-nte~n~eel is zij dikwijl.s do_o:r·h&ar oorspf>ong en·,orga.nisch ~bonden aan _de :feoda,
le heei-eera en is zjj_ ganoodzaalct; .in haar strijde' ·te~ dEi. :ravolutiouoo~re vol.k$nrup.%t'~ 
st .• te JJoeken bij hat overhe~rsende imperia.J.i~.De ~en w.n de purgerlljke,:reml-ut"ie 

,:Vall en t-~ .~.e~l aa.n hei proletmaa.t geateu:t,td ~dq~.r d_a massa·1 s :der $nne boeren.Bei!f .·., ·· 
'p).'ole'tar.taa.:t zfil echte:p,wanneer zj,]' de le'iding ·van, de· revolutie geno1§$!1 .. F1ee:f't~:q~ ~i-.,_, 
~l?-. p;toqleta.riache taken ten ui '!;vo.er brenger~.. · · · 

a. De ·,op]fgmende inbt~ae bourgeoisie.. . ' · · . . .. 
·. Bij de· stichting ~ de Indonesische I$Ji1Iblick in Augus:tus 1945,vial de poli tiqke: 

leid.ing too ~ een groep burge.rl1jke :ria.tionalisten;wi,er TOOT.l'la.8mste woord"VOer-do:r.·~ ·Soe-·
ka~j~r ca. zljn.De econotni.sche basis ·_van dez_e gr(;l;ep is ono:indig veel _z;wakJ.\:~:;:r~.dnn 
die va.n de OVI:)re~enkomstige ~eper;tng in Ind:i.~~dio erin ge_slaagd. ~Siin ooncrti:I.Teri.tie 
mf't het :Sr.i.tse kapi talisme een ei~n ZWD.l.'E! .en· kl9dingi.ndust;ci_e op 'l;e bbuwel:).ol3es·t.aat 
ex: in !ndia. een inheemse ko.pita.listis.che klaeis~_,.die .. zel:fsttindig de U:i.tbu:i,ting-'vri.n Jen 
grO~,t Aeel der· )ll.(l.sea.ts organiseerl' en: ·:hot vs>l'l,e_dige monopoJ.:i:.e :dri.a:r'V8n :V09::l' :fZiiCb oP.:· 
eist,in. Indon,esi~ tra.eht zij door idddel van de' revolutie eerst. dit stadi~..llll te berei-· 
~H~mao.lde:ujk verkla.a:rl de Republikeinse regcrlngt.dat zjj ·de btrl.t-ehla.ndse,d.w:z. .. allE;~ 
voor 1941-'bel!(taa:nde kapita.listiache ondernemingen9 aon de' ••J:.eohtmo.tige eige~nn ~ 
za.JJ.· ~.~a.'#;· zjj eist i_s niets dan ecn zo grote souve-=-efn:i.~eit 1 dat zjj in s-tao.t zal · 
zij%1:' deze ondernemingen 'te belasten en met d1:t en 'b'bvendien ui t :feodale· en h.andelsb:ron,;... 
nen,~ve~kregen knpitaal-,eigen bed.rjjv.en .te st1-cirtr..:n'i->De :pohtiek vOn.· deze g.r6ep wofd-tr. . 
-dbo~"di:1;· gebrek attn economischo basis bepaaJ.d.'re~3'entJ"ve;r de CLruk van het Nederlandse · 
imperialiam.e moe-t zij stetmen op de :revoJut{onrtf'ti·re energ:i:e "'"lln de grot-e mass.a der 
uit~buitenen:,terwjjl zjj zich.. Slechta d.alik .zjj de -~Dilitoi::r'e ~n econorrd.~0he druk der Ne
derlandee· en ·andere imper.i.aliston kon ho.ndhn.ven te~:n.OV.'En· de n.spiriit'ies der volkSm.as.:.:. 
a a • s.Juie!; _door bet schimmenb~stat:\'1'1; ~'ht ~jj llf~d ..... , 1,;:D,n zij ~ian geen der beide parl:ijeri een 
beslissende eonoess:te doen.Tegenover de volksm.ru;;sa.; s km1ne1i z:ij niet zover gc.o.n,dlit de 

# 
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:Polit:ieke macht op hen zou OV"ergao:n en de vesti~ ~ ~~:n ar'J:>c;3;l.dere- en boe:renre~,.~· 
de kans op ve:rwa:rving van .a.lthans een deel vart _de door hen ·voq~geb:z::a.ohte_ meerwaa.:rde "--- · 
ve:rloren. zou. gaa;noDe vo:t'!Iling' van het . ''V. olk~tt'rprit" VOJ?-.. Tan Jtlal'~;'.bet~kend~, dat Fet 
perspect~ef' vro1 een·a.rbeiders- en boerenrege:r:mg re~el werd ·~:~od.z~~ de ~ea~ 
Sjahrir deze f'o:rmatie illega.a.l >1te ver:ta.aren en de- leiders ®~ geve.ngen te -namen. 
Aand.e artdere ·kant belet .jiii-st het f'eit,cw.t z]j ~elfston~g nog·niet een industr.i~ heef't 
kunnen opbo.uwel:D. h~J;4 tegEmover d. e volksmassa, Is wlledlig met d.e Ne.de:r:f.andse in;-n.j:ia.liy;~ &n 
samen te gaanc.Als groep zou dat voor han de o:ndergang- betekenen.?:o was J!Wt do ·rogQx 
Sjarifoeddirl onmogel]jk,de installing van een gezamenljjke gerida.:rmerie,die de terugke 
der koloniale ondernemers in hun,dwz. in ~J,le bedr.ijven zou betekenen,te aanva.arden.Zjj 
moest,terw:i.lle van haar eigen aspiraties,d.e door de Nede.rlo.ndse. bourgeoisie aan ~ 
op~drqngen oo:rlog accepteren. " · ~ 

b. De massa van a:ri:leide!'s en anne boeren. · . . 
De lndones:ische revolu,tie wordt gedragen ·door de g:rote massa van arbeidera en a.l'me 

boe!'en :de a:r'beiders vbe:ren strijd tegeri dp ko!oniale ui tbui +i~ als .efiln ~t1ijd tegen 
alle ui tbui ting en h1.m diepste historischE;l aspiratie is geen a.ndel'9 _dap <U·e van het. ' 
wereldproletariaat~de vestiging van de soqialistische maatschappij.Doorhun st~d t~ 
gen de foodale eigendomsverhoudingen,door ,het imperlo.l;fsme in ·storid gehouden en··verde4. ( . 
cugd1 zjjn de e,:r:me. boeren in hun strijd om de grend,de onontb,eerli.J"k.e bondgenoten van de 
arbe.l.dersklasse~e~;;n onu:itvuttelijke reserve van revolutionnaire strijders•De verschE!rpte 
ui.tbui tingt wa.araan het impe:ri~lisme in zij:h ne~rgangsperlode daze mas sa's moet- o:n,de~ 
werpen,lat::t voor hen geen ondere weg dan die von ·ae voortdUl'ende opst~d over.Eon on
verzoenlijke houcting van. de Indonesische volksmassa Is·, tegenover he-t Nederlimdse .Gn we
reldimpcriahsme vloeit hieruit voort.Voor hen is de revdutieni(3t geeindigd,.alvorens 
de invJoed vz:m het onderdrukkende imperlali,sme volkomen 'is' veim.ot~gd .. ·fro. de 'V9ile_dige 
on.~:fhankeljjkheid daarvan is bereikt;dwz. voordat het kapitalisme als zoda.nig is ve~~ . 
niet'igd. . · · · · · · · · ·· · ! • 

De socinle .samenstelling·van de gn:>te revolutionnaire ma.ssa in I~donesi~ ·i.s· echte'r' 
onguhstig voor de vo:rming van het poli tieke bewu.Stzjjn,-dat aan haar appi_retie de ui tweg 
zalmoeten wijzen.Het eigenJ5jke loonpl'Oletai-:la.n.t · vo:qnt slechts een betrekkel:ijk ge;drig 
deerl van d€ lndonesif!che bevolkinRJergel' i.a da.t hat· induetrlE!le -o:roleta.riaat dn.A.TVa.n 
~er een klein gedeelte v.o~-c.TOcn. d;rtngt. hilt o~wustz]Jll,dat:een aroe1,der.s- en~o~:re.n ~-
regering, steunenae op de e~gen organen van aeze 'ldo.ssen nodig is,me.er en ,meer d~pr. 
Het is don ook onde:r de toen,em4imde druk,die de ina.saal s uitoef'enen op de regering;dat 
Sjarifoeclclin. de berechting van Tan Malaklm. ca.,- eens ala een van zijn .voomaamste pro
gr~pun:ten_ geprocl_,ameerd,heeft moeten opgeven en hen weer op vr:ije voeten heef't moete:ri 
stellen.Dit biedt feen groot perspectief' voor de vorining van zelf~tandige k;l.o.ss91-<>:r:nn:l/ 
nen van .arbeiders eri t:l:fr.\9 boeren in lndonesi~ en vool.' de :stri.jd voor het_ so'cialiein~:-r <. 

c~ Indones±sche en wereldreVolutie • 
. Niet a:lieen"d.e .. emb:r;yonale sta.at van de purgerli.J"ke klasse in Indonesiij en de oncio

geljjkheid voor haa:r qm, dear boveri uit te kf>men, ... niet alleen. de onblusbaarheid van 
de revolutionnaire ene!'gie v~ de Indoriesische ma.s~a en de toenemende kracht Vl¥1-: de · 
Indones-ische revo:lutiomiairen, -maar ook :de. noodzo.a.k de Indonesische revolut_ie te 

, verbinden. ao:n de wereldrevolutie vloeit voor-t ui t het ·permai:tente lre.rakter· Vo;n de .c:ri
si·s van het k8.pit-al~9me en van de kofomaie opstanden;,De perm:i.'"lentie uit ziqh ni-e:f; .· . 
slechts in het verloop van de revo·lutie inlnclonesi~,mao.r ook in de ruiinte,in het ve:f-. 
binden van de lridonesisch~ vri,jheidsstrijd m~t die VOl\ andere koloni~U~ volkerep. en 
met' die vtm het wereldproletarip.ut.De boycot'te·weging,die :i,.n vele'del~n·v'an de-we~ld 
het p:roletariao.t in .de st:rijd voert,is juist door de zwakke socfrile sDltlep.st~lling van 
de Indonesische ma.Ssa' s van een beslissende; betekenis.ckisolee:.."'d zal de Indonesi.sche 
revolutie niet kunnen overwinnen.Zjj zal steim moeten ~..jgen vt'.n andei-e,h9~r f'eo]1g'@ni
seerde koloniale volkeren als . die .van India en Ceylon en v-b.n het Et.lrOpese en. wereld- . 
prol;;tari~t~De Indonesische revolutie is o.pgenomen in het •>"e.rcldrev61uti.onnaire'.pro.:.. 
ces en zal met de 'Wereld,revolutie de eindzege behalen of met d,E7 gehele. wereld een 
stri.p nader komon t0t dEil bnrbnrij. . · 
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.. ikt u$.tbreken van d.e: bponlijke ·oorlcg· iif ;I:ndoneei~ heett de ontw:Udceling van het 
revolilti011IU4re proees in Indonesi~ en, d~b~t~ versneld.))e la.a:~ste,~rutale eis~n 
van de Nede't'l:andse •imperle.f~sten,·die riiet's··mncler dari de ;vernietiging der Republie~ 
inhi_eldenthebben: ··ete. po~ti'ek ·v~ sbeka.:me-.Sjah:ri~ os~ ,en van allen, die_ huh verzoe
niD.898'EiZinde houdi:rigond.erilteund€m;a.la v~r:i:a..derliJk. ontmaskard.,Li:nggadjati,door hen( al-a 
het fundament van-~~ IM.onesisoh~ cin~eli.}~id en.ven de vraedzame samenwerlQ:~ ' I 
van .de -Republiek ep. het· imper:l.al~s.t;sohe. Nederland.' a.angeduid, bleek in werkelijkheid ~ 
bet uitglmgepunt .te zijn ·v.o-or:;d-6' f;rt>nta.a.liVa.l V8;rl.: Cl:e .:Nederlandse oourgeoisie~Onba.nn'- I 
harlig .is bie:i'lll~ ~e ned.erl~gsstrat!:.tPe. van de. Indonesiache regering en van de o~ 
fioi11~" .. arbeidersldde;rs >in Nederl~d, gebrandm~rkt·.:Di t· versterkt de· ka:nsen de_r re- · 
volut:Lolmtd:re .. partij. in 'giOt.e ma1;o. .. . ~.!. • .:. ' . . . . . • . 

· .Aan. de 1md~ ··kan~,~~s;rt·liet!eit;C.I:!-t d~,-~J.e:r.ytg ~:d¢r ·Republiek de hear op@'e~n- .· 
sen l(olonial.e oorlo_g.; ~est aanva.a.1"den, qewe~en;·d:at . haar mo~lijkhederi tot meneouvres 
l:ielrtngrijk z\1n ingekrojl1;P~~Dit ge:J,dt piet aileen voor haa:r houding tegenover de.Ne-

. derl~dse bourgeoiSie·,m&ar ook vt?Or .ha.ar -ppU tiek ten op'Ziohte van do revolut;ton:-
Mira massa's in Indon'esi'~~De a.anval van het N.ederlandee 1mperiaJ.isme leverd.e bB.al' 
op -~il&A~ en' ongenade:' oyer .t:~mt cieze :lilaBJ:ia;'a,d.ie' in. e&ri snel pl'Oces ;van .l;>ewua:two~l').€' 
bet:rOk1ten z;;m•:ue. vrlJla.ting; Vlm, Tan Mala.kka .err cle zijnen bewijst,dat de, drang de:r m:~ .. 
se.'e ~ de' 'Vef!ti~Jl€i;~ -~ena.i-b~irl,ers- ~ri boere~gei'ine doo~ d~ !lld6nes~~Sche: ~ ' 
te;Lhg_op de duur.nie~ .meer te._ stuit.en. is•· · · · · 

· e-, ~wim .r! h. 1£$o)~: · · · . · . / . . . -' 
.. . ... ,. ,·. ,.. . . . . . . ' .' · .ne· !nqoiiesische. ~Y?l:Utie- is een werel~sti:e e~ .zow~l: dlir bourgiiPisie al._s,h~t . 

!~te1dpto'let.a.riaat be~~en dat.liet ing:rij_p~n v,t.>.:n ~:UNO·. en de intemationale boyoo't
~~e.· 'b.eVrljjen,da:~ wa,t"·Aet iritema.tiona.le t1:speot 'bet~~t,de ·. Ind.On$sisehe. :evolutie. 
ee}l d,e.:rg.e]jJk~ .rql·sp~e;].;: ;aJ.~ .het ,jonge. Sovjot-Rus'l¢Q. llf.l.' ~e vorige qo:rlo~. , . · 
· .. ··.·· Vo§r· <1~ ··he~ende.'.~~e.k in lJndonesi~ iA het ::berOep op· d~ UNO een. voortze~ti~ : 
~· .~~_::v~::;z,oe~ngepo~'-:t~e~ in de:ye1'lloudi_~<an' V.~ de·kp;toniSl.e oorlpg:en d~ .St$1- .. ;. _ · 
·11%\!:etis.ohci. en.reformistisehe la:td~re hebben daze mogeli,jkh~id tot VQQJ;"tzetting van 
hunb'~g dlmkbaer ~grepen.:Oe omroo~raelijkheid-.waamede Sjahrir as.- Ziol?- neer-
l~tgen. b.1j -de· besiu1t$:p van ·ae- UNO;is eon v~rra..~d, ·aa..'t! iri .,dezelfde mail~ grof'fer wordt:-, 
ala, ~t :van. v.66r.:.24· JUli,-aJ.s de mil;ita.ire 'toestand ·_van· de Republ:l&R: einde O.:te tljd. 

· ~S',bstj:c;er is gewo-Nen @ ala zo(laiJ.ig- hebban a.e !ndonesiaeh~ ·:Volksl~gers hat ')level.· 
!~Ste.akt;.ho1; ·v.urtm'' da,n '-¢ok'begrop~n~Hot· oJ?:1:reden· v_an )Vall-street in cle UNO. ,on-..· 

·veta:M-erJjJk gerioht' op de ·ondemrping vande Rep~bliek en slechts hqt teit:,da.t de . 
Amari~ imperl.a.listen ivan lluri Ned'erianeise. s:pitsbroed~:-s 'een Judasloon opeisent 
bepae.lt de ~s.to.tld ~·Van RJ.effena.Zoe.ls het bevel "~t~ het ·VUl'Oil" eenzjjq:tg was 
en.. 'be~eld. om aa.n. clo N:~derla.n. d.ae. imperla~:i. ste~ _d,e se __ le~e.:i:d ~e ~geven door, I!d,dda.l_ \f 
van ".zaq.yenngsaoties" 4e ~~e~c-,_ eebie~en. te.' -~,ezetten~zc>. za:l el:k ve:rder op_tre'd~n P\ 
ve.n de·)~uken de;- die~rt ~kel'lllle;it·f =Worden door· eonzijdigtfuidh; . .... . .. • ... . . -·' . 

'II 

Aan.-de' ande%$ 'k.ont he.eft·· de .. :.9Zbetder~k!ae.se '·in va-le 'clelen der wereld de zaa.lt. van .; 
4, b!).)'~ot ~t- de.~~- ·'!~rkl~:d •. Reed.,s Sin9.s l~;~sttts 1945. qevc)~rq 'do~r de J\.uetrau.:.. · · .. 
ec~ he.'Ver.e.rb~idere,ll.eQ"f't zi,Lthans :w~erklazik £eVo~C!.eif onder dp .a:rb.Qi¢e:t's VtJ.rl ~ip~ · 
po~ .en andere .. ateC,en yen P,et .. ve:rre ·Ooeten, zbwo:). ala in Amerika.. en .Cariada.Ook 4e N~ .. 

· derla.n~se. Statiliiateri ~ebbfW ·de lmyoo~ 'mo~ten · #'lt:on.<:ligo;l.De tiipoxioering va.n. de -l;>o;rcqt. ' 
is ·e~;;~:Cg1'06tse rewlu.ti.9nnaire- t~; die· U>p de ··schoudera vart de. RCP' ruet.Zij is abso..,.. .. '( 
luut noodzakel.\lk. "'r''_or ·de verdediging va:n C.e Republiek 011 biedt. grote perapectie~en. 
"VOor...de ontwik'!reling van de klaasenetrij~ in ·Nederland~· · ·· · ·. ·· · · ... u, 

' .•. '· ._, t : .... , ; 
- . - _•, .'· .. 

2.De·. Iidongsisch~·· molutie en de !iii tuatie hi NoSJ.erJ.gh;d. .• , .. . ' .. · 
11:-: ·. . .-., • . ·• ,~ 5 ·:.:·. ' : . --~. '·. ·: .' . -... ~ ... : '- . ,• . : ··~ .. ' ': ,.-, .- ... ~. 

a., De dWQ!lj{j:>oS;f.tie v~. <l¢ liede;:lnds.e bou:r&;eoi::;J~· ':<, \' . • r . . . . 

. »e -Nederiand8e bo~~~oisi_e· bevoncl zi'crf'J;irtd~· d~ c.aJ?i't~la.tie V!;!rt Mtsland_ eri:~Jal)en. 
in _da.zelfde moei]Jjkhe~ a.ls d~ 'bougooisi~h ';y~ ,de andere Europ~ae lani:ten.-Een g:rOt-e
sehpldenla.st en een ontW.richte eoonomie voeg~en· z!floh bij liet feit,de.t de arbeiders
,Ia.asse von Nederlanrl eeenszins bereid wa.s,de uitbuitirremethoden van v66r 1940 zon
~'Gr meer te aeoepteren;de revolutie in Inronesie brocht de Nederlandse bourgeoisie 

· .! in e,c:n :nooclposi tie.Al cleze fa.ctoren zi.in versohjjnselen von de doodscrisis van het ka.- ,.,......., 
·: ''!'_ • 

~·~~.j~;.f/:>i ··.c__:_~~-~:- ' ' . ' . 
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-;:;i.ta1isme,en zomin als er voor de bourgeoisie op wereldsohMl van bl~~----· 
· o_oll: maar van bl:ijvend evenwic~t s~*'ake __ "k£1.rl#·iin-z •. ~~!~~. , .. _b~. · .. a!~ 
i'1J.I-~ ~~~i:-h~~1h~~ ··1·~--'~t{~-~tP~ . -~e~~~r.).R~~~a 
~~di&!~~We~ri?~ef!~~:&'i "'~~iic~~~~h ~e 8l,l.r · ai1~~~~~ de"-~dare Eu:ro·.,. 

pese bou:rgeoisie~n. · . •. · · 
De maatregelen, die de Nederla.ndse rege:d:ng moat. neme:p om 4!;l·: lndonesi sche mee:r-

waardebronnen te lieroveren,dreigen telkens weer dit evenwioht te verstoren en ~1~ 
len :niset nalaten, eon voor de Nec1erlandse br-urgeoisie f1m.este werking te. heb:hen.,In 
fi:n..@ili& opzici' .... t is O.e ()OJ;"log in Inconesii:l haa.r ·reeds boven ~et"-_hoofd· geg.ro·eid,-" 
waaxdoor zjj vocr h~r Indonesi~politiek volkomen a.:f'hankeljjk is van Wall-street. en 
het lot. V8ll het Ame:rikaanse kapi talisme .In nlgemeen-economisch opzicht betekent h~t 
Jd.l:i.taire avontuur in Indonesie een bui tengewo0ri. Zwa.re belasting op de .waderopbomv 
van de produc~ieve krachten in cq. t land;rloordo;t het . de crediet~n en. ae a;r:-beidsk:rach
ton aa.n de pit'Ocluctieve doeleti ontt.:r:ek:t.Het gevolg vt:m, di t alles is e.en eteecl.s ·toene
nEJ.nde' d:iuk op de Nederle.ndse arbeiderslUasse,waa;;tiVQ:n· de sbciale. en politieke gevol
re~ ·ve:rstrek:lnmd. kunnen zjjn.Op intein53rti'ona1ll t;ebied is de posftie ·vnn de ~ederla:nd
:;;e bourgeoisierC.ie ve.n _een hul.IJeloos gevangene,cli~ banr posi tie sl~chts da.:nkt aan het 
feit,dat· in het kade:r vari de .Amer.lka.a.nee beurspolitiek·ook aan baa.r een tnak':is toe-
~~edaoht ~hd :Lndonesische avontuur verste:rkt die. a.;f'hankeljjkheid. . · 

Het is vocr C:e Nederla.ndae bourgeoisie echter· ~V:rJnogeljjk te borusten in het ve~ 
lies vnn IndonesiY,da.t ,de ba8is van· het Nede:rl,n.ndse _lmpi talisme. vonnde.Het · fe:i.t ,dst 

. c~e wereldb0u:ngeoisie eeenszins kan dulden,.da.t c1e Indonesisehe reTOlutie ·zich verder 
cntw:l.ld;,el:t ~ ve:rsterkt de :noodzaa.k voor 13eel on. anal. in te g.rljpen.La.ten, de gevolgen · 
van het mli taire . .avontuur zich ents'tig a.anzien, de gevoigen van 'een verlies ·van In-· . 

· <:onesi~ l.jouden niet minc.er :fUnest zjjn 'VQor. ,de Nederland~H~ bou:reoieie.De· oorlo'g in t._",,l,\~· 
was vvo:r bnnr e~n noodsprong;haar pos:ttie is zwnkker,dan zij ooit voor het uitbreken 
van de Ilic'!.onesische :revolutie [:,reweest :f:s,en di·t ·maa.kt de kansen -voor het Nederlandse 
pro letariae.t b'Uil~iee:r dan c:.oi t. ., · . . · . 

De Neclexle.ndse bourgeoisie kan in Indon.e.si~ niet zoale het Br.t.tse impe:r.:i.il:lisme in 
. India mE:lt · succes cednan he eft ,ho.ar g:reep op de eoonomie t.ro-chten. :te :Qellouden doolf cle 
. ve:rontwot>rdelijkh.eid vOO:r de politieke onderdrt.Vrld.ng af te BOhuive:ri. op·-de il'Jhef3mse 

~?u.cgeoisie,eenvoudig c~.~m :.:~ -~. e.t·o~cy;_t,~ .. ~eze-:-~_ •. ~.3,_f. c'o~~~l\',;-~~·~_fb. ;'(Jie.;Lf.~-~ap..7f; 
m~Jr~J.if~nherultit~o4.:t-dEH~l'tP.~~.~l.Lhb.qlt,til ~·,.. .. " .. '"' ,, e,t; •· · ~f\';\·,Effl~-~ 
~~~tuu~~~ !lfe~~--tl&1f~!ltU!tff:~,dl'iic ~:·<ob- equen~ z . :-trachten door·. 
te zettsn tot de ·voJ,.lediee opdel:l,ng ~ cle Republiek;dan verandert cla.t voor haar ni..ets 
a.an cle n.ooclzaak,el~ st:ukje grond da.t z~ wil beheeraen,ee:fSt door wtl.-p~ngeweld te ve.I\>"o 
overen,Ever.!.l:':Lp. is zjj im staat,ook maar iemand. za.nd in de ogen te st:rooien omtl"(lnt het 
hestaan_ van .:::.c kol:miale uitbuiting in de. door .het· :Nederiandse~ leger bezette .ge1::1_e.d<::-'!"1-. 

· die vervoleens "zelfstondig binnen de Nederlandse Unie" zjjD "trerklaa:i-d. . · · 
:Oe Nederlanclsro' boureeoisie heeft ceen Cpng:resf3-i>a.rl;j tot haar q·esobikking.Dna.:rom 

is 8:1' VoC;r ha~..:r s-een ander perspectief: dan da.t vari OOirlog, - e_e}l oorlog,die _thaJlB ·een 
slepen(i :Lr,:rnkte r· hee:ft gek:regen-. · . 

b. H'et J~ecl,erla.ndse pr-olet&iaat en de Indonesische. revolutie. 
. D;i~tente .crts:i.a~'I:Vaarln '"het Nederlandse-kapita.l±sme zich bev.tndt,noodza.akt het 
de ui tbui ting van de l'Jederlandse proleta.n~re 'te verscherpen en is- de oorzaak \tan 
het wegval.,;J.en van. haa:r voo:maamste politieke b_asis.-•e vanuit de hLkl:tesische supe~ • 
winste~ oncle:rhcuden arbeidersaristocratie.Wat eens de basis van het refomisme was, 
komt thane vooraan te staan in de st:rljd der Ned.erlandae arbeiders:k:l.a.sse -voo:r lotsvin"': 

. betering.,Dit een der zeke:rste' tekenen van de ontbinding van het Nederlandse kapi tali.s
. me en.-schept de voOI.-waa:rden voor het toepassen.'va.ri' a.lfe leuzen: van hat overga:ngspro-

gram.. . .. 
·ne Inqonesie-:poJ..i·::iek va:n de revolutionmii:re p~jj dient u:tt te' ga.a.n van ·het pe.:I'-

.!Jl.B.llent·e :)tEn:·aJdor va..."l de Indonesische revolutie.De basis va.n .ha.a.r politiek vormt de 1 
leuzE:~ "Indc:1esi ~ los van Holland,nu! ".JUles wat diens"l;ig is ·om de Indonesische zaak 
te ~8V<).rderen~d:i.ent tevens om de val. van het Nederlends€!- eri wereldkapitaliame te ver·. t 
haa~t~n.De o7ga.nj satie- van de solidariteit v~ de Nede:rlanc;lse arbeiderskla.sse is een • 
geb~ectende OJ.SQ'De leuzen van boycot van ve:rvo13r naar Indonesi~ en van de actic voo:r~ 
n0i. terugtreJ.r\:e:n dGr· t:rocpen zjjn revolutionnai:re overgS.ngseisen,tie bl~ken te leven 
in de hc;.rten van het Nederla:ridse proleta.ri·aate· 

....... 

.~ 
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Elk stuk a,tr.ijd,dat het Nederlandse. p:roJ.etar"l.aa.t voert 'l'O<r.r' lotS'!e~,is . 

thane een strjjd tegen de gehele kapitalistische klasse en ha.ar ;regel,4ing;daardoor reeds 
la:>mt elk conflict "te staap. .in het teken van de str.ijd tegen de reger.tng,en van de strijcl 
tegen·haar koloniale polit~.Ook.het verzet tegen de Indonesi~olitiek van de rege
rllli' mon:dt uit in le~en ais:breekt de o.orlogs,oo.alitie.!ivoor een reger.tng van sooialia.-
tell en oommunisten! · 

ZiJ besohouwt het ala haar plicht contact te. leggen met ;I:nddiies:ische rewl'll.t±onnai-
ren en cle stichting van een Indonesische sectie ,van de IVe .Internationale met alle \J 
middelen te bevorderen. · 
. De ref'ormistische pa.rtij ·van de Arbeid9 l'ech:tstl'eeks so1ti.lld:tg a.ari het besluit van 

de koloniale oorlog en san ·de voorbereiding daaxvan, beioefde na.a.r a.anleiding da.a.rva.n 
de eerste g:t'Ote or.i..sis in ha.a.r rjjen.Onze ·actie. vool' het verbreken der oorlogscoalit:I.~ 
lwudt het ui teensch~n. Van. de Pa.rlij van' de. Arbeid in.. · 

De poli tiek van de Stalinietisohe Partij. inzake Indon~d\$ ie des te verderfelijke:r, 
naa.:r mate g:mter massa.' s van arbeiders in· de sleu'\ie.lindll8tri~~ huri vertrou:wen in haa.:r 
stellen.Zij is het,die het vel'Zet tegen het wegvc)eren ciet solda.t·en gebroken heeft 9toe!l! 
zij op 24 Sep_t_ember 1946 de arbeiders weer te:rug naa.r het werk le:l.dde.Zij was het,die 
na het ui tbreken van de openlijke kolonia.l~ oorlog,~dat zij ged;wongen was de revolution-· 
naire lett2;e van ~~- boyoot over te nemen,"de.ze acti:.e vervolgens deed mislukken .door d.e 
SJ:'beiders zonder leiding te la.tenoDe geVoelens ·Vllll de arb.eidersklasa~ ten ~-aanzien van 
de vrjjheidsstrijd der ·Indoneai~rs zjjn eohter te elementair,om la.go tjjcl a:f'geleid te lmn
nen worden.De str.ljd 'YOOr de ·ondersteuning .der Indonesisclie v.rljheidsstrijd is een hard:
ne~g geveOht met. retormiaten en stalinisten om de ·reidi~g,~an de arbeidersoAan bet 
OPganiseren van. de be;rcot. en .a.e.n het. totstandkome:n van ·de protest1;3taking tegen de 
reger.i..Dg'-Beel en voor het terugtrekken der ·trdcrpon, dient de ReF, al haar krachten te 
~. . . . . . 

· Het verre.ad van de Stalinist~ ·en refoxm,isten hee;t:t niet in de. la.a.tste pla.a.ts d~ 
om de arbei~ers van de strijd wet~ af te houden,dootaat z~ de a.rbeiders politiCk mi&
leidden ·door .hUn. steUn tian de "voorui tstre'vende krachten ·in de regerlng", door hun · 
~t eun .a.en de politiek Vflll oorlogsvoorbe':i-i~iding~ die zij .een poli ti'ek van v:reedza.am over
leg noemden9Dit vindt na het Ui.tl:ireke:i:l der opEblijke. koloniale OQ~dog Zijn -voortzet.ti!lB 
in een paoifistische: politiek,geri,ch't" op het sluiten van een w.penstilstand bij te~ 
traldd.ng der troepen tot de stellingen va7l voor de openlijke koloni~le oorlog.Qnde:r 
het mom van de st:rljd "Vt>pr P.e"vrede'',weigeren zij dfl) strijd voor de volledige ona.t'hanke-
lijkheid te voeren~ · · · · · · . 

. De BOP etaunt in de porlog met alle.middelen de oorlogsvoering aer Indonesi~rs.Ret 
belangrijkst zijn voor ha2~ de massa-acti~ en d~verproederi~g van de Wederlandse prole
tari~re in Unifo:tm met de indones:isohe vrijheidsstrljdere,;aet middel dar .individuelo 
dienstweigering,voortspruitend u1 t de mentaliteit der pa.cif'isten van stalinistische 
en oentr.tstisohe pl$1image,wfjst z)J van de hand a.ls so:.~ha"delijk. voor het bereiken van re-

-wlutionrudre eenheid en verbroe·dering $'! als · een ontvta.pening. der a.rbeiderskl.asse• 
De. politiek .der ref'onn:istisohe en -Sta.l~nistisohe Partij wordt niet bepaa.ld .door. de 

belan~n van de Indonesisohe en wereldrevolutie~De P'Vd.A is de regelreohte uitvoe:c·e:ter 
en prop~diste .yan de belangen_der imperialisten,de CPN(De Wa.arheid) tracht h~~· 
'teun aan de eigan bourgeoisie te verbergen _achter ecm steun ~ de Indonesischo re-
gering. · · · · · , · · 

De RCP ziet .in de dwangp<)sitie,waa.r:t..ii de Nederlandse bourgeoisie z:f.ch bevindt~ even
ala ~n de ontwikkeling in Iri.Q.onesiij,die de juistheid van de theorie der pennanEi!nte ~" ~ 
volutie bevest1gt ~n in de reeds f3enmaa.l getool~de solidari t-ei ts~in en. strij~'l}-st v ... 1ri. .:!e 
Nederlandee arbeideraklasse de waarborgen voor ~en ravolut~onna1re ontwikXe~~ng~ 
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1.. De · sta.kiri.gsbeweging en de taak der rartij. 
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!erwijl de bo'nrgeoisie in de na-ooriogse periO:de steed,s .meer kapi;taal; opeeiJhoopt 
de Winste~ reeds 'h€'~· vooxoorlogse · peil heb1)e:rJ b·ereikt en in ..:Ve.~c.m.;q:ende ~~Cto.ren 

t~ reeds hebben overschred~n, worste~ t, het p~let~p.aa:t' om he~ ~'kte 1~'\fe~ .. t~~ri de · .. 
steed~ groter wqrdende noo~ 'eri · elleride, waapnede he:t ~t·e~nd~~~mp~~a~istische ste'J..-. 
sel het pml~taria.at· treft·. . · '. . I · . ~: . .,.. •. • .. - , . . .. ... 

. De gevolgeri van de .2e imp~J.1'ia.listische~wereldocrlog,. ·h~t~ toenemende v-e:i:'V?-1 vail ·he"t 
jcapi talistische econemische leven, de dire'cfie .. en ·indirede versle ~hteringen. yan TeP> 

... ~ schillend.e .. .a.ard; ·de·. afbraak ·van de so5iale recht.en~, ·de 'V'Brlag5..ng :van·. ae·· ~vensnrl;:dda..:.. 
len,;r::antsoenen,. gepaard .. a.an stijgenq~ prijzen.van. het volksvoeds.el,.·hebben bi.j•,de:: 
bil'E)de·I)lassa 1s de.rAl.rbeid,ers e(in d.iep~and,verzet~ ontke~end,. · · :·· · ..... ,, '·- · · 

· '· 'ten go1f v~ stald.~n, die in aantaJ.; no{t: s.teedsi·-toed~~n, i~:·'over· ohs i~d.- gpb;f.}:p,:./ 
1n0 r...cogtepu:ilten' ~' de havenarbeidersst.aking. v~.n/Amst'erdafu: fiil.. Rotterdam, de land .... 
$-rPeide;rsstald.ng .inx;Groningen en D~nte:. het te:x:ti-elo6nfli·c't iit Twentile.':en N ,,J!Jl:t:b'am 

., --. •, . ' ' ' .•. ·, ' • . _:~ -1 ·,' \_ t ., ••. ''(. '~ ·.,' ·.; '.' ,·; 'I .•.• -~ • • ~-~' ,.··,,.; • t; 
,_ .. ' In. ~~ paa!:r~e: ·toe~mst zijh, <;)rider aanvoerlng v:!3Xl. de. Beelregering,. ve;rd~re ·. ~!';l{lval~ 

J · . ..Len· op h~t :):ev~nspeil' v~ de arbeidende .k1asse :. te vc.irw9ht~n~ in ee~ to . .t ·:d1J.iiprei' ~!tl.1· · .. 
. .,.. gek~nd~· oprva,ng en.hefti_gnei.d •. Aa.nvallen, · .. die. ·z;rcm TEN.1>0EL. s~~EN DE .. LEvEN:S.S.f'AN·::-.' ·: 

DA.ARD VAN BET PK>:IJ~TAI/IAA1' TERUq TE DWGEN, ';roT ~-PEIL V.Alf DE-$RSTE."0~~N~ 
PEBIODE VAH RET KA:PITALISME'.. . . . • _ ·. 

~~- schept h~t voo~tzt~ht.v~:een v~,~e~-.aa~~lling vrua de a~ngsb~~g: 
. gedrag!r~ <i9o.r ~e ~ob;t;tge ·gee.~i;.v~ .. verzet·iil;,. d~. mo.ssa.,.'s,.:die reeds~ d-e'vo!iJrpO!r .·. 

. ten-gevecht~n :teB:en. ~e Beel~cb,~nnerhorn...-plam:<e~ tot ui t~rukkin¥ ~. . . ,; 1 ·: 

'. · tne~. strlj:d···tege!t ne · cco'nomi.treh€ 1ferslQcht~:.d . .ngen v.an het 'levonsp~il 'V'al'i de wer·~· 
'irend.e· mass~•·s is in wezen een BEVOLUTIONIAIR'El -Sl'RrJJ'); :.omdat hij: , ·. · . • · :., 

-i .-ob~$pt~'~t,. de· aes~r~ani~ati~. ~~., ~ae ~p~t8Ti;s~:rse}l~·.J>roductie. 'b~orCio~· .6n .~.~~'*r 
de, grpn:ds:'lagen .va;n de kapl.tall.stJ..sche orde onde±miJn't'.·. ." .. · . · . · · b •. • . ' ' ,o. ' • . ' .. J I •' ~ ,. .. ~ • . . ·'~~~ ~ ' ' '·. • . .., ~·:' ' ' ' ' • 

• '• ,.de' ··rev:dlutio:nn;eure · kracb£en van het p~oJ,.et.a.rl.M.-t' doet ·~eien, ~et.,.i<ta~fi3.9b.Eiwua'fr... · 
. ·' ,zijn.,ge.r.''Qwade masaa'S OJ?wekt en verschetp;t9 h,et··a.rheidsvijande.lijke .+<:arn.kte:r;.:~~.:Sn 

.. , .. he~ r,eform±sme ·vo,il ~e PvdA en de CPN. in n.l:,zi~.Jf, ~ch~9:¢-nge:B in de o~en. v~n steeds 
grote.re d.::mtanen srbeidera-zail. onthullen en htm ·do~r e:i_gen e:rvarlng overtuigen. v~ .· · 
ae juistl;lei.d yaii <te· politiek der. RCP~ '.. . . , .. :.' . ; .. ·: · ,· :, 

. ~t ~i·s: de· tM.k van· de· parlij, om tot. d.~ ·vas-t:Oe~ioten .ltOO'OEitpER ~an·~ ~~·b~dci .. ~ 
· mcssa •s .. t.C.J_,words.n; in die sti';\j.d- tegen de eco:riqin!soho ye~lechte~ngan eit/yoor ::PJ;i.m 
•'dagelijlq:ie belange:n.te.~vechtQn en daarbi:j 'qe·me~rderheid de:::' ar'beideraklasse te ver-

. ' ' • - ' I .. . • • . < 

·onz~~- , · ·. .. 
• • ' • • . ' t . . ' ·. . ' . : ; ' ; • • • . • . ... ·~ : . .'. .• l .; ·.. - . . .• • ... ' . .:' , : ~:: . . :. ' . 

~- -SLECR.TS STmJNEN])·.op· D;El STRIJlJ .VOOR DE DXGEL!J:KSE BELANGEN ·DER MASSA. ZAL .DE P.Amt 
:TIJ Til' ~TiAT ztnfDE POSITIES VAN ]')E. iRBE±DsKLA.SSE .TE VERDEDIGEN EN' TE VERBmm:.EN. 
DE .~SA:. N4/l.R)3TEEDS .. HOGE~ .STH+~l;)Y9~ijrt.bTE. L'I~IT}II!W'"· · · · -.· · ·: ·. • .. ·' · 
I !.. - ~ " , ~ • • • ~ ... , • ' •• <. J i _j; I 

_'De rol vcii-d"e nartiJ' in· stakin.Q'Eln~ .. : ..... '.. . ·.: > . - . . . : . . ... .' · .. 
"' ._,__,. ..... . -,~.~-... ...,. ........ , .. ~-·-•·•""·~ ' . • .- ;: .. - . . .. . . I 

, "' . · · ' Door ··ho.ar,~rdm:a:ie · inirloed·: st~nd do.-'P3.Pt'i j. iiL de _,afgolopen p0r;i.oder bu:i tt..n, ::i~d.e~. 
" . ~ ,,onflicto Zelfs in de grate ha.vensrbeidersstnking 11tilll!m'de" de Partid aa.n de''ncti:~en.. · 

i_,' 

.. . k~t"'. Daarom is het. noodza.kelik., dat de );lartij. op di t gebied een g:rot"e wencling. 
doarmaa.kt.,. In de .l~"'..tste tijd vv.lt. het in h,~t '9ijzonder ie bespeuren, dat de drb~idcrs 
tegen de wi~ van .. hu.n:re~o:rnrl.sti._sche. en ocin:fe.ssfonnele yQ.koe~cgirtg13?urea.1it11-nten in~. in ~ 
strijft on tot hot ·vormcn van stoJd.ngsleid.in.gen · en comitecs over te gaono , . . 

liGt :mngre.s vo.n cle RCP ze..l dus in he"t t.ekcn sto.an von de vronding n'lo.r de ZELFSTAN .. ·· 
DIGE 'llOORBEBEIDTI~G :s:::; :....TIT.DING V8.!1 d-e econo:misohe strljd. Door het -populn.risoren en 

.•. 
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o:rgani·scron von gEmocmd.~ atrfjdloidingon en comiteos,hoeft de Partij de mogcl,jjkhoid zich 
tn tooncmondo IllC'.te cc n loidond.o rbl in ·do· 'sttJ.kingabcrtogingon voor l..oonsvorhogingon en· 
t~gon de vorslo.chtorl~ri von hot· lcvonspeil d~:;~r arbcidersklo.esG, to vorovorcn. · 

· l~LEEH OP DEZE WIJZE Z.i'J. RET GELUJIT:E:N ONZE Nl~~ IN DE NEDEBL1~ ARB:m!DERSELASSE 
TE VER".NLEREN •DE p ;,inJ TOT EEN BEl<ElNDE. GIPEPEBIN<:J I:N D~ .L'J{BE!DERSl3EWEGING:. TE M.AI\EN EN 
DE VOORW.L'.."..RDEH TE SCHEPPEN VOOR EEN STERKEl REVOLUTIONNAI·RE,DIE EEN.BRES F':AN SCHIETEN . 

"1. ~ 

IN DE DlVWED. V.J\T HET ST~'..LINISME EN''REFORMISME,en in do n.r}Jeidd.rsr.D..nhc.ng von NYV on E'ttc. 
' ' . • • • • • ,'1 • _. 

:Ooor hot. ops.tollcn von voor do lno.SS_Q.' a: bcgTij:po~ijko lou~on, dO~r do _orgt1lli.snt~e von. ($:... 
do o.onhoid in hot b.ed;rijf in clo vo:rm van. zolfstandigo sto.kingslol.{lingen,door. hot pn.ra.l·
lcl-lopcn da.a.mo? van de opposi tio 'in d? v~orgo..niso.tios ,is. hot mogo,l:ijk,do.t do po.rtij · 

idoologl.seh do lcJ.ding van komondo oonfhct.en vorovo:ro. . .. ' · .. . · . 

Om in d.o komcndc omvo.ngr.ijkc staki.ngen tcgon zijn to.o.k opgovia.sscn to mijn;.moot do pD.l'
tlj _mot 'g:rotc. bcsU;thcid do :zuo.kh_cdcn OrJ. ~obrckori.~ ovcl.Wlbnnon, die or nog in onzo pnrtjj- _....... 
orgnmsa.tic-best~ ·qn hot· Y.7ERV:EN v .. \N BEJ?BIJFSLRBEID.ERS ALS CENTRl.LE TAf.d{ STELLEN, dn.c.r " 
die do o.:rm inootcn zjjn voor hat c~oorvoorori van ons pci.rtijvrork. . . ... ' : " . ' ; . . ... ~ .. . .... : . 

a..· De i:~o6rvocring vim de atrijG. ligt 'in de VOCRBEREIDING.Nict ~lliJcn op- do s'trijc1,-wtmnccr 
doze ooh fcit is,o:f'' '!lc'lll de vooro.vond vrh hpt oonfliot,innt."'.l' voorO.l op de da.gclijkso.,t~"-ie, 
stelsolmo.tigo nrbcid in .de ··oodrijvo:n,tor: vc;rdodigt~: v-:n de meoet clomontoir.o beln.ng<m 
dcr· m-boidcrs,komt hot a.m. · 

. Oil:tc po.rtij ·ma.g tliot l'Ckcncn tlp do spont:Qnitcit dcr.mc..s:so. 1·s.In hot vo.rlcdc.n V:Ol'lt.."1.mcn 
dq nrbcidors,on dn.n· nog i~ zoor goringo mo.to,va.n het bostw.n dor RdP.,wannoor hot con-· 
n~<;:t con foi t wr>s, bijv. bf;j do grcitc hnyono.;rboidorsstri.ldng on in· d.c moosto govnllen ; 
s~o.at de Pr,rtij or' ro.aioacl mu·.st. . · . c . · · . ._ . • • . 

-- . Do.n~m is. do. ogn~~tro,ti o v~ c' o · PO:rtiJ,..o.rb~i d . op de bedrijvon .· on vcltvorc~gingon. rlc J{ . 

bcltmg:~:"JJksto to.o.k. . . / . · , -· ., ' . ·. 
. l '. - • • 

b. -13~: 'std.k;i.rigon' ott in hun voorbercid:tn{~oet gctrd.eht m>~·den, ctn.t onz.o monson .• partij$cno·~· 
tGn zovvol o.ls syn1:pti.thiaore¢on zi tting n~nien in .de .stl"ijd- ()n stn.ldnt;S,loi~ngen~ . · .. · 

e.o~~o -~ti.kkc' zjjdo is do gerj.ngo· or~~-~orischc v..erllinding mct.cl.e NVV_, on Ei{G~o.rbd- 1\ 
dcrs•Da."'.rom za.l de Po.rtij or o.llc ·o.:~hdn¢.ht o.c.n.mooten sehonken,dnt onzo ·mcn!'Jen_, in );1~ -

v~rgon:i:sc.t~cs o.J.s promoto:rs voor c\o 0pposi tic. optredon,die v~to· vo~ moot a.".nnomen 
door Illiddol vcn g'(;lorgmrlsoord.e fro.otios in hot bijzondor in dd voornli."'..listo' bond9n, zo
,o.ls trcnsport,mo.to.~.l E:l:t:l 'bouwvck.'rn dO:t' vorbnnd 'is hbt nc)o'dzci.kclijk,do.t hot optied-cn{ ~~=m, 
de RCP,..:(odon in d;O sohoot c1ci- vt\kbcwoging"nict goricht i's.,op.}lolitioke, fut~tcitcn tori 
op-ziehto- van refol'!Distisoho ·of sto.linis-tischo bc.-etuu:rde:rs.+n: he~ b~~ond,or op :<;~.c. JNHOUD 
van hot; oppositionolo optrodcn· van onzo lro.merr>.c~on,do.t gcvocrd moot Wb:rclon op de is+onc~
sleg v:a.n de vcrQ.odiging dor ooncrotc 1cycnsbclo.ngfin vnn. de n.rbpid~rsklo.ssc )-komt hot o.on. 

• ' ~ I ' - - ' . ' 

rig, mi.. Vl\Il do rofonnistisohe on Stnlinis~;J.scl1p vo.kve:re!JiB.'!!lgslE:liqers. . . . 

De bovan8tc tol_)pon van hot 2'9f'o:rnrlstis'ehc -ifnlweronig:i~g8o.ppo.ro.at,r;i.e nQ.li\'r. vcrbon~.cn · 
zjjh met· de loic11hg vdn de Pvfu'l.,vrorgroeion' stov1s moor ·mot het btttgerlijk sta'"'.tsap:pn.ro.at 
en Cle (.mdoionomcr~orga:nisa.ties .• Dat blljk.t. cluidclijlc· met ·de 11Stichting viJn diJ lii!boidw.o 

. ~n.,do· goh~loworeld schrikkon d-e :rof'q:rmdstischo V~orcriigin~boatuui'Clor13 V?Or goon 
mi"dd~l ~O:t)le(in ~hun streven om. a.ls doktets vo.n het ·kn.pi to.l~stischo -ui tbui tcrss.tolsel 
to :funge:rOn on Cl.i~. to "redden" op kost~n dor ~rbei~ondo mc.~q.' s,_ . . . '. . 

: ~ pnsson elk ]Jdd.dcl. too,v~a£ do. ge:I-o.ffinoorc1stc ondorho.ndGl!n~arioe~s ·tot .d.o.n 
do openlijko. gco~ga:irl.scord.o onder kruiperfJ bij s.t.o.ki.ngon,om het yo~ot von do. [i.Xbeidors
lSli:l.ssQ togcn -~ o.-h'Y'allon·vo.n de_'bourgecisi'q to·smorofi on tc sQ.botorcn~Stounoncl op de 

. 'bc4rl.ogo~1J~o"t~orio" -van d~ '.'W~deropboti.w" j,prodiken zij de bedrljfsvrode,; 
D1 t domonstroordo Ztoh duidolijkcbij do·· grato h[1.vona.rboic:1orsstrildng on bij do · Gronings .... 

~:ro~t~;~o lP,nd~oi.~Prist~:tqn~, z6wcl ."1.ls bij de ·moclfabrick .uno Hollond,11 ,w6.nr do vh.ki.rora-
rligirigs'llurGrn:~ro.t.9I}. _jaJ!imo::ro,on, da.t C.c voodsolposi tic ;til ·gcvc,.,;..;;;r zou komon.. · 

; • • • . . t • ' ' .• ~ •• '.. - • • ~ 
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_· Terwijl zjj dozo politick h.lB,~ ,l!iobln.lo :opc:rn.cht vnn · clc bourgoois~e in do prootijk · 
ddoi'voc:r~n, strovon z5j or go1\1ktUMg na.t:~.r,an door mid{~ol vnn hot gcbruik van sohijnrndica.lo 
phro.scs,hun invloed op clo opstandigo mo.ssp.' s to bohouclcn on to vorbrodon.In dit lioht 
moeten in Ncdorlond de nrotho(t~s vrin _do rcfo~stischo vnlcv·cronigingsbotil'Urttora gonon 
worden als zjj proton over .l~:ra. Jrijzon en kl'·t\si.o.pp_p'osi tionclc ta.fll sprekon op co!lg.ros-· 
son met zg. 11 dreigomontcn" over do dorde ,·19Q~'rOP:do' nnti-duurlo-coilgrossen,onz.' ' . .. 

Terwijl do EVC in .~94~ ell:: 1~6 de .~tiifcl,p<tf-.~sto .dcltn1, fnll de ~l;>C?fdprskla.sse onnmtto, 
hee:ft do Sta.linistischo fra.otie o.l ho.tir kracht ingczet' om •ao sto()tkro.cht tegtln do on(lor-. 
nomers to ondonnijneh on o.'lJl bond.on to. leggon. . ' · ' .... · ·· 

Do Stali¢stischo· loidors v~ de EVC hobboi1 'oon · ontwikkolingsgo.hg nl.s kle1nbUrgerlijke 
vo.kverenigingsbon~on vol.oin<U:gd en z]jn mOO:o tot huJ.pt:roopon van hot ;roformismo . .geworden. 
· Zij moe ten eohtcir ·in ·de pro.otjjlc nog rcgolmatig rokening houderi met de groep von Oo!Dmu.-
nistischo· orboiqors onerzijds;mot cie 11lirikso mnno·ouvres" ·-vn:n hot ~m~n anderiiJdS:• ' 

. Duidol:ljk ~rd. het vo~n.d godemonstpeero bij do grote ho.vonn:rbeid.ersettild.ng door ·do 
liq~do.tio dnc.'1rvnn;bij de la.ndo.rboiderssto.-king,wn.n.r de Stolinistpn niot boroid wil.ron do' 
stl'ijd VIm do IOOdorn-goorganiseordo arb:cidors op zich to Iiemori... . . . 

Vonaf doze .p'ori:odo zion wij con voort~1'!U~~mde dD.ling vo.ii .hot led.pntal vo.n. dq EfC. 
· · Teneindo clc controlo. ove:r .do in hot NVY goorgo.ni.s'oor.clo arbqide':rs: to krijgo.nb_os'tnr1.t 
b:lJ do door de CPN gocontroloe:rP.o EVc.:.loi4,irig 'do· yoortdlironde tond.enz tot liquido.tio 

.. der EVC tot. olko p:cijs. ton gunsto- vnn.·fuslo )nGt h~it NVV .l;nderz:ljde is de aPN godwongon .. 
·zolahg do kn.nson vopr .oun fusic ontbroken·- h~"'lr geholo :i,nvlood op de· EVC to eoncentrG-
ren;om in elk t,"()vo.l d.c EVC-lcden 'onder oont:ro.'lc to· houdon. · · · · . · · 

De oon,oontratio ~ _do "\ro,kvo~e.~gingsorga.non in: CI;c top+oiding~d~ c1ool"Vocring V.~ ... ( 
.de buroo.ucro.tie door hot ophef'fen .van <:1o: pl~....;tsoW,ko~ instollingen bewijst duid:e]jj~; • 
d"'t de Sto.linistischo :f'ro.ctzb~· de deinocrntio .l.:Q. de EVC w11· SiilOI'en on do ·o:rgonieatie · 
po.fllP.no.r wil maken voor haer·voracht'cltJko poli Hoke d.oolcindE!ln •. · . 
··. .. '· .. · ' . ' . .. . · . · . ·.. , I ·. c :· · 

·De toestand in de va.kVeronigineen en do opposit~<l• 

: Ondanks do h~tze · to-gon de· T;~~zk;yis~en,yerk?~n: do l~d.e:nm01sa' s in de·: vakv.o~gir>. 
~~ in_ t()cilemcmdo. g:Lsti!1€·P~der do. ;nvloo.d· vt:m .do· to. Jq.go lonen~d.o a.~.nvo+lon ~:vc.n <;le: 
ondarnom:ors,, wolko in v:o:rsc.hillcnde bedrljycn .:roc.& vi~cl' ·lo.oru;t.:fbro;a.k will on c)ppo.fJ~en, zien 
wij_dat hqt_NVV weer b~i~k is gogroeid ·en ~~~r vooroorlogg? peil weqrhe~ft.be- · 
reikt,ondanks dat do werklozonkasscn zijn op.gohoven. . . . .: 

D~ arboidcr.s zion· de vnkorg~saties a.ls mid~ol om zich tcgon do ondor.namors te 
verzet.ten.Het gov&~r bo.sta..".t .ccht,cr;do.t de~ .-c:.rboiders enol tot cntgoocholi~. i:n:.do 
~organisatios komen (:JWO). . .. · · -' · · · · · .. : .· •·· · .· .. . · · ··· •· · ·,· ·: ·· · · · 

)Ie~:i~ de :~~~kcv~:~.n· de pD.l'tiJ,:ond~ks hqt~o,in d~zc _orgrorl.sb.tios: to w:crken on '1eiding 
. tc gevon O....".n··a.o ziohin de na".sto. t~ekom~rt robolleronde· O.rbcidors. . .·· :. . .. ... 

. ~t.work in de vo.kveranigin.gen en in· till~ ·vo.k.vororiigtl'i.gen is, d1 ~··oven· nOotlz.okelljk~ 
zewel in hot 1ilYV als in do Ef.TC,hoeft ten~i ·ci,c :l.cclcnmasso. 1s vo.or de ·klo.$senstrJja. · 
'onder onze lcuzcn. tc winnon en h~, same;n met de confossionole on ongeorgMisool'Cle a.rl>oi· 
dors ~felfet.cnc1ig in· de strjjci. to V.:oeron .ondor lei ding von hun strijdcpmit~s. -en doer uiid"" 
del van doze or~on tot oc.h::gostoteri strljdondq ma.sso. a.ane~;:.n te. smed~n.:Pan.nnoo verdio-

__ pen w;J hot vra.n.gstuk von do' vc.kvorenieinqeecrihois, vrolloo yoo:r. onze po.rt\j in te-genstel
ling mot .do Cl'N .goon voz9 leuze :l,.s;mnl'\.l' .a<m lo-\rons~n.gst'll.lt der arbeidors~ass~·~ _ ' 

rJo~!lakt .moot woroon. ~~gon ~on. a.bstroote il'lhoud. Yo.;l evontU:oel · ppposi tion.ool werk( dis
. cussie. over a.lgo~~o pc;>~i tieko v.r~~stul¢~m) ,onzo hoofd~o.agstukl_cen ~<?o~en ~Wri: :.OJI. de 
gl.'On~lo.g van de stt%1d wor cb,l ~ddeJjj:te- ~o~en ~n ?,"isen.Daarbij inoet~n· de Tl'()t~sten 

1 de -broedst,.J:lOgelijke f;!.8Denwerld.ng .'j:ot ·stand b~ngen met" do ee.riijke cdmmu¢atis6he a.rbei
ders . en. de : 00ntrlstisch. beinvioede va.kiT~,re:nigin~mann.en, door inidd"'l . van· eon.· gemecinseha.p.. 
pelijk :f'i-ont ~egen do rctormfstische ·en:: S~alinistisc~e agenten van het kapitaa.l;Daarbij 
mogep. ~atuu:rliJk. de· Tro;tzeyisten ;n ge~n ~'Val·, hUn: po1i tiek verdoozelen: ~ll. hun ·scherpe 

acl. tiek ook op dc.leidingen ·van :bv. ee.ntrl,st;scho groeperlngen onder stoelon ·of bB.nken 
'ateken,d.ooh ~- inoeten. ecn soherp ond.ersc~!'l~tl ~ken tus~en de arb elders Ui t die_ groepe
ri':ngen,~!~ -to ~ed~r:t~'\1!, zi,jn en hF_.kl~sevij~pige:·:.:leiders: en· ·doaa a.rbeid~re. ~or ge-) 
duldige!, kamer.aa.dsch.appelijke di·lH:ussl.e voo:c ·ons. ·winneno . . · ·. · · ' . · · · · ·· · 

Zjj moe,te~. zicll d~7biJ eveno(;~a·:J?.()edon_'~9r .hct ·schadeiij];re. "Oyer 6~n kam s~here~" ..;an 
het gehelo vakvaranig:L+LgSapps;aat,dQoh e~n sohe!:P ondc:rschoid ma.ken >tussen ·de mat de · 
bour~isie'.vei'g;ooeit\e 1oid.el'S: '-9:n ~gore':functi'on:ar.t-esan,-dic in de. bedrljven eta.B.n en 
wier klaescpel~g, fl.en ontva.nkolijk maakt 'VOor ~on2ie poli'tiek. · · · ·. · · · 

\ 
' , . ~ ' ' . '. 

' ' 
c 



. De partij moet. !3rin 13lagen in de voornaa.mst~ valrorga.n:Ls.at;i.es f'ra.cties te organiseren 
Qn met hen de voorbe:reiding van .georganisee.rde oppoa"i.ti~mi te Is ter hand nemen~De 

" '"YOm van deze opposities,wier O<mcrete vom.en ~an de ve.r.$chiilende situaties in de ver
sebillerid.~ b~den. mo~t wo:rden a.anc;epa.s:t,moet.en alle 1ee:dijke. So+b-e.iders kunnen omvatten. 
neze Qpposities )«>01ien .de huiS~lldeljjke verg~<!e'r.;Lngen zorgv.U.ldig Voo:i-'J:)erei-den. . . . . . ' 

. ...,-. 

;Iet. opbouwen van daze georganiseerde oppositie ial eohte:r een slag in de l'licht zijn, 
wanneer de pa.rtij geen koe:r:s zet op hat winnen vah nieuwe vakverenigingsleden als lid van 
de ReP ,welko onze af«es1otonhe1d ih. de. arbeidersklassc kunneh overbru~men.Het krijgen 
van deze georganie~e'tde :Posities zal. onze. parti.T voor ·m.euwe · vra.agst~en stellen.; 

Z.ij zal,in staat zijn om hardnekld.g. to f!3ttijden .om 9-e bezetting .yan alle door de .leden 
-verki.eebare fun,oties .door str,ijdcnde. arbeidE:m3.~ot' nu ·toe geschiedt dat mee'stal inciden
t eel. en meest~l zonde·l;' dat · onze ~ensen door acin klare 'ophelderl.ilgScampa.'grte voor de nood-
zaak: van de sti'ijd worocn gekozen.v . . . . . 

• In de ·toeko:mst moet grotere .. zo.~g worden bE!·ste~d :aan de voorbe~iding van congress en 
van de vakbeweging, d;i~ benut· moe.t.on worden v:obr de : s~:tijd d:er, :re:yol~-:t;io~alre ~beidcrs ~ 
zowol door he:t; opti,"ed(;m v.an oppositionele ·afgevaardigden op het congFOs _ zelvc,als het 

:ontmaekoren van de tGformistiseh~. e1:1 StaJ.ini's'tis~h~· -lciders. _en .hun politick, de vo.rklarlng 
. van de poli tiek der RCW aan ~e h~d van .duid~lij~e voors'!;ellen .:i!n de afdcllngen der Vak- It 
verenigingon. . · · · 

·· ... Tiio;rom d:raait hot ca.rdinalo ,punt.Eenfo.it is. h~t :n,og,dat de leidillg·van-de partij de 
fo:rmu.lcringen van doze voorstellon. nog niot .. b.eheers.t on dat oen ge~amenl~jke krachisin- / 

· spanning -van do gohele pa.rtij daa'l'Op mo~t wo:rd.e~ i~stcld. -
· Voo:rwaarll:ert om dqzq taak te vervullen z:!jn: 
l• dat de ledon .dor Partij,d.ie daa.rvoor in aamnerk:t:rig. komon,lid zijn-van de vakorga.nisa:
tie.PlaR,tsel:ijk ·moet :J..n ov~rlee.met: de ·Parti,j vasteosteld wol-dc~Welke organis~tie de. be-
lang.rijkste :ts. _ . . · · . . . - · 
2. dat -do partijlqden actiof in. doze orga.nisatios voQr do dag~lijksc eisen on 'Qoilangen 
dcr a,rbCiders. opkomcn ·on. vakvorcnil.Singswcrkza.a.mhodon .vcmc:nten.Gowaa.kt moot wOrden teo:. 
~n . de instellincr alsof mon allocn tot ta.ak hocft ·do mond:. te oponcn op .vakvorenigings
vcr~doringolj.. .. 

\ . ' . . . . ' . ' . 
. :De :P·a.rt~· ·zai mocton bcs.offon,da£ :hot k:JAjgon ya.n opposftics in de v8.k:vereri+g:tngcn geen 

d6el op zio'A ·ze3..f ~s,doch eon dcol ie van haar zelf'etandigo aan"VOoring in ,do oconomische 
etrijd dor mas sa's •. Slechta als dw RCP.:.ert;J in <J,e valorga.r,daaties niet 0~cl. .. optz:od~n als 
verkonQ:igors van do:.b,oll'!jQwistischo :·idc'Bn,do6h als·.do pa.rt],j:;do va.stbosloten aanvoerster 
"\ffrd~ van d~ eooncimisohc strijd,zU.llen wij j,n s.ta.at zijn;do goorga:niseerde' evc:na.ls do on-· 
gae>rganisecrdc arbcidors voor olls -to winnen~ · · · '- · 

' 
( '. · ROOFDSTUK VI 

:DE ORGJ..NISATIE V.A:N'DE PARI'IJ. · 

· ' A. De. bol~.jcwistisohc orWU.sa.tie. :nriod~SJreli1k •. 
·' \ 

De ec.rste voorwaardo voox de :overwinning van do arbcidersltlasse is,dat.·.z~ bol:lehikt 
over. ecn rovolutio~a;i.:ro voorhoede.dio· eci\ ·j'lliste revolutionn_Bi~ politick vocrt. Wat 
is hot Vi>o~n van ecm juisto rovol~annaire politiek'? Dat is:a. hot bozitton ~·'en 
b. het in· toqpa.ssiri.g brengon van eon· dllSdanige poll tiek~Het iri tlbep~ssing \brongon van 
ee~ rC'17olutionnai:ro politiek"ti~6iet &en .. rl>volutionnai.ro o:r@m.i~atie,eon' revolution-
nair appa.:ra.a.t;dat de politicke lljn omzet··in ~'voltl.tionrudre resultaten.. .. :· · · · 
. Do partij is'. in 'de · 8.:fgelopon perlodo · tekort ·goschoton, vooral omdat zjj het to wcinig ......_ 
hcc.ft vorstaan ha.alt jUiste politick door te v-ohron.Zij boschikt·o· to woinig·ovor 90n juis
to,op de. politiekc t~kon ingosteldo organisa'tie"Naast do p·oli tieko' vooruitga:pg,d.ie voor
al tot ui tdrukking komt in do vordieping van het poll tick bc:wustzijn ·van. do Partij. als 

. f"P,h·Jt.:.l,vraa.J:'9.oor zlj zich a.h.w. hocft voo;rbol'eid on o'pgeworkt tot. hot noo'd~_akol:ljke poli
. · tioko ili.yoa.u~or~ hfuq.-. t'l~k -~:I..s voorhoq~c dor arboi~erskl,~sso ~b kunnen vorVull~m,is de 

Ont:w:i.kkoling Y·in iic o.rt;r:>nisatio Ytm de, partij ton achtcr goblevenaDit acn."tor'bl:ijvcn Wordt 
... Vo\.xObr'Zil.':.1di' d('; .. :::'·::l\ .. 't il:~~t b~grljpqn van do taak cLr Pa.rtij~wa:axdoo:r' de: :ro:J.' clor Part~j ern

:::tig wor-Jt o·h:Lrae~1.ct.t':v.i.EJ~t rcformistis¢hc tra~,i~L·,R; die in dit 9PZicht'bJ.'. 0nzc part:ij
gonotc!l. 'bc.r-:ta<:.n on m,·~.kt.:; vah hot kador,is ook hvt enetarism.:; ~:·on cr:nstig:1· 'b::lomm-·:-r..::Y~..,. / 
e,-cblt;k .• ~ voo:r d~. opllouw van ocn bolsjow.i.stischo parljj-organi"s·~tie. 



' -- -~ -~ J'l,.·· ... . . _\_ .• 

. / - 24- -
" Ret ·-~~tioht Vsri do, p-~ .i,s~~~:r d.e :~~t~-~~cli~ ~n.m~~ng:~ de arb·o~\\orsbewegi~: 
in West-!.\u.'opa.tcvod!.. :t~~t~~d.. · op_. ¥t a~i-~_·· e~ .. :P~~~~da_ 'zondo:r m~G~.~o~ ·.·de_ '8poft,
disohe ·vo~on van organisat1e ()!1tlepnd· ~:-1?-.E!~,,~.fo~~-e. -~n -~- 4~ -~!dorsp~Uon van 

· het ,'\'Grled.~,die abO.r l'nln.· o~st~ .. I>olft.lo~··e_. ~- ~aa-e_~-~, td. t -~.--."-·.· :._.··~-;'.t~11t~-.~c~ :hebben kun
nen ~n Willen lerorirnlet kut\noh ui t·grooiotr tc>t ·de :rewluti()~J't;'~~ede der a:rboi-

. derskla.e~e,.doeh· Zijn goword"Qil. tot agonts®a:()pon.van· de bour~()~~~· .. • 
· · De tfl,a.k van dc .. iartU in de ~mendo pe~e>do .!.~ 'q.p ·Ol;ganie~'i.:~~tan: do Pa.rt\1 op dq juis .. 
te ·grondalag op- to .boWIV01l,WOlke ~s c\o,;_ju:i.B;tc g:rOndsJ,~Sl'eeht'fit'i4,!l(),TJELI{E GE~~KT .IS OM 
DE WU:TIE:KE 9PG4V!m VAN :!).E. ~A.Rl'J:J TE 'Y.CLVO~Ethdo bolE!j~s-.ehe •........ . ·: 

.b.NW'de ~t8sa•q in -de_ pg~ on v~evieqfn,5!'. : .<: .. . ·· / .- ;~ . . , ; ' > _' : *''• . 
. . ·. . . • • J~- • ~' •• '' '. . f • • -. • c •, ' . ' { • • • 

Do -conolusie,da.t 1riJ b'esc~kken ovcir d;Q j'Uis:~_e, ro~:+uti,qnnai.r.e .P.oli'ttiek en eep. ~ei-
dersklass&,die in ha.ar doorslag@lvonde lagen revol;uti_onnair is,;te~l wij·tegol\jkEJrt:iJd 

onze atgoalot<mhqid 'V9.n dezo .ma.ssa's en onze onmaol\t om ma.J3sa,..polltiek te ~orcm moeten 
·vaststellen_ ,b~ __ jn __ da.t.het ~~fj.'-app~7~~-~-ot <tP:·d~·:pelf~iek.9:-~~en 1s i~s-~old.Het 
· gol~ aan do Sta.Unisti,sohe ·lo.iders ~g st¢ods (hooW'ol hot hu~r:stoods moei1.1Jke» Wordt) 
:do in revolutionri81.re sfsti~· z\jrido' al-Deidorsma.ssa''s' -~ch~_er zioh:·te houden.-niat 'ondanks 

· hun ~aotionna.ire ~::arbeid~rs'Vijan~~; P,o~itiok1maar ala govplg van>ae zwa.kto d6:r RCP, 
die er nog niot in is· goslaagd'"ha.ar politioko invlped,die duizendmaal starker is dan 

_ha.a:r led~.ntal .. ~-rga.niea.~orisoh en :1n de _strijd_ van de arb~~dorsklaese vast -te -leggen.~ 
, _.proletar.:La:at ziet ons nie~::-ala zUn vooi'hoede.Da revoluti·onnairo :daa.d van 4e ·~terdamb9 

en :£!otterd.amso have~oidera,ov~ls)ta.ti·do siirijdendo.,arheiders in ·hot 8ehelEr land is 
eon beli ehan+i,ng van ¢nzo · pol~t~el: en· ~~t . v~:.- ae · i?oli ti4k d.er CPN-~De rewlut:l,~:re 

,.monl.ne der massa's,~~ ~o u:tteroeit :tot ·f!Jehorpe Rlasstmstrijd,ia goeliJk'aan ~a~ politi.ek 
dar ReP . en' der · IVo · Intarnationale~DM.l'Om Ican' · d.e verbi tterde strljd der bourgGOisie en de 
laster van· eJ. 'haar· _.agont_eri binnel'i · de. ·~en· dor · B.rbeider~klMse onl!l ~niot ·remmonie.l.S" ·.Wij 
van _de voqr ..o~s. ~liti.ek gunstige voorwaarden een bolsjewistisah ~blill.k ~ten_.te_maken. 

· ·llA..(R ·:DAN. MOETEN Wii:r: ·MET ONzE POLITIEK tNAAR- DE,. MASSA 1 S .: IN DE BED!a:JVEN .DAN . K>ETEN ·WIJ 
. ' . GN~ 'VAS~lJTEN• ·IN' :9E 'VAKBEWEGING •. Da.a.r· moot on Vdj .. hot proletari,aat- $8JTIIOere!{·:tn dG strij<J. 

en·veoh'tcl\ om· do le~Ming.; : "'' , 
. • . •, . . .. . .· ·,. . I _c. von al~ecn-poli~ioke ~aar eonc.rete ~robleemstellins van de· strti4•Ym de arbeide!§lglaaee 

. . .liet. :ts. r:n. b~d.rijf. eri va.k"Pevruttng, da·t,'Vlij onrl:e pOli tiek in -toepassing moat en bro!!!gon. . ; 
· .Dit''ie ,bol~jGWist:Lseh.~evens- is -:!dit h·et· '1®-G:nsVra.a.gatuk ·van· onze Pa.rtij.De· sl.eutel voor 

_ o~~ ci~twi~eling ·tot bolsjew.l.&t::tache ·;pa;ii-t1j''ligt in .be¢riJt en vakbewpging.~t' 1s .. de ¢en-
. · 'tra.le ta.ak· va.ri ·ao Pa.rt:iJ en hio:r:op moat da .. Pa.rt1Jotg8niaat:i,.O worden inseateld;evenals hot 

politiekc inzi~t van da·.pa.rtij~ot~.Di1l betc:kent,aat· de d~lijkse _str(fd va:i'.d.o··arbei
ders~asse. in IZlJll (JO~ereetste ·vo:rm in. dp ?,a.:t1-fj aa.n .. de :ord.a .J!IQet WOrden gesteld, en steeds 
_a.a.n.,<:le:Ori.e moet zijn.AJ:le g:rQte:re on lsleinol'$ . ..., tot do kleinste - ~tukk.entdie.h\.el'-
medE) verb.a.nd houdan,moeten 'Worden op~lo~t.Het 13entrale vraagstuk van de pa.:l:"tjjorganit le 

· -en hae.J:' epbouw is :!n .Ari:eterdam en Ro~~:r:-Q.anade ·llavenbedrijven £m de .orgB:iU.satios Y.~ li.a
venar'beideJJe (vooral EVC,maar ook NVV),._~io~. be_g:l.;nn~n wij o;1s o:r(!tSlli_sator.lsoh vast te lee'
ge,n•om. ~;~tap_ wor a tap te ]runnan ko111en- tot vqr,~oringi on!ipr doze .. ma$ea1 s,Wat is orgaDi- : 
sat.Q,r.tse}t vastl:egg13~?Dat is in het hUid:i,-ge: stadim Q.e."hardnekkige st:rijd ·TOOr· elk'nieuw ; 
'i1¢ ~n h~t :h~v~nbe~f e~ •de va.korganisa'Cies i der··hSil79M2'beiders. ·• . . ~ · · . ' 
· - 'Ho~ ~nnen wij nieuw.e partijgenoten llt8lr.en~hoGc..b~n. wiJ nog. ,ni.f)t QiQ~or in at:l.l'lnel"
~ng ~me~d,e _massa!,s n~a~\onertoe?Door ~n _d.e hand,. van de preeiese oml$tandisheden ·en vel'-
houdin~,alfl!Ile\ie.(de inge~te-l<Ule:id·van de ~re,M.rbeide~ de -direete .s~r}Jd voo~ h';Ul dage
lfJlcse bel$mgen te~ _orga.nisere:n en hen op grot.e spb.f.!.$+ 1rlerin te b.etrekken.Zo .w.t~en wjJ te
vens .het vertrouw§ln van -de h~v~n~bai-d,.ers.E~Jl. ep~~iaal ·hierop ingeste;t~e. _agitati~:~moet 
dit ~lles onQ.erste'!ll'len.Allean zo v~:rbP.Cken: wij pns isol~ent ,all eon zo wo:rrden vdJ tot de 

· · voo:rhoedo . van· he.t · proleta.riaa.t en. iullen ·do :v~rdcrfelijko ·reacti.e.nna.ire Stalinistische 
· .. iol,i ti~~- snEil~e~riM&n im. zeif~ li,quidif~~ •.. · .. · . . .. . . : . 

. . .. . . .. . . . ·. . . . . ~ 

··a. »olei:W'Q.sti.=tilie g;{WJrlCJ§cta,ayo;ln. '· 
f · , · .. De J?~ij li!Oet :w9rd~n .Qp~bouwsi op be~:fiJfsoellen.Zfj 'o()uwen op. een ~ter verbNld; van :-' 

:revol\ltionnaire _ b~d;rjjfs~£?rn~n; (g:roe.p va.n · partjjgei1ote:n :. '~ eyinpat~e~;re~~. et. an,ae~ revO
lutionnaire "arbeid_enc,~~n. onze bedlijfscel de stuwltraoh:t an l!IOtor moat z\]n)~DO .. pe

.dl"Uf.scel:voer.t·de.pi!IX:tl.i,.acti~ eil.:-.a.gi"t.l;l.tie,4e· bedijjft;Jkern.i~ de sc~el m~t.a~ grote mas•, 
sa,die ·de, eecm.Qniische· a;o~~e:in het be<}.i;jf~orgS.nis'ecrt, . . ' 

. . . . ·.. . ... . .. . . 
.. :· ·:, .. · ' ......... . 



"'·IrA "' 
Indian eon dereelijkG ke:rn (nt>g) niot -ko.n worden gQo15-anisecJ."d.d..an is d·o f!a.±"fri.i~.,~ •. 

a~ezen om da.urzonder de oeo!'l.'Cmisehe actie in hot bedrijf to o:rg~.ae:reno . · l' .. 
··' ,.,., . H~~~ vorbonden komen. onze re;rolut:lonna:t:re opposi ~iegroepen o:p zeer b!;'ede gron.dalag . 
·:·;;. :i,n Q.e vaklwwpging,d:l.e de b~d%\ifaa<?tie.·,i~. de vakq;r:-gam~~~io, }J.~"b~n te.~te,llGn,. · .· .. 
;: \: ' J?it 'i~ de opbo-q,w van orize~. ~rga.ln,s~ie pp.;_bo:J;s'j'ew:l,sti'sch~ 'gri>ndsJ.:ag eli slcchts :·:~ 

. zo .kunnen: wij onze politi.oke t~ yex:yullen.,· ·.. · . .. . . .. . · .. . . : . . . 
. . Een, an<ie:re yve'r;t iE.J ~r m_e:i.Organ:lsati.e oP. }m_d.br~ g;.ong~lag,_~oals riog te veel ·gebruike-
ljjk was.-voldoot niet 8.M de. eisen :v~ onzo'politi_ek9 taak.-_als le~dste·r en: voorhoedp ~"'Van 
do arbeiders-klasse~ · · · · · · · ' · · · · .· · . · 

Van. di t inzi_oht · z.al. q.e gehe~o p~r,i;],j' d~ep )lodrd!C>ngen mQeten wo:rg.cn .. .en het Congres zai 
het ~emv te kiezen Qentr~i Coii4t6 de. op4rclG,fut ~oe]en geyon9voorJ~it i¢icht,voor Oit. 
organisa.tie..;.prlnoipo de nodige strijd in de P.artl.i. tor opklffi:1ng van do' partijgenoten .te . 
vooren,met alle kracht,die het voorw,aar't;s st9~op. van M Pa;r-tjj al$ ei;::r:ijdon,cle cpnl1(:dd vel'~· 
eist,om itl, de Jromende periode tot de erl$:onde ~orhocdo en lei?-ster Va.:rl :n_et .pro~etar;l.na.~~·-
t(;J. worden, , . ,. · · - · · · · · , . · · · · 

e.· Doworatiseh-Centralieme. · ·· ., 

Qndtrdco:J_ va.:ri ~'t ~te 'p:r<>bleum van do 'b~'1sjoyvistiscJ:io orgnx.rls~tio 'is do to'·e.passing 
van hot .democrat1~~~Qntre.liem~ in do P~ij'~ffa.a:rfin,elko,:);l'fli\t'iiijgonoQ~·. ~C;?- juist :t,n·zicht.· 
.die~t.te.l?ezitten,t~~l .vo~r elke partij;f}ulc~~ona:P:s .. ,de dod;ryo_EiJrlhg vsn 'di:t, beginsel · 

metterdaad moet waarbotgen ~ls noodzalcelijke vao:r:W"a.:'lrde voor de sti'ijd voor de. doorvoering 
van onl1ie P()li ti~k, die maa.kt! q.at eike v¢nn va:i{:·refotinisme 'mo~t v~rd~nen, · .. · · · 

'f • .... ' • • ' ~ • ' •• • - ' ' ~ 

>n··'· f. De uitbouw v:an de Pa.rtij. ,., ~ · • .,."':.. .. . '· · 

·. · · .. Za1 .h~t ·a~ parljj ·mogeiij~ s1Jn .haar poii ti~~t9 ;ta~~J~~ ·.vervtilien~d.~ ·i.s •. de. ~~de~~- ui ih 
... :~om'f.;:v,o_?ral naar de. ~tl'f.l. ·-yarj.· het in4~tr:i,~:7prol~tarie:ta~· ·~en. g~?~~d~n-~e e~s. .:· · • · 

ZlJ, zo.l :;:;ich lan.deljjR: verde~ moeten ontwi1¢.elen"')De voo:r:War;r9.~n ZlJn. h:i:ervoor te_n volle 
: aa;Q.wez:tg'.Nieuwe afdel;i.p.gen in de belang:¢jkst~. sted~n. Q.+s cEi}ntra van de ar1>eidersklasse · . 

. ·n16eter·. t<;>~, stand w6~e~ . .'~~raoht~I~ H~r;t.E;~~j::Q~I'q.;rec~:ft;,S6hiedam,Lei.d~n;:Q.e~:t~,Gpuda,;·utrecht, J 
. ..A.rJ:1hent1 Z:w.o:t~e,E:il~ohe·q.4,HengE~lo,IJmuiden,L.eeuwiirdEm,enz,. mo~t.(;ln :Pl1rlJJ.,.13.fdelJ.ngen WO·J::J.en ·• 

. opgerlQh,:fi.J::ridien ·ae ~~~ z;ioh hienneC;l~ 8~rie\1S. eri vasthoudenq. b~zig ho~~t,:La di t:; ~~onder 
~~t· · · Emige twijfel n1oge1ljli~ · , · · · ·· · · · · . ·· · ·· · · · · · · • · ·. . . · · · 
·' Da.a.r.na.h~t . zei.l het ~ctionrie:ren van bestaa.ri.de e:ri tot stand te. komen afdellngeri det . 

:.A:~.~~:f~~jJ d~ W9t8!i~·w;tn,~~eht V~ de leiding m.oete:ri ·heb1;H~t}..Zoals de opbouw van deo•parlij in. 
·•·· ·Amsterdam:' en. Rpt'terttt¥ri 'tot ata.nd moet 'komen~, Z¢ z.al dok in . de "andere. afd~lingen de juiste 

en'p!'e~ie.se 0rga.nif3Eit1~lijn moeten worden~vvas-egesteld,opd~.t o6k'~ai de opbo).lv{: vB,n 'bol~ 
sjewisti~ohe :organeil'· d~r ~art]j de overW:I.n¢t,tg de:r arbeiderskl.a.sse. zal' bespoedigen:. 

. . . ; . . . ..: .• :.. .· , .. , : ... ·. .,. . . ·, . : , , . . .,- . .·I . .. . . 
gl' De finanof~n der Part~}• · · . . . . . .. . . 

. "' . •. ~ • "1. •:' .. :' ·~ '-'. ' . . I • • ' •' ., • . < • • •. • • • • ~ •• • • • • • • ' • • : ' ' : • • •' 

Aa.n·. de. fi.na.nci~n der ;E>artij moet g:rOte 84ndaoh~ .. :WOrden gesc;io~en• Zonder :·twijfel . :i..s . 

C··~ ····de·~.di·~.·d:oe.st. ~.d.ove:r .d~ ,ge.he.le.·l.ini .. e ~o1¥q···ijlen .. onhevr,e. digerld·.Ze¥s.d? .c()ilt. ~_buti~s ... · 
. 1 ml:'den met voldoende ·en niet ~ t]Jd betaald~ we,a~ t blJ,Jkt ,.o.a.t !le afdehngen. m,ot f1mc~ 

.. ·· tionererl. en de afdraopt .-aan. het -cc atagne~1rt.n.e h.oof'doorzaak. :rs,dat het contrlbut~:·i>~·a.p.::- I 
· paraat zaer gebrekkig' en onvoldoende is georganisee:rd,_waannee wel zeer overtuigencr de 

· be~taa.rrde onderscnatting van' de organisatie "in de :1'art]J en W)ti.'J:'Ui tJ vo<.:irt"Vlo,eiende on
c.nTUDOgell:tot organisati~e wordt gedemdnstreerd.Hieraan dient een onmiddelijk eihde te 
worden gemaa.kt,door, f3pbo1lW van het c<:mtrlbutiie.::.apparaa.t onder directa leiding van :het cc 

·en de te iferbeteran Part{j-admtnistratiee ·. ·~ f"i" · . ·. . · 
' · De :Partjj-financiim zijn het cement vo.or de Partjj-<>"pbouw! Zander ds uiterste aa.ndacht 

Ban-cone :t:i:n:an:cieel . appa.J:aat te besteden,lmn de bolsjoostische. opbouw der PaTt;jj 'niet ~ . 
slagen!Vergeet dat n9oit. · ' ·· 

Er ,zUJ:l,en- moeten' l<'oilien een asfta.tiefonda 'V'O·or de Partlj en los ervan een Persfonds 
voor''De· Tribune1'.De be~taande ·toes"tand van ~~n fonds i[.Oo!'·Pa!'tij en Pers is,in verband 
met onze 6pbouw eri ·ariz~ taken-:riiet 'voldo.,:mde.De opbouw 'Van deze :tondsen' z.al parellel 
moeten lopen en een onderdeel moeten·z\jn van ··de opboU.W.van de Partij op de 'bedi'ijven.Ge-

"' regeld .kunnen beide fondsen belangrijke .bedragen voor de Part~j en vaqr de k:ra.nt cp'!J:ren
gen,alS> ook bier bolsj13\vietiso}je organisatie-met_hoden. yro~en ge·iolgd,dE;~ze .verbonden w-.;.:·:·~ 

r' t: met het partjjWerk. en d~ onde'rsehatting bierVairi in d-e Pa.rtij zal verdwljnen,- · 
• • ,! • - ' 

\ 
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De ~p'bouw van onze ~~~-.e" zal moeten wo.rden gezien ala een onderdeel (en -wel ~en 
ut.terst belanB'-"fjk onder<!eel) •en de P~pbo'll\v,J)Uidelijk 'Willen wfj het bier stellon: c 
'!>e T;bune" staa.t o! valt me1; de komend.e ontwikkeling .van de Partij!Met beslistheid stel...o 
len 'W\J het perspeotief:ZiJ zal n!.et '178llen,Als ond.erdeel van de l>olsjewistische pa.rtij-op
bouw .zaJ. ''DE TRJ:]UNE" na de hu1dige periode van moeil~ikheden ee11. grote toekomst tegemoet 
ga.anl 

Daan'OOr moet zij nog meer dan tot dusver dienetbaar worden gemaa.kt ae..:n de at:tijd van:_ 
de a.rbeiderskle.ase.Eeri. legertje van eorrespondenten u:1. t bedrijve:n en vakverenigingen 

zal. de krant mat de ma.ssa. moeten verb:i.nden. · 

1:a. De Pg:tjt en. ha.ar leiding in de knmendo Eeriode,. 

Ondanks de objeotie:t gunstige vooraaa.rden voor de opbouw van de revolutionna.ire Partij 
is de RCP er noe niet in gesla.a.gd. zioh te oonsolideren,terwijl wel poli tieke vooruitgang 
its gaboekt.De oo:rzaken hiel'Van zijn: .. 
I.De Partij roeit nog steeds te~n de ptroom op, · 
II.De Pa.rtlj is de periode van de 11kinderziekten11 .nog niot ontgroe1d. 

De RCP is een jonga pa:rtij,die van q'El grond af aa.n moet worden opgebouwd.De"groei"-mooi
{ lijkhed.en,die zioh voordoon zijn noodzakelijkhede,n,die de Pa.:rtij in hear ontwikkeling niet 
kan overslaan.Het Seeta±isme,de zwakte van het ka.de:r,hat onv~rmogen om onze politiek f 
te zetten in revolutiorms.ire p~tijk~het zijn alle gavolge:n: van·-d.e 0 klnderziekten" ;die 
de pa.rtij nooc'tzakelijkmo'et doonnaken.Het ga.at erom,deze periode zo kort mogelijk te doen 
zijn.Dit is mogeljjk alSde gehEile partij hiera.a.n medewerkt on het f'unotione:ren~-van de Pa:rtij 
steeds eritieoh en voora.l zelfori tisch onderzoekt dn colleotieve opbouw,in bolajewi~eohe 
zin • 

. De mooilijkheden, die de Partij in haar geheel in de korte ·periode van haa.r ontwikkeling 
op ha.a.:r weg ondervond,vo:nden .haar weersptegeling in de lei.ding.Evena.ls de Partij is oak 
do leiding te ko:rt gesohoten,Da.a.r echter de leiding a.ls ·de ·motor voor de ontwikkeling 
van de partij moet worden besohouwd,is het noodza.kelijk hieraan speoiale aandacht te beste
den.Het ·totale onve:rmogen van ged.eelten van de· leiding om ha.ar :politie:ke inziohten en ' 
poli tieke kennis om te zetten in de praetijk legde de lei ding in ha.ar geheel in belang:mjke 
mate la.m,doordat dit een grote overbelasting van de partijgenoten in de da.gelijkseftot g&
-volg had.De on-bolsjewistisohe paasieve. installing van daze leidende partijgenoten,waa.r 
h~t (le epbouw van de pa:rtij ·betreft,een installing, die in wezen is ontleend a.an het sec
tarieme,heeft een uiterst zwa:re druk veroo:rzaa.kt op de dagelijkse leiding,wa.a.:rvan de ge-
volgen niet konden ui tblijven. · · · 
. Besrijpelijk is,dat onder deze verhoudina;en geen lei ding kan tunetione:reh.Cri tisoh en 
zelf-eritisoh zullen het oongres en de partijgenoten,die de toekomstige leiding zullen 
moeten vomen,moeten werken a.a.n een zo et8rlcmogelijke leiding,die de OJ2dra.oh1t yan het 
Qonms in. de komende perlede zy !g;rmen volbrengen. · 

·-: .~ ... 
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PROGRAM VAN ACTIE 
~~-.....-.~·-,. .... ,,., _...,.. _ _.,....,...~......_--. .... 

DE WERELDBOURGEOISIE DRI.TFT :r.-.TAAR·" 
OORLOG IThT F~SCISTISCHE DICTATUUR. 

. ____ ..,. -- .... "-~~" ~~ .. ~ 

De Tweede Imperialistische ITereldoorlog.voor de her
verdeling der wereld,heeft geen enkele "'TBn de problemen van het 
wereldkapitalism~ tot oplosr:~ing lrunnen brengen. . . 

Hoewel deze oorlog een enorme machtsverschuiifing voor . 
een reeks::::-van jaren tengevolge hee:r.t gehad en een groot ae.nta.l 
conc:u.renten van de wereldmarkt is weggevaagd (waatonder in .de e~rste 
plaats··-de verliezende machten Duitsohland. Ita.lie en Japan) ,is 
daart~genover het productief vermogen van de Verenigde Staten 
vergro_o_:t ui t de str~id gekomen en staat thans tegeno'V'er het ~norme 
:poten=t;Teele a.anbod van industrie-producten. ecn stark verminderd opne• 
mingsvcrmogen door de catastrophaal gedaalde koopkrao~ en het 
bijn~ volledige bankroet van een ~ehele reeks van kapitaliStisohe 
lwden.,, Y.owel uit · b.et lto.mp der { overwi:nnaars) als uit het kamp der 
ove:r"VTOnnenen;:> Do.s , ... , z o,r"'T'Vtinnende staten ge.an bijna zonder uitzon
dering geb~lk~ onder een enorme schuldenlast aan de Verenigde Staten 
van Amerika,welke staat in deze oorlog Engeland devinitief als ecrste 
mogendheid verd.rongep. heeft. - . · . 

i\U:aar oo}~ voor de Verenigde Staten heef't deze oorlog de 
eoonomische moeilijkhc(1.en niet ope;elost. Een enorme na-oorlogsche cri
s!hs bedreigd dit land~ ( dat in de oorlog zijn productiea.ppar~l':.t ~t:(!-r-1: 
vergrootte en teclmisob. !•.oger ont'\vikkelde) met een ix:t'krimping van 
de producti~-van ongekf-n<.le omvann;, waa:t'Van een masae.;t.e werkeloosheid 
het gevolg zou z~ .. De A'f'l'!-::::::il;:c.c..:r...:3C'he gToot-industrieen zoeken . 
naarstig naar mor~eliilth.eclen, om do ~rinststroom, welke gedurende de 
oorloe zo breed v~Jelde, ook na de corlog te doen aanhouden en naar 
mogelijk:heclen om de enorme 11 geaccumuleerde 11 winsten rentegevend te 
beleggen. · . 

De enige rl}ogel5JJ:-heid de.artoe ligt in het ontsh:liten 
van nieuwe gebieden voor hanr invloed. en belegg·ingen·. Behalve de 
kolonien van hAn.r v'vur:a"·l,ltge tegenstanders en bc~:Rgt:noten 11 besch'OUVTd 
zij als dit gebied vonral' dat van de Sowjet Unie, w·elks invloedsf'ee:r 
meer dan een zesde van de anrdbol omvnt en afgesloten houdt voor het 
binnend.ringe:a, van het Amerikaansche kapitaal. · 

Om dit grote en riJ1te gebied binnen h-·nr machtsfecr te 
betr·ekken, bereid ae Amerika.ansche bourgeoisie koortsachti~ in 
geestelijk,ecar,v:;q:iscb e!l mi:!..itatr \)pzicht de· oorlog tegen d 
Sowjet Unie voor, ecn oorlog "wiclke door toepassing van de nieuwste 
teobnische b.ulpra.id<.lelen ( atoom en raketwapens) een nog heviger en ta
taler ka.raktcr zou krijgen dan· de afgclo:peu oo:rlog en de-·-ll18£.tsch~,ppij 
·opnieuw vercl.er zou stoten in c0 richtine; van de ·barbarij. De bezit- .. -----
tende klasse in de rest der wereld stellen zeker sterke ~ogingen in 
het werk~ o~ zlch uit de·wurgende greep van het Amerikar.:.nsche · 
imperialisme te be·vrijden, hun onafhankelijkheid tc herstellen en 
hun posities op de wereldmarkt t.e h_erove·ren. ZiJ hebben daartoe geen 
andere wee; dan een verscherpte uityuiting van zowel het 'Ed~en 
proletariaat ~1~ d:s :u:Assa.'s tn hrm invloe.ds:feren en kolonien~door 



' 

.. 'lit'' . .....:;. ·- ~ .. .._,. -··- ..... ___ .. _,_...._ .... 
~ \~f:.:d\Ll~:~_:,h!::; ~ :·:.'~ 

door het beperlten va.n ··o.e consum.Ptie ten bate van de he_:bomi van hun 
indUStrieel apparaa.-t;· en van de expo:rt (J waartoe zij naast het 'Va.Sthou-.. 
den aan een loonstop vooral geb~ik ma~ v~ fi~~cieele manupu-
laties als irl.:t'latie en deflatie. . · :,,.; 

.. Hoewel er ·tengevolge van· d.eze pogingen t '9tellig wrijvingen 
bestfl(l.ll tussohen de in1periali~te.n van de u.s.A. en die van de rest 
der: We)ield1gaan hun bele.ngen 6f wel zover satnen dat het conflict 
u.S.4•J.S9:vjet Unie verreweg oVerlleerscht,6f he~:ft de u.s.A, dean
deren ;voldoende onder hae.r controle,om bij het voorbereiden van haar 
plannen niet tloor(b.eri gehinderd .te .worden, zoals duide lijk b1iik.t ui t 

. de v~rgaderingen Te.ti de tr.N .o. ·w~r de· twec v.iiandige kampen voort-
'durend lijnre.cht t~g.enover elkanr, staan. · . · 
· . · Zoeken 'dus etu~rzijds, de. bezittende· klasaeJJ, opnieuvr naar 
een Uitweg Uit ·hun moeil;ikheden 'clOO_r het drijv.en li.SU een nieuwe 
oo;r:log,anderzijds heb:hen de uitgebuite klass,en een da;?.ra.an volkomen 
tegeng&steld belang. Gedurende d.e geheJ.e thans voorbi.te tweed.e werelc1 
oorlog is het levenspeil'Yan deze ·k;ta.ssen vool~tdurend geda.ald,alle 
a:f'sohuwelUlte gevolgen ervan zijn .grotertdee1s op hen terecht gekomen, 
terwijl van de tfjd;en~ de oorlog geda.ne belo:ften na. de oorlog niets · · 
terecht is gekomen,integendeel de bezittende klassen· de oorlogsge
volgen 9,oor verscherpte uitbuitfng te bove~ trachten te komen. ·· 

. .Deae versoherpte drukqp de arbeidersklasse en·de koloni
ale massa•s beett 1n de hele wereld een enormc politieke spanning 
1;~weeg g~b:t'~cb..t,welke- zioh uit in een. reeks van politieke en econo- , 
mische bOt!linSen·en een groot ag.ntal koloniale opstanden en revolu- · 
'til.es,ilE)lke. h~t maatSOllappelijk;. systeem o·:p de erondvesten doen .schud_den 
en het, werel~imperialism~ dusdanig de handen. bindt ,da.t zij het niet 
ko.n. wagen thana do nieuwe ·oor:t.og te ontketenen.. . ·. · , ·. 

. . . Ook op. dit ogenblik weer is de strijd der · a:cbeidersl.da.ssA 
e~_koloritale.volken de enige facto~,welke een nieuwe imperialistische 

· oor:Log verhinderd en verhirideren kan. ' . · · 
Zowel voor het behoud'.van hae.r onmiddelijke winstmogeliik

hed.en als in h~t ka.der van de oorlo~3'v'vv::..'.;<.;;:;,.·(;.:.lingen is de 'bezit
tende klasse dus genoodzaa.kt om. volle~.eig met de arb.eidersklasse · 
at te rekenen .• n ha.a.r vaste g:reep op de koloni~Je gebie~.en te her
kr!jgen.- Evenm:Ln a+s ·het DuitscbJ.a.rt<l va11 v66r de l(iatste oorlog, · 
kan bet het risico van het veraet van ·ae arbeidersklasse laten be-

. staan en evenals in dit vooxoooriogse Db.itschland zullen de bezitten
de klassen ~ de verschillf)nd~ J.andep steeds meer,de ~6ri voor,de 
ander na~ moeten grijpen naar .fa~cistische maatregelen om de arbei-

. dersorgani&&t-ies te vernietigen··· . . . · · 
·. Het prolet~1aa:t,a.ls ;Leidende kla.soo van a-lle 9nderdruk:te 

klassen en uitgebu.ite. massa•s· heef't. de historis.che taalr om zich, . 
ond.er aanvo~ring van eon doelbewuste r~volnt:i.onaire yereldpa.rtij, 
met a.lle )lae.r ten dienste staande middelen tegen het drijven· der 
bou;r:ge(Jisie naar fascisae en. OoJ."log te verzetten en heeft tot on
mid,delijke ta.o.k,om met behulp v$. een program van actie,alle onderd:ruk ... 
te ~agen van de ma.atschappij in _de strijd tegen de uitbuitende klasse 
te betrekken., om ala resultaat iral1 .het hie:r:uit ontstane bon.d..~enoot
sohap, de strijd voor het o-v-ernel!len van de staatsmnol1t · tegen de bour-

,., geoisie. aan te .gaan. ail de prol~ta:r:-t.~nh~ .~.:.,-::t.:.:~.tl~.:~xr te vcst:l.gen •.. · 

• 
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KLASSE. 
In dit. a.lgcznene wereldbecld .past Jxrederland als ~~n van 

die staten ·'llit ~t ovenrinnend.e kam.p,die door de oorlog slechi;s 
vetl.oren hebben•De ·positie van het: Hecerla.ndsche iap~rial~sme 6 d.at 
v~6r de oorlog een hoge graad van zelfstandighe:tdyist te behouden 
tussohen de o:ngeveer gelijlrwa,ardige. groo.tmachten,die, elkaar de macht 
over de ~rederlandsche bezitt ingen petwis.terl, is funaamenteel gewi.izigd. 
Ret behoort tha.ns tot die la.nden,~ler binnenla.nds.ohe indust.rie ·zwa.a.r 
~eft gel$den,wier buitenl~nd.sche l)e.ei.tti~~~n· 6f t~ gelde z].m 'gemaakt 
voor 4e oorlogsbehoefte~~.ot zwaar b'elo.st zljn tel" ·d-e~ing_vM de·.· 
bUitenlandaohe leningen,6:f' opgehouden ,heb.b.en wineten af te werpen 
als gevolg.van koloniale omwentelingen~en welkersohtildenlast·a.an· 

de. Ver•Staten hen volkomen af'ha.nkeli.ik van di.t land heeft gentaakt 1 
tec·meer, waar het voor het herbou.v;:c:i.f van zijn · indust'':t-ie voorlopig 
in OYergrote mate ,op dit land is aa.ngewezen.; . 

Als geyo:tg van het verlleze.n van ''haar economisohe zelfstan-
' digb.eid en .door het wegvallen VB.ll de il!l.p~rialis~ische tegensttinders 

van het dOllar-imperialisme zijn ool$: d,e mog·elij~h.eden ~ot politi!?;k 
~oevreren voor bet Neeerlands~he·k~p~t~lisme grQtendeels-vetval
len en is het genoodzaakt .het.bJ.D.nenq~J.ngen van Amerikaans kapitaal 
in.· z~ eigen invloedsferen en in het -.moederland · te'· duld.eri. Ret · 
traoht da.a.rom (loor een zo na.uw mogelijk 'bondgenootso~p :met het in 
grote trekken in dezelfde omstan.digb.e(len .verkereride Britsche 
1mperial1sme aan de drul.: van het .Ama·t':.1rRnn.se iUl:Perialisme te 

t ontkomen en zioh gezamelijk met het; Br~tscke _impe:-±a1ism~ 'de fir d~ · 
gegeven omstandigb.eden zo groot :rnogel1jkc speelru:t:vmte· te _ve.rzek~ren. 

il;:• Ook ~ .dit bondgenQotscha:p ..;. dat i~ d~ inte~atio~le arena..-.:?o~al 
~ in de .U.N.O. zittingen en de internationale crj!J.ferenties dUid~ellJ"k" 

bl.ijkt - kan het Nederlandsche imper~alisme va.t.:i~~.::::f:J~:l:'s~a~.: :d.~-~ .1i:>Sl: ;., 

aJjn d4n een Tazal van het Britsche imper~alisme. , · · -' 
Het. herstel van het kolohie:aJ be·zit,de Ned6r1and.sohe in

d.ustrie, d~ handel en de scheep-va.att ···.~ als voornat;1mste ~eilers ·van 
het Ued~rlandgch.e ~'?.~~-:~-<"!.r.'! " ;/,j::Tt·, l)ehalve doflr het boven besclir~ven 
gebl:ek aan betaalmi'dd.elen (devil:'·"'~.:),~~.!' ,_,~Ja~rr<:"ti:"k.:e mate·-belem~nerd 
door- het niet · aanwe.zig zjjn van een · eie;f:.rl zware 1ndustrie (macnine ... 

(. fabrieken etc .. ) ,d~or het wereldgebre1':: aan st'eepkooi~aoor de vers.chil
- lenc\e gevolgen van de Indonesische.: re,;olutie (gabrek aah koloniale 

grondst.offen.waarop. een belangrijk ·f.].ee·l van de ind1lstrie hoofdzakeli.tk 
was aangewezen en het tranfll)ort d~8.:rvan en de· ha.nde'l daarin} · als
mede van de weerstand van de arbei:dersldasse · tegen de verscher-~te 
'b.itbuiting ten bate van het monopci;t_i..;},~apitaa:l~ ·. · . · ,· 

Roewel de Nederlandsche bpurgeoisiB duidel~1k de hu.idlge 
ODOJrtkoombaarheid van haar aflJ.e.nkeJJ.iJ.\11.ei4 va.n het Amerikaanse imperi·: 
e.liJme en baar vazallen;~."ol t .o .. v. l1et· Britsc-he imperialisme voor .. 
ogea- sta.at~kan haar bedoeling geen ·unde~e zijn,de.n .aich in. de to~ko!'J<!+ 
()Pnie'\1\V een zo_,. ~~ot riH~"': ~':.q>;"' . ::~·,c-~,~-,::,:~} ;-~::1~'f'.~ ~\.~~-, !e~-~~···~'C:i:':::~.. .de1t. . • 
plan van de be ....... ~.>·'······~--- .. ;.!.-.,1"-.;.., ""'·' --'-".-"'--.....;.. •.•. ,_. .. ~ ···.;: ....,·· ,. cl_..,:,o .:ul,Jn z~ sne.-. 
moge:Jjjk. en voor allen .haar ~conomisohe positie. ·-t·e vefbetert:n. 'Zij ·· 
he.eft danrtoe geen andare \ter;eb. · d$ te t;ra.chte.n .. zieh·weer. in h~t; 
b~z-it te stellen van ha.c.r koloniaJ,e 1ml,Pbronnen ·en ecn ·versterkte 
plundering van de arbeidersklasse. om·dit.nte be:reiken ·stree'f't' ziJ. 
zowel na.f.l.l.' het volled.ige de,mpen .. van .de Indon(:)sische ~cvoltitie e.Is· , . 
naar de tota.le onde'r ·erping en ontrecrrting van de arbeiuersk~asse. 
Met de voorbereiding en J,titvoering van dit ple.n is de beEittende 
eedert lang bezig. 
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. . ~~~(l.~ t;edtm · -~ llederlahd een aanta.l groep~n 'Jan ui te~st 

retb$' ~~e¢; y~~~ll~~e benami~en - Volks~e~rb~~he~d,oomite ·voor 
lU.be~$4 -~•·- on4.,:r; +e14ing van figttl'ei'l a+~ Ge~J-an~'4. en. Welter
op ~~ yq\)~~~'· ~~iterate reactie,welke b~):D.Clt.~~g van c1e deme• 
i;~~g~~P;·~~~l!J1 "Pe~_),e~ten en ~n half faso~~~so-~:;(b~~apartistisch) 

. . . . ul3 ~:J.~ a;J.ternatief voor het Neder4nds. proletaria.P,t 
• .~-c g(Jed ~~ r.o¢>): )W:tgehele 1tereldproletari,~at e~ ~Et kolon.ia.le 
mas$~'~ ~- tta,a:t g.aa,;- tegenover de volled.ige <?l,ld.el'W~r.pin.g en ontei
genins v~ 4:f.l bezit't.~rde klasse het overnemen'Ts.n de maoht door het ' 
prolete.rtaf+t. e~ het p.~uwste bonAlienootsohap met del~olotd:ale massa•s1 
welk bondgenqotscb.ap Uits·luitend tot stand ltan. kom$1 door de meest 
coneeq~e~te s~~ijd vopr het selfbeschikkingsreoht 4ci*·kol~niale naties. · · .. , · · .. · ·. . · · · · ' · .· · . · 

· Pe· Rev<'l,:u,ti<>nair.;..Conmmnistisohe Pa.rtt1 ,.,· Jfetle:rle.ndsohe 
~.ect~c:t Vllll P,e Y~erde Xnternationale - legt attn ~ll•-::·w.tt•b~tenen 
van ~ed~:r~a.n9, het volgende :progra~va.n actie yoor,w.~-~rogra.m be• '1 

oogt doo~ .. ll.~t b-etpe~en van- alle lageh, der u;l.tgeQiU.te .assals in de 
strl!d yoor hu.n eigen doeleinde·n tegen de gez'-mcli~ 'ri.ien<l,het. kapi• 
~alis~e~ ~e v:~~et~gende slag voor te bereideh en.te volbr.engen • 

. li!i "V'EllDJiWIGING VAN DE LEvENSS'FAND.A.Alm > 

· 1 ~ : G i ~· d e n d e · i ;· o o n s o h ·a o. & , 
_·: ' ; ' . ·- ,t ·~·- .· . ... #' ' • •• • .·." • 4·~-

.. . . _~en gev:Qlge van de• oorlog en de vocil;tsob+1Jdende 1ntlat1e 
·~ijn. (ie :p,_r,jj~~P. eno~ geste_gen.D~ arbeidslonen .~i.in:.-O~tlanka een geringe 
nol!linale v•erhoging,d.aarbij ver ten achter geb+~ven.~ ;pe k,!)opkracht der 
e.;beid~:rs .1s vee.:J,. $eringer dan vcor de oorlos~Roewe~ d..e off'icieele 
tlta.t~~i~~~n dat ~eeds oveM~idelijk weergeven, is d~ we~ke:J,~.fke toe
stand .:'1e·el e~stig:q;r dan· daaru.it bli.jkt omds.t .· ile abns•pt1e-
go~¢~~e;~ nt~t . :;~n~fi' le"tensduur (meubilair ,kle~~n, huisl'l(fa.d.eli.ilte , 
art'-~~fj'n .(at~.) $e•. vecl groter e.andeel in 4f ~taa~e,n.;-:Vim het ar
bei~e:ragezin ,innell$en en in deze 6ffioiecle ste.t~stieb%1 .sleohts zeer 
ten d.'el~ verwe;rkt zijn. · . · · · :'. 

- , B~t is d\1-id.elHk,dat hierdoor zelfs in de ecr~te li:rvensbe• 
.hoeft(#n va.n de werkende _massa.'s niet voorzien wordt ell. e:r eon ge'brek 
~--~ d~ · mee.st noo:dzakeljjke gebruiksvoq~er:pen is on.tstaany 

·· · · . '·' · D.~ze v·e;t'sdp.erpte ui tbuit ing• d.ie t9t :ver;pe.upe.ring. leidt, · kan d 
de arb~$4~.~sklasee · niet (lulhen. Zij za.l zich. ~ . .e.l ~a;r mid.dplen 
.lllQetelt: be~len;en om haar ~estaa.nspeil to ho.ndhaven. . · ' · 

Tegen df; · "f1no.ncieele manipulat ies van d.,e bea#:ttet;de · klas-
. se en haar, regering;haar 1nvlntie-en deflatiepolitiek,is het abso. • 
l~. onvol.doeri.de om min~mum~onen' met de wer]fgevers overeen te komen. 
Pier de voortdurende prljsst1jgingen wordt de .werkelijke ~oopk.racgt ., 
van de~e. lonan onophoudelijk onderrujnd en het levenspetl aangetast. 

· ·Alleen door het a:f'sluiten va.n overeenkometen.,welke door· hun ~e.raltte.t. de lonen vastknopen aan de prijzen en elke prijsverhe
g11\& _ e:uto~tisch, beantwoorden ll!iat een· geli.Jk peroentage loonsver-
hoging,ktln het prolete.rie.at zijn:.bestaa.nspeil himd:tlaven. ... ·. 

'_ Yoor een e; l ~ d e n d e 1 o· o n s c lj. e., a 1, gebss~r~ ep de !ndex-:-ciJf$rs van e kosten vo or het' leyenson<!er:S:oud. ' I ' 

: . 2. EEN · AtGE!lEEN GEWENDE. LOONVLOER. 

. :rat neemt niet weg,dat. .OOk reeds voor de. oorl,og bepaa.lde 
lagen Tan het proletaria.at voortdurend moest zien rond te komen 
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dat bij elke loonsverhogi~ die het verhogen van de prUsen volgt het 
anndeel van de belasting grater wo~dt. 

Door deze beide eigenschappen.nog versterkt-door de h&frtag 
nan de bron en het danrd9or verooizo.a.kte "niet ·voelen" ftl'l deze ·. 
belasting krijgt. zij hetzelf'de ka.ralt,ter v~n d.iefstal' op ut i\rb~id$
loon als de ind.irecte belastingen. VOOR A?SCHAFFING :vAN l>lD IDONBE-. 
LASTING, Voor verhogin~ va.n het bedrag van het belaethar~ • . .. . 
jo.nrliikse inkomen tot J 4000. · . , . · 

c •. Versterk~g van do pr~gressi.;iteit der' belasting -van hoge .:1nkomems 
en vermogens. · · 
d. Af'schtlf'fil)lg van het erf'rech'l\. I~be~in.gneming von. a.lle oorlog$win:.. / 
sten. , · · · · 

. Tegenoverde armoede en de gebrekkige op,.oeding van.de 
kinderen uit d.e arbeid~rsgezinnen stnan de kinderCll dar beJittena.e __ 
klo.sse, welke zonder enige proQ.uctieve .. ;functie te- ve~lle!i of'' ver
vu.ld te hebben,door erfenis de be13chilqdng .kri.1gen over de tnidclel.~n 
om in o.l htinbehoeften te voorzienenbovendien over Q.e J®.eht·Dve..r ae 
producerende arbeidersklasse. · · . . , · . . · 

Tegen de bevoorrechting door geboorte: IN BESUGNEUING VAN AI.L'm 
OORLOGBWINSTE!h - . . . . ._ · · · : · ·. 

. VI. wbONRUI:MrE VOOR DE ARBEIDERGEZnm:mlf 
1. W o ~ 1 li f b o u w __ e nDE~ o n' t ·r o l,e .6 v e""£ d e w o o n-
r U,.i m t e n h 0. ~ 'Ci"e n d--e r . D.. r b •... 0 .. r $•- ~ 

.· · · · Un. van de e~lendigste g~volgen va.n .a:e ool'l.og :ts wel·het 
'daardoor ·:v_et'oor,zao.kte nijpende gebrek E,l.tm woonruimte •· ~~ santep,.leven 
van verschillende gezinnen in de kleine woningen der :arbelders~n 
is een "normaal" verschijnsel geworei-en ~ . . .· ·. { .. · :· . · 

Aa.n de and~re kant heef't de ·bezitte_nd.e. kl&SSe n~g e.tJn_. o;ver
vloed van woonruimte. Veelo.l beschik:t zij over ver_sehfllencte ·wo11~n 
en villais.. . . · . : · . 

. . Niet. in de kleine arbeide swoniJigeliJmaar in ·di~ van .~e .. 
bezlttende kltJ.sse.waar de ruimte eP :v;.o0r besto.o;t,moeten. ·moel;'0.e;r:~ .. 
gezinnen. samenwonen. De nrbeidersklasse ,de klasse# .die .. ·de .W09,~l"Uim;te 
sche-pt en· in· sto.nd houdt ,heef't re$-t op goede )Voning(3n~ ,-Dat\rom · 
e 1st de R. C • P. :- · · · · · . · · · , , . ·. . ..;: . 
B<e s c h 1 k baa r s t e 1 l·i ~ ~ ~ o. n w.Q.o n·~ ~·l:m~t e 
in _ae· wqn!nge.n -der·: .. ·.our .. g,e·2.tsJ"e: ·v·o:o·r ne t . . . p r 0 ·l e t . 0. r i 0. 0. 't • . - . . , ... 
2 • N a t . 1 o ri. n i i · s o. t 1 e v · o. n h e t · a a Jt. n . ! m i ·n. g s-
bedriJf'· .:· 

De pnrticuliere o.o.nnemer~b~drijven kunnen in ·andere · 
objecten·veel.hogere winsten behn~en dnn bij de bo~ ~oor arbeid~~s-
woningen.- , . . . . , .. · .... · 

. Zolo.ng de annnemers de vrij€1 ~~uze hebben.overde ·door hen 
uit·:te voeren werkzaD.l!lh¢den,zo.l de.aa.r1bo11W van o.~betdersw9ningen.op 
de laatste :plants komen. Niet in d~ verhoging van de ren~nbilitaJ.t 
dex woningbouw,d•w.z·. in het verhogell van de huislnu'en;n~e~ t~l:l,Jroste 
van de huurders ,.:mag de oplossing g~vonden wor~.en·" · · . · ' · 

· Ook de· oontrole van rijkgb'urea'lix en wetlel:opbou,w-J.~sto:nt;i.~s 
is ubsoluut onvoldoende, onid.o.t in d,eze 'Qureo.ux t'nlrtjke hoge' · · '' 
f'unctionarissen verwa.nt zijn nan de' o.rumemerskringen. Uttsl~itend door 
n a "t. i o n a 1 j.__§ __ .~ .... t..J:_£, v. a. n h e t . a a n A. e !' e r s-
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~b e d r ~. t en arbeiderswoninghO~n~e-van de ~e~. 
· gi'bgen en ~sc~-~s, mn de bouw van a.rbeiderswenit,lgen in de 

juiste verhoud:ine; g-ebracht worden·· tot haa.r noodzak~liikheid~. 
· VII. DE DISTRIBUTIE. Illf RANDI:iN DER .ARBEIDERSKLASSE. 

r . . . .. - . . 

; 

· · T-yree· jo.n.r no. het e;i.nde _van de Tweede Imp·eria.l1stlsohe 
Wereldoorlog bestaat niet alleen ·de rantso.enering van 4e vooJ,'Jlarunste 
leven. smiddelen nos onverzwakt voort.. ,maar zijn zelfs de rantsoenen 
opni.euw: verlo.agd.-Lage schatt ing.en geven aun, dat eon voortbesta.a.n 
vtm het systeem·van ra.ntsoenering nog minstens·zal·voortbe$te.an tot 
het eind.e ·van 1955. . . 
· _. ·Evennls in <Puitslancl tris.schen de ecrste en· de tweede wereld-
oorlog het ran~soenerings-syst~om een.hanst perm~ent·ka~akter had, 
dreigt in .deze periode van verval van het kapitalis~e we~iekenmerkt 
-w:ordt door een O:nophoudeliikc rer:~ks vo.n imperialistiscb; ()olitlogcn en 
~.oc1al.e :revoluti~s,het rantsoenering~teem een petme.ne;.t karak:ter I 
te kri;1gen. ~ .. 

· De o.rbeidersklasse kll.n 'dnarom niet volstann . met het eisen 
van verhogi:ng van de -rantsoo:nen~het is, noodza.keliik. het distr1'bUt1e-

.. \ ~~~~rno.t onde~· ,controle. en in ho.nden van de o.rbcidersklas~a to brcn-

'· · ·. · Bet rilrit_sooneringsstelsc.l is con wnpen geworden in h~.nden 

·'· .' 

der bez~tter~ ·om de lonen der o.rb..eidcrs zo lnng mogel'~ tc hou4.en. 
Bij v:rije verkoop der :producten zoil de spanning tussohen kaptta.nl en 
n.rbeiP. zi.,oh $eer :vers··aherpen •. Strijd voor controle- dcr verbru.ike~s 
over het distributie-O.ppn.rna.t be·t·ekcnt dus tevens: STRIJl) VOOit DF 

· VElilBETElt;ING V.AJ BET LOT DER .ARBEIDERSw . 
. ·. VIIl. GE~JKE RECHTEN VOOR RET STJ.J)S- EN BE'l' 

· PLATTELAJifDSPROLETJI...RIAAT. 

·.:, Hci~wel het plo.tteia.ndsproleto.rio.c.t geduren~e Je, tte%'1og 
aJ.s gevolg ~an ~t wegvoerc:n vo.n:- o.rb :Jidskr<s.chte.n en de kudo or 
ontst~e.s;-ote vrQ.ng no.o.r hun we:rkzo.a.mheden,gepo.o.rd c.o.n.de door de 
sobaarste ann landbou.wprodttcten i1nt$to.ne .}loge pr~jzen 4M:rvQD.1 1Sijn .de 

"' ltmdarbe1ders er .gedurende de oorlog in geslo.~gcl do a('htex-&ttlild,Welkt. 
.. h\Ul loonpeil. h!l.d in vergelijking··bij dut van h?t sta.dsp:rolet~io.at _ge- · 

heel otfgrotendeels in te ho.len. . . . .· 
.· ' Reeds thans ppenbanrt zich ec4tor d.e tendon~ .. welke. zich 

'Vooral 1n de Wintel"'ttla.nnden openba"'rt - clcze lonen opnieuw. -t.erug te 
drukken en d~ · a.f'stand tusschen,,stadsproletnrio.rt.t en plnttelo.nds-
proletnriaat,, te herstellen. . · · · --~ 
. · · ·Deze pogingen vindon st eun in do soc io.le wctgeving, we lke 

voor het ple.tlelaridsproletariaJ.t nog altiid ve·rre ten aol:tter is.De 
bewustmnk.ing van deze laatste vr~· ;:\gt . in d.e allereerste plaats zi1n 
.wettelljke geliikstell:f.ng met den staclsarbe:tdcr: " 

Voor G e l ij · k e · s~ o e i a. 1· e · w .e t g e T 1 n g, 
• 

Voor . G e 1 ij k e ._a. .~E .. .Q .... ~ i d s t !J. d voor boeren-
en_ sta.dsarbeider .• 

.... ·, 

Voor G e 1 ij k e · 
\ 

1 a n e n. 

• 
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VIlll. SMEEDT BET BONDGENOOTSCHAP ~ Dll nBINE 
· . BOEREN~ - . . ! . . . . -. 

N1Let ~llee .1 het stads .... en landprol~t~A.aa:t .maa~ ook de _ 
kleine boe~en .zlJil het sla.chto:f'fer vtm de kapital.;ati.'Qhe nit
buiting.La.ngs_ tnl v~ wegen eigent de bezitten- kl.~~~e. 3ich een ..... groot 
deel vo.n de opl>r~ngst van de nrbeid van de· kle&• l:)~~~ toe. 

- _ Hoewel -de n..a-oorlogsche positte Vtm - ~ltP,.e boer ten 
gevo~e yan d_e hoge prijzen van zijn producten ~ ~ •f8emeen beter 
is c1a.Ii ~ijn voor_~orlogse,bestaan de.['.rj,n .tool\ ~ ~~fW'C.arden,~elke 
hem weer kunnen d.qen terugva.llen in a.- o"tlde t'Q't~!\¢t,~"-a.n.ks zijn ru.i
mere geldmiddelen is lllj er niet .in ge§laagd ·~ $.pst~+len,werktuigen 
en ma.ohienes te vernieu-··en of' uit te brei4eD. ~ ~'t-Jlllili:ler 
worden vo.n dtl_leven$m1ddelen enhet dale:n Vlllll to. ~~~.¢ngst vnn zi.fn 
pro~:u.aten.zal 4e kl~ine boer weer volledig h ~- Q\1A(t .a~eliike 
positie terug vq.llen,. - . · ·- . · , .. . - · · -

• _ Wil· het pxool~aria~t .i~et lams op e1l0etl If~ &!'tri.1d voor zi1n 
evrijding ku;nnen voer'"·n;dals mo·et het ~r in ~.11'' ag'n de kleine 

boeren t-ot ~ijn bonQtenoot te ma.ken.gebruik -~a~-.tle•_-~_ d tusschen 
de kleine boeren en he'f knpitanl bestn.ande teSf'J\ll!"t~1,.~ngen~ · 

Bet prolete.rip.at sta.at- da.o.rom· ziJ an~ _atj Jli~'t d.c kleine 
boeren 'O"oor · de volgende mo.Q.tregelen: · · ' --- . _ · " 
n. H ~. R Z ,I E N, I N G . v o. n_. : d e h l .P, .~_JL}\ ~ :tt ~ n,. 

De hYJ>_oth~ckbanken zijn in•·ve.le gevall~ -49·":- :rkelUke be•l't• 
te~s ._. u gl'Qnd de:r ~leine bo_eren~ Velen dea,Q)! )~4en- Jl'1ch in l• 
peruu.meut~ sreeP-- der hy'potheckbo.nken en betalen ~9!. a.:ee::ds ll.oge -
peNontaaes rell.te • gr<?te bed.rng~:p.· o.o.n nflossJ.nt -~- in ¥4ere tlj-
O.en aMSegane hypotheeaJ.re schulclen-. - ·. _ · •- _ -- -

Vele vaa deze l:lypothekeri vertegenwool':d;g,~ ~-s <een ·:Q.ogel' 
-,.Jftc an. d.e Yel;"lc~opw&"'.rde . der nls dekldng ~~~e pon4 eh · 
sa\o•~· De IY.ei:n.e boer is evenwel gehecllt a.~ 40 grcmd. als sr,m~o1 
T&1t· aut\_ • Sleo,bts Verond.erstelqe - OUE?-f'ho.nkel~#,_·, 0-p deze WlJZe r 

blf,;fft bU echter het permanente ui~buitingsobje:e:t.l14t-- }iri>ateekbanken. 
'l•••llet braken ya.n _de maoht der hypothe.ekbnnkeA ovo~ de kleiae · 
.... rent v e t ~ 1 e t i f i a g -van de b.ypothe~o);D11d. alS het to-. 
taa.l TM dee~a,a!!e ren e en iiflossingen me~r ~~Ae -wttt~;:rde van tt• 
I)Or&prol'lkt~l.b atfgesloten hypotheeksohuld bedrailgt ~ · ()ngett.cht- d.e ve..-. 
nieuwingen• · · 
b. ? n t e· 1 .1 ~ ;J a .. i . van het ! a :-.. ~.llf. 1' & .. t • r o n_,g_ 

s f o n d.b 9 z .,1., t,• 
SA 41elt b klein& boer niet zelf eig(i~ van sUn grttl\4 

is, ~ ~, epb~agen van de jn'lr~1tkse pnoht Ilea wenaeer als de 
hyp~d del1 kleine.grondbczJ.ttende ooer. - . 

~ )le1ne po.chter en zi.jn ouders en grootell!ters hebhen u 
de ,. • .,_, PYttllen reeds een to.tule :po.cht:Pr'is "Metao.,ld,welke vele·11~ 
l~ te Y•r.telUka verkoopwa~rde vnn de grond vele malen overtre~. 

OYera~~ vnn de grond door d~ staat,zonder schade-
3=ofe!•111BtV..,zopaciliting tegen geringe pacht ,zi.fu a. l!la..'\tregelen, 
we te~en .a.e-t grondbezittende kapitnal voor· tie ldet.ne bQer 
g~...a aoeten worden~ · · 

•• GoeQ.gpe ~n geina.kkeliJ'kL2.,..L~ i e t v e r ..• l e n 1 n g 
Iu dien de kleine boer wil voorzien in een tijdelUke 

'bohoufte M!1 liquide niddelen, don volt het heni veela.l zwan.r deze te 
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verkrijgen en :i.ndien hiJ er ln sl_aagd#dan .s.J.echts ten kf)ste van hoge .. 
rent~, 

· ·.. Naast de m.ogeliJldl,eid 'tan opno..men van geld bij de hypotheek- '"· 
ba.nlten is de. kleine bo.er ~in het a~emeen _grot~.(~els afhank. elijk 
VM een b.et1 door de ntne=er van SlJ!l p~od'Ucten .. _ ,oQthandelo.ar of 
fabJ-1ek) ve:rst-re~~~eme:rsorediet 1 wanrtoor d ~"''' · · achte oogst als 
tse~~J:heid dient en':ann welke credietverlening ~'. ·/ivoorwa.n.r,le· is ver
bonden,dat de oogst ann de cred~etgever zal wo~ verkoaht.De klei
ne boer wordt hierdoor tevens i~direot-gedwo~ die produc~en te 

. verpouwen,die zijn oredietgever nodig ~eft. · 
··.. Beide c~dietvor1:1en zijn du'tlr en ma.ken, den kleine boer to- · 

tae,J. af'hankelljk V8J.l zijn c~edietgever, Zij s\111 de Toorn,aamst~ midcl_elen, 
wa.a:rmee de P4Pitnalbezitter den kleine boer expll>teerd. 

. Grondige herziening van""bet svsteem •. ._ oredietverlening 
ann den kleine bo.~~ is dringe~d nond~nkelt1k_. ':,: ' ' 

Voor de 9~rlening vnn itc(V~ .d k o o. lflr o f r e n t ~-
1. o o s c r e d 1 e t op gema.-el fke VOI'.'l.'Wtl en door de sto..'l.ts~-; 
tfo.nk en htinr ngentschiippen. .. · • 1

• 

d. tot het· verder uitscbt.tkelen van d~ gr~ha.1a4el, welke een der 
voornnnmst~ uitbutt~rs i~ van de kleine~oeren 1e bet vormen vun 
V§;koop pooperaties VOI'):l' de O.f'zet van. de lnnd~O"mrproducten rcgel
feclit' an de stedelijke kleinhnndel noodzak llf.k. Voor de oprichting 
VCA o.o.nkoop -coope:r:~ti§S in de grote ~teden.Voor d.e bevordering v~n 
d~ oprichting dezer ooopernties door staatssubs-idies. 

. . * . 
e, BeTordering vo.n '£· r o d. u c t 1 e-o o o )? ! r a t, 1 e s. . 

· Op de <l,uur werken ~e grote boeren do9:r het gebruik · vo.n 
l~dbouw-werktuj,:gen en mo.chines;veel. goedkoper 4nn 4e kle;ne,welke 
_9-e;e niet lonend kt.lnnen e.xploteren en evenmin over do-nod~ge 
~dde~en beschi:ltken OlJ ze . o.an te . kopen.,. · 

.. . _ . Als-:_ee~ste_ sto.p op de weg naar een volletke gemeenscho.p 
Ysn snmenwerkende boeren,op de weg naar een o~1st1schwerkend 
boe~endom,moet aan de kleine boeren bewezea worie1 dat hun . 
e~l'>itatie-wijze een ach. terltjk karokter. heeift GJJ ~".· :..;• e;emeenschnppe
liJ,ke exploitatie l!let tlOderne midc.elen .. voordel1get' is_, 

. ' Ret vormen van ¥roduct i~-co6pernt 1~' eoet bevgrcler~. wor'•"'-AT 
dOor het beschikbo.ar stel en van Inft((OUWI!l§:Chrn.ee aan coopertl'L3.ef . 
\terkende bcieren _tegen lsge vergoeding. ·~ 

X. STRIJD 'l'EGEN DE ~~TBUITERS • 
o. ien van de voorna.nmste hinderiiissen op d«t ~ na.~r de volledige 
bewustwording van de arbeidersklo.sse is het geb~ek·aan inzicht in de 
o.o.rd. en. mate van de uitbuiting,wao.ro.an zU 'bl~ttt . .-taat. 

.. . De: oorzao.k hiervo.n i~, do.t -de winstea Ae:r grote bo.nk:en ill ondifiemingen.- ook v~ die,vre~lke tot publioa;tie vo.n 1-~l"':-:· 
gan~aer~swo,ReK;nstrekenlng verpliaht_ztm- zor~dig geheim ~ 

. Het .is n:ooclza.keli,jk6 de arbeidersklnsse · e11 de orl'!le ooeren 
@ boer~narbe1ders_een .volledig inzicht te verstrekken in de 
•erhoudlng tusschcn de behnalde winsten en de u1tbetnnlde lonen . 
tuschen de ·bet~nlde divide.nd~n der. ~yp. otheckb~ en ·ae gevra.;.gde 
~othedekrbente,tusschen de u~tei~delijke verkoo~zen der producten 
e~:. ~ e oeren beto.nlde prlJzen-. 
~ ~~ die van de arbeidersklasse offe~s e1sen voor de wede~-· 

opuouw,noeten beginnen ne~ bet publiceren van h~ boekhoudingen# --
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11 
hun w:i.ns.ten en ht¥1 ink·~rus-'.:::~n: 

OPENING VA.~ DE BOE}mN DER GROTE 01-IDERHEl'JfiN~N VOOR DF CON'I'ROLE 
DOOR DE VAif"vERETHGIHGEN EN FAB:B.IEKS·-COlVti'rE. ~ •· 
be ~PENBAJUUUUKING·yan do onderlinge b trekkingen der 

grootknpito.listen,. . 1 

· Als overul t(-;r worcld best';·0.t er o"k in Nerlcrlnncl een ster
ke banG. tussc:b.en de vijf grote banken;;(1e rest an het bo..nkwez~.m en de 
ind.ustrj_e .· i?P. de :1c...."lclel, De onderlingc '":)o.nd t1::.sschen cle grootbo.nken 
en hu.n sao€mv·i'erken bij G.e kb.pitt:-,c.lvorstrekking o.o.n. industrie en 1:w.n
del··geven hen cen icorslc~ggevende invlo·3d in het gehele econor:J.isc.~:..e 
lcven, ROJJ vertegel1Woo.rcUcers hebbeil zi tting in u1le onderr.~enincen 
van betekenis., . 

Ret oper.~.bcn.rmnken van dit snmenstel irail yertakkingen tus
schen i.nclnstrJ..e ,Jlo.n,del en bo.nkvrezen is noodzi:1..l:e1lik voor het bekencl 
oake:r1 vcm C.e :.cleir:;.e grcep uitbuiters ei1 het aantonen "'Tan het pa'rasi
tnire ~m:r.~lr.te":' ·von···het kupitn1iSl""~e. · 

Heg.istrn.tie -vo.n de aandeelhouc.~ers en obligatiehouders der 
banken,. -:rusts· en~ rnonopo1ies .. Rege1~a.t"i6e :r:n.t.~:,J:~co.tie vnn' cleze lUst en 
en vw·-. de T~h,·;r,ci ee·le structu"·"' vn.n r!r.v.r· nn.:t'"'-rnc~inr.<>-, 

>. -~ " ~;.;;.1~1>cQ.t\s-vcn de ll;ten v;~.!.J (~Li;ebt.~u:ren 1 ~;;~,_i.so.ris"'en en 
procn.l:r:=:.t ic~bo-v_c~ers (ler trusts tncno:_;Jolies en ho.n~Wn 1 rr.et venueldi_rt[:C 'TUn • 
h'Jll bczit c-·n dr.: c..cG-:..1J.1U1C!.ti::; vnn ht.m functi;;s :tn tmclere ondernemingen. 

Niet t::Tl.ec:.1 dcct .::eze grocp het gr:he'le econonische leven oe
heerst1zij behe' rfjt eve::net:ns de regering en. <le :regeringspnlitiek. 
Zij en lnm ::.1llnsie uJ.o9dYCX'i'TO.llten bez'ett.-::n de VO·"'~ri'iar..mste P"Sten in de. 
riinisteries~:r.·ijkstureri'tu,rijksdiE:nsten en instellingen,1eger en vlootil 
nlsoed.e in de· proiTinci.a1e en gemeen'tel;ike b'estuursappnrnten, bec1riiven 
en dienste~J. ~ . . . ,. 

poor oid.clel vo.n c_eze contacten oe:fent het grontk.:.'l.pito.o>l 
zijn · ·iictu.tuu~ onl.ler het mom van eeri democro.t ische sto.o.tsinste1ling 
uit .Op elk nor''ant~-vmo.rop c1it in het b~l~g von ·het grote ko.pitnal 
nooc.znkelijk :is., zijn t;ij -bereicl de knpi to.1lsti,pche sa:tiiJndemooro.tie te 
vervnngen c1nor de o:r;enlijl{.e fascist i-sche dictatuur •. Zij. zijn de lego) .. e 
basis V[.,T. 1:: .. :t fet(:>ois:tle in cle peri ode van cle bu.rgerliike democratic~ 

Hr::t. Yt:::"'iijc'lertng uit o.l'.e openbare posten is een ve;rt·ste:r:~ 
king voor d.e proletnrische kln.sse in hanr stri.id voor de d~vinitieve 
vervo.nging ":Tun c."..e turgerliike regering door <1e proletarische. · 

,. d .. [?..~.t~h-~.~2-E..~~J-~- "7£~ .~.:?-·9c:nkFm,slent.e1ip.d:,~trie~n, d,e mi.inenL __ .· 

l --

~;.~kqrinJ?s-· PTI -c.:rn.:nsp_o~:~~~~z.£!1~ M_~!lopolie, va.Jf de_ buitenla!J::1.~"ch~ 

Q,o.r:.t~1..;:. 
Met clc vcr-,7H:1cring vo.n de invloeclen van het grnotkapita.a4, 

uit c1e s1e".ltelposten in het stn.a.ts.Up:&arne .. t,is ha.:'.r m.ncht nog niet 
verniet:!.gd. Atmto.st:Lng vnn deze positle bi5 de bron, in h1,1n onder
nemi:ngen (.:-J. _b::mltr;Il zelf is noocl2i.lkeliik,door het nat ionnliserr·n, van 
hun beflr~jV8Y.l .~.On 101' !3Chc.cleloosstelling en het inste1len VD.n eon 
s :c_r.:.ts...:n.lonopolic o:p d.o bui tenlo.nrls~hA hnnde.l. 
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XI. S T R I J D T E G E N H E T FA S C I S :U E, 

,-

a., Berecht ing van f'asoisten. 

"" Zo onverzoenl.ijk al.s -de bo'I.U'geois~--.opt:t"eedt tegen Ubei- . 
dersjongeren,die weigeren de kolonia:le volkere:z;t te ~logeii,_rHY_____ · 
hard en onverzo-enliJ'lt zij o:ptreedt te.gen a11·e arbeid.~~·~ .· · 
"barmhart ig", vergevingsgez;ing en soepel treedt zij tepn :ra$Tsten •P. 

Gedwongen .. door haar beloften uit de bezett~e en 
door de druk der arbeidersklasse _zijn er een·aantal maatreselen ge
ncmen tegen de leden der nazie..;.organisaties.De bezittende klaase, 
zich realiserend dat deze in werkeliJ"kheid haar helpera •• e.,«md1r 
genoten zijn tegen het :Proletariaat en de koloniale vo1kere!l1wor~t er zich bij elk stu.k strijd van de· arb eiders duidelijker '9'a!1 bewwn: ,dat 

. de burgerlijke. demooratie onvoldoende waarborgen biedt ?001' de eoso
lidatie van haar heersohappij en wenst daarom haar faso1stisdbe band-
la.p,gers niet van zich te vervreemden. , • .. ' 

Dit verklaart haar buitengewone soepele houd1q t.e..•, de 
politieke delinq)lenten van dit slag ert het voorkomen vau hun bereoh
ting door vrijlatingen G:p grote schaal. 

Ook op ·dit gebied zi.1n Q.e·· b~langen van de, 4rbe14erskle.sae 
lijnrec:ht tegengesteld aa.n di~ ·van de bou.rgeo,isie. . 

· · Geen berecht ing· naar de maatsta:veJI van de bez1ttende klas-
. seQ Niot de houding t.o ... v. de oorlog:voerehde 1mperial1st1sohe kampen r 

mo,g het crite:rium zijn,waarnaa:'r geoordeeld wordt ,.maar de hou41ng t .a.v ~ 
hot :fascis-me,d.e houding t.o.v .. de rassen,vervolging en ftleewerken 
ann de maatregelen tegen de arbeidersklasse,de deportat1e eto. ,. 

_ ' Herziening van alle vonnissen v-olgens deze lllB.atataven. 
Be:eechti:ilg doo:r tribunaals,bestaande uit door de e.rbeid~rs gekozen 
vortegonwoordigers. · . 1 

. Geen bereehting door de bezittende.klasse maar 4()orhet 
p+oletariaat. · 
'b. Z U J_Y.-.LlLtlt.Q __ Y._!_K __ )>_~:FJ .. _J:l E C H T E R L. I J 1t I u· A C H T! 

E~n der kringen,waar met de grootste bere14•111t£beid . 
en de geringste tegenstand de f'ascis:tische_maatregelen •SJR uitge
voerd,\'is ·die ··aer rechterli.ike macht ,welke van hoog tot laag,z1ch be
rocp8nd·op de f'ormele·wettighet.d'der f'asoistische deoftten,4e nazie-
mnatregelen ui tvoerde. · · 

· ~verkiezirig van de rechterltike macht dient c1.e.o.l'Om ale eis 
gesteld te worden tegen de thans door de kapitalist1sohe staat 
geregelde benoemingen. 

Geen nrbeid van politieke delinqttenten tussohen andere ar
beiders tegen lag~ lonen.welke de boll.a.f'ide a.;rbeiders op strae:t zetten, 
maar arbeid- in speciale objecten tegen ann de staat yeryal1end loon. 
Bij gebrek aan voldoen'B.e ~~d: 'Verke-~1;~ van d.e we:rls:ttf<l de.;r _bona
fide urbeid~~D zonder lft~ ing of •n.t:$:~ van ged.E5~ee~r4·~th l>e 
gede~i:r:-eerd*& ••ar de -~ii~.:~\rif_' ·· ·bject• .. ,,•opruimen -~ ....... ~den 
en mJ.Iltair~ ~~rste:r:kt~- _,·or S.S,.i~-~~- . 

M i 1 i....l_q J_!...~-~9-.l?. '".)$~,}~ a 1 -n g~. ·it .·a b e ·w a .P e .I.(~.U 
v a n d e a..q,.f: b ~ d t. __ :r s __ fUL. .. ~ .. ~ ... e r e n 0 ;n d e.; •. ~·J n 1ll 1 «\: 
d e 1 i,i. k e , o n t r o .~J e v a n a,..eJ;Cg b e 1 d e r am .. '-~A 
£ ... £L..92~. e n o o m i t ~:J ;1,· i A d e t;o r m ~ 1 e " e 1,.t ;~ 1, lJ St: 
Ln _!l; e t _ b_~ o __ 1;;_.2:...~-!i' a n - v p l ;J, o o n, 
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· --~ · · Ret· pro)_'·: tariaat kent ... c)ok t .. o .y-.. d.e _oorlog - geen 
neutraliteit. · .. . . 

In de. strijd. tiisschon de j)!'.yJerialistm:s.che staten· en de 
kolonin:J.c -en halflrolonio.le lo.:o.d.en -stant het ~a:r1 · d.e zi.ide der laa.tsten 
tegen dG roo:fzuchtige. i;mperi~listen.., ·In de·.-st 1•:ijd tU.S$Chen staten, 
wo.c.r. liet _.prolefariaO.t _de ll).lj.l.Cht ve:r~c<-verf.t . en ;:i,e Jmperialistische la.n
den,heeft de nrbeidersklnsse t.ot plj cbt; on'il_f::;rl(Jo~nl.i·ik ¢ie arbeiders~ 
sta.Cl.t t•c. verd.cdigel?-. t_egen de im:;?t.:.riC~.list:Lsc)l.e contra-:-revolutie. 
c.. . . NEDE3.IANDSCBE NATIONA.LI~rEIT VCUR OUD_:SP)'JJJESTR_lDBR·S~ , 

Ee.n, ~.a.ii·· dEJ -tieste p.ewljzeh voor ~~.e fat~cj stisch~ sy-~pho:tieen van de 
bo-u.rge'o.isie- wordt. g.el~v.~rd door de wi,ize · wo.:a:rop de Op_d-Spo.njestriiders 
behandeld wordenG · Terwijl bnrmhnrt;LghE·dd g~e1Jredikt. W'Ordt voor · · 
N.SQBer:S, 1I.S,li~ .• K.-ers- en de ~':t'li:nke jongen.s" vun de Waf'fen S.$., 
zijn de eerst·en~'C;lie he1. fcscisme :metterdacd bestreden. in de Spaansche 
burgeroorlog,nog· ·altijd sto.tenloos •~ Zovecl ho..o.st. mnakt de regering 
met de vrijlating vm;1 lret fnscisteni;uig_.dnt do.armee de Nederlandsche 
nationalitei~f.utomp.tisch t,,:ru.g.f.:.rljgt1 zo wetr:Li..g.hao.st mankt zij met het ~ 
teruggeven van d-e Nederlc.ncLsche nationalite-;it o.an de Oud-Spanjestrijders. 
De beste anti-fa~_¢isten w-erf}.en (lcor hun· stJ.tenloosheid het voorwerp 
van 4e dubbele· tachtervolging der· nazi} s, zij -?.ijn nog steeds ·het 
slachto_f,.f'e:r vo.n de vele,voor stntepJ.oze geld.enG.e ;:u.itzonderings-
bepo.lingen •. Dncrom ·sis en wij.: -. . ,. 
DE NEDERIANDSCHE NATIONALITEIT VOOR OliD-SPA"!TJEBT·RIJ])ERS. r 

d. ~SYL-B.ECHT yooR DE SLAC:Ct'TOFFERS DER BUlTENLANDSCHE REACTIE. 
. . \ . 

• De Nederlandsche bourgeoisie cl.e':i.onstreerde ho.o.r solidari-
. teit met het Franco-fascisme niet clle~ni ·voor de tweode wereldoorlog, 
toen zij door het wcigere·n vo.n :ooliti.cke. ~n J·o'odecbe Duitse vluchte
lingen OOk hanr Sym:phatieen VOOr he'f; :f-Ii:>lOr-rGgi8:'!1 kenb~nr mll~kte 1 

ook na de lc.atste O'lrlog on.d.erstrecpt zii ·doz · symphutie.eri nog eens 
door het sluiten van ~'1.nd.clsverctrngen met :Frmi.co:--S]il.nje en het 
UITLEVER.li;N VAN SPi.~..llliSE VLUCI:ITELINGEN .ll..lLT·r DE SP/'Ju'JSE FASCISTISCEE BEtJ!.EN • .. · . . . . .. .. . . . . .. :· , . . . 
Solida.riteii met het Spun;nse nrolet·o.::·io..J.t: . . · · 

(. ASYL-RECHT VOOR {\ .,. T'r:· ,....,. ',... ... · • __ ~ -~~ -:>'-:- ""1-.,.;n:rGll\r; M.:nq~~ 

CONTll.l\. •. ·H~'fi:Vt_; J.Jt...i ..... .i...iJ" · . . . . • • 

.. . · 
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XII. INVOERING. VAN D~ REPUBLIEK EN liE11' EENtr.AUERSTELSEL~ . . 

o.,. Aschaffiag vas de lloQFChie en de .89-U, . 
. De. monarohie,een overblijfsel vo.a het teotaliame leeft iii 

de k~p~tuli.stisc~e maatschapp~.f~g_en ~dere betekeaia 4an !!e van bet 
gorc]jjn; dat de werkel.ijlte verho ,n ver«-.ezelt. ea ala pant,~.P de 
nai;iono.listisohe hetze ztoh oonoentreert. · . 

. · AJ.s overblijt'sel van het·. feod..ale absolutiame ls het 1h TOli 
strekte tegenseling self's metcde ourgerJJjlr..democr,At!aOhe st~t~ft• 

In tljden van grote klassen-spanni~n we~t .4e ~~e 
steeds het verza.melpunt van alle reactionaii'e •leaent~ ~m stromi!l. 
gen 3 wao.romheen zlch de eontra-revolutie groepee~. . : · 

. De Revolutionair Communistische Pc.rti.1leatrUlt oe11$equettt · 
alle beperkingen van de demooratische staat en a1s i!SIIIfl&2nalia.; 
tische klassepartij alle middelen en uitin_&en 'Yb. ~ onailstiicbe 
propago.nda..Z:ij is voor h· t vrije en direote -verlt1e•ea ~ alle beatuuze' 
lichamen. · . 
DAAROM IS Z;tJ R'EPilBLIKEINS EN STRIJM ZIJ V'OOR DE tVJJ!tAJGIII VAN 
DE MONlillCHIE DOOR DE REI'tT.BLlEX. Voor de af'soh.aftt.q "''M alle 
a de li~ke tit e ls en reob:ten. .Aan de direot gekoze!l -rolkife'l"tese~o~ 
ging:m het hoogste beslissingsreoht. · , 
b,. JlFSC~FINQ VAN DE EERSD -KAUER EN DE RAtJ) "f~ ~AD. _ 

Op grond van dezelfde feiten 1$ de R~C.P. telen bet split• 
sen vo.n de volksvertenYoordiging in een Eerste, en een Tweede ltaile~a 
~o.arvo.n de Eerste. Ka.iner sleohts trapsgewijs -ver~ozeni woz-dt en een 
:Permnnent reo.ctiortair ko.raktel' he eft. . · ~ . , · . · 

· Voor de af'sohc.-ffing ·van a.lle sta.a.tsOJ'fll.11e~J"la 4e wet. 
gevende en uitvoerende be~Qeg-dheden•vo.n de, BN*'iftJir loozo .M1S volk 
gekozen. ve:rtegenwoordiging beperken. s lJ ··... ·. .. · 

AfSCRAFFING VAN ·DE EERSTE K.A:MER Et'l DE RAAD VAN S'M'l'E•i, 
de GRONDWETSWIJZIGING ALIEEN DOOR EEN VOLKSREJ'~' . 

r . 

Door m1ddel_ van parlementaire mc.nupule:t~es •ari..n doo~ ~ 
parlement grondwetswijzigingen doorgevoerd.,welke onget1rUt'el4 -~M 
tegen de wil·van ·de ~ote ·~eerderheid der arbeid~rskluae en~ 
c.'?mncrr>+:i~che recbten onderm.i.1nen. Ook de z.g.n. ~e1hnpvt11en 
,;·-.:.I·Ken ciaurao.n mee~Om deze ontrechting van .de ar'be.!4ors tegen te 
go.an strijden wLi voor ·de eis: . . . -
GRONDWETSWIJZIGINGEN· ALtEEN MET DE DlRECTE ~OESTEMM!IO VAl BET 
voLK.;DooR BET m>tmm vMI EEN voLiciRFFERENl>UM. • .. 

XIII~ VOOR DEMOC~TISERING VJJi 1m XIESRECBT. . , 
n" ~.r):~g!_I.lg van ae kiesgereohtigde lee:ftHd1 

· Jongere~ van 18 ja.ar worden door de bezitten4e klaase oud 
genoeg geQ.cht,om te ste"en in de im.perie.listische oorloc.eohte~ niot 
om hun invloed op de politieke gebeurtenissen uit te oeteaen. . 

De bezittende klasse vreest het rad1ca11sme TaD de je~4 
en een versterking van dexro.dicO.le vleugel in het pnrlement. . · 

De revolutionaire part~ de.arentegen stelt siGh QP bet stan~
punt,dat wie volledig is opgenomen in het knpitalisti~ pro~ie
stelsel - zonder enige uitzonderingsbepaling ·- en voor btt lepr, . 
ook oud genoeg is om zijn standpunt t•o.v. systeem en :rectea te 
bepalen en eist derhalve: 
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VERLAGING VAN DE LEEFTIJDSGRENS VOOR BJ]T ACTIEF EN PASSIEF KIESP.ECHT 
TOT 18 JAAR. . . 

b. VOLLEDIGB DOORVOERIN{! ·vJJ.'f HET EVENBJiJDIGHIBIDSSTELSEL;o 

. Revolutionaire m.:l.nd.erheids~o.rtijen wordEn op alle mo~elijke 
manieren gehinderd,wanneer zij o.un d.~; verk;~ezingen wi·llen deelilemen. 
En wanneer zij er ·in slagen., om de ben.odigde gelden ~roor het deol-
nemen ann de verkiezingen en de nodige h~ndtekeningen op te brengen, 
dan verhindert d~ slechts gedeeltelijl~·.'.eid vun d.e evenreuigheid der 
vertegenwoordigiilg hun deelnemen in alle provi:!:1c::i.es en k.iesdistricten. 
Op deze wij.'2!e wordt · het aantal gekozenen voo:f.'[l.l voor de kleine 
nrbeiderspartijen · zo gering mogelUk geYI.euD.en. · 
VOOR DE VOLLEDIGE DOORVOERING VAN BET 3'TELSEL DEH EVENREDIGE " 
VERTEGENWOORQIG!NG :E.r{ VOOR RET . .L\FSCRtJi'FEr\1' DER ZEKERBEIDSSTELLINGEN', 

; . ,. ... " .· . ' 

, c. SCHEIDING VLN KERK EN STAt,T~ 
t 

· Verkle~ring van de godsdje::.1st tot priv~-zaak. Afsc~af'fjng 
van het besteden vo.n openba.re middelen voor. kerlmliike en religieuse 
doeleinden. Kerkeliike en relig:ieuf.:~ gemeensch:J.ppen Tioeten als pri-· 
vate gemet:nscho.ppcJ;l. beschouwd. worden r·w·clk_e hun znken "''Jolkomen 
zelfsta:zidig· dienen te r(~gelen,zonder u.culspro.alc o:J onige steun van 
a...n.dere zijde • 

• XIV. ~OOR EEN 1u1BJEIO:SBi.>- Dr BOE:RM1RfGEHING. 

Ret is een volkomen fout5J)Vr~ g~Ll.ach:e.,d;; arboidercklo.sse 
en de tegep het kapitalisrne rc'be1lercnc1e kleinbnr.g.:.rliike mo,ssa.~·s 
naur de overwinning te lm.nnen le:Llen c1oor hct ;::tellen vo.n ultimo.tums. 

. . Ret·' progro;m vnn ·2Ctie gu.2t ju:~ s't uit. v~.::.n de noodz.:-',o.l\:1 c1e 
strijd der mo.ssa.'.s. ill overeonsternming t:t::: brengt:r. met de eisen, d1e de 
OBJECTIEF revolutionaire situGt::_:0 in een ~~egev5~:r~:·enC..e rcvolutie 
vero.nderen. Ons program is in ge.::n enkel opzicht reforYa.istisch,d.och 
heeft integ~ndeel tot doel REVOLlJTlt:JHAih.f!J inho··.1d te geven aa.n J.e eisen 
der mo.ssa's op een gegeven ogen'bJ: H::, · 

' Het is n.i·et voldoe11C!.e·,cle~"t Ue·t rf:voJ_u_t::o!l~.j~re k.ader .w~et> .. 
dat voor d.e v_-estiging der proletari;::-:,~:}~.:..:; cl.ic:tatu1Jj_' dt:! VE?t.NIE'IIGING 
van de burgerlijke statlt vereist :i.s,. i:ie·J: gar·.·~ ,, r.· mr, .• (l(:"; grole":a:risc:he 
dictatuur te VESTIGEN. De leus: VOOR J~PJ:J LE:3EIDI::_::n ..... EX BOERFNR.FC~·:IT:lUNG 
kan een belangrijke· hefboom zijn bi.i cle vc:r:c.iet igi:ag v.:m rle burgerliike 
stnat. 

Zonls · alle r'·voluties bewu~en hebhen, bli,ift het POLITIE:KE 
bewustzijn ,der masso. 1 s 1 o'ok in een revohxtior:o.ir:' si:cuat:Le ,achter bi.i 
-ae REVOLUTI9NAIRE' inhoud van hun str~.'l<..l. I:-:1 o:p.strcJ.cl gvko:mr:m plo.ttr:.
Ir.:ndsarbeiders en arme boercn, tot 'tJ.'U toe :i.r;. c1J hem rler clercnle :po.r-
tlJen 1 ~ullen er toe kom.en o.r.m hcc.1 o:ps t .:tndi _:;rJ w j_ 1 -:.::_:::.. t inc t e geven door 
die po.rtijen t ·. steunen, we1ke voo:r hen eon b:r3u1t :net het ~vcrlerlen 'be-

. tekenen,doch welke in werJ:::eli.ikheid tot tank· .hcbhcti d.e ·overwinning der 
revolutie te verhinderen (b,v. P.:r;,/d.A., C.P.N~). · 

. · De verroA.<?:v-: · ·:. - -.'~ . ..,~ _, -~- ~ · - - : 11 zullen ·o-p hun heurt 
trnchteri,hun verrp.ua aun.de bel;J.ngen d.er 1r<'-.''""""S te ·...,erbergen achter 
een coa.litie met de burgeJ?lij~>:G pnrtijen,llwe!i.:.ke h1 ,,.., "''l'Y1. nrechtvao.rdi-

•. ,ging 11 moe,t bieden voor het nie!: d.oor;ro::r:cn vo.n eon :::" ... ~' o.list isch 
' :program. De revolutioD,nire pnrt:.j moet c1uurom cle ·,ei.s richten ·tot de 
ver-zoening$ge.~iil,de "o.rbeiC..crs ''·-:?artijc:r:.; BREEKT DE COt, T.TI'f1T'8 MBT DE ' 
BOURGEOISIE,.GRIJFT~ Dl{ Ml'l.CBT, VOBJ-AT :EE:N AR.BEIDERS-.. EN· BOE:t-lliNr..~-,T~o:u _.;'+. 
Voor ons betekent de verb:;,~t~ki.ng de·.':'-·~, .. 0r.'.1 it5~ ;r~:o.-mszins;dat da~.:t:'~ "C> 
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de :proleta.risohe diotatuur tot stand komt en een sooialietisch pro
gram wordt ui tgevoerd.Doch voor de ma.ssa'·S betekent des~ ervaring · 
e~n b~langri.)'ke les .d.ie hen leert dtl.t de· ofrtei..ele :arbeiderspart1'en. 
dle zij hun vertrouwen gaven,HtJN BEIANGEN ook.· nn een ~UK met de 
burgerlijke pe.rtijen niet wens en· te beho.rt igcn. · 

. De leus: ·"voorc een nrbeiders en boerenregering" heett voor 
ons dus geensiline de :_betekenis.,die de reform1stiso48 en Stalinistiscbe 
11 leiders" er aan ZUJ.len pogen te geven.,dooh wordt·d.oor ~ gesteld 
als popularisering van de PROLETJ~ISCBE DIC~ATOUR.~Als 4e maseafe 
h~ :partijen tot een breuk met de burger~ . pa.rtijen dwh;l.gen,.zulle%1 
z~ des te spoediger ook met de reformistisobe en Stoltniatiscbe 
partijen breken en de revolutionnire partij volgen.naarmate deze er 
in ,slnngt de in opstnnd gekomen massa's rondom de l~~en van hanr 
program van a.ctie te mobiliseren. 

Ook in de voor-revolutionaire situatie is de leu.a: BBEEK 
MET DE BOTIRGEOISIE,VOOR EEN .ARBEIDERS- EN BOERFNREll~ING• van . 
belo.ngrijke opvoedende betekenis. De ko.tholieke n.rbe1ders bUv. zuUen 
er te eerder. toe overganrt .met d,e K~V.l'tti t~ brelten,naarm.ate z'i het · 
bewus~zi.1n hebben, dat een dergeliike brdtu~· tot de vorming van een 
o.rbeiders..:.. en boert1nregering lr..o.n bi.1dro.gen. · 

· Tegel'ikertiid z;xl he~_ stelselme.t ig propagercn ·van deze lens 
het wo.nt·rouwen van de nrboiders,die hun steun gnven ann de P.v.d.A. 
en C.P,N.,in de coo.litiereger,.ng verscherpen en do tegenstellingon 
met hun leiding vcrdiepen. · • 

Bet· voorcn v::m dezc lcus hegt tegelHkort~•.t de nadr'ult ~p 
de nodctzc.ak van het. bond.genootscbnp der arb eiders ~t de .arme boeren 
en is etjn belnngri.ik wa:pen in de st:ri.1d tegon het gevaex-,da. .. do boeren 
- ,lit rea.ctie o:p de :politiek vc.n: een coo.liti~reger1ng,wac.x-A$.n een 
''nrbeiclers"pnrtiJ deelneemt - de nrbeidersbeweging d.e rug toelteren 
en :fn?cistische of semi-fascistische element:en steurian. 

XV~ BEHOULT DE VAKBONDEN 14LS STRj"DORG.ANISATIES, 

O.c De vakbewqg=h_r;.&,_g~_g-~_'!er~~E:~}lk.vo.n het s~ao.tsappan.at._ 
Een der belangrijkste kenmerken vcm. · het onderml'-en van de 

dcmocrntische ·rechten der ·a.rbe.idersklnsse is wel het strevea · ve.n ·de 
bezittende klasse om de vakvercnigingen ond.er ha.nr oontrele on vaog • 
. dij te k.rijgen .Door lttidclel va.n een serie van maa.trcgelen. tra.cht zlj het 
terrein van de vakoeweging te be:perken en de va.kbeweg1ng aelt ean 
ban,den te leggen. . 
. . . :·Ret :p;roletaria.nt heeft behoef'te an.n grote ,one.tho.nltel';1ke · 
massa-orgo.nisaties in de striid voer· zHn eoonomische eisen~ Dti.~tom 
strijdt de Revolutionair Communistische Pa.rtiJ onverzoenl4ik teg&n ellte 
mnatreg~l van de bezittcndc kla.sse;.die. 1;:ot doel hecft het Jm.re.kt(Yr van 
2!!f:~·f£rulkeliike str1.1dorgo.niso.tie ao.n de vakbe.weg,;i.ng t(f on.tne~en,tH~. 
verplfOEte arbitrage ~! '6inC!e:nde ili~spro.~ (College van Rijksbem .. ·· e
lna.rs) en tern fie;;mnnente. "dommi~.ies vq.n ,overles" mel verorticnend,2. 
bevoegclheid ( tic t1.ng van de 1u-'6el.·d). De vakbe:weging lent Kad · 
beslissingsrecht over stri.id en staking volledig te reser.vere%1 vol'lr . 
de leden van de organisatie ~elf'.. . · · · . . . 

';CegelUkertijd bestrijdt de .n.c .P. · onverzoenl'~k alle tend·enze~ 
tot·het stichten vo.n kleine sectarische.,z.g. revolutionaire vakb~ndcn, 
welke in wer~lijkheid de uitdrukking zijn va.n het capituleren voor de 
va.k.bond,sbureo.ucratie. · Zij stelt. zieh o:p bet standpunt van de . 

onverzoenlijke stri,id tegen (le vo.kbondsbureguoratie om de 
leidfiig en· dekoe'rs·· VOll de VQ.Jf?ona • 
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Do.t houdt niet in,d..at de R,.C .P. ten nlln tiidc zonder meer op het 
standpunt staat van de versmelti.Tlg van -cw~e bestnande va.ko·rgtl.n±sr~ties. 
Wanneer beide een voldoende massule nnnhang heb'ben om een.;f'actor van 
betekenis in de strijd voor :de eiscn der arbeiderskl~sse te zjin,dan 
kan de vakbOJ+dsbureaucro.t,i.e ook verslo.gen worr1ch door de anntrekkings
krncht vo.n de srtijdbure vukbdmd. op de· lec1en v~n de t otaa.l verbureau
cro.tiseerde ~Ret leeglopen van het N ,1V .v. bij alle grote no:-oorlogsche 
acties voor de belangen der urbeid..ers,het mo.ssaa.l overgaa.n -van de 
N. V ~-V.~leclen naar- de E. V .c. zijn hiervan het ·a..uideJ:.i.ike .bewij~. 

Vo:n het nllergl"ootste belo.ng bij de vro.ag eenheid of split
sing v~ v?-kcentrales zijn clus zowe1 C.e·.Grootte dezer orgunisa.ties 
als de bo.~J:§.:_.~aarrop cle ~h~~9:_}>~~~?1• . 

b • .A.fschaffi;g£·· van- cle Qrbeiti,~beu.rs. 

· ·. Ntet alleEm · o:oor :c1.et oncter stantscsntrole stellen v~ cle 
'\!'ekb.onden· tra.cht· ·.de·· bezittonq..e klo.ss·e de ".bectri.ifsvrec.e", _; · . 
d.w.z. ·de stri;jclJ~-z~- on~erw-c•rpenheid van-·cle:··arbetderskle.ss~,.te hand
hav~n;~ao.r oo~. ·_?..o.C?r het .p-~~ect· in$~i.ipen . 9P'~de· . .- arbeiclsmar-~ •., In, : _ 
perJ.oden vrm $C.::i.o.o.rste a.r:m gef3Choolrle nr]JGJ,d:skraqhten ·on:t.::;ta.:-:-.t ·•de · · 
'tendenz tot· het '1weg1-c.o:pen" Yo.n d.e: arbelCt.ers-.';dQor::de~ en en ··werk:gever 
biJ de o.ndere,;·hetgeen het mo.cb.tsbevcu:3t'zi.in r.'!~::: c-.~:'',:J&i.ders ve·rster~·.-e:n 
de' neiging doet ontstaan· tat het stellen. van ·eisen en het .. uitbreken 
van conflicten nevordert<! . . . . '·,· : ... · ·'- .' 

In deze perioden "'Terbiedt de bezittende klasse ct'aa~m cloor 
midc"..el van ha.ar r.egering het verunderen van b$trekking. do·or de ar- .: . 
beiC.ers zonder · t 6estemming van cle a;rbe idsbeurs. . .. . · ·· · · 

. . De functie van de aroeidsbeurs is princiJJieel gew'~iz:~gd. 
Van ontmoetingspunt van vraag en ~anbocL van arbeidskraoh.ten is. zii 
geworc.1en tot. een instrument met dictatoria.le bevoeg1heden tesen de 
arbeidersklasse,clat een direct loondrukkende werking uitoe#ent. ' 
. Daarnatist heeft de arbe:t¢tsbeu.rs in tijden van werklbosheid 

de :f\mctie van controle-apparaat bij de uitbe:Paling van de werk.lozen..: 
steun en als instituut voor het recruteren van arbeiders voor de werk-
versoha.f'fing qp_,cle voorwaarclen van zwaur wex-k tagen l~ag· "loo~"· ··. 

De arbe~ctsbeurs is zri>_ encl.e ~0~~,_ in ~ff' "h~ogr'-· als ·in de ·. 
la$.gconjunotuu.r geworden tr,-: een t:,c,..:..:~ C.u a:r·;;~i(\ersklass·e · ger~chte': ·~-
inste1llirig" ~:e1Y::A _gf_f?_£~f'fum een dringende ·eis · voor het 'Proleta..ri~· 
aat a~ · ·: ...... 

xvr.·· SOLIDARITEIT MET DE KOLONIA~ VOLKEREN •. ' .. 

. De vo'Ornaamste bondgenoot van het wereldproletaria.n.t wqrr:lt 
ongetwijfeld gevoiUid door de grote. massa der koloniale en ha.lfk·~loni- · 
ale landen,welke 'met het proletar·:· t=~.at het voo_rnaamste slachtoff.er :. 
van de uitbuiting (ioo:r de vezittende klasse zi.in. 

. :De .. revolutionaire energie i ;;2lke opgehoopt is in deze kolo-
niale me.~" a. en hen v-o.n tiid .tot tijcl e&J.:. ;.,'>>:C _;;.~ r")P t.egen de imperi_. 
alistische overheersing deed. ondernemen om ha0r zc..i..,:.::. ;;:;-::e.:':".~i~hei.d. te 
~(3rovereri,heeft no. de Tweecle Imperio.· istische W~rpldoorlog een _:.__ ,~'!-,+.. 
verl,t.rege:p. als· no oi t t evorf(n, I . . · · 

·. · Met de IndonesiJ?s en Indo-Chinezen voorop stri1den de . 
millioenen1!lB.~811 1 R de.r ·koloniaal uitgebuiten eerr~ Stl:'i..1d Op +even en d.ood 
tego:Q ::1et gehc1e ·~-r,:.,..~1r1-t>n-nr>,..:.;"'\-lc-·y>;>_,:.,t t··ngtvolge van: d.~z·e--stormlopen 
·-~-, .. ,... k'l,- . ... •-:>+ ,, -!· - .. -. . " . + :> . . . . • . ~· t •.' . ,1. lt . . .... ,~·-···-- € .. '·"'·'·. ·. D~, ... en op Zljn gron,...;v,es .... n .wan1.re •. 

-~-:,_.;-.· . .:- .. - .. et,u·:.'::..ao.t ~en ; D. <f:e e =.,rs~ . .f. (taD.ts dart·· vail de ui t-
bui·t/'1'' 1

<.·. ·• '"':l<j'•-lstjq(>be mogend]-ir->(1\'1' 1~~o"'f' -:~ct' tuilk deze.,koloninle 
'i.J ~ _.... _... .•_J,.' "'":·'-·'-' .. - .. -~ - ...... ·_ •... ·.. •· .• ......... !..: .. :;·--·· ·- _..... • ,: ~~-.. • 
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. • .IT':'l'IOV(:Jj :Hc,c.rr sin 1W28't.:<l'I9V 
9~1 ;.! ~:.~ r"'r -~~ ~-a r: (_) ':t •'".<:: ~:; ~-~ :·:· ·-:: ~-- :1 c .. ~:~ ... ( :-, --y X if f) E1~.t 8 ~~; r: (".~-~ ,-: ·r ~)Jj ~-!- ~:-~~ .. -;_ . -

~~~~ L:.·~ ~ :j ~-,~ ~ ;,[~D ,,~';[ ~;~ •. ~, '; ,' j t~ ';: ,,~' .' ~~ ~ ':: ::·:~;~( ~; :: . ':~: (:;:~~~F~,.;,~H~ 
:~~1~!~~~~~~t~~~f~'~iq~~:r~~I1~~~t~~;~~:1;~~!s,1~s.ti~,!t~----

o on a e vo en e e sen~ . 
· _:: · . E!k overheersend imoeria.lisEe ma.akt in z·ijh _koloniale 

gebieden _ voor het · ui toefenen v~n zijn heerschn:pp~1 gebru1k van een gro
te laag inp.eemsche bondg·noten,welke als anbtena.nr in het bestuurs
apparaat,apzichters .in.de cultures_ en fabrieken in de koloniale lan-
den een apa.rte sociale laag (ka.~te) :v-ormt. . -

Wanneer het overhe~rsend imp~rialisme in moe1ll1ke omstan
digheden ~erkecrt en de koloniale vrijheidsstr~d losbarst,tracht deze 
bevoorreohte laa.g om te vormen in een zelfsta.ndige bott:tgeoisie,zelf
standig eigenao.r t-e worden vnn productie-midrlelen etc, kortom een 
zelfsto.ndig lta.pitalisme te worden. . 

. Zowel door hnar sociale positie als hanr dn~ruit vo~rt-
komend meerder intellectualisme neemt deze la~g in de eerste fase 
van de strijd de leiding van de koloniale revolutie~welke zij traoht 
diensbaar te mo.ken en om te vormen·voor ho.ar eigen doeleinden. 

In het verdere "terloop van de kolo:aio.le revolutie komt __ er 
onvermijdelijk een tegenstelling tusschen de revolutionaire ~te mo.s
so. .van arbeiders en arme boeren,welke de strijcl uitsluitend vaeren, 
om verlo.st te..v4:r:den van ·de. uitbuiting. ven- .du.sh . .een..pro.let.n.racll. ~ .. ..: ..... ~ ... 
ka~·-el:" 'litlf~· .~~en- .d~ Ol'J"koinende'~~ko1on:i-rul:e _[)tt:tro.~gecrl:ad.e<~111'e'lkel:~~ee~: ;_nJr.eu-.. we gDoep·'ui"iiUiU'lfSJ~ilc~,o,~J: .,:_,_t-i.:=J;",,:;I ~:r- .. _ ,:·· -~,-~, ~~.-:: .:f"'.'-.·O£f~.r.~·f.t~·-1v~<:j:; 

· · _ · DeJ?j_e zwakke nog niet geoansolid~~;rtde ·:,bourg•e:Ls.i"a · is.~:he~:::-~ '• 
,, . ~t a~~ ·fYI ef!g!fJ ~~~t Ode. 'tr!fJ.'¢.~t1m:'i~~~.:£~~ '"Bt~l-·OX'>p ~der:Le:rimei boer en. . 
' ·- 'f3'ii arbe'i?d~s '-!J:J ~::tov-ei"~<e'~iiaisf~, -'~;.Ft;QJcker(9n (_;e&J. ':<"Z:®ke r~IIJ;~~:.;. J.:J.rm 
II-wJdjttlfe:l~~tt,t.§t:Ie·en~brondge'il'ooo:s:cilfu.:P 'met· ·-liet ovelti&ex-seud,·i~r.ii-
alism~ ,:t e _komentli&tl~e,re-n ll-1~§.1-u:tte:n:a:. t~bl~ st~nd . k8:n: ·.:k*-n .Jop- J'bnsis~::v.a.a:r. .. 
een -S"om»t6lnF!iJc1at:-On.et !~geffemtl:ukE'tl~Sllo.ali;l? ,"1"a.'lS-~he"'t- .2 rol~ai'!isohe re
v8hi~i\5na!l-r@~§i?e~ :f:trj·de~1:Pe"i-G1'Ut;~.b~~~~~i [~G(Z&.n~1'J .. -fnt~.luft.'):J.lliit;ing:JV.uf 
de massa."s inhoudt,waarbi.1 het· overh~~:·rsend. imperialism• de vorming 
vo.n een koloniaa.le. b-o,,.rgeoisie toesto.nt. - _ . _ 

D~t mag voor het we:teld1Jro-leto.ria.at ge·en O.n;ileiding. zUn, 
om de koloniale ouxweriteling de rug toe te k.eren,omd.a.t :d.~ze niet ann -
nideale 11 ·normen ·voJ:Uoet .•. J~is't da.o.rdoor ~ou immers- aa.n- de i!Jlperialis
ten de vt.ije .liand-worden gel!riten,bij het neerslan.n van d.e ko~onit\le 
revolutie met·inbegrip van het proletorisch element en aonder -de 
ono.fhankelijkhe id op het "moeder lo.nd" t e veroveren, besta.at YO":t het 
koloninle proleto.rio.a.t en de boerenmo.sso.#s niet de mogel'1khe1d om de 
revoluti.e voort te zetten. . 

Alleen . door het eisen vo.n d;.e vplledige zel.fsto.ndigheid en 
het terQgtrekken vo.n nlle troepen .der imperinlistiS.che mogendheden 
lam het proleto.:tio.c:t zowel het eigen impe;r:-io.lisme een zwo.re slag toe
brengen als de kOloninle mo.ssa's in sto.at stellen met de koloniale 
bourgeoisie af te rekenen,a'Zonder. de steun van het imperia.lisme ka.n 
de zowel ntlmlneriek nls militair-en e-cono~~sch zwakk.e ]tolonio.le 
bourgeoisie de prol~te.risohe stormloop niet het hoof'd bied.en. 

Ret.Nederla.ndsche proleto.:rip.a.t ko.n do.c.rom nooit het compro
mis v~ .d~ e~_g~~,-b<?urgeoisie met __ d_~- In<tonesiS.£~e J:,o~£eoisie on~e:_'!_ 4 , 
st~~n '"~:r :~"'t~~~~Q. ~g p~_,es.~~- ~'H¥?·-.bSW: fpp:q_tl~~~-~-'-~~~M~ ~~J .n 

4.Alleen :-ona~ci~~;ft! ··::,~ ~ri~±l~ri_'cr'ftut£ ' ·.~· .~;;::;C::!' ·~1"·-+~~~J\<·~:.-~:~ .. ~-=:~::~~;r·~.~~<:: 
.- .•. _ .. -_ ~·-~ ,..LJ,• ·~· -'.T ·.:.. · .. L ··.c-·~A- r..;~.,_ . .!t~..Ji::l•J -..tw . ..... w' 

Jf1 r ·_ e: · · · -V~:&·- , tJ;p: ·e~'t_~p.~k! ~,-~. "--" 
!': ,- h :~ ,·, 0G7; . , · :'ib~t e,cte ~ .- e,t 'Ui:tze~mei): rV -.tij{i;to..i.i':e.n·,, ~ r-rg.•') ~ r ;" hrr 

r:~o..:x·- :·y J ~ 2 e~. -~ -n ··.iJQ .u : .. ct -tr<7 _ <rer?..n ·. · c.in- .. en. r _Os?.etl,;. ~·~p.~.'v'~~t.- ?1~~~;·j . 
. Qll . . 1 -~, --. :'· r-.- .. •SG e ~ , ~OG>~Xlt~.SllS -Q.rt'j ~)hi•~;.,.,. 

·}n ._ $~J •_:-::;~~~;:_i:;::i~":J~:;i~'~;,;~l j~~;~;~;~~T~}:r~~:~~i ~);;I~;~~~~-: 
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·geoisie en voor c1e. prolctaripohe revoJ.xrti.e in Holland. en IndonesJ.e. 

XVII. · • DE STRI~TD TEGEN HET tMPERIALISME;EN 
DE IMPERlLLIS'J:'ISCHE-OORLOG. 

·secLe:rt het einde -van cLe !J?vrP.ecleC'Im:perialistische Wereldoor
log is het·wa:pengekletter·op ~e aarclbol nog niet verstomd geweest 
en reeds onmhV~.el'1k nG. het. 'beeindig<;:n van de oorlog begon ·.de hergroe
pering der grote mogencl..heden en de voorborcdding van. een -ni\mlWe 
oorlog, van neg grote:r. oravt'.ng dan d.e vorige ~ 

·De ideblc,gische vonrbereiding,de oorlogspropagnndo. onder 
de arbeidersmassa."_s· va.n de gehele wereld··ondeJ. .. de hedriegelqke 
lfO.t ionn.list ische fr~ses is iil vollo sang. . 

Werden no. de Eerste Imperialist:i,sche Volkercnslao]lting de 
mo.sso.'s bedrogcn door de opvoeriD.g vo.n de tro.gie-o·omeriie van de 
Volk.erenbond ·-· het,..; instutuut van rove.rs ,wab.r de· g\"'heime diplomatie 
de ko.mpen · voor de nieuwe oorlog groepccrC!.G · ~- , th'lns na de Twer:·de 
Imperia.li~tische Oorlog wordt met do U.N. 0. ;... Orgo.nisn.ti.e va.n ·de · 

· "\Terenigcle 11 Nnties ·- getra.cht op d.~ zol:fde wiize de urbeidersF_lnsq:e 
po.ssief te houd-en t~o.v., het vro.ugstuk vnn het lot .der volkeren en 
de beslissing over oorlog en vrede.over·te laten. o.o.n de :re-geringen, 
de diplomaten en de genera.le stnven:. -

· De Vierde Internatio:no.le ·en haa.:r .Nec'-erlandsche sectie de 
. R. C,. P. 'verwcrpen mBt o.fkeer en' veron·::;wc.arclig;ing d~ he,tz•prO.;l;aganQ.o. / 

der bezi ttencle klaspe Jlhaar begrippen vnn "-eE:::t•" .• '-'bloed." ·: · 'rae~ en . 
va.derland.t onder Welke schoonklinkend-c :Le,uzen de OOJlrgeOisie b.n.e.r Wa.l-
gelijke bege.crte nae.r bui t en winst T"erbergt. ·. ' · . · · _ · . 

Evenmtn 1cten c:e a.:t~b~id.ers· V[tD O.e Vicrfte.. Int.ernati-onn.le'. . 
zich verblincLen di:Jor de bu.rge.rliike -1'!\C.L:':t;.crL 1 cv::he leuzen ve.n "ontwa...;_ 
paning" 'en "neutral1.teit 1'.;w~Ece ._"::iJ,,"y, C!e i·e~'0rmisu.i.sohe p.a.rtiien.··' 
van de socfao.l-clemoeratie en het sttdinisme tlmns .evem&':"nS wo:rd.en · 1 · 

gepropagcerd. Onder de bed.riegeliik,r, leu zen VD.ll Vo!kenbond -en U,.N .0. , 
wordt de geweldige b~wcpeningswodl~~np verborgen ~ r1elke re"en..s. in de 
eerste na-oorlogsche j ~rci1 circe.. con derde van n.J.-le na.tiona.le bcgro-
tingen opeist. · . 

· Het is niet de tn.nk vo.n r;:)-:m arbeid.er3part,i vetro1ll1en .te 
wekken in de vrilw'illige on~c7ra:pcn~u:!g d~1or· de imperialistisch.e ko:mp~n 
zelf ,maD.r te streven naar cle ontw~peri':ing~ ·vnn de bezit+-ende klo.sse · · 
door de niet hA%1t.t:ende klasscn. Het :prolotnriuat 1-.an dit d<;;el ech.ter 
niet oe"reT1ce'!1. io!!U.er · tZclizeir tA ,,,,~"''~""T'~"YJ!en. . . 

De Rev~ Co.mm~-?0-r-c\j ~r~ii,J.. d.cw.i=:-:·· voor .de &f$c~fi.iF&~.'V:9:A . 
a,et _s·~n9-_BcJ.e_~er :met zijn kc.ste van o.n.n ·de ·to~itten~ie1'tlas~:;c venw.:r .. ··.., 
Deroeps-off'iciereri.: dut een V'oortdurend cl.ubhel g::.:: ... c...:~:.:. vorm.t van te 
··;rorden ::noegesleept in eE.n imperiali:Stisclle o0riog en van w:1pen voor 
cen fascistische machtsgreep. - . · · . . 

.. He:t p:rog:ra:ni V'an cle Vierc.c InteJ.~na.t ionc.le tegen de. . 
imper.it:dist~.sche oorlog en. tegen de belc.nghcb'bencle ;ta.pen'fa.brik:o.nten 
is~ ·· . - ·· · - . · , . 

. OT\f'IEIGENING EN .ARBEIDERSCm:r~J.OLE OVER DE OORLOGSUIDUSTRIE. 

GEE1J MJJ~ ·EN GEEN CENT VOOB DE. BTJRGERLfK.i REGERING;HET 
IJjGER DER GENERL.liL2 0.!!' DE IMFl_._(d_0Ll3TISC1lE OORWG •. 

GEJJ~N B}i'!IJ'i\"PENIN~~sFftcr'R/\M ·111:\·~n, .. Ft:;·r PROc+BJill-vl)l _WEB.KEN VfJ§ 
A1Gn!f.G:i::.N NUT1'1 . . > . • • '· 

---
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vot.LED IG-E OWEANKELf'Jeal!m '-V.L'..N DE ARBJt~mne-mw-.L\."NISAT IES 
VAN CONTROl,;& 'V-'AB Mti.ITl' .. IRE ZIJDE. OF V.l~lT_:.;l)E POLIT"IB •. 

• ' ~- '-- ' • ', • ~ ' - .~, ....... *' -:~ . :_ . 

ALGEIIE.tE.~CHAFFING YiUT.DE G~DlE- Dil'LO:M.t'lTIE, 
POB!.W..A.T!E VAN l .. LLE VEBDM.GEN EN OVEREENKOMSTEN· IN VOOR DE 
J.BBEIDERS V.ERSTJ.J'Jml':t.RE T.t'l.AL. UITTREDEN UIT DE U .N .-0 • ~ -·----·-- ~- ---

·• J;>EE!Nl)l~ING V/U1- DE SCEATTENVERSLINDENDE ZWENDEL DER
n VEBENIGDE" NATIES. 

-
MILITA:tBE OPV'OEDING EN BE'!1APENING V:.AN DE ARBEIDERS EN 
BOEREN ONDER ONMIDDELiKE CONTROLE VAN ARBE]J)ERS EN BOERFN 
COMITE'S• 

S':PICJriij:N!} VAN MILITAIRE SCHOLEN TOT OPLEIDING VAN BEVEL
HEBBERS UIT DE KRINGEN V..tUT DE WERKENDFN- Etl N.A,.\R KEUZE V.LUT 
DE ARBEIDERS-ORG.ANIS!:~T IES •· . . . . 
VERVf~GING V.Ml EET S'l'AANDE,D.W 10 Z. IN Kl'-~.ZERNES ONDERGE
BlUiCHTE LEGER,DOOR EFN VOORTDUREND MET DE FABRIEKEN-, 
MIJNEN EN BOERDERIJ:EN IN VERBINDING STA!J.NDE VOLKSMILITIE. 

De imperialist·ische oorlog is de voortzetting en verscher-
phl.g van de burgerliike roof"politielt. De strijd van het proletariaa.t ~ 
t_egen. de oorlog is d-e voortzetting en verscherping van zijn · 
klos~enstrijd. · 

. .De.imperialistische bourgeoisie heherrst de wereld. In 
overeenstemming met. haar diepste wezen zijn de oorlogep tusschen de 
ve;rschillende 'ko.pito.listische lo.nC.en - ook de Eerste en Tweede 
Wereldoor!og - Wperialistische coorlogen,ondo.nks het feit,dat 
onclerdelen. von :de ... zc oorl,ogen een. a.nuer karakter ~en hebben - ' 
hetzij als natiQ-nale bevrijdingsoorlog (China, de koloniale landen), 
.het'Zij als ve.r~ediging vtm de nrbeiclerssto.at tegen de~·.:aanvo.llen van. 
de itnperiP.listisehe intenentie{Sowjet-Unie)• 

. · Het :i.s daa.ro~ de plicht van het internationale proletari
aa.t ,pm tijd:ep.s a.e· itnpetialist;ische oorlog de klassenstrijd voort te 
zetten voo~ de +J.-~derlaa.g van beicle im:perial::i.sf ::tschP kF~.tl".1')en en voor 
de 6ver.wj_nniri:g van het proletariaa.t .Een "bondgenootscho.p 11 tusschen 
het pro-letariant ,en het oorlogv-6erend imperinlism.e is danrom 
uitgesloten,omdo.t het de onderwe,rping_ van het proleto.rino.t a.an de · 
besittende klasse en het afsta.nd O.o.en van de klassenstri1d betekent. 

. . De arbeiderskl{i.s'se -moet dno.rom streven nanr de omzett ing 
van de imperialistische on~log ~n de burgeroorlog en beschouwt dien-. 
tengevolge de nederlaa.g van het "eigen" imperialisme a_ls het· 
kleinste kwnnd. · 

In de striid tusschen het imperi~lisme en cle nanr vriiheid 
strijdende kol~niale en halfkoloniale lnnden en die tegcn de arbeiders
staat 6 strijd het · proletnrio.at beW1.1$t voor de nerlerlaag van het imperi-
alist isohe kaJnp. _ · .. 

De voorno.a.mste leuzen in d.c stri id. t e:gen c1e imperialist iscbe 
oorlog blijven derhalve ook nu nog de leuzen van Karl Liebknecht: 
De hoofdv~and staut in eigen land ·en vo.n Kurl Marx: 
"Pi'ole~a.r e:s ·ar1e:r Ianaen :verell..i:.gjj .. }:f_~.· . . 

. . u~t hootde van hit impe~r~al~stische karakte·r van de 
Tweede Wereldoorlog kan het p;roleto.rio.o.t do.aro.m - op. stro.:ffe van . zjjn 
eigen uiteenva.llen ann_ elko.ar vijo.ndige ko.mpen···n.iet toestao.n,do.t de 
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overv~Jnnende im:perialisten he~:. J!rDlct<.:;.rir.l.nt in de overwonnen imperi
o.listische landen een verdubbe1de: uitbuiting docm ondergaan. 

· · · De Vierde Internntion!:l.le en ha.~1..r Nc:lerlandsche Sectie de 
R.C •. P .,strijden d.erJ::to.lve onverzce:nlijk tegen het opleg~en van herstel
betalingen ann de ovcrwonnenlnnd.~.;;n, welke ui teindeliik gedragen worden 
door het proletu.riao,t van clie landen. 1 tegen elke vorm van anexatie 
en ontmo.ntel:igng ,va:q.~;~abr1eken,wel~e maatregelen uiteindeli.ik geen nn
der gev.olg hebbe1:1 .:dnri de totnle ui t.plunderi:ilg van .het:. •pr,oletariant. 

·· · ·· De R.C~P. roept intege~clce~,op to.t de·.groot~rt ~qg~lijke 
intern[\tionc.le ·. solLl:ariteit, in de·.eerste :p-lants .me.t het proletariant 
der ov.ervronnen 4anclen..,welke het zwnarst het·· slnchtoff.er van de voor-
bije imperinlist,ische oorlog zijne · · ·~ 

VERDEDIGING VAN DE SOWJET..-UN:tE. 
. i 

In october 19~~'7 wierpen de ~egevierende Russische arbeiders 
en kle~ne boeren. hat kapito.listj.sche Kerensky--regiem omver en 
vestigdon de eerste prmletnrisohe s~aat der wereld. Onder leiding van 
l..en.in en Trotzlcy' wercLen tal van socialisntie-mantr:egelen do(')rgevoerd, 
welke van ingriipende bctekenis wc.r~n zowel voor het Ru.asische als voor 
het- gehelo wereldproletnri.'J.a.t. 

' Gcsteund. clo0r de internat i.onn.le solidari tei t cler o.rbeiders 
eri kolon_inle vollwren vr.n de ge:g..cle werelcl,w'ist de jonge Russische 
So\1jet-sto.o.t c::.e 'teren igde stormlopen 1ra.n het wereldimperialisme t.e 
\1efilrsto.an en z icl1 te hrmclha.ven, Dc;:.ze e :::rst e ave :!:'Winning vo.n het pro
leturio.nt o:p het .ka:p:I.-:.~tli.:n::.e Wt·::cc1. slochts ton k0ste vnn enorme of'fers 
behuo.ld.-

.. i1f:1:3 govoJ.g vo.n. de n.o·~1e;,1Qag Ynn cl~:: rr~volut ie · ip <le vnnr-
namiste kupitnlist ische landen-. ir,.. o.E: cer:st_o ··plno.ts Du;i.t~la~d-- en 
vo.n. C..c achtcrlijke Russische eco.nvmie vormde zich in de Sdwjet ... $tn':1t een 
e:riormc. 'bu;coc:ucra.tie.~welke .door b.c~::ri- .nationalistis,che'-poli:tiek · 
de oe:lOJ;J.g€:o, V~:m: :·:iS t Wt~l'C:;J..dp-rolet~ .. +'i~O.t ao.n:·:q.at;ir :e·igen be'lt,tngen O_nder- • 
gesqhi~ ~rc:a::,>:to;. Ondcmks de .c1ireet -c0nt,ra-.rev9ltt.ti6naf;re buitenla.nd
scl:e politick vt'.n de Stnlin . .-bure&-P.-cro.tJe :en ·hnar··anntastin:g van de 
Sow_jet:-.d~mo,crat~o, oncl[Ulks ho.ar pa~ns.i t~r.~n,d. ~a;r_[)Jctet~b~staan i~ c1e 
Sow jet Upie ae t-;;ee voornac..ms.t-e, t:en--~s-~;~~ y:nn. ~6.~ · g~ootst mogelnke 
offers. b,e;h?. .. '" 1c1~.ir?~ulto.ten van de:.Octob~;r:-..oJnyrep..t~~~n~. pog;· voort: . 

. . h§~; ~E::rn~YP~~·.c~~8}.1J)s: . be Z~l; ~ •. )Tl).!l,~-~s'-f?• -"~f£>_4.'\l;~~.;t:~m~ £~-~-~eE_ 
·· en net mono·poTie "r~n:·.UP .. rJ;lJ-:::.tr;.m.:.LI).tlCi~pne no.n,de..L. 

:---' -· ~· •• , •• 1 . .: ,·.'•• :;· .. r.·~~ ··:-· ~ ~· •···-.·~-.""'!"'l'"'~~, 1.1, .. ·,;,. }:.-J ,., !. : .~ •,,.. ~-~ 

· · · Ondo.nks het para$it.o:rend ·karal(t·ei: van ~ao .~eb.iibratie ver-
'hinderen deze beide kemnerken vart ·.do O.rbeicte.rssto..-.t,(1at' de uitbuiting 
in de Sowj.et-Uniq een permanent· ·en· k.:t~i't.<?-.li's't isch klirnlrter kr~-lgt 
en het btnncndri'--:tgen vnn h;:~t buitenlun ·se i'in·"':ilCJ..ers- en 
monopolik.apito.a_l in de Sowjet'-.eco:llomi~. ·. · 

Be ide kenmerken betekenet:, do.t aan ·eeri herstel vo.n de 
kapito.listische verhoud.ingon in Rt.:island ecn openliike contra
revolutie v0oraf zou m ··cten g:''.e.n .. · Het ·znn voor:.il fleze 0ontr.tt':"' 
revolutie en dit opensluito~ voo:r: CJ.e ko.pitnlistische eoonom.le.¢irelke 
Eet doel vo:cmen van de door· de imperialj_st ische mo.genahe--l.en beo"gde 

.. , oorlog tege:n de Sowjet-Unie. · . , . . . 
Het wereldprole~;tri-.o.t .• -c~.n.t elke_:$:tl'l,p in O:e ri'ehtinl? van cle 

proleto.rische rcvolu-tie mut m1orroe off~rs. i:1'1qt ·hf~,ta'J.P.:Q.;,dat ,z~ch sl~chts 
ten koste van de ol'1"' iJ,.i: __ '.' -'>; i:"s':'.r_,ning ·~:·c;::;:\r:Lt~:r<~s~,worste:lt ,kan niet 
lichtzinnig ~::C':_,,:~~.nc:. <loen ·(j.'.ln. c:.c ·i:.~r.c:D~:te :r::·0sultaten,omtia.t deze 
resultnten _niet l;.~rolmc~akt 11 en '' icler~c:l 1 '' zijn .Het :Qwe't· <in·c..::gendeel 

<' 

,, 



22 
elk behaa.ld ~oordeel,elke op de bourgeo~sie· vero~er.de stelling uit· ·· 
al.le U.Ch.t verdedig~-en .. ke.n ze in geen geval zonder stl'11d ·()pg~en·. 
. · ~om heett de· ar.beidersklasse van de gehele- werP-ld de . 

taak a= d~ veroT9ringen van de Oetoberrevolutie te .verdedigen.tegen . 
alle ka.pitallst~sche interventi& 1n. Tege.l1.1kert\1d heett het prolete.
·riaat de taak om af te rekenen met de Sowjet-b'\.U'eaucratie,welker 
eontra.-revoluttonaire politiek een steeds ernstiger geva.ar wordt voor· 
de arbeidersklasse. 

De wijze waarop. de Trotzkistische International.e de s.u. 
verdedigt vetschi1t echter hemelsbreed met die der Stal1B-bureaucratie; 
'l'ellte o:p haar wij.ee eveneens de, Sowjet-Unie verdedi~. 

. Te~l <\e S.,jet-bereaucratie haar voornaam.Ste kracht soekt 
in het sluiten van.bf)nd_g~nootsc)lappen met kapitalistische landen en 
aan deze uiteraard wankele,dubbelzinnige en tijdelijk.e bondge11ootschap- ·. 
pen de politiek van de ccmmunistische parti.ien ondergesch1kt aaakt 

1 

ea de ~trijd der arbeidersklasse opoffert - zodoende de enig werkeli~~ 1 

en bli.*ende bondgenoot van de Sowjet-Unie opofferend aan de tiideliike -
legt de Vie~de Internationale de nadruk op het algehele •er.W~en 
van het imp~rialistisch·. ,steeds ·aa.n de Sowjet-Unie Ti.Jand.1ge ktimp .. 
onafliankell.fit -van het. f'eit of eni.g land in een toe-vallig tUdeii.ik 
bondg'enootschap met dti ~owjet-Unie verkecrt. ' 

, ·· · Slecht-a de prole.~arische: revolutie in .de voorn~amste 
kapi. t~l~stisohe lande!J- kan verhinderen~dat de kapitalistisehe 
intcrventie uiteindel,ik de arbe:tdersataa.t ten val brengt. 

· De Vierde Internation~le ziet d&arom - hoeirel het het slui-~ 
ten·van bon.dgenoatschappen tussoheri kapitalistisehe· landen en de ' 
s.u. niet afwlJSt - de klassestri.id als het voornaamste wapen ter ver
dedig!ng van de s. U;.. - .. 

· · Dese kl:assestrijd mag nooit aan een tl1deli.1lt ,on4-genootso~p 
worden epgeefferl. . · . : 

lnge~al van een oorlog tusschen de Sowjet-Unie en enig 
1ml'erialist.isch land heeft het proletariaat tot taak de Sowjet-Unie 
met e.lle doelmatige Jlliddelen te verdedigen. . · . 

,y()of ~e ·vernietiging van Q.e _§~~jet-bureaucQ'tif do,p:r:· het 
·pre e arlaat en et lierstel ~an de Sowiet-5!opratle, 
~or de verdedigin.( vap de Sowjet-Unie tegen 4~ 

pitalistische interventie~ 
.. 

XIX, VOOR DE VORMING VAN EFN INTERWATIOllALE 
REVOLU'l'IONAIRE MASSA-PARTIJ, 

'l'egen de internationale verbondenheid van het lmpitalisme · 
1nde st:Fijd tegen de proletarische revolutie en de koloniale·volkercn. 
te~n a. j:hternationale vertakkingen van het monopolikapit·alisme kan 
het prout-.rie.at slechts met succes de strijd aanb1nden door een hecht& 
internt\tionale strHdorganisatdle op·basis van een int~rnationaal 
geld&nd p~ogram van overgangseiseh. · 

Slechts door eon internationaal gcsloten optreden tegen de 
bezittena~ klasse zal het proletariaat er in slagen aerjuiste maat
regel.,n te· n~men voo:r de doorvoering van zi.1n revolutie. Deze echte 
eenheid in 4~ ·strijd v~ de arbeidersklasse bestaat in de Vierde . 
Int~mationa~e,welke gepaseerd is &p de pr:tncipes en tradit-ies van 
de Bol.Sjewi~i~che Pe.J;'tfj en de IIIe Internationale u.it de periode 
van Leni11 . ~ '.»'tot zkj-. 

tre;r yolbrengingvan ha.ar historische taak is de eerste 



( 

.. j. •..dz;;:', •• 
: . . .r-; ..... ~~:~.,. ,. :.~,r : ~· . ~ .t - .• 

'. 

! : 

• .• I 

- 23 
nood.za.a.k ·-voor · het .. ~let axi.aat 'bet iormen van- .. zijn strijdinst:$.'UI!len-jre;n 
in .de _v.orm van_ revolutionaire kaders en revolutio~ai.re massa-parti.ien 
in alle kapitalJ,sti~che_en koloniaie lande:p.. 

~- .. . . Deze revolutionaire massa~partHeh k:unnen sleohts ontstaan 
in-. de strijd voor ·<;to .. belangen der a:rP.e:!:dersklasse rondOll1 e·.c:q door h~t 
r~v;olutionaire .. kauer,ci.:: revolutiGnai:i'e voorhoede;o1t~ewerkt :ptogram 
van.actie,dat st~tl!le:rldop de prirroip~s--van hct revolutionai:re 
Mar:x:ism~.,-de arbcidersklc:.ssc· schaart. random het l?rogrnm··van actie . · 
van de revolutionaire partii. · . . · . 

"' In Neder~and striiC.t de R€volution~ir Co~Ql'UD,:lstische Partii 
a.ls sectie van· de wercldparti.} voor·-.. fle Socialist:i,scll~ llevolu,tie · · , . 
(Vierde. Interntltionalc) VOO': het vo::r-men 'van revolutionair ~de~ 

, en de ;revolutione.Jre m6.ssa-partij oj;t '9.-e basis· van hae,r pt'ogra:m van 
actie., voor w.e+.!.Cs vervrezdmlijking ·zii·~ae ortver-~oenli1ke str!1d:· Aer,f't .· . 

~;.._·_ a.o.ngebondon t,e:ge!l de bczi ttond:e k~asse •. · . · . · ·.· .. ·· · 
. Vo'or de .:vervrerkeFildng ife;n~ de pr.olet~is~·· r~volut~e donr 

. de versterking vo,n do R~ C. P. · · 
\ . 

'. 
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van L.D. Trotzlcy' • 
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S.San~n H.Ronnerp1cin 3!! 
A.matel'dam-Zul<\. 



AFL - CI'.: EENHEI'J 29 April 1947 
Mededel:ll'lg V"'ill B'irr dat, . ofschoon eDn ond~rhandelingsb'i,jeen!:oru=st 

tussen de bestuurders va:~ AFL 8n CIO o.n de eenheid t:::. bediscussieren 
.:r:~eds is. vastg.~esteld per 1· Mei ~ het Se- j:e'S.ar;iaat het raadzaam achtte ,, 
gee:r:r ·b"o~rn!;'J.entaar t·e leveren in de f.rant van deze wee>~ en tot overeenko,nst :·'h~ 
over .d:~ lijn te kornen voor de· hrant er ove.r schrijf.t. · .. ;.~ ... :~"·.~; .. •~.l .••. ,;.~ •.. ·".;.~:.,·.:,•.t .• ·.: .•. . . ·.- Na<?-J:'. Ba:r;' El- · mening rnogen · wij niet de grcte trom sl9-an · over .hat een- ·:~·" 
heidsvborstel. Wij moeten. een zee:r;' sobere houding '~r tegenover aanne- il~ 
men, op het' feit wijzend, dat er· zower positieve als negatieve aspecten .,.~~ 
z:l,.jn·. Aan· de positiev3 Jcant ·.kunnen wij er natuurlij>: op wijzen, dat:; ·;it 
eenheid een ·correcte en noodza>:.elij ~e stap is en ddt een J,5 millioen :::~~ 

· 1eden tellende verer.ligde organisaT:;iE;J ob'jectief rneer s~a-,::;::acht zal 
· hebl;>en dan een verdeelde beweging. :Dat het t'eit vari.de eenheid, in de 
huidige rivalenst~ijd ·t·ussen de twee organisa,;ies, :de· neiging zal . 
hebbert conflicten tussen de arbeide:J,"'S te. doen. ve:rdwijnen, en in het al
gemet::n hen tegen de kapitalisten. zal verster.:>;:en •. Dat eenheid er toe 
zal rne<iewer';;:en qe arbeiders tot e~n ·hager str\,jdpeil te. inspireren, .,,:,1 
tot meer qfjre$sieve actie tegen ~; <apitalis-ceh, .en em zel~ere lcracht . :{ 
~zal 'hebben nieuwe J.,&gen arbeiders'~in de bond,en te crekl:en, enzo '. '·( 

.· Al~ het hier ~en beweging tot eenheid betro.f, die plaats vond ~~:: 
· onder d. e drul-;: van. he~ ge~i<;l, z ?!-lden .. wi. j ,·:de. nad::ul':: op de eeJ?-he~d l~ggen. ··:~.~~· 

Dan zou de gehel;e .:;bJect:Leve .s1. tu.at1.e anders Zl.c}ll. Niaar d1. t J..S n1.·~t .. A 
. het gevalo Dit 'is· een eenheids.beweging van de. top, en rreer precies, :-)ii . 

• op ;Lniti&tiev vart de, Execll;tieve 'Raad van de AFL, die in wezen hetzelf- ·;~:. 
:· de type reactl~maire bureaucraten blLjven die ze.· ·waren toeh zij de va:~- · .~:· l·~ 

bond en ui tsloten, ¢lie de campagne voor industrieele organisa tie tien . .;q 
jc.ar ·gel eden. begohn.en o' Zij beogen SGhan~elij ''Ce doe1einden en zouden d ·e · ·'' 
arb eiders zware slagen toebrengen~ ijun pl'an is bij hu.."l ini tiatief tot 
eeilheid te trachten de bestaande industrieele organisaties zoveel ~ij. 

· ~·;:unnen :te .reDimen en in te per!':en; ·de indu,strieele samenstel1ing va,n een 
veren,igde arbeidersorge..!lisatie vanaf het begin~ te verzwa~c·:,en en aa'l'l 
banden te leggen. Z~m de eenheid eenmaal verkregen zijn, dan J-:an C!len . 
er zel~er van· zijn, dat z-ij 'burgeroorlog tegen de, .industrieele bonden .l6 
binnen de verenigde heweging zouden voeren door. gerechtel~ji.:e acties 7 · 

en zoudon tracht€m ze te verzwakt':en en hun groei .:tegen te. gaan. 
Tegenover di t 1 duidelij 1:e plan van de l~:ant der A'i'J:rl~iding moeten 

ij een scher'pe_waarschuwing tot de arbe'iders. ri6hten ·om .o\P hun hcede 
te zijn. voor de handhaving van'·. de· i:nd\.lstrieele. vorm van organisatie 
bij elke vereniging v'ah de twee bewegingen, en e·r naar te st:reven de I. 
industrieele vorm: van nrganisatie uit te breiden. . 

~In een verenigde beweging zou men zowel een coalitie der bureau-. 
crateil tegen het gelid als een verscnerp±ng van de e.nti-rood-car.1pagq.e. 

zien. De regerin·g zelf lum ·belang hebben bij deze ee:o,heidsbwegirig u:Lt ,. 
het standpunt een hogere gra.ad van eenheid tussen de bureau~raten te X . 
krijg.en, o.~'l. ze te gebruiken in het O.rijven van Wall Street naar oorlog. 
De gehele koers van de bureaucrati'e in een 'ierenigde organisatie op dit 
ogenblik zou gericht zijp. op een v·erdere dndermijning· van de demo0ra
ti,sche rechten ¥BL · de arbeide:!:'s. . Wi:j moeten de· arbeiders waarschuwen, 
dat zij op hur1 hoede moeten zijn hun democratische :):'e~hten tegen de 
aanslagen VB,l1 de bureucraten te verdedigen. Wij' tTI.oeton tegelij.i-:erti-jd 
bij d~ b.ehandeltng van d~ eenheidskw~stie. de uitstekende megelijkheden, 
zowe~ door. de AFL als Murray gebod;.;en '..-. bij ·han nadruk 1eggen :;p d,e ·· 
noodzaak voor verenigde. a,...tie tegen de ai1ti-'arbeids-wetgeving - moeten 
aangrijpen Of)l onze leus voor een labo:ll' part~r te propageren ~ politieke 
actie. om. de .al:ailvallen van het kapitaal. op de blbnd.en te bestrijden. ;. :, 

Powers: Deze discussie 'onstond enige tijd gel'3den en lei'dde to:t 
een hoofdar-=sH:el in TK~. ·MILTJITA,i."'f'l', dat een prgramm.atisC'.he basis voor 
eenheid verschafte - door het · aarig·eve'n. van l;lep9.alde voorwaarden, wellce, 
indie,n aanv.;iard, een basi~ voof .een,.heid zouden zijn. He·t is mij n6g 
niet helemaal dU:idelijl\ wat · c.n~e :.;:Li-jn ·is.. Staan vdj nog op ·de basis y · , ; . 
van de formule.,. dat wij vo'Clr eenheifl' -3i'Jn mits de industrieeie vorm 
van o:rganisatie wordt behouden ? Toen wij deze formule op de voorgrond 
schoven, wisten wij steeds dat de Executieve Raad ven .de A4'L van plan 
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was de industrieele vorm van organisatie in stu<:1:en te scheuren. Zij 
hebben nooi t de idee van industrieele va.1wrgcmisatie aanvaard. 

;~Lj wet en in' 't aiggemeei ... , dat de..(arbeid~rs voor een verenigde 
organisatie zijn. Zij zi jn te:~en d~ veL''J.eling in de a.·~eidersbeweging 
tussen twee &f rr1eer natiobale orgi:Uiisaties. Het is ,juist, de arbei-
ders te waarschuwen nie'; in de val te trappen van het opgeven van de 
indust;rieele orgarlisatievorm ter wille van hun natuurlij e wens naar 
een verenigde arbeidersorg,anisatie, wel!x.e zij als een antw ord zien pp 
de anti-arbeids-campagne waartegenoveL' zij s t;aan. Op 1 t ogenbli'·: zouden 
wij 't i~unnen begri,jpen, dat het 't beste voor de ar.tieve ledPn in de 
bonden was als er geen eenheid was, daar er niet de mogelij-'.l1eid schijnt 
te zijn dat de eenheid plaats vindt op een progressieve basis. Maar 

wij moe en er'-::.ennen, dat:; een eenheid op zichzelf een geweldige Lnpuls 
zou geven ~ar.~. de wens tat strijd. ,i;enheid op zichzelf zou ge2n ant
woord geven op het prohleem, ~11aar zeu een hotiding van de arbeiders tot 
gevolg hebben, dat zi,j, nu zi,j allen teza,1J.>Cn zijn, in staat zijn doel
tre (fender te s!-;rijden en dat zij me-er weerstand zouden 1:unr.ten bieden. 

liilal ter~ F: ben het met Barr eens. Fe ben lj.et oneens m.et de gedach-
te, daf--<feeenheid onherroepelij·-: een progressieve stap is en de / 
strijd zou.stinuleren. IJ:: gelooi dat he, resl!-ltaat vcm verenilging, als 
deze thans plaats vindt, door de top georgcmisaerd, zou zijn de verste'r
)r:ins van de A ?L-bureaucratie en de verzwa•,:•·.ing Vdil d.~ posi tie der cro. 

J. De. voorwaarde voor de ontwi.< eling der indust;rieel8 Vb.'':bonds
f.ew;~ging was de Scheuring van 1935-36-37; 2. i)aar de S"I1<0lllring vorm 
heeft _.g(:; ·~ragen is h::--Jt geen scheuri.!ig op dezeLCde rechtsgro;J.den. Het is 
,vr:orilamelij!: een verd:::!lint, van gebied • . !e grote bonden van de CIO 
'bebb'en de ,AH'L 'rerdreven. :~tr is slechts aan de randen spral:e van een 
gere~htel ij ': problee;l'J.. De sa,nenSi118lting van de A '.i'L en de CIO V·3rster~tt 
de econo:'lische positie van d;:3 a.rbc;iders in aeze industrieen, de auto-, 
staalarbeide.cs enz. niet. Je zou .kune1en zeggen dai~ ze hun politie!:e 

·kracht verbreed, maar in dit geval ond:.'lr conse;'vatieve protectie. 
·Daarom acht ii~ het dwaas op de trom. t--:~ slaan vocr e,:;;:he.:i:.d. A7ij 
J-:·unnen on.s ni;:;t 1~e gen eenheid ve.r\:ltlren. Wij zi jn voor eanhGid, 111i ts 
daze ·de autonomie van de industrieele organisatie-vorm be.scherr~1t. 
Wij moeten dit eerder in een ontle-dend dan in een az;i tatie-aJ:tikel 
schrijven. Leg de nadru1: op het neer progressiave !:aralr:ter van de 
0I0 Bn de noodza';;:elijl-.:rieid die te varste£ 1-::..;n bij al;::~ ,JJOg:':llij:;_e een
heid, die tot stand !{an 1':0P1an • 

. Er is een andere belangrij1'.:e r'a<'.tor ~ dat dez9 eanh;3idsonderhcmde
lingen niat een gevolg van de drtfi: ban het galid z ijn. r~'at ding 
!>:orrJ.t van de top, hetga en e-3n bepaald ·.1:ara<ter aan de e:3hel::J proce-
dur~ geeft. '.iVij moa·-;en voorzichtig zijn opdat wij onze positie 
nauwt:eurig for!!luleren en niet de indruk we .'-:en, da.t w ij de ter;-:mst~anders 

,VCl:Il' arbeidseenheid zi.jn. i~en be·lant:!1ri j c punt in onze analys ') ,:1021; zijr.., 
dat de voorwaa:rden voor de ontwi~:: ~aling von het L.cdu~tri<:;ele va:'bonds
wezen waren dat toen zij losbraJ:en, op hun zeli' '·.:.wa:1J.en te staan en 
hun eige-n onaJ_han::elij':e organisaties vorl"l.den, zij in staat waren tot 
war 1celij :>:e strijd en iets •erei:~_ten. Als zij thans een hereniging 
aanvaarden, moeten zij hun autono:"'lie bescherr1en. 

. Ca,~bell: nc ben het nie r, on,::;ens net Barr an Walter. Il": geloof 
niet aat""2'en-dergeli j •'.8 e<mheid zo l•la'.':'<>~lij]'' echt ;r deze dode hand 
deJ;> r~~aetie over de arb.eidersbewagirig zou kunn.::m •Ji tare '<:!:en en haar 
strijdbaarheid en vitalitei t doden. Qnd,~r de huidig.7 varhoudingen 
zou de eenheid even-eens e~n impuls aan •:,_as sal.=: stri jd ·->:unn·.-m g,wen. 
Ze zou zelfs de s1;rijdbaarheid an strijd der arbeid~,.rs in de A•·;1L 
1<:unnen vergroten. D~ zou niet bij voorbaat; wilL~n zeg:_:;en, :tat h..:;t 
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noodzal=:elij 1--:(~rwijs ~.;:n r.~art,ionair~ bewto;ging bet.~i.r.~m t. 11Jr z~ .JU bapaal
de gavar.:m., maa~ er is a.m gevaar i:ilS wij ta ve:-;1 voorwaardan voor· 
onz ~ st:3tiD a.an ae~(J.heid st.31lcn. . 

Gean ge ···noei on~t~ d~ indus tri2J~~~e va:>::bondsvorcll- ! :)a-r; is al tLjd 
onze positi~ gaw-3::1st. Nu· stae:m we.t.::ganover o.ndBre voorwaarddn :g;.J,_-'Jn 
anti-rood-~ampagne, de!210cratie in Q.0 bonden, enz. Ik vind dat we (~.en 
positieve positie moeten inner-.1-.~n, zonder er voor. op de tro:t1 ta ·slaan, 
dat wij voor eenheid zijn rn.i ts de induS1.irieele va':bonds-structuur 
wordt behouden. Maar dat 0enheid esn impuls aan. d~ strijd ·can gev~~n, 
zo goad als een L:1puls tot strijd kan worddn gcf:;;even zonder tHmhdid;: 
t'l~ts de 1 in<,:Jrvl·-:ugel wordt:i georganiseerd op de basis van een strijd-. 
!Jaar prograilt. 

Short1Bi,j de disrussie over dit problee··1 noet.::m wi.j ei' aan d:m1·:~n, 
' dat onzeT-aal;: paedagogisch en niet 'agitatorisch is. ~~r is in '-t geh~el 
ge~m spra:'(.:':l var ... a en. ja of nee i:l..'1twourd~ n~za ean~:dids-kwestL~ stGlt .. · 
h.;t g.~hel.a probleem van CIO tagen ··_A··?L eb gaaft ons aan aitstd'und:3 g~la:... :: 
ganh.:;id de !~w:as1:ia van da badri.jfs.orlianisatia te3anovar dia van de . · .. · _, 
beroepsorganisatia te s telLm. Wij m.o0t :m 0Vaneens de iPlpuls to't di t 
ec::nh:ddsvoorstel analysaren. Deze irr~puls, z.:;t;~an de A ,~-buraac.craten ~ 

·is de anti-labor campagne. Maar zia zijn zo Vdr gegaan de O!O verant.:..· 
~()ordelij·~ tG st0lhm voor d~ze campagn0. Gre;;m is ·v;;:rontrust door d-~ 
a·:ti-labor-car•tpagne, oaar hij wil o.cganische ::) mh-id nL:1~ voor de ... 
"J~:T 1~elij'.:: strijd tagen daz<3 ~anpagn.~, rnaar on sta:-:ing~n ta bj:~~;:en Oi'l 
hat GongrGs te verzo;,-men opdat d..-~z::: d~ anti-arbaidJrs-w,:;tc;aving niat 
doordr~l~t. HGt is vnl. in deza in,, ddt da ant1-arbaids-ca~pagn~ he1ar. ; 
sta::r1pel dru!o:t op da .':westie zover <;le top-bur-aaurrat;:::n ddr A•~L b~tralt • 
llJ<; mo;ten de voorsl~allars· van 8c:;n.haid .in hun warlcalij v:1 dodl·3inden 
analySt'3ren. Daze. analysa zal de lililitante l~d.m 'in de bonddn oawa:panen 
en hun poli tia!:::c p<-Jil varhogcm .• Dat zal onza basta bi jclrage zi jn •. · · 

. Herricl': : Onz0 disr.ussia over de ale~m.:m :J poli tL.j 1(t~ si tudti ·~ · ?lOJt 
·varbondm word,:m. '.~1at daze discussi.a. We rrto·.~tan d~ ec;n.~~id bodiscus.._ · 
siae8ri3n in haar verband met da oorlogsplann,~n van Wall Street. 
Was'dngton wil. de a,·b,dd,,rsbu.reauc.:ratic verstdr1:3n, di<-J zij hoopt td ge
brui1>:an on1 de arbeid~~rsbaweging in de 'WcYJ.ande parioda van oorlogspro-:
paganda td be1motten. Ons politial< do:;;l in de arbe id.:->rsb.~wsging ·is ~ .:m 
lin1~evl;~ug:;l ta bouwen weE:e in o·--·.positi:~ tdgenov.;r .dez; bur~aucratia: 
staat an deze onddrmijnt. 

Short : In ons laatst~ artil:cl stalden wij d;~ 'Labonr ,arty· niet 
als vo9rwaarda voor ~enh.3id. Wa gabrui.1:tan h . .,t .:::.,;~n .. ,ic1svo-::lrst.H _i:l.ls /t 
T.Ytidd<;l o.·~ -·)r op tG wijzen, dat .als r1e anti-labor-campagn:; de radcn 
voor dd ARL was voor da voorgastald~ e~nhaid, zij aJn dodltref~and 
:[)rogra''l ·1oat brdngan 0111 da anti-la.bor-ca~.!lpagnc t .3 betri jddn. Da labor 
party zou ean aanvulL:md deal van adn darg,~liji'. progra;1 t'loatan zijn.. 

Powers : ?.ijn 0r andera vourwaa,cdan behalv-a bahoud Vdll da indus
triaal:; vorm van organisatia, waL:':a wij thans in v~~rband n1at da aenheid 
stellen ? Zal er- ooit ean e3nh.::dd zi.jn, door d.; top.-L:dding tot 
stand gebracht, dia ni.et da gaast in zich draagt de stri.idba.ra ledan 
en de strijd van da arbeiders te onderdrul':!-:en; onder d'~ huidig3 top-. 
leiding ? Zou ja dan het 1-::ara}>:t ~r: van d'J li7iding willcn b .;schouw<::n . 
als e:;m voorwaarde voor a.mhaid ? Er zi.jn hiar allcrl-.:3i 1>:westics naa.r 
voren gebracht. Zijn (3r and.:lro voorwaarden, an indi.::n ja, ondar waP::e. 
omstandighedcn' worden zij ~abracht? De voorwd.~rde van_hat bahoud van 

. de industriaele organisatie-vorrn Z?-1 altijd vocrwaard0 v.oor :~0nheid zijn. 
wat ons bctr0ft, o;:r1dat deze in . ovarc;-mster'lt·1ing iT~at ·de bqhoe ·_ t~n van 
dd arbaid-~rs is in :hat huidiga stddium van" de aconomi.sch~ ontwil:':~ling· 
in dit land. De andere voorwaardeh~ J:unnen Ze.~'o:dr ni~t ~aar zijn onder 

'-. 
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alle Q[llstandigheden en altijd. Zij .1.-:.urmen waar zijn op dit ogenbli'-.: 
an in een ander stadiur.:: verschillend. 

Barr : r~ geloof dat ons 1rots-bode•i!.; 1 'Tlini,"'lll.''• :~et behoud van de 
industriaele vor~n. is. Ik betwijfel of, in laatst'~ analyse, e.c nog een 
voorwo.ard.e is die wij zouden .stallen bij de vas,,sr;alling van d$ vraag 
of wi.j de eenheid onderste;.men of bestrijden. i)a·t, sluit schtar een 
analys8 van· all,~ factoran, die e ~r.. b ~dreiging voor de a.r.b;~id<.H'S be
tel?: ;;nan, langs de li jnen di:~ il<:. in ·1ij;1 ,;e.rs te opn2r:dn~er1 ui·Lstip
pelde, bi j de beho.ndeling van de ·:was tie niat uit. 

MOTIB DOOR. WALTER : Dat da lijn in da ';:.cant in over.e~n,sta·'l!~ling, :1loet 
zijn ::>let ha·t verslag van Barr. ·"~en copy van di t 
verslag :-:1oet t3r bt!schi.( dng worc'l3n gesteld als 
•·1at ,riaal voor de L'edac t;eurer.l. van de ·!~rant. 

Aang;'m o,·1en. 

AAN DE COM!VIUNISTISCHE LIGA V .AN AlV'LERIKA. (Linl-:s e Opposi tie) 
(Afschrift aan alla secties van de Intern. Lin1c.se Oppositie) 

26 Septe-.11bar 1933. 
Waarde· KaP:·.eraden. 

Hat vraagstuk van hat va.·~bondswerl\." blijft inalle landen van r-ui-l7 
ter .. gawone b'.~t:31~enis. In de Ver. Staten 1;;:rijgt het thans zijn volle b3-
tekenis, nu het geh.~1<-:J politial"':.,:; ::m ec.ono>'J.ische levan van h9t land worrl"t 
~~scho!ct en nu de rageringsp:.,litie.k e::.::n Ln.puls ga0ft aan de gr;-'ei van. 

va1~b~mden. Ret is nauwelij\s rF;gali.j ':, dat hdt liberalis,'le van het 
r·egBrings-apparaat net betre1·J-.:ing op de vat{b=::nden van lange duur zDu 
zijn (z~Jals in het algeneen da gahele huidige ''plan-p.:)li tielcil), in ell{ 
geval kunnen wij er absol uut z3l-::er van zijn, dat hct liberaliS 1'l..'l van 

_de regering tegen:)ver de vakhmnden gean .Jgenbli'<: zal laiden t~;.t libe
ralist'l·.:: van de vakbondsbureaucratie teg;.;n~Ner c;:,r1 ·.unisr:an. Ir..tagendeel, 
nL9t sler-:hts de r ;actL:.naire b\:Jnde van Gr::len c;n C:;, ~aar z·:3lfs d:3 
bureaucratic van de ''progressieve·' vakbonden zulLm hun ond)rdru'r:1-:ings
r!laatrag"'l3n tegenover' hun revolltionnaire vleUg3l v~ ,··dubb =:len or:). hat 
Witte Hu±s te bewijzen, dat zij volledig v:3j_,trouw :m ;·m ond ~.rst;,~uning 
verdien..:Jn. In d.; huidig.,:; peri ode van gisting de.r. Massa's en van groei 
dar val":bond;m ligt het grootsta gevaar in de :10g.~lij':h ;id, do.t d3 · 
colrL''~unisten h,~t opnieuw zouden toes i;aan van dt! arbeid~r·sorganisaties 
gaisole-3rd t3 worden. hat is te g3Jta<'-:dlij ···.er voor d·3 v,F:bonds
bureaucrati:-3 deze taa.i-: "jje volbrentpn, doordat d ::'! Btalin-bureaucratie 
door hdar ong.Grijr•lde poli tL;l: van ul tiFtd'· isr:1e ,- overlla.~rsin,_:: .::;n Ln..po
tentie het CO·'lr'1unisn2e in de og-3n van d·3 arbeiders arnstig hedft ga
compro:"lrrtiteerd- weD:: COi"'lpror-J.it,;r-::m onv,~r,··'lijdalij!-: ool-: op ons wordt 
ovargehracht. 

Waar corr1:"'"'.unistan ui t de val'::bondan worden gedr.jv.::m, of waar z;) t 
zullen bGginnen z; r:wrg;.m uit te d ··ijven, is f.Dt nL~t sl-.;c.tlts ontoa
laatbaar doch verplicht het co:;'<·~unistisch~~ bani.:;;r niet voortijdig t0 
ontplooien en h3t 'revolutionnair..: w..:;rk ·'anoni.:;;fJ.' 1 t;~ do.-m. ·~r 1~an t ag3n
geworpen worden, dat dere;alij'::e at:tie-nethodes z .n.er3 g.Jvar,-m in zich 
b8rgen, .. door het banier voor d·2 :·1assa 1 s t..:! ver~)erg·::m 1':d.n dd organi
satL~ ong:::-·terkt van haar aig,.::n bani.Jr v ~rvrc::~; ..d:m. D3 ctanpassin(3 aan 
dG vi,jand 0n aan da VGoronrd~~Lm van d,=~ ~as so.' s houd_t h.~t g.::vo.ar 
van oppc.rtunistisch,; ontC~.ardin2, in zich. Dat is all.:.;·'"l.dal juist. 
De partij als g~h.;3l ~-·-LOdt opr:;reden. i'~~t ontplooid banier ..:;n allas bij 
zijn war..; naarn. no,~r-,:m. Wij sprel-:en thans 3chter ni~t van d .. ~ Partij 
(Liga), ;;~aa . .r van zuke.re d2len da.arvan, dia in d:~ vijandig.~ vah:bonden 
warl'::-;n. Dat is niet e:;n an hatzelfde. Natuurlijk ''lO~~ten d,; co·'l'':unis
ten .in de vakbondan nooi t de partij loochJnJn, d. w. z. ver1-.:laringen 
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afl.::;ge;Jn ,5_ic; :~2. strijd ZlJD '•.et llcib...C progra~~-, an basluit,:;no ~.qaar .a.m 
c 0::'1.1.Unist in . ..; -:;n. va'~boncl is -~r.:. h2t g;.:;h.,,;:::;l niat. v.:;rplicht a.l L:;s te 
zegg-2n wat d-' ra::c·tij zee:~~fi:,::n eo··~·-tunist in d:;n ~,a·~cbond is nid-t; verplicht 
zich op;.mlij''. coclYmnist t;.:~ no2n.;p, D:-; Partij (Liga) lzdl1. -:::n 01..oet in 
haar p .:n·s. ho..d.r op .:o:::-.i.bare v :rge.der) .. ngan an ho.c.i.r v ~rgad :rint5cn van st;a
lr·:>Y·.:::o .,-.1 v··k"honds~·~·t· ~id.~-,~s 1.11. h::.t '-'lu--.·,-_ .. _,,,11. da+-·'-'':ill""U.ll:-~11. W'-'t d·.:; com"~U-.v-u ,_.J. r..:;.. .... J LA.l.. )~-- ...._._ . v !,..A F;•...;.1.Vu V (.;..,_ v h .. i "-' - ~ ..... 1 ... 

nist.;;;n in d.2 va···bond .. thans ni,:>t ·t:Lmn.::m z :32;t,an. Ret is noodza!:elijk, · 
G8n ratJon2le VJ-3rl-:v·.jrd.::1inf~ te .''~ri jEj:Jn als v ,~rschill.:-md;;; d.~lcn van de 
partij :c;l 1':Har aanvullen. 

f£r ':an. natuurlij:( gc.:;ll sp::cci._;r_,;;_ vc..w zijn 1 cl"!-t dG <":O·'F.unisten in da 
vaJ::bonlLn hun poli tL;!{ in d.::; va::bonC.an nadr ~;i,ij.:m D.:;lL-;v .-m vasts.t3l
l3:.l. ~ TIE .i:-'Air:rr J A.LS G1~BEKL Jv10ET B·~SLIS:~;rEN '!\TELKE .. VORMi!l~ V.AN AANPASSING 
AAN D!-!~ 'lOESTAND U\f D-~~ Vii.KB:JND~:; '1•J:£J..JANl'EAA.R Bl1 UI·T1SOERBl\ . .A:t ZIJN. Hoe 
i:,~ r h.·;i; r2'.to1uti'.)nr '-lj_r,~ vvcr.:: in d0 V<='>:b.::md:;n b0p~rk:t i.s, hoJ stcrl'!':dr 
~1c2t do s-on crol~ va.n c :~ pcc~ij ?.Lin CV·.''r ha..:U' ldd,-m jn d .. ~ va::boncl.:m. 
ivioa~ d':;;~.,:) COB~~~ol~ .~d).CO:rt li;t (i.a :\;,j~t,.:; [:;dVc:-llen Orid::;r da huidige 
VG:.r:..J.ou.d.l::.1get~ ~e ~z.l T'l van st:;J:'J.I>:t e;::hel<'!.le a<J.rQ" 

H,_;cc ::..s ;;aa.r·; d.at z ~lfE ond.J.r Yoo-r.wo.ard(; van :J-.:Sr.:. derg;_'}l~.j'Y,::3· con-' 
troL: h..:;t h~-jp .::rr:-1\t:; vv2rv . .:..n d.:; va!'(hond::m :Gln Jciden tot vernauwing 
va.a d.:; hor·izo:;:: · :.:m verla:ic:lg, van hat r-:~volutior...naj:r3 p3il" Di t kan ~i'
sl.3chts or een c:Gl:;..2r t._,g.:;r.~.t>.JgacJ.n word.::n ~ de c8cr···cJ1.iSt3n :·:1oet2n niet 

: lJ.i.t Slu:i.t:;n d VcJ':;)(.JlldS. ~2D Sen :.i:in :' Z ij ~-,a.ot;:;r: gel ijkti j d:i,g -part ijW ~rk 
' Eu.lt-~~---a:G ~-~·al;1:) :.;n,.C. m ~_r.-:;rr ~c:'lt 3lf, z~lfs indi2!_1 <ia t g:Jh2L: :r,o,::t g·abcu:ren 

orr~ :t.~lCh2',G_LI ln 'lc- ve,:·;oonu.en nL.!t t.;; c.o .. !_pr(J:'n·!~ ~rar~ . 
. De Stolinis;J\;!1 habbGn bij v.~lu g.,~l.ag~nhec'.Ldn v2rklaard slechts 

"bereic"...; t~ ziJn in C3 vaJ\.bondc;n t.~ w0r.!:3n, op voorwaardB dat zij: bij 
voorhaat 11~t r3ciJ.i.~ :Yt: co'·:-"'tun·l.sti.3chc fract:i.:: !-:.rijt;an, };~3~1 balach-alidke 
av:>crwdalci.s" · · V<m do;; -v~d~<:.bcndsbureo.ucratie) W<?l.l<.:e d,3 · co•YJ.ilLID'isten uit·
sluit, · .:; j B..:::>:t U.at · z.i ;j l1 u.r1 w ,~rl-: vrijv.1in ig VH!1. h-.:;t no die;~ co-'1fort voor
~iet~ · ancL~rs r·:dt (::dl stc.'.king~ ,:-'-1, w, z ,. ,·~et de:; w2.:.g0ring o.:~ t0 war'~-tan 
c.b:'.:;ig-:md 1 i.o _;-jn pur:; dw.J.c~~3ll.::;icl ~ ~~::_~ :·io.:;ten wetcm ho·a '5·~ w.;;r.lcen in d8 
va1~bonc .. ..::n 7oond-.:r yoc::fo,:~ <"!n zond-::r cL to . .ost2n: ~ins ;van d . ..;. t)urcaucrati~ • 

. Natc:.Jrli~l-~ r:to;~:;.~:n ci2 c:o·1.LniE:>t·-:r: in ;;::.:;n .fract5 . .J v,jranigd zijn; 
;·1aar cle?.-~ L:-acti"~:, w:;2::::c, 03::;, DC:J.sis var.. J..:j s-c;r.:::n!.!;StG discip1in.J w0rkt, 
;:109t nL:;t opa~,l~ ~:.. j ·,. Cl}s f.cac.ti 2 v u;:;::· d:o JC~.~ 1'C.u~· .. :.:l a.ls d::: voorwutllrd·an' · 
0r ni2t gm.J.Gt ~.g \'oo:c..~ ~·.j jn ( :>n i.:n de ov 2:!'\i'Je:u:.iGd.ndG ··'.··" ;~r·cicr.l.1.Gid d3r 
0·-:,~jall,::.,~. s+·acri-: ci-·" 7·-<<Ur .c,-,., nr•'Cl"'c: r7, ... vo·-,r'l 
;~IC' . ......_ .....,..__,_ ..J ~'..J '---' · • .JC.:.:~'~~~ .'-'- J::~~- ._.. .v~ .... 4JU v .. "' ,, ; 

Natuu:::-li.jJ-: :lc-:3-~ (:2 Partij (Lig,a) e.-.:;r.;. plus.for~, h,~Ob8n voor vak~ 
bondswE;;rk, dat: geschH:.'t is vcor de .. b.•lidit; . .:: p :riod-2, ·.;;ij :'lo; -en wat-.a!.l 
ho2 di t platfo:-::·-~ in d.s va.',:hond.sta-u.2. ov >3E t . .:; z :;tt;.::;n j hoe h.;t dir ;;ct . 

, ... ~et d.e actuslG s~;rijd v.s.r1 d.,:: va.1-:bonds':1G.SScJ.; s t . .:; v.:srbinddn or·.t za des 
t0 z.::l<:zn~dG::: v.;orwd.~,_::'ts t.;j si;IJ.W3lh B.st gevaar va.n zog-:m1!la.'1.d2 · stCiar-t..:.. 
:poli tie1>:. 1, :C)2ll ernstig . .;n dL~p g.Jvaar) z<:tl d~C>s te b ::t dr ve.rr",312n · word_-;n, 
naa:r:y~ate 'le partij vnJ ladic;,.n~ .. ;;n b-.jslist;:;r als z.oh:3 :;1 h.~t wer1~ vb.U ,ho.ar 
vakbondsf:.•acti3c zr:~l a~:mvL'1l;;;:n. . · 

H-:;t is dr.-ill d.· ar..d~r·;:; !-;:r.nt al)SOluut dui dalijl;::' dctt rr~:;t w.:;rk in do 
vc::.l:cbond.m c;,,n zo b:.=p·-::::kt ~-;:CJ.rdkte:r zal hJb2-an tct d:: co··i :unistc;n er. 
in t;-::slaac;d. Z'.:ll·JE zijn d.e .O'.rbcid:Jrs t3 t on.::m., dTt ziJ e;e ..... n Stalinis
~ischG burc;auc::catan, g031 sto:ripzinnig;:: uJ.ti::-u,J..tist.~n, doch dat zij 
'\:undigc:; ;:m .:n·ns"c:.:g(:; klassestrijdar.s zijn~ cU.a :,,_,m !~an vc:rtrouw;~n en· 

· ·waarop 'i.Cn kan rekan.:m. Hoa ''l02I' da cot~1· cLmistischa fractia in do vak
bo:aden zal grGci.,:n•_ ~ hoa :·lo:;;iigG:: an openliji<:.e~-:- zal d:az0 haar bcmi..:Jr 
ontpJ..ooL.m, ·· 

Wij ho:;:>~n v~l;-5G: do.t dez2 fcnda''l,-::n~,;LJ bas,::hcuwi .. nr.~c:n gdhedl doQr 
julli3 gad20ld zullc~ wo~dan. · · 

E,:.:t Pl.:s:r..ur·t van da Intcrn&tlonal·; .Linl'ts;;; Oppositia 
·· A.Bauer',, Po.rijs 26 Sept~ '33 

(~Jri:;f on+;wo:cp~n door L~ D.·. Trotzky) 

'.:.,·,·· 
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Artikal uit THE MILITANT (Nov. 1925 tot l Juli 1931) 

HET V"RA.AGSTUK V.AN DE VAKVERENIGI.NGS..,..EENHEID 
door L.D.Trotzky. 

Het vrcH:.gstuJ>:: v:..Art de G;~::.h0id dar drbaidersorgdliS<:tti;s is· ni-3t 
ondarworpan ;.-;..,,n cldri en!:: jla oplossing, dia gdschi!{t is vo,)r ~1lle vort~.ten 
Villl org.misatie <3n ond-ar 0-lla oc-lst,mdigheden. 

Oe kwastia lost zichz-alf op de ·'h~ds:, r. ..... tagorischd wijze op voor 
w .. :t ric ..i?.Lrtij b~tr:::ft. Ht.i.~;r volled'eigd on.ifh~.n{~lijkhdid is da eL;;:len
t ...... ira voorw:~<:~rda voor ravolutL;nnc .. ira ,,ctia. Mci~:t.r Z3lfs dit pri:;•.cipd 
ga.3ft. nL::t v . .:.n te vorcn aan kl,,,._r g;;n<.-:.,~:ct ,mtwoord op d~ vret ,gstukken: 
w~mn.;;ar ::m ond0r w 3ll~e o:·.-~sr:;.:mdigh..:lden .-,,,;;jt de schaurinr-;, of d<..urtege:p~ 
ov:er d2 eanh3id ;'1et e2n n.:::..burig-3 p'oli ti;jl:--> stro ~:h1g t o't" s •,.:m.Q_ g.Jb.r:Jcht 
wor.•ian. Zulka kwasti-.;s wordan ~0da.re k-.~er opg.o)L)St op da b.~s~s v.m -a em 
concr-3ta :mulys.a van dJ stro,Ytingan an d.j politi.:::i<:.c vourw.~::~rd.an. H::t 
voorrB.a'lsta. crit3riu·t blijft in i~der f::,dV~ll dd hO•)dZ:i..~k V.:.l1)r de voor
hoade v~.m h::-Jt georgd!liS,-Hrda prol..:;t.l.rL"' t, da pc.!.rtij h~J.c.tr volL::diga 
onafhnn 1<:elij<heid Gn uutono·1L: t.; b ~w-:1ren op da bu..sis v.::.n d:m duid3lijl<: 
progr.s.:.,'l v:Jn a.c tid . 

Maar juist _:z;o 'n oplossing v.:ill t;L.::t vr, .c.gstuK c.~ ~t b 3trdl<: 1':ing tot 
da partij lcl.:J.t nL;t .:.::.ll·ji':lll c.;;n g<jhaal vGrschillcmd.;; houding toa t. o. v. 
i.lndGrG -~-!LiS8d-Org<misa tieS dar i..i.rbaiQ.;;rsklc~SSd ~ Vi.,kbonddll' C OOperatiGS' 
sovjei;s, m.:-~.ar L.1vert die verschilland.:: houding onontkuo,,tbJt::.r op. 

El1{ van daze orgw;tisCLties he.~ft zijn aig..;n, binnen za;c::r3 grenzan 
.onafh<-J.ril<:alij!?.:e, tG.k;;n an w;.;rk'l-:1thod.:;n.·vuur d.; co .. '.tUnist;ische p:ll'tij 
zijn · dez.;; ;-,rg<:miscttL~s voc_.r alL:;s d.; 2!.r.;nu dar ravoluti~mna.ic;; opvo ;ding 
v_un br.;d-3 gr'-'ape!'l drb;;dders .an van de r-::crutaring vun d:: \,:: :::st ontwil(
k.;lde :.trb:;id.:;rs. Hoe grot-.ar da ,,_dss:ot in de:: g.Jt;.::Vdn orgu.nisci.tL~, ho·; g 
g:rotc:.l-r da iTcOg3l~jLheder:- die zij bie<;it ,_'dn dJ r.:f\T:?lu~Lm.rL:ira vo(jr
hoeda. Daa.roc: ~s h.:;t ~n da r.;g:::l n1.::t dJ Cv•:t,- un~s~;~sc·1.,; vL~ug.d, .-r1a .• r 
d3 r.;f'orttistischa, dL.:: h-Jt initi< .. tief_ nG3•.'·lt tut .!t-~t sctl :ur3n d.::n 
,._::J.SS8.org..mis<.:. tias. 

DE BOLSJ'J:ijWlKI EN DE VAKBOND.E:N. 
H;3t is vo1do .::md.-3 dd houding d3r bols j ,'Jwi:-:i. in 191? t a s 1~...;11-311 

t.:gdllov ;r di.o) van da BritsG vakbondan in d0 L.:.at;st:,; .ji .. .:.r .. :m. D..; b,)lsj;;wi
ki bl3Vdn ni.;t alli).Jn in d ;z ,-llde v~-~:;:bcnd,m _,.._.jt d .. ~ : i.ms j ;wiki, Ltiar in 

· bap.J.aldd V<1kbonden liGtr~m zij ..;l)n ,;,;r;_s.jdwistisch.; laiding t;J.J, Zcli's 
n~ d.'3 OctobarravolutiG, huaw ·;1 dG bols _j-.JwH~i d.a ov . .-;;rw .:;ldig :md0 ,·,_a::r
d-arhaid in d.,; sovj:..?ts b<::z:~t.m. D0 :Brits-:: v~:u<:be:ndm d.;:trap.t3g...;n dr.:;v;}n 
op initiati:;f vcm d.~ Labour Purty, ni.;;t Jll<3,~n d,:: co .•,_unis .. m uit da 
L~tbour Pcirty, ~~a~1r vo.:;r zovor r-~osdlijk, ()c;:k ui t da v::J.kb:_.nd.m. 

In Frankri,jk W(~S d8 Scheuring d.jr V..ikbondc::n _jV,;ll;·J·.mS h~t csavolg 
van h~t initiatiaf dar r.;;for,-tist;an 0n h...:::; is g.;.;;;n to.;;v-:.11, d.'l.~ d.~ r.;vo-
1\l.tionm.-tir.;; v.:..l::organiscttid, g;_;dw,::ng.::n :;an unufn;mk;lijl;: bcst.J.an ta lJi
dan, d3 n;:iW'1 a.:.::.n.IL:l...::J. vcm ·'aanh.:dds-'' (d.,) ncid. ve:m d.~ lin'<.:SJ v~ll{r, .m
tral;; is 11 Alg...--;'~l-.:ln3 E-.mh,Jids Va!m...;ntr ...... L;''~Cun.t'adar.:.,tL:m ·lu Tr.lv:dl 
Unitair&.) 

Eis..;n wa thctns d...:<t da c~YLUJ.1is-cen de rij:::n d~r CGT (d.~ r..:;r.hts'.:l 
vukcentral...~) varluten ? In h.Jt gah-~.;:;1 niat. Int __,g,-.md.~ ::1~ d . .; ravolutL:m
nair' vL1ug3l binn-an d:; ..Cad8rcJ.ti~:: v..:in ·Jouha.ux :'Lo.:::t word,.m varstarkt. , 
M:.1ar all;:} .::n dae.rduor ton .. ::n w•3, dut d<~ spli tsing d.~r v~kurg~l.is:.<'ti .o vo;)r 
ons in g~nn g.:~vul e0n prillcipie::;L; kw.;sti·3 is. Al dcz.::- principL;:::l; 
t:~gmw.3r.@ing.m d.o)r ultra-lin 1:s.3n, di::: kunnan VIJ()rd-.::n 8 ,f,'Jr tUl<::_jrd tGgJn 
d8 v:•kbondsecnhjid, zijn '-.. ll,:;;e.:Jcrst v.:n tu..-;pG..ssing V:J h ~:-. d .. ; ~ln ;:'·_,m VJ.n 
co~·"''~U.."list:.:::h in dJ CGT. I.;ddr.:.: r.;volutionn~.Lir t ·:,ch, di-d nict h..::t c;::;n
t<lct <!.:;Jt dG w.:;rl-:3lijJ-:h,:;id · h.:;.::ft v JrL.:r.;;n • no,.::t ..;r!~ann.::n d,.._ t da schap-

. ping Vcill c;)::::"unistischa fra.ctL;s in • d,.:: r.::f -.;r ~istiscb,.~ v..::tl':b::mddn G:.::n 

I 
\ 
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bu1tang8woon b3langrijke t;::to.k is·~· Ean· vcm da tc:.:.k.m v::...n deza fractL~s 
r"w.at zijn dd verdediging va ... Yl d0. CGTU tJg.;nov.::;r d0 1 ;d~n d:.r rafur•'.,is,.
tisch<; vakbond.:.m. Dit ko.n nidt word,.:m VCllbr ..... c:r ... t dan do)£ t.3 ton3n, dat 
d.J co .. , .unistan niat ·d..:: ·split sing in de V.:.::ttebond~n Wdns m, ,-,aur ddt zij 
cldar :nt.-,gan bar..;id zijn, d,-:: · va.z.bonds,L·mh~id up icdvr og:;nbli.:<.:. tJ hJr:... · 
stalL:n. 

IndLm ·• ::n Gan ug..::nbli;\. to·.jfSJJft, ddt d0 spli t2ine;. d:~r. valcbonde!l 
wurC.t Qpg.::lagd dvor d.~ plicht Vdll dJ c~-,T~unis'tan, ci~l e 3.tl r·-:v,_ilution,
nair.; p,)litiak t:~ stall:.m t.;g<.mov0r dia dar rafor:·:istan, dan J.-:an· ··"-::m · 
.zich nL~t tot i:frcmkrijk alLnn b:·~pcr-·-:..;;n. M,~n _:-rocf~ ais..:.m, dat d.~ cv·u:.u
nist :m, ong.Jacht de k.r..:i.chtsv ,,::rhoudingan, brd~>:::Jn e:.~t d:J :r :f vr -.• istischa 
v~kbonden on ook hun ai£S~n vakbond :m sticmt~n in DuitsL..1.nd, Eng.~l·a,nd, 

.. 
' 

·.· .. 

. d·3 Var. Stat~n .::;nz. In b-~pcl.<Aldd l_dnd~m zijn da c'-''.L ·unistischJ :p~lrt:ij<;m 
thans di:; Wdg c1pg·3gu.::m. In sp0cifL:1~d gavdlLm lut·m dd r--dore:ist9n·-~· 
g .. ~.m ~~ndJr.J uitwGg opan. In (:md.;;;r.a ci.3V&ll3n bdg<..t:.=ill d.; cot~l ~unistan· .J_drt 

kle~.arblijk0lijk0 fout do~:;r in d0 prov,·l~:lti::s ddr rdf-,ir~~ist,m t::: l.opa~. 
Maar tc.t n~)g tc0 h·:~bb . .-m G.,; C0ct.·,unistcn n.JGi t an n.~rgdns d,·~ sch-~urit).g - ., 
in de vakbond.:m g.:;c;_;)tiVddrd do~)r · d0 :principi.;dl:.: onu<mnd· .clijkh.;iq.: y411 
h.:.'Jt w,~rkan nat dG rcfur;:J.isten in dJ orbf.;:;;nisatias d.Jr drb~id.;rsklass:e. · 

Zondar ons op t.:; houd..::n .:1at h.;t b:3sprJk.Jn d;3 coop.sr::J.ti.iv..; orgap_d.; 
SCJ.ties ~ daar d"G ervaringdn, opgad..1.:311 dct<'iX'lldd, nL;ts .;ss .. .m ti:3els · . . ·· · .. 

·zullan to.3V()-8gen aan wat hierbov,m is gdZc:gd, zulLm w.a als VO;)rb.:d.~ld·:-'
da sovj-0Jts n .. ;~·-:8n. D.3Z•J organisut·L; ;:mtsto.i:it .. in d,': :·.~.:.:.lsr, r..;voluti'm.rix:d~ 
r-.; p(-lriod-an, wanne.:;r alla probldrtvn word.;;n gast..:Jld -·~.1t dJ ·sch'J::r;':pt.; V?ll · 
:~.m sch:J0ro.as. · Kan '.'tdn zich dv •• nw-..;1 z-. .:Jlfs VG8r ddn og·,n:blil.: .d.; E!<'"-hJp .... 
ping V,): .. rst~ll.:)r_;_ van r.(mr·;unis-cischd s .. ;vjcGS als t ;gmwir.ht t ~g0n 
socia8.l-d ;.·~ocrc".tisch..:J sovj;.'li;s ? .Dit zou. h . .;;t d,;d:;n v:·tn. da g ,h.;.;:l:~ _ga
dacht~ .d·:: S-.lVj.;ts b.::tc;}L:m~)n:. In h3t b .. ~gin v.::m 1.917 blJv.::n d..: b,ols~ 
jaw.i}>::i in d.:: s( v j -::ts als :.LH'l· onb:::lt0K :;nl.:md..: l::indJrhjid. Ma.:::.nd .. ;mlong ':"" 
in .;;,:m p..;riod~ wo.arin . ,o.<.mdJn tcll.~n VCi:Jr jurcn, z o nL;-t:; vowr d~co.dJn- " 

. "toli~r~.::rd~n zij 2dn v-;;rz:.;<.mingsg_;;zindd 'ld .::rdarh,~id irt d:~ s~vj.:;ts, . . -
z0lfs. ofsch.:iorl :zij r::Hds .;;,m uv.::rwJldig(mdJ .~<::.-:::rddrh.1id in d . .; c'u.briJk:s
ccnit~ t s 'Tartegom~~.J . .Jrdig"d.;n. Ce;.;nslottd ttlL~rJ.:::rdsn da b:;ls.j..;wiK.i 1 . '~ : : . . 

Z·Jlf~ nu d3 no.chtsvarovJrine;, dJ _,_,_:nsj..::wiki binn.m d._j sGv.j....;ts, d~:~:::.r . , 
dezs laatst,m ;:; Jn b cpa~ld .d.).J 1 van d0 u.rb;.::iddrst.·:lass : Vd'rt. t".JnW'J ';rdi.g
;ii.Gn. Pas tc."'n da r·>ms j ;;wiki zich v oll3dig ho..dd.-m g.-:c ~ ·lpr'-)i'ti t .:J.Jrd .:!n' go:;-· 
isoL3ard, dv.::.-rd~lt zij in .. )on klid~ V.:lr~md~]rd2nt drdv.-.m d::: S<::>Vj9tS , • . · 
hdn ui t hun D:idd3ri. · 

In Spanj.G,. waar in dd :U..:iatrtn-;a t,j.Jito''~st d.J lJuz~ d ... ~r s:.;vj3i-;s. · 
r,~ads practisch '•P d0 dagcrd.~ tt;.~•E word~::: fSJpl.: .... J.tS1J, kcJ.n da WJrJc;..::lij{ta 
sr-happi•tg vcu su:v j~~ts ( jtL.i.tas) i:.i ts ;3r ...;an ~ndrgi :k .. m leu v1. in i tid
ti<lf d:Jr cc1iE ~unist;3n is, ni.;t &.nd0rs word,·:r1 .)ps JVd.t .dan op d,~ , ·.o.ni 1r 
van .:;,.m. t~chnisch0 .m urghll.is~jtGrischa .JV'dr-3.::mJ!;:o~~st f~Jt d....: V~lkb;·!rid .. m _ 
0n da s~cialistJti ov~r da ~C~thodan an d~ tus~anp0zan van do v;;rkia~ing 
vun arb..:;id-3rso.fg3vaardigd.:m. Ond~~r ddZ...:l c.:·~standie;hC~d .. m zou d._j ide ..J 

van d·3 onu.anvaardbau.rhdid van h0t wark .. m ~,at d:.; rcfor.'"'~ist.:;n in d.~~ 
':"LG.ssa-organisatL's e :;n Vd!l d-a ~'.l0·:;st v-::rwusstand.; v~JrPi m v.-1n Sdc 7::.:iris...·t,3 
zijn. 

RET REH'ORMISME EN LE A:fi.BEIDE"RSKLASSE .• 
H:)e kc.m dan zu.lk. d ,m· nuuding. Vb.ll onz.::: kunt t. 0. v. d_j d~) .... r· da 

rafor ,ist.an gdleida proL-1turi'sch.J· org....:nisu..'tL.:lS in ov.;r.J.mst.; . ·.int; gJ
bracht worddn ::. ;;t onz~;; Wct.J.rdaring· v .. ~n h~t r"f ..:;r 1is::.:G <....lS dJ. r..;cht0r-. 
vl0U!iS ;l v"m d0 ic;parLLlisotischa b·uur;Jduisi....; ? D....-z: t .;Jg;;Snspr~~ .. l. 1{ is 
g.a,jn L;r·,.;L;, ~:,o.ar ocn dial:.J~tisch..;, d.w.z. a.Jn, di·; vo . .>rtvl._;.-di;; uit 
da g::;h.~l.; lvop van d0 Jclassdnstrijd. ·Edn c:J.urizLmlijk d.:.al VdJl d~ ar~ _ 
b:;;;id.:~rskl£.:l.SS·J (haur rr~Jar-darh~~id ih d .. m .:id.ntal l«r1dan) v-arw~~rpt OrlZd .. 
WO.cird:~ring vw.. h.at r'Jf~·,r-:nis ·,.;;; in und,~ra· Lmd;;::n h:.:; ;;.ft zij zJlfs vo ... ;r- ,. 



8 .-
' ctlsnog dit "{riagstuk nL;t CJnddr na,t ,:;:;,g g. ;:Zi.m. Hc:t t:;.:;h~L.:: probL;..::;~l 

b ·;staat ,;r pr,;cias in d:~z 3 t'1dSSU' s .tot rav oluti .. nnair.? cnlJ.clusi.:;s ta 
l.aid.;n ;;p basis von onz,; g0;-d.:JlSChapf>:;1ijk:..; :3rVdrine;.:.m. n~t han. 

" .W.ij ZJ:: t.' ,.m t(:t d; niat-c~) ·-~ ,unistliscb-J ,m dnti-c~>--- .unistischo ci:r:'b .. dddrS: 
·'' · · ' 1Vdr1.dqag g :;l:"<>f j : nog in dJ r,;;for ··;_istischa 1aid.~rs, di-J wi j als v :rra

d..c:rf) b.;schc;uw.;n. Wij kll!lndn an wans-:Jn niaT; ju1-li~ ems t:.;zichtspw1t 
·opt,;;; drinc:;:m. W-s will;;;n ju1li.:l ;JVartuigc:n. Lu.t:;n WJ dus pr .. b ~:r-m tJ
ba·>_.m t; strijdm .;n dj ·,:::thodcn dn-·r.-;sultat.Jn Vo~n daz .. :~ stri,jd b.~o,Jr
d-,;-;Lm.'' Dit bst.:::lc.mt v:)1L~dig..:: vrijh..::.id V.:ill gru:::psv;_,r=·~ing binn·.:Hl dj 
Y"'ran:figd;; v<..~.khond,m, W<-:~.ar. Vu~;r o.11..:c v<:tKb.:mdsdisciplin..:: bvstCJ.dt. GJ.Jn 
cindir~ principijal.:O p~Jsiti-..:: 1{ .. \ll Wyrd . .m V.J,jrt;dst-:3ld. 
~~-----------~--

. H ,t ;;x._;cuti;f c;, .it-:3 v..m ds LiquG (links0 upp • ."lsiti.:: in B'rankrijk;) 
varl.zant thc::ms curr:~ct d~~ v-.>•;rnu,_j. ,st ; pladts a.:m d..; kw .;sti .:: v.::.n h ;t ,;..;n
hGidsfront. Di t is d~ .:mig.;; . i...m.L;r waarup -.~.m d:; rafor -~ist-.m ;m bov ::n
aJ hun ag .. mt;~n op d.:.~ link•.:;rvl.;ug.;l,, da NicmuttistJn, . .;rva.n kan we,;rhou-o 

··.·, den _tJ!:2,0riov.::;r de practisch.J ta,<:Jn van d.; !-::lassastrijd da f;·jr '.dla 
Ieuz::; d.:~r e.=:mhcid ta st:;}1dn. Vdssart ') h3 .dt d1s t.;e,;:)nwicht t.;g.m 
dJ st Jri-:~l:J offici':; ~1-' ko :;rs, d0 idJd v.:J.n hat .;.:mh~:idsfront :1_.~t d _; 

, plaa.ts.~lijka vakbondsorganis<::J.ties Uctc'.r vor.m gJ!)racht. D·0Zd .-·_uni.~r van 
d3 kwJstL:: st,JlL:m is juist in di;; ~in, do.t e;adurendd plu~Jtsdlijkd. 
sta~~h!S0I?- .S.<Jt in d.3 ..;.:;r.st-; ~lc1ats .;.;n.kW0~tL: ~s Vc:t.n ~~rken_·L3t.plaut-

·.. sellJ!~.; vakb· .. ~nden en spaclfl8K8 :xr~~:budd:lilU t..;d..;r.::dn..;s. H-.Jt · lS 
',:· .-3vahz3~r wao..r. dat d.J lag0r0 sch..1k.;;:ls .v~ hJt r3for~~~istisch.; c~ppdrdat 
h, g3v6:-:lfg.::)r ziJn voGr d drllk d .. ;;r arb-.. dd0rs. Mactr h.:;t Z<lU onjuist zijn 
t.· 00n of and ~r principi.J ,~1 v arschil t a 1~·,c.tk0n · tuss,_m d0 c¥ .. ~ra .;nk':l :_s t -::;n r ;>1~t· yilaat,SG},ij~; opportunist.m m di~ c...;t_ hun ch~fs. All.JS ho.n~t df 
it<' van cl::l. o;--,standlghedJn v .. m hGt ~!gcnbllk, Vi:in d.:; krdcht v<m d.;. druk d0r i: :~ ;'"lassa ts· ,m van ,h._::t kardkt.;;r van d0 tak~m, dL:: op de dagord; stactn. 
~~ Hct sprG . .:;kt VdilZ.Jlf, dut w·:- in g.; .m g..;val ?i·>W..;l pla~ ts.;lijk .:J.ls 
~f '· c ,~ntr0..a1 d.a ov0re..:;nko• st ·':Jt d3 r~for---dstan c.:.t1S dJ ,•n · isb\:irJ ..;n inl-.::i
;{ d .. m~.; v:_;..JrW~"iurd-~ st8li...;n V()::r d.;; strijd in i0d.3r sp.Jcl~.t.:il t:.JVd.l. Wij 
~1: orL.mt ::.r .. m ons nL;t cv.;r:: .::nlw, ~stig d..; rJf .:.~r,~.5st ~n, ~,dar ~:-v ..::r<-:Lnk x.sti5 
l_·.; ds obj;;ctiGVd or.st~ .. ndit;h . .:;dcn ..;n d~ G;3.:.:!St v---n do ,dSSct 1 S. 1Jatz0lfdd 
~: 'b.::.Jtr::.ft h0

1

t kO.r.'J.kt-.::r Von d;:; (j.)St>JldJ ..;isen. fl_,t ZOU V~L;r UnS fU"tual 
~· zijn vtm t.:.: vvr-::n uns t:: vjrbind'-:!n ,,-, h·jt J~nh-jidsfr.:mt t:: .J.,mva:1rd:m 
~{· ov . .3re ;nk::--· stig d0 vo. rwuard.m 'Vcm de r.:;f,;r!·,istcn, d. i, '-l.P d,; basis van 
~:;, '':ini ~.u.·.-3i8.Jno Do arb..:;id.~rs zul1;.:;n ni .::t in d·3 strijd C.'-tan in nd<:L. 
$.:.;., van, .JiSGn di..; han fantastisch zoud:c:;n v;.:-::.r!{,>- .. m. 111:.:1ar z,1ud n a,m de 
:"'.i: arj.d.3re !nmt d_; ·.:ds3n t,; z . .;;;r b.:l :!<~rkt zijn, z o z '-md.;n d:~ ~1rb...; id .~rs t~Jt 
~- zichz .. Hf kunn;.m z.::e';g...;n : 1'Dat is· d-3 .' _u ,;mt-~ ni .;;t wct<ird." 
:,',,' Do taak bGstaat niut uit h,:::t L:-;ddr:.; k,~0r for,-,,~.::1 <<.:ln ~L; r;.~fur!":.is-
~~ · __ :!;an VCl-rst.:;ll..m vun h-.?t .;,:;nh.;idsfr.:mt, :~i..ur'h~n vc.;rw:l:irdJn :;p tG 
tiJ~ 1 :3ggzm, die zo go,;d c:'.og,:Jli jk v c';rbcmd h~)ud,·m · "jt dd si tuu.ti.:J. Di t ..;ist 
~~-\ ec:n acti..;v.J en •.'Lanoeuvr-,.::r.md·.j s trctt-::gia.. In L;d:3r t;vVdl is h.-;t on-
~t • bGtwistbaar, ddt in h~:;t 'bijz:-md .. ~r an a1l;:=;..:m '-~P d.;t.Z.:l ;'~dlliar dB CGTU d.; 
~;:' · ~-~ivolgen van dG v:::;rdGald.h\]id v.:m d(; •lLiSS21. 's binn~n d-:~ vakorf:::,.:misati3s 
i<· tot op z . .:::kcr~ h()0gt.a kdll varzachten ·en. d.; vcrdntwu )rdJlijkh.;id v_-m de: 
~;, sch.:::uririg kun. w~rp.Jn op hen, WLi.;;t!'up diG Wi.-:!rlc~lijH: h-J~:,rt .:m zijn 
:l' aig~n strijdpcsitL.~s naar '\ror...::n kLl.ll br-.:;mg.:.m. 
'i,;, · · DB hi jZLmdGrh.;;id .. vun d0 si tudtie in .Fr.:ml{ri,jk tc)utnt h0t f ei t, 
7''; 1 ) Ecrr van· de .L3idGrs van da cc:"l:·:.unist:i:scha p;,lrtij in d,;; va.kb:)nd .. m, 

die, nadat hij G-~n van de .:~Laast pre .inent::; vaEmdra3-:Jrs was g.:.-;
WcGst v.:1n d~} puliti0k van d& nd0rd.,; p-~ric.d& 11 vun· d..:; Cc;,--.int.;rn ~n 
dG H'runsB Partij, hat ~~:-:;?t da lcidirig v~n d:J pcii'ti.j onJ 3ns w..;rd 
ov'=!:r poli t iakJ kw~st i.·..;S. Zij opv:uttint;.in w .)I"d en so, ~s d,~:...;r d.; of
fici2dl.:; pu.'rt;ijlaid.drs in hun pul·;:CL::;kc.::n t.:!g.;n h.;;;·_,_ b.-'!St-+"p..:;ld 
(11s ''seLi-Tr:..;tsky-istisch''. R;d, 

~!~- ',' 

"""'"'-~~~.:..'·~-··-_..:-~---:...--- -· 

~· 

. 
) 

(~_._ 
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· dE.t clacn: tw.~ ; il::J.~OT semi. 8 3.ti.~S g.::;d t:r.:md.::; l.<t'J.t_:.:: jar~~n h .. n·:) ~n b,jt;Stl.3.3n, 
G0st:3ld t;ag;:;n,)v,':r h;~t _ v~rv:11 d-3r b .. ;w0ging in d0 lJ.:--csr;,; j;;::.:lh:m, hG ;ft 
.~,3n zicll vortl'UlJ.wd g,~:-!.::H:ik'G r~ct d-::; sch.~v.rins, Z6 :;r y,,__-Jc is di-:: eJnv-Du ..... · 
di.g v .3rgatan. M.:-n z ou ~PJ 0nw01 ku."ln:-jn v ;;.~-rz.L.m ~ d,.:t cle opl.Jvin~ in d0 
rij3n d,~r tJTb0id:JrskL1ss~ onc.ntku~.Y~·-b:....d.r d;;,. L:n.~ze v;:m d-.~ 0 mh0irl dar 
vu.k0ru,anis:::..tLc;s z'->n ci._·:al hJrl.Jc!0n.., :L.ndi Jn r:.:m in ovarw ... ;,:;inb na j ~t, 
d:....t :k-cr d.\ill 9/10 ;r:..n !ut Fri:....~S-3 p:::-.;1-"t:.::.riu....A.t bu.it.::n (lJ Vd.kb,md~n 
sta0..t: d&1 w;jrC.t h.Jt d~.:ill0::':.ijk .. <.l,::'c da dru...~ Vd.n de on€;-avrt,Jllis~ardan, 
gaacc .Jntu..:: ..;rd. d:::.,jJ' cl;:; L,•.;; u~·lc 1n..ne; j z.:..tl t~;.Jn.:; · ._,m., De lcUZd v•m d;::: 33n-, 
haid is ni-;ts d.ctn .s;;;r:;_ V~U1 de d .:;rSte C~1YlS.JqU.Jnti~s Vi:i.Il daze druk. Iv!-~t 
;;an c~)rr-JCtc; p0li"vi:;k z,·;u ::l,az-:; druk. V,J,,rd.3lib zi.jn VC-.Yr 8,P. F.:i~ CGTU'. 

Indian V() .Jl' ·i<:: vulg,::'1C.l::; p2rLJdU .} on <-~.Cticv :_:; G ,m hcitlsfr~mt·-p :Jli~
ti-3k d.;; '' :; . :::::no.a::Lst•J .. _ . ..;tn;;de . c:cr v • .J.kb.,ndsf?.trclt ,;gi;~ d·cir i.t'rans d 0 ;)<< ··.unis
ten is, d&.'J. zou het C..;;:so:odd:aks vclko··.2n i,'·)ut zi,jn or: dJ l_;olitL::~k V<.ill 
n:;t GfD..hcidsfrcnt t-3 stdll....;.u t.;;g,;n,w . .::r di..:J Vi.:i.ll d;:; e0llh.;;icl d..;r vakorga-· 
ll1SUt1.9S. 

HET :;.~RO~SLEEl\4 -J.AN H~~ EENHEIDS~'RONT, 
H.;:;t L:; v,:;lko, ~.:.m Gnbo::Jtvvj_stbuar) ·lat de eJn~J...JiC.. v2n de drba:i.ders.,.. 

kl<.i..ssa sL;cht s kun w;rd ~-:1 vc:>rw :o.:2keli~l\:~::; 0p -::: .. m BdVOl utLmn::.tir . .-~ b.J.sis., 
De politi..::k vun hat 2 .mheiJ.cf:cc.n1. is 2 .. m va."l d::::; ~ J.d:1.a Lm o~~ d.i arbei...,. 
dors v<:m da ref,_~r···ds::;-::_:3chc invl.-.3d ··t;..; bdvrijdcn en Z.:)lfs in de iaats~a 
analysa in de rj_c:C.ti ·g van \:10 Wd. .. ~rlijJc::.: ,,,~nb..-;id der a:rb.:d.cl-.-;rskl:J.ss.;:;. 
W-ij ::eaton O..i.1.op!:.:.c:ud~" ~ J.jk dc>:t,:.:: l e<.t:::-Yi sti sch.:- w .. L<.i.r.heid .: .. ;:;.n d,~ ~-mtwikkel~.
da arbei.d..:;rs 'lie-~ ..;nz.~ t::·G-3::.1 ,. Mac.r e ,:;n hist .)risch :pGrsp.;;cti :.f; Z.Jlfs. h.Jt 
~acst o:::rr•;;cte~ k;.:..n n:l_;;t ds lev;;:;nd.J srvaring c: ... ~r :::.c..J.3SG. 1 s v.~rvcmgm. 
Da :Le:n·tij is d-2 V•) Jl·h:,;.~de:. _..,_aa:-:: in hb.,·J.r w0rk, pp0ciaC!..l in h:...tar vak
bondswsrk, .~;.:.:.r-.::t z:'. J t.r1 st<:Lat zi~n zicll t ,;t de a.cht-:;rh,_:..;cL: tc' w2nd,.m. 

Zi0 ~~(;<;-!:; CL; G.:rbai::.L.r-s f 3i t.;J.ijk ·- conc!.~~o.l; tv•0 ~ ;·:G..J.l -m z~.· n;:elig 
tLm. -~~w.l -- ton;;:z1) l'i'--'-t zi;j vP L::cL:r vl::;•:.m~;lik :).:;r..Jid 'is, h,;n t-3 lUlp2n 
da. -~~nh .. ;id v<m d:; vc.:.J\.'-_;'I§}.nl.i3~-~ias t0 t.-.::rs~..:;ll=n. E.,"-1 ,,p. di~ tarr.Jin . 
bllJV:.m WG trcuw ,'.'-All c; cssc:n-~l..J.:!ls pr::: .. .J'l.Cl.pes c:...:;r !'~ctrXJStJscb.c: strat.::--
0;'"". 1,-,::.t c-~l),,.,·'r-'''1 ~·a··n .~,, co+:._..,J· -,rl v·· r 1,-,<r·"T I'·'l·nJ· .. orl '"···t c, sr:-·"'"J'cl t:>..._'-' o "lJ.~ ·,), .• ~_''' v-- • .. _,_.._, '--' v.L --•)' v•.'. Lt, V, ·, '...)"' • ·.J .l..J -'--'--,.L.; • • 

vc,:;r cu r2vulu"c~J.~, 

Wctt is th.:-;r1s d; h. udi.n.[ d.or !J .. ;id.:: ·-.~ .. ::.kb .. md.sfad . .;rdtL;s t. o <.v ,, d2 
..':l :mh.;id '? Vc)Jr lnad~: e;r< . .:::p;;li var. <-trbJidars ,~;:.' . .:;t h.~t f:::Jh,; .~1 dez-:dfde 
ZJ.Jn" In vJ.ark.jli.Jkh ... .d.d. h...J :)t),;n d·::: o.d :·,inistrati::;v,:l l;].s .. m vari h Jid3 

- ' 
~· . 

organ is a ti.~s v ::::rk~.O.G.Tr~; dat ('i.; ,; ~mN ()I'd 1.n~ sl;~chts lcm wc.:rd-:;n b.Jr-:.dkt. 
Hvan ond.':r opol c::_! O..c· b.:.:.sis Vdn C.e pr:..ncip<:d~ v~m d0 ;;01:3,.::Vdll . .Jrt;::;._'YliSJti0.; / 
:Co:)r zich t·= dekk=n r>..;t d0 van ie CGTU 631.-:; 3Ud .. 3 1 ;UZ0 V3l1 da ;clJnh.aid 
van ond.d:r· o:p ,;;)<::rlc,:.t8ert d-3 :r:::;f,.Jl' .istischa £'-3d.a.rati~ d.c; v..;rt;c:3tach....: 
t igh.Jid Vd!'J. de ~n:'b ... dd.;;rDklCi.s:~-:; .::;n C..J :..mwst,h:,.dhc id. v _tn d.:.o j .;n~~cr = §cn :3-
ratie, di...; ni--ts wa.:-t V<ill h,jt sch.:.urj_ngswark v..:m Jl_;uhcl.'...lX. Du:~;oulin 0n 
Cc. T.3t;0lijkertijd hclpen de; M~m<J.-ct; ist0n J,~u.l.1a'§l:X d~1i·r in d.e ~-lcuts van· 
da strJ;.jdt:l..k0n dar arb:cidvrsklas.S.J de bL.>t.; L::u.z.; Vd.n d0 V2 .. k;),_nds..;an
heid ta. stallan, JD.s r;~cht.scha_p .. m hLI.iG~"~.dl.:.J.;:,rs ri.Ch'ti0l1 zij ~-'1 bun 
k:!'ctcht -:m t :}g&l d·J C'J-TU tJndi.ncL~ d'J.d.I''J;.in hdt e;r u: ;t st . L-..18·-~l i jkd ·<'1<-i.nt<.il 
vekbcndJn L;s t-:; -·:, ... kGn 1 dia. r;_md 2'ict.z,:al..:: te gr.~epJL'3Il 2n 0.dn z;p 2;.;3·· 
lijke. vc-;;;t c:nd.er:w.::."' ,~'l.cl int:;;;n c.w.::l t . ..; kn, p .;u :- .Jt d.c I'<3f :;r,·t:i.:sta:'L. 

v . .-,or- zovJr i k van l1i2T uit;,. d.:.:iil d.::.' h.Jlld vo.Ji hJt :w.t.::::L'i.a.al waar
cv~r ik b0snhik 1 kun haoordelen~ h.JJft vass~rt zich ervu~r uitc~
sprck~n; O.o.~ 6.! c?:·:.:::lU:•ist•2n ·z.,.:_df d-a l~uz:n v~m h~t FusL~--C~rigr·:3S v.:m 
d;; b..;1d;.; v.c:'..korgc.nlSclt.Lc3 :l.::ln de ;__:r·d.:l st2..Ll.,m. D:::..t 7-;~.::rst.;.L w2:cd cGt:J--
gcr·isc.h v ,:!rV!:.;.r.·p2n ~ we. t z:Ljn v ,;._;rst ~lla:· b.:;t:r..:> f·i-; 1 c i ·j ~rrcrr: ~r vcm b0-
schuldif_;d dat h:' .j · w<-.-;,s zw ..':lrfj-:O(;ddll t;,~t. ~'·L.'nc1.tt-.~ ~:::; s·C,....:;11 i:J;)lcl-18. Da.nr 
h..:;t -':.ij aon f .. ::d.-c_;,::n ;:__nttrc-..:Jk-t-: 1 b . .::n :1.k Il':...-.. ::d; :i.n s1-:-c1 . .1t j j -,-,-':Llcdig :)Ver 
d2z~ discus;:.d-) uit te s_pr-cko.:::n: ~~~&ai~ ik c·v..;rW.j-.;:;'5: d0.t (~c F'J..J....'J.Sc c~;r:l·-
cmrdst,:m g;.::e:t racbn h-;;h:>an C;f.'': d..:1 lauz..; -JJD djri fu.sl~~c.m:_::;r.Js te v2r- ·· 

·. fi 
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w__;rpGn. Int c(:cnd; :1. 
t-J Monattist3n Z.:"lf~.t>~n ~ 11 Zowal d.~ 3crst~n a1s d-3 tw.J ,:dJn zijn 

.sch.Jur;.,_ak8rs. Wij alL~Jn zijn v,:.;:;r a,,;nh.,;id. Arlnir1. .ra ,•nd:rstdunt :::ns.; 1 

D0 r..;f(".r~~~ist,m ciiltw.) -.rddn : "W~1t 0na o.,_;_n;::,ad.t, wij zijn V(J•:>r ,)Jnh-.dd vnn , 
:md.cr ~···p," d.i", nwaH willGn ..7d<Jh:,,cdig d,; arb.;id~rs t;,.;std.;;m zich 
wa:Jr bij onz;:;· ,·,rgcmisdti.a aan tJ sluit :n. Wd.t ~'"l.Jct dd r3v.:.luti:..: . .nnairJ 
f.~daratia dian<;.an,sa<illdc Zdf::~gcn ? -1,H0t is nL::t vo.~r .ni-ats, ddt wij 
ens da EEI'ifHEIDS-fGdaratL~ n..:).:;;:,enWc zijn iJ,.::raid d:.; cdnh dd v<m dd vak
hcndsorg3.hisati::;s z-Jlfs vandaa.g d.;; dat; t.; vGrw,;zcn11jkcn. Maar daarn•'1 
h0bt>an f,a arb,;id.:Jrs in h-at gchcc1 t.: . ..::,:;n bohvJftc: s.an acht..::rd~)chtit;.; 1~
.kJier.l, dL~ f:d .. m v.:·~kb:.;nds:,rganisati..; acht.:.:;r zich h,;;c):·,;:;n sta.<::m .:;n dia 
zich v:··Jdan ~t.at scb.aurine;en als i~ld.d..an cp can _,tt .. ~r.Jnd ~ w:)nd. W.; st0lL:;n 
v .:. ·r ·.J ·: n::, -~.;;n ~).~po.~::lde pori.)da ;:;,;;n fusi.J-c .:;ngr..:ll! cp ba~is v.c:m d.a vak-

·. bcndsd::::v~--Jcrutia vu .. •r t..; b..:;raid.an ..:ln bij.a-::Jn t..; r.;~pan • 11 D..;z..:l ,·,ani..:r van 
dd kw...:stL~ st ->ll.:::n z :JU ,.nti.iddalijk d.::; e;r~.cnd .;nd..;r da v :;..;tJn d<:r Mu
nao;tistan, die .a . .;n v_;lk·~····>.'on stari..:l.j gr~: .. ;paring v.)rc'~,m, :.3.dr dia in 
Staat zijn sr .1t0 v.:;rwarrine; in de .rij:m vu.n hdt pr,)l~tdria.,.lt t.~ bran-

. g0n, wegg.:;grav0n h3bb..::n. M;1ar ze:l.l da liquidd. ti..:1 vun dez,:; gr.::,ap lak..:;iGn 
ons ni.;t ta kc,stbd~1r W,lrdan? Er zul W,Jrdan tJt;0ng:;w .• rpan, dat do 
c::;::-,;·:unis.t~m daar in d0 :.ind~~rh..;id zuud.m zijn .. m do-'t d..:l CGTU zijn 
plaats zou ::~L::Jt,m afstaan aan de CfGT. 

Zulk 20n ,.NerwJgin~ kc:.:;.n ~lechts uvartuir;.and v:).;rkY~..;n -..i.cill a.~~ 
links vakbcndsbur:.::aucraut, dia v..;cht V:._,· ... r zi jn '' vnafhan.k.~1i jkhGid'' 
t.;;rvrijl hij hat uitzicht v_jrlidst ,.Jp dd p.:::rsp..:lcti..:lVdn 0n dJ taken VdJ'l 
dcl beweginc; in huar s..;hc:cl. Da J,jllh.-3 id Vc.tn de bdid; vo.k,)r0anisatidS z:::,u, 
zalfs wo.nnG.~r de r,av,·.luti:;nnB.i.rJ vl-aus-::::1 tijd..::1ijk in d.: .,_indJrhJid 
blijft, binn.:.m kcrt,_; tijd blijk.:.m v "'~rd..::lig t..; zi·jn, pracias v .;.~r 
hat c.)•.'.:.·~unis:-:t.:;:, en allaGn v;,;:.:,r h.::t c.,L .unis~1a. 
De e..;nhaid cl.::;r federatL;s z,.u .a.Jn gr~;t-3 t'-;.,;vlo,;d VcJ.n nL~uwd lcd-~n :>JJ
bra0ng<3n. Dunk zij cUt l!iOU dG invL,ed v~m d.:;: crisis :Jp .aan didpere 

Of.. .;1e0r b..;slis.sande wijzG Wd..;r~pi...3gald wurd.:m ~)inn.:;n d<.J vakb.mddn. D ~ 
linkarv1eug8l. z~·;u in d.:: e;r,>C:~iand-:: ni.Juw.a vl.:;ut!;.::l in ~tu.:,t zijn ,;,m h ;- ' 
llissBnd3 stri,jd t.:; baginn.::n v.xr d0 v2r0Vdring v.:m dd :';dfusaarda .)r;:::.a
nisatia. K.Jn z-akera t'r.a~rdGrheirl in .J.m kL;in..; .m ,::.:ai~,)1 Jdrd.~ vakhonds
fodaratia verkL:lzen bov..;n ;)pp.jsiti..::wGrk in den br3da m c::tsso.l·c ;.,r(:;a-

. nisutle ·i.at kunn.:m o.1;t .. :::,m s-Jcturi3rs •. :f L .JU. ~bt0n, -~_a.:.:;.r c~ :m pr •l.Jtari
f?cha r..;v ,)llltL nnair-.Jn. 

HJt is V;j,lr a:.;n d..;nk-.md '·larxist v ... lk.J . ;n duidalij.k., dat .;:..;n Vcl.Il 
da r.adJnan, di0 dd .• l h.:c.i.(hLm ::LQ, d.:.; ;~:,onst.arlijk:..:l f.1ut~n V'J.ll d.J l..ddin(:; 
v~ de CGTU !i.JlG~dn w<:As in a an situcttic, wctarin 1L~cl.m a1s Mc'ntnou
s..:;au, S.J :~ard a .c.~., zond~r tha.g-atische basis ;::_,f r..3v .. :luti::nnctird erva
ring, zich :m,",idd.alij.Lc pr;)clL:~.·:,~-.::rddn <::.ls nL;idersil van .j.Jn ·nafhank>;
lijk.a :)rgu.nis.J.tia an dLmt,mt;.jV<llt,J d.J n:J;_:jJ1ijldL.dd hi ... dd;~n ·Jt, ar t"l0J 

t.J ;;xpcrL.antardn .;p a.:·u1wijZifl0'm vu.n Los,)wsky, M<J.n..:,ailsky .:;;n Co. H0t 
is on"b-Jtwistbaar, dat indLm clJ r ,f ... ;r-~'ist ,m nL::t ,.p h..;;t -.::vn ;>f andar.::: 
:·g:arihlik t(;t scheurint.. vi.1Il de .f.JddratL.; Wdr.an .JV.Jr:..::~·Jt3,ann, M:;n;·:uuseau 
:.m Co :'·:dt brc:c't.;;r-a "lassats hud:len ,~;; ;t.:::n r . .;k.min~.e: h 11d.m. Dit f-.:it 
0p zichz.:;lf z;m hun bur.:;aucratisc.Q, a.v,.mturi .. r~L,::; ~ddiscip1inJ ~rd haDb;.m. 
Baa.r:)ti z,"Jlld..;;n dd v,_;,jrd.Jlcn v.:m de ~cmheid cp clit :;~-::Jnblik ,mr:..:lt,.;lijk 
veJl gr;_;tar zijn t;:..;w . .::cst d.:ill. de nu.d..:l1-.;Jn. Indidn bin-nan de ._:Jfuse3rd.J 
fcdercitiJ, WJlk.a c. .. nt;;;v..; '~r .Jdn :?,ilrL.h:;n l .;d<:m .y·ivat, da rav -~-luti·~nnai
re vleu~..;l 0 .m jaar uf twed in .de , .. _ind.:::rh0id blijft, dan z,.:ud-.m d.::z...; 
twd.::: jaar ,_,ncetwijfald ve.Jl vruchtbaard0r zijn v.: .. r d..; ;.pV.>Jdin8, -

. ni\3t all.~,m v;l,!r da c,:.::·munistisch..; vakb.;nds1cden, rtaar v,~·,r d.a g .. :;h..;l0 
partij - dan d;,; vijf jaar van "onafhc-mkalijl-cen zi~zJ..gs in den CG'IU 
dia ste,Jds zwakker w,Jrdt. ' 

Neen, ni..;t wij r·.aar da raf,.Jr,:isten zc,ud.an de vakb~mdsednh::lid 
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t:~o,.jtcn vr-3Zcn. IndL:n ·Zl.J tc-~stJ!.'., .dll in :::dn fusi~e;mgrds - ni..~t in 

'W;J.,.rdan, nadr i.n'>f.:~it-3 - d.:-m Z_.;U :lat de ::~··t~>dijtchdid SChop!),m ,,i~l d.J 
ar.b-3id<~rsb0w'-'ging in Frankrijk uit· h..:t sl:,p t., br.~mg,;;tn. Mu..tr juist ' 

! 

daa.rc11rt Will~n de r<.;!fi)rf'!.iStcill dr niJt in t:>.;)St . .-L~-:.• . ..1Uo . 

De v;;( rwc..ard.m v.::1n dl,j crisis schapp-.jn d-:J gr.;:)tStd ;•uhdilijkhdd,m ~J 
v:> >r d-3 r0f~'Jrnistan, in d8 .J·-3rst ~ ·plaats l·P h;;t tarr~in vu.n d.J vakb•m"":":., .·~ 
dan. :Qaarc-r-:~ is h0t, dB:t zij h0t zv nv ,dzo.k -~lijk vindJn b ~schutting .td 
z.:,Jk..;n acht~r hun link~rflank; hat zijn d~ lippdndL~na.ars van d.j 3an
h~id, di-J h:m, d.3z3 b~schuttint; Vdrschaffan. Hdt vntP~aslc::r~n V<-m h.;;t 
schduringsw:.:)rk d~J rGfor"'LiStcn .m hdt parasitis.·i,;:: ddr M•)nattis·tdn iS. : 
thans :.;,.m· v"..n· de b0ld!l~rijkst,;; an ._jn.:-ntbd..;rlijltJ tak:Jn. Wan.nddr dd J4::::n .r; 
nattist.;~n .w..::;r dJ .;::mh-.. dd sprokdn dJ.n richt-3n zij d.jzd l~uzd t .:;;5-:::n d..) ,. 
C;:,·_.··~unistan;. wunn0·...:r do. CGTU z.:::lf . .J'.;n w . ..:g nu.ur cdnh.7id V:J.:rs~.:.llt dan. 't ·. _ · _, 
ZJ.l dat ~:;n d .. dalijka slug t,;abrojng.m u~.:.n dc: IvLmattist.::n :~n d~ r...:f~,r:-'_is- · '! 

tan V;~rzwakk ... m. Is h;;t ni.::)t V;)lk,-, ,,:;n duidalijk ? · . · :l 
H..::t is waar, dat w:~ v.·.-m t..:J v:_;:hm w.;;t.:.ln, clat dank zij <9..; t ;G_mst~md ··' 

d ;.r r0fc,rnisten d-1 lauzG V;j!l d3 .:.l3rih>Jid . ·P :lit ~;g.mblik ni~P d:; rosul
tatJn zal .'0gsten, dia varkrag-,1n z~;JUddn zijn inh.;;t· g::v..;.l van acn w:...:rk0 ... 
lijk;; ~-:Jnh,jid d...:r vaklKndsvrc;anisati-.::s. Ma<:::<r c Jn ·~;::Jr b0p~rkt r;.:rsul'"". 
taat zajij, :;p v·o(,rwaard.;; van .J-.:;n c.~rrecto p:·litL~k dcr c::·EL:unist'8!1,' · 
.)nt;atwijfelO. w•,.rd.Jn behaald. D•.~ br .-~d-~ .. ass a's d r- d.'rb .~id ~rs ~ullen . ; 
zLm wi.3 a WJrkalijk v.;.,,r d.; ~.:.nh.dd is ,m wi.j ~r t ~e;-:Jn dn zul1:.m . 
ar .van ovdrtuigd raken, dat d.; di-.mst..::n Vd.n h6vdling.:.ln n~ =t n ,dit!, · . · ~; 
zijl1. Er b.::stau.t ge-.:m twijf<.3l uvar, du.t ·JP de ld!lf5·..!l duur d.:: M. nd.tti~- ,_ 
t~r.. t,)t_ nL~ts · zull.~n t._.:;ru!{.l( p .m, dd OGT zich stark !r :;n d:; CGTU zich. ~ 
zwakk-3.r ·.:n •)nstabiol ar zal y;~Glcn. · 

Maar als d·3 zak'-m z sr;acm, l.;upt h.::t dan 11i.;t uit - ni;;t :·p da · •·· 
v_;rwarkalijh:tng van a~n effecti-.:3V·3 d .;nh.::id - '.'J.aur sL.::chts :J·)..;,-m · 
i'1C1D('GUVr& ? D.Jz -~ t::lt.).mW3rping k.;:m ,jns niot b:~vr .. ; .:sd r:;.ak,)n. Di t is 5i-J 
:1a.rii.;r waarop d.} r.;;f .)rG"J.is0an sp~c ir.:~.:al· .. nzj [;Jh.al-.:: p••li ti.;k van h . .Jt 
o mhGidsfr(~nt waardJr~n : z ij varklur~n,. dctt unz.~ v .J .rst . .;llJn sl.ccht.f1· 
::::.m ·::an,.lGUvr.:; zijn, ;:Tldat zij z.:lv~; d.-:; strijd ni::t w~;ns.m t) L:id ... m~: 

Hat z~.u v .. lk~-,-~<::n V.Jrk .. ; ;rd zijn c:nig 1)rinci.pL,.:l v.3rs~hil. t 3_ . : 

''lakJn tuss .. :dt d..:: \3dnh,:idsfr .. nt.J? liti-dk .:;n d::: fusL:: d.';r b-.~id.} val{, .. ,rt:;fi'"" · 
nisati ;s, Aar:tg..)n~Y .·-;n, d.:Lt d·.:.: CvJ·L·luriist.;n d . .; v:..~ll.:idig::l ,;n~fh<:1.rlk.;dijkh:3-id. 
van k.\-ffi pc1.rtij, van hun f.ructi..-; ih d'-:l. V:ikb .. nd,.:m, Vc.in hun t;.ah.:l.J _puli ..... · . 
ti:~k, b3war,_m, is do fusL~ nL;ts a.nd·~rs d\.,.;.n con v .. .r1~:. VC:..ll'l d·.:: 3 .mh:.~ids.
fr.:;ntp;·li ti.ak, J .. m ':.:.<::ar uit-::')..::brJ idd. -:Jn hri;dar,~ v:_.r·:l. Ons V'.i :rstel 
V.3rw~rpmd, v-.;rand-~r.m d.j r•.:lf;-,rr;iist,m h.~t in c.:ln wm;Juvl~.J• Maar van 
ClTIZ3 kant is h.Jt :J •. m f:!;·dW.Jtti!!,dJ en :m··,isbd.r.~ 11 t··~o.n ... :::uvru 11 ~ h-.>t zijn zul- : .. :, 
kG f'l.an:;.:mvros, diG a.; arb;,::id:_:rsklc.tSS~: in b..;W.:.lC,i11g t~r.::,r;,~~·-)ll .. 

- - - - - - - - -
. HJt GX:JOUtief c ,)p·it-5 Vdll d~ Liqua' Z.3t.jE,d!l. Wd :.J}!nL:uw' is z.~h; ,;l 

.. i ,:m al c·)rract, wanna.;r hr;t drint£~nd h.;)rhaalt, dat d0 ..::..-mh-;id van 
C~.ctic nL;t k~tn w~1rdan uitt:::;;,.;st;::ld t_.t da w.1ificu.tia van val;c.;rt;;:mis:ltj.,;s. · ·':' 
D~z..:; id.;_-2 ri .. )·:.:t w~.~rdJll. \ . .:r.1twi.l{!{.:;ld, z~;ci.lS di.At .t.:.t nu .. t:· ... ~ t!,·-~da~n is 1 : uit~ ·· 
cdng . .::z.:.lt ,m t· .ig;:;past in da pructijk. H.:.i8.I' dit sluit nL;t d..; plic.ht :{ 
uit :_ 'lJ. ,_-,p G.m b0_po.o.ld .311 w,_~lgok-·Z.:Jn ;-~2. mblik k:.,cm. d.::: kwGsti.; V;;'.n d~; 
fusi::~ d:;r c .~,nf adaro..ti.;s ( ~.~f z~lfs Vd!i. S>I k..:: l.:J f ..;d.;ra:ti-~s) nu..:.tr v.:,r.;n te · 
br~nt<:.-m. . . 

-H1.1t h-::ld vrua;...~stuk b -;stau.t in h:.:;t w.::t..;n ,,f d.; c ;_. ·1. ··unis tisch.:. l.;ia 
dijg nu· L11 staG.t i,s zulk .-~.en keen j '::-:un,;auvrJ. uit t~ v.·,.Jr0n. Du t_,·:.;_ .... · · 
k:·w~st zal h.;;t l·~ran. Mo.ar uls de p2i.rtij ,:m a·.~ CGTU th;.i.ns wai:..::.dr .. n h0t 
advL;s vu_"l d..; LiquCJ op ta v:.le;dn- wat hdt waarschijnlijks::Ois -.dri.Il 
z··lu' h,;t W3l ku...ro..n~n zijJj, dat zij t;wdw:.n~~n .zulL.:n z:ljn h.Jt ··1-r~..:;n (:;.p 
td v .lg3n. H-.;t is uv3rb::die: hL::raan n:Je; t,-3 t.) v.,·<~ .. m, di:.lt w-:- van d8 
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VLlkb:·;nds.::3nh:.dd G.::,m_ f..;tisch r:lU.kan~ W.-~ St:JllJn f!:_J~m kW .. -3Sti ~ (;f strijd 
uit t:··t d0 . .1 .. ::nh.dd. H:::t is v;,,_:r "'ns (,-.::.Jrt kw,;sti..J VJ!'l :::n ·,_id:l.::l t .. ~f:,.:m 
alL; kw.aLm, ·~an.r van .. nn. L.:iB iL sp::Jcifi . .;;k...; dn b .. ~1,.ln<3.rijk.) dir.::~·.:Jll, di...; "· 
':'1:.;;t.:m wurddl t:GlG.:rd aan o..rbdidc;rs, di.J v<.::r:::-::T;.m h;:;bb.:n, ,Jf d.i:; h3t 
VGrlodcn niat ken .. n:m. v ... -~r d0 d 3 .. dnc:t:~1(:; i.ld.n h.jt fusi-:;-c ,ri_,.;r.:;s st.::ll :;n 
w.~ · ns.tuurlijk ;_:;·~:Jn principi:.:: . .:;l-.J v .. J ·rw.J.,1rd,m. -· 

Als do luk.::;L.:m van dG "'~;nh0id, diJ zich nL:t schd.~kn v .· ~r c>.::;;clk:r;
p..::: fru.sJn, Z0:.:.;.can, dat d0 vcr .mi;::.d..; .c ;jr:.fud..:::rJ.tL::: zich· '"..;t bas;;:;:r.;n :jp 
h:it ·b. ;cinsJl van d..; klass .. ~strijd, -..)nz. dar::. !);;:drijv..;u zij w ... rdt;..Jt: _.;:.chu~ 
i..n h...;t v .rd;;.:;l v<.::~.n·du ~;Pi>~rtu.:list::m~ Als,,f .::·:;.i.!. ,~rnstir:~ :'Ldil J .. uhaux a1·1 

. Cu •. z ·U kwm.-:;n. vragan ;:.;u in naAL van d:3 .. LJr~h.~id (·1·at dd c,. ·,·_unisten dJ 
·. WdS van d0 klassostrijd t0 bvtr.:ld,m, w2lk.J d..:l'':0 h..;run vast~J..:;rad..m h.Jb-
, b...;n v ~:rlt:~.t .. m in nua .. 1_ ve..n d0 .:: .. mhJid rr,et d.; b .... ure ;_::; :isia. En Wd t V0rst~l(in 
juist daz~ lak0Lm z;.;lf, al dez3 M-.·nJtt0s, Zyr:··tski's ·J~1 Du::L,ulins 
,-Teder "klass .. mstrijd'' '? N edil w] zijn b .. )r.Jid ' :~ ; p i .:.:d.~r c_:anhlik . p 
de b.:d..;, d.:::r vakb-mds<::.:mh.:dd t.~_staJ.n, niat t,:m0ind..::: dJ hJ.ndlc-.n~~..;rs 
van h)t kapi t<J.al te "c .. ;rriG;.Jr3nv' (~:Jt b..:::hulp vu..::1 kwakzu.l v drf .>r~·~ul ;s) 
~"1o.o:r :Y'l dJ arb..:;id-:.:rs van hun v.Jrr~ta.~~rlijk0 invl. ·::d af te sch;;:;:ur-3n. D::: 
0riig:.:: v ,;.rwJ<l.rdGn die we stalLm h0()l)·.m h0t k.J..rc;.kt.Jr van .Jrvunisat,;ri
sche t;aran t·ias V· ;._.r vakh.JndSd.J:'·!,;Cr~ti-.;, V ,:._r u.lleS vrijheid -·VJ.Il criti0k 
v ... r dG •lind~;rh.Jid, nutuurlijk ._p v .. rwe1o.rde dat dij :Jnd-::rw rp..:.:n is aan 
de vakb~:.ndsdiscir·lind. W8 vrat;,:m nivts n~er "n van ;nz.; ka::.t bel v~n 
w.:. ni.;ts •. ~lGer. 

Lat011 w.a ons v.~, ·rst:JllGn, dat d.:: purtij, z., nL:t . .:n:,id .. l.~lijk, .;ns 
advics :)pv: ... \lgt. Hue zc:u h,~t c;:;ntr<J.al c,.;•J.it§ hunddL:m ? HJt z. u v6:~r 
all'3S V3rplicht zijn binn<m' de partij z .)rc;vuldit; h.::: iJ plun dd ca·.J.pd[;Il3 
V~i .r te b-:;raiden, het ~n alle vakb.,ndsfru.cties h,:;t in •OVer :Jenst,-: , .. ing 
.... ,,:;t de platitseli.jk3 vakb mds...:;;~1s.tandi~~h0den t.J be_pr : .. ::v .:m., z ,d,J.t de l~u
zo van de o 1nheid e-ffectiaf g:;lijk:l:Jijdis van b .v..:::r1 en vcm i!('L:;r,m na:-l..r 
v::r<JL e;.:;J.racht z u ku::.n::m w .. •rd0n. Sl .. ::chts na ·Ln z:.r~vuldi:_;.; v. · rb·J-
raidinc >3Jl uitw3;rking, ne1 all·~ twijL-:1 .::n ~'lisv.::rst~md i.:~ ...:i:::~.,:m .rij ;n ,, 
uit d.} W13Lj g_;rui::~d t0 h-.::');)..:::n, richt d.::: Llidint-, V<Xr1 d.~ J.,;nh..:;idsf-.::d...::rnti.:. 
zich t :·t d3 L:;;idL"lt; VLilJ. d0 ref -r··~istisch0 f dddruti;;:;: •. ::t c .ncr..::-:;t uit
•3oW;;:;:rkt..:J Vv .rstellen : d0 sch..;p1)int;; v.::.n ,jell pa.ritc.ir.:: c ··' ~ ·.issi.:: v,;m 
d-..1 V;·rh . ..;r.;;iding, b.v. binn.::n de p2rid-.J Vd!l tw.::.: iJcmden, v.::m a..;n vak .. -
b._ndsunificatL~c .... ·nt;ras, waar ctll.; "'7ctkb .. nd-.::n v:::;.n hJt l~:~n.d t .. ~~;~em.•::; .,:_: . .Jt.Jn 
h.chb:.m. T..;galijk~rtijd richt~n d.:: plc~ats.~lijkJ .::.:nh.oidsf0d.oratiss 
zich t:: t da plactts:.:Jlijk., ;epf ·;r<:listischc ... rti,a.niS(J.ti..;s >:.:; t hdtz .. ::lfd.::, 
~"'.3t pr8cisi3 0n c. ncr3;;theid c-::L·r~-~ul..;.Jrd..3 v. rst..;l. 

· Da c t·~,·unistisch;;; p<.1rtij ntwikk.::lt c.::n hr<::da u::.:~itclti..;; in h . ...;t 
land en cndcrst..;unt an z..;t h..;t initiatL::f der CGTU uit.;.:m. 
D-:; aandacht van. de brlh::dst:; krinc:;.::n van arb~id.:rs, ..;n in d:.. .. ;.:;rst.:: plci~ts 
di~ van d.:; arb,;id-.Jrs ddr Cc-nf<Jd..:.::ratL=, ·-~~0t ::_~.::dur.::::nd .. 3 ...; ;n z.~ker.J tij:'L 
i?i·3C~.mc.::::ntrG-3rd w ... rdan. p dG c;.;;nv .udig,0 t:,::.:dacht-.::, dclt J .. ~ CY~ .ur~ist2n 
v ... rst ~ll..:m --n·.~•iddd lijk d.:~ .. r(.<.lilis ... : .. t risch._:; ..:; .cnh-.Jid d..;;r va.kD r~.Js .. r~_::a
rlisdti-~:s t. Vcrwez.~nlijk.3n. Wat 4..:-; h ... uclirt~:, d ~r r.;f r~·:ist.cl1 ··,_k ,_)·3 

zijn, t .t w.:,lk . .; list-;;n zij hun t F3vlucht ".~ .. c.;;:;:n nc ~,m, rl.:: c.-';, unist .. m 
zull..;;n ui t d.:.;;z...; ca:::.pagn~ '"cct winst t': V~·, rschijn k. _,;n, z-:::lfs ,il 
w rdt di..:: in d2 -.:..arst..:: tijd b..::;_p..:::rkt t.Jt .:;..:;n d:;:; .. nstr~.~.tL;. 

Da strijrt in naa· van h.:;t .:::~nh.:ddsfr, •nt h ,udt ::; .~clUr0nd.; clc:z..:: p .~ri
nd0 f£3.m ·.inuut . p. De c ... Lr.unist..::;n [:_';;l()D v ... rt d; rz::f )r'liSt:m in cld 
pr vinci.:: .:;n in h.::t cdntru:'L aan t-- v~ll-~n, st-.:Hl.l1,!1\t . p ·:1.-; ._;r .,i.;nda 
activit.3it VN.n d.:.; arb..::id.;rs, ul hw.-1 :i::mt;i.,clir:,~~n v ... r strijdacti::s l) 
da basis van de ·p ·litL;k van h.;t ;:nh.;idsfr ,nt v:-:rni :::uw ~:nd, d.:.; r~f .. r .is
t.m :-nt,1ask..::r.and, hun .. ~if~_.:m ri j .::n vc.rst8rk.:;nd, ,mz. '&1 n.Jt z u w.; 1 
kunn .. m tj3bi.::!urdn c1at d.: c · .unist.::m in z~s tJ.C:ill.d . .::n, in .:..;n .~f tw..;;s ja...:.r 
: .. ~..::dw .Ilr53n zull-.;n zijn . pni.:-uw hun v _.rst..;l t,. t fus.:;rin.~ v..::.n d._; vak-
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b. nds;;r''··'"''n.isatie;s t.~ h..3rhaL:m ~..m chard r d.; rJf ... r.:~ist :3n in ..:;,jn p · si
ti..; plaa:t;s;,;n, di.-.3 v.~.;l rL..:ilijker is dun d;-; G-.::,rst.i k.:;..;r. 

D;: w,;rk.:;,lijke b. lsj..:wistisch.:: p.·litL~k , .;t pr..:cL;s dit kara.ktJr, 
dat t.;~_r..::lijkGrtijd aanvall.md, k: 0n 0n ·ian dUVrc;r~r.d is, bdzitt;_m. 
Sl3chts lan.ss d-3~;.-: w0g .kur, d..; b0w.;;:::;i:::1g b.,;h.-~d w .. rd..:n v-..r st~1.EJ'.atL;, 
'T.·3r .;inie;d van parasi taird f .. rr:atL~s ,jn d:.; ;;:v .. luti.~ Vj.n d-1 arb .. dd.~rs- _ 
klass.; naar de rijv-~.luti,; v ,jrsli-.;;ld. · 

D-~ hL:::rLJ,-ven v,. rv.:;stald;::; L::s :h.J;;:ft c;.;n zin on ka.n ni.::t t ~t . . . 
succ.:;s Lddvn, tanzij h8t initiati,;;f k .. '.t vu.n d.; CGTU 3n d<j c~---~· :unisti:~·.· 
schG Partij. De taak van d.,; Liqu..: [) ~st..:1.:~t ~r n.J.tuurlijk riL;'t in du.'t zij ' 
.. nafhcmk0lijk.d0 l0us van h-ct .:38Tlh0idsc .. n:~r·.::s st:o-:lt, zich richt:m.d · · 
z :.w-:;1 t.:;G0h d::.. E3nh-...;idsf3ddruti6 u.ls t.;t_>~n dJ r.af.·~r:listisch..:J f.:darati.J ... ~, 
D.; tuak van do Liqu-.3 is h;;t st .. ton. vv..."1 d;:; ::ffici.;.::l_:: purtij ..-n do CGID: 
:~p d.a -w..;~ vctn .::; Jil k ... :m~ 0Jnh0idsfr :;nt.p, litL~k :::r: h.m ~~P d.1 :)dsis v'q.n · ... 
0.GZ3 p ·litiJk a<m t . .; z.;:;tt;.;n ~.:;.'" ;:.p J.;;n 6ci0iiJ~n:l _.;:;.mhlik - an in d~ 
t:·.dk·.;·lst zullcn ,;r VeL;; v<m ddZcl ; t;Jnblikkdn zijn - 00n b~sliss,:;nd 
;·f.fcnsi.;f V .. r d•J fusL.:: van d~~ V.S:..kh.m1S.rL,::lniso.ti.:;s uit t:.; V ·./r.an. ..,, 

. T:m;:;inda h .. 1ar tak.:;n t..;n ,,pzichto vun d-.::- 1)artij t;j v.:;rvull.;;n, 1.-.lJt, ·' ' 
d~ Lique - 0ll dit is had~ d.Jrst•a :plicht - h.:iur .::is.m s~l~d..;r..::n richt.~ ·. H .. 

naar h~:t t . .::rr.;in van d0 Vctkb.swce:;ine;. Dut is v0H t.-:....,k, dL; n.i..~t k~m· '11?· r-2- ., 
d..::n uit:_;2st.)ld. Hij -l .-;t on Z..:J..l w,.r.d.m ... 1):_:;..;1. st.. · ·· 

.-_: 
'• -;. 

i.'' 

'') 
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ALGEMEEN OVERZICHT van het door de R.C.P. op 25, 26 en 27 

December 1947 in gebouw DE VALK te Am-

sterdam gehouden congres. 

In het zaaltje B. van het gebouw DE VALK, in de Valkenburger
straat, alhier, begon Donderdagmorgen, 25 December jl. het 
3-d~ con,gres der R.C .f ~J.. N derl.NJ.,<}.., sect~~ .. V:?,l.t 9-e 4e 
Int~.tional!': ' Er wlf'er.i'" een 0-t congressisten bijee:h 
en, als gasten een vertegenwoo ger van het Internationaal 

IBureau (=I.B.) _-zekere GERMAIN, die Hollands sprak- en een 
_Canadees a.f~~vaardMg!l, Beide gasten spraken een oegroetings-

-· ·rea:e- a:t"t;-waai'fili j uitdrukking gaven aan de hoop, dat dit 
congres de wegen en middelen zou vinden om uit het isolement 
te worden verlost om met nieuw ~lan te koersen naar de weg 
in de massa. De vertegenwoordiger van het I.B. vertelde bo
vendien nog iets over de afgelopen stakingen in F~ankrijk, · 
waarin de ~tski~t~n een grote rol hebben gespe~-· 
door honder eftnfeuwe partijgenoten werden ingeschreven.Uit 
de lessen, geleerd in de verschillende stakingsacties, zou 
hij, lopende het congres, nog wel een en ander kunnen ver
tellen. 

J Ernst Peter MULDER, geb. te Welpet, 28.12.1912, die als 
congresvoorzitter fungeerde, sprak zijn vertrouwen uit in de 
taken die op dit congres zouden worden gesteld; deze taken 
zouden ook werkelijk worden uftgevoerd; rtwij moeten", zo 
sprak hij, 11 worden van een propagandaclub een doelbewuste be
waging met een program van actie in de massa voor de komende 
periode, alle voorwaarden daartoe zijn aanwezig; het kapita
lisme verkeert in een depressieperiode, terwijl de arbeiders-i 
massa in revolutionnaire gisting is; onze partij is de revo- 1 

lutionnaire voorhoede, die in komende grote stakingen de · 
leiding zal dienen te vero~veren. Wij moeten, koste wat het 
kost, uit ons isolement geraken en de arbeiders tonen, dat 
Trotskisten vooraan in de klassestrijd staan en de directe 
belangen van de arbeiders ondersteunen; het spookje van de 
c.P.N.-leiding, dat Trotskisten alleen spionnen en verra
ders zijn, moet uit de wereld worden geholpen. En dat kan 
alleen door ons zelf bij alle acties voor de arbeiders bij 
de voorste gelederen in te delen, ons door te dringen naar 
stakingsleidingen en dan daar onze politiek naar voreb te 
brengen. n 

I 
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1/ '/, Het congres hield zich daarna de eerste 2 dagen be zig met 
c.; A ~edevoeringen van Salomon SANTEN, geb. te Amsterdam, 3.8. 

915, over de politiek-economische resolutie; van Henricus 
((~ Johannes COMBRINK, geb. te Hof van Delft, 25.2.1913, over 

, , . , 1 1 het beginselprogramma; van Wouter TIELEMAN, geb. te Melis
,c _~;., sant, 23.3.1920, over het program van actie, terwijl Ji;ael' 

. -:k' ?fA 1 Elias Theodorus van TIJN, ge b. te Amsterdam, 17 .11.1924, 
als inleider voor de meerderheid en het Centraal Comit~ 
de Russische resolutie besprak, terwijl voor de minderheid 

1t "'l/1 \de mening daarover werd geui t door Herman LANGENDIJK ui t 
11 

\'s-Gravenhage (= verm. Hugo Herman Drenth, geb. te Hade, 
/( YA 23 • 2 .1916) • 

I 
Het standpunt van de meerderheid was, dat de leuze: VOOR DE 
VERDEDIGING VAN DE SOWJET-UNIE ongewijzigd gehandhaafd dian
de te worden, terwijl LANGENDIJK c.s. van mening was, dat de 
revolutionnaire gisting onder de arbeiders in alle landen 
moest worden uitgebuit om te komen tot een regering van 
arbeiders en boeren en er dan, z6 gezien, geen sprake be
hoefde te zijn van een verdediging der Sowjet-Unie, omdat 
dan de Sowjet-Unie niet in gevaar zou zijn, doch, integen
deel de Russische massa 1 s zouden worden meegezogen om het 
voorbeeld van Europa dan te volgen en zich daarbij tevens ~ 
zouden kunnen ontdoen van de stalinistische bureaucratie. / 

Deze kwestie werd lang en breed besproken; men kon dit 
vraagstuk echter niet aan; de vertegenwoordiger van het I.B. 
stelde toen voor om deze materia te bespreken in de eerst
volgende conferentie van de Vierde Internationale. 

Andere ter tafel gebrachte resoluties werden aangenomen, zij 
het met enkele stemmen tegen of blanco. 

! .-1 ... , r 

~~ ;'\./.; 

' 

Bareld POSTEMA, geb~ te Haren, 23.1.1909 2 besprak de Vakver
. enigings- en organisatieresolutie, die hlerop neerkomt, dat 

de toekomst -alweer- zal worden verblijd met cellenbouw in 
N.v.v. en E.v.c. 

~~ 

P/) 'JII. ~~ 

(_ 

Voorts bleek nog, dat deze partij, volgens eigen opgave, 
in het hele land aan leden : 300 revolutionnair communisti
sche arbeiders telt~ 

De partij heeft een Schuld van f 800.-. 

Ret orgaan, DE TRIBUNE, vergt van de P.T.T. iedere week een 
bestelling per post aan 650 adressen. 
Het Centraal Comit~ werd machtiging verleend om, zo nodig, 
gezien de financi~ele omstandigheden, dit blad te rantsoe
neren op een 14-daags verschijnen (thans 1 x per week), of 
desnoods het b1ad te halveren. -

_!,··e./, A ' De indertijd gercbyeerde Cornelis Alphonsus MOLLEMAN, geb. te 
.~ ;,~ Amsterdam, 30.11.1914, kreeg voor het congres ge1egenheid 

zich te verantwoorden; hij heeft het bij zijn verdediging 
hard te verduren gehad, doch, verklaarde zich tens1otte be
reid zich te onderwerpen aan de partijdiscipline'en werd 
weer als lid aangenomen op basis van een gedane reso1utie. 
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De voorzitter deelde nog mede, dat''Je financiA .. le hulp van 
de ~~iffliji~ sectie der Vierde Internationale; de R.C.P. 
op . en heeft gehouden; getracht moet worden op eigen 
benen te kunnen staan. 

Het Centraal Comit~ bestaat thans uit: 

~ SANTEN (zie pag. 2), 

Ernst MULDER (zie pag. 1), 

Theo yan TIJN (zie pag. 2), 

Harry COMBRINK (zie pag. 2), 

~V~I Mozes FERAREZ, geb. te Amsterdam, 5.1.1922, 

,t:;,~l Willy de BOER, geb. te Amsterdam, 25.2.1919, 

~~~ Nelis OOSTERWIJK uit Rotterdam, 

Wout TIELEMAN (zie pag. 2), 

Bareld POSTEMA (zie pag. 2), 

,•; I r''A t l· PENDERS ui t Eindhoven' 
A. /! 

~~-~~ 1 Peter DRENTH ui t Rotterdam, 
I ' , 

~''/))' Herman DRENTH uit Rotterdam, 

)~ : · · f. 1 Appie HOLZMAN ui t Groningen, en 

t Dries DOLLEMAN uit Gravenhage. 

I DOLLEMAN werd toch nog gekozen hoewel werd vastgesteld, dat 
hij momenteel '!.down" was; gegronde hoop dat hij zou bijtrek
ken~ oorzaak van zijn verkiezing. 

FERAREZ en TIELEMAN moeten in opdracht van het Centraal Comi
t~ hun activiteiten gaan spuien in Rotterdam. 

Gewezen moge nog worden OE het streng huishoudelijk karakter 
-·-----van dit congres. 

Op enige, op dit congres besproken, zaken zal nog nader wor
den teruggekomen. 
-~------------------------------------------------------------VERZONDEN AAN: c.v.D., 

P.G., 
B.M., 
H.C., 

Haag. 
Asd. 
Asd. 
Asd. 

F.5. 
.. 
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Flitsen uit het congres der R.C.P. 

~V~~Bij de discussies over de vakbeweging deelde Nelis 008-
TERWIJK mede, dat de weerstandskas van de E.V.C. leeg 
is; dat het door deze vakbond opgestelde program van 
actie slechts radicale linkse theorie is, in opdracht 
van de C.P.N., met het oog op de in 1948 te houden ver
kiezingen; men vreest de strijd daar en wil deze ook 
niet; het E.V.C.-bestuur kan niet zelfstandig beslis
sen, staat onder curatele van de C.P.N.-leiding; in 

t/ro.tlde E.V.c. zijn politieke commissarissen, zoals Wouter 
~ I Kalf en Jan Bork, die jacht maken op revolutionnaire 
~ V ~ arbeiders. 

De E.v.c. loopt de laatste tijd geweldig terug, het aan
tal !eden acht hij niet hager dan loo.ooo. Door aller
lei oorzaken is er in de E.V.C. vee! oppositie. Waar de 
E.V.C. nog steeds het meest strijdbare dee! der arbei
ders in zich beeft verenigd, is spreker van rnening, dat 
het zwaartepunt van de revolutionnaire taak der R.C.P. 
in deze vakbond m~et liggen, zijn program van actie 
levendig moet worden gehouden, de zaak ·moet worden op
gestuwd en daardoor tot werkelijkheid moet zien gebracht 
te worden~ 
Wat de verkiezingen betreft was hij van mening, dat, als 
enigszins mogelijk, de R.C.P. in Rotterdam zelfstandig 

~v'"- lmoet ui tkomen en Toon van den Berg, die daar vee! in
vloed heeft, candidaat dient te stellen. 

~ In de kwestie Molleman is het speciaal deze Oosterwijk 
c {( V I die Molleman verwijt de gevangene te zijn van de C .P .N .

bureaucratie en niet de moed te hebben,ter wille van 
zijn gesalari§erd baantje, hiermee te breken; ook de 
smeerlapperij van het stellen van louter C.P.N.-gedele
geerden, met uitschakeling van de eerlijk gekozen afge
vaardigden, ten tijde van het Fusie-congres, werd door 
Molleman gedekt; het had zijn taak geweest hiertegen 

( 

fel te protesteren. 
Molleman, zich verdedigend, zegt, dat voor hem het war
ken in de E.V.c. zeer moeilijk was, dater inderdaad 
door hem fouten zijn gemaakt, dat er censuur op zijn 
werk is, maar dat hij steeds probeerde er van te maken 
wat mogelijk was en hij doet een beroep op het congres 
bem toch vooral als een eerlijke arbeider te zien, die 
bereid is de discipline van de partij te aanvaarden. 

VERZONDEN AAN: Hfd. C.V.D., Haag. F.2. 
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Hoewel het geen usance is po1itieke meningen van outsiders 
aan U door te sturen is hat wellicht tooh dienstig in dit 
geval eens van di t principe a:f' te -wijken • .tiieronder moge 
dan voor een keer de zienswijze volgen van een gewoon 
werkman die eens genoegen wilda smaken van, doch geen 
voldoenlng vond in,bijwoning van dit congres, waaruit 
blijkt dat deze arbeider# een nuohter beoordelaar van 
verhoudingen is. 

In meer gekuiste ter.men komt hat hierop neer: 

"Met be~rekingen en discussies over vooraf verstrekte 
stellingen ging de meeste tijd heen; hat meeste materiaal 
ward me't meerderheid van stemm.en aangenomen, soma een 
tegen of blanco. Degenen die het uentraal uomit& vertegen
woordigden gaven bij de disoussies alleen blijk van nog 
eens aan te kunnen stippen wat al afgedrQkt stond of zij 
wild en een and are woordkeus. Er ward dan ook op het con
gres een soort redactie-commissie gekozen, die met toe
stemmdng van het congres enige wijzigingen in het materi
aal zu~ aanbrengen zonder de grondslagen aan te tasten. 

~·~ uat zijn sal santen, Theo Wiering, Wout Tielaman en NeLia 
t Ooste:rwijk. · 
•'n conclusie is dat de organisatorisohe en :f'inanciele 
positie van de R.c.P. erg zwak is en dat de partij voor
lopig dan ook geen kana kri~gt om zichzelf te versterken. 
liaar greep op de bedrij:f'sarbeiders is heel, heel erg zwak; 
haa~ politieke bes~issingen dubbelzinnig en voor de door
snee arbeider onbegrijpelijk. In de voorbereiding van dit 
congres kon niet worden v.oorzien, want er bleak door ge
brek aan belangstelling geen enkele vergadering te zijn 
doorgegaan. 

tin hat rapport over de organisatie, door ~rnst mulder, 
werd hierop nog eens gewezen, met de vuist op tatel, met 
de trasen dat dit moest en zou veranderen, want wij zijn 
toch de voorhoede, nietwwar?, van het revolutionnaire 
deel van het proletariaat en niemand anders, de R.u.P. is 
de hoop en de toekomst van de massa, enz.enz.enz., alle
maal woorden, woorden en nog eens woorden • .net gat mij de 
indruk: van de prikkende vlo, die een oli:f.")lnt wilda baren 
en dat met vuistslagen op tatel traoht te suggereren. 
Nuohter en kalm heb ik dit congres bezien en vastgesteld, 
dat men uit haat tegen de v.P.N. -de meeste laden zijn 
oud-u.P • .ti.-ers- de werkel1jke politieke rol die de v.P.~. 
en de Kominf'om heden ten dage spelen, niet wil zien. De 

ver ••••• 
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verellendigingstheorie in de R.u.P. is nog erger en star
ker gestela dan bij de o.P.N. Bij het stellen van eisen 
gaat de leiding van de R.C.P. er steeds van uit, dat haar 
eisen soherper moaten zi n dan die van haar rote concur-
ran , wan an ers, zo zeg z , om z n a e zog 
van ae c.P.N. te varen en dit zou voor haar tunest zijn. 
Mijn conolusie is, dat voorlopig de R.O.P. geen rol van 
bete~is zal kunnen vervullen; zij heett maar een vr.ij
gesteld gesalarieerd bestuurder en dat is Sal Santen. 

J , J Voor hat centraal Comite zal hat eoonomisohe werk tar 
~(~·v hand nemen een Postema, die op het oongres verklaarde 

de bolsjewistisohe lijn in daze te zullen doortrekken 
maar •••••••• met het bedrijfswerk ·zelf niat op de hoogte 
te zijn, zodat hij alle voorliohting eerst van de be
drijtsarbeiders moat hebben, als hij practisoh iets wil 
beginnen. En die bedrijtsarbeiders zijn in de partij 
met een kaarsje te zoeken en dan nog niet aotief enlot 
bekwaam genoeg voor partijwerk. Hierin wil dan Postema 
verandering brengen, maar hoe ••••• ?, dat heart hij niet 
gezegd. 
Heb'k dus geen grote verwaohtingen van de R.o.P., anders 
is hat gesteld met m'n mening over de u.P.N., die wel 
vijandig wordt bekeke en waarover veal is gepraat, maar 
wier doelstellingen lichtvaardig worden beoordeeld. De 
o.P.N. zal nl. m.i. pogen om dan hier, dan daar en als 
het kan algeheel, hat eoonomisch levan in Nederiaad te 
ontWTiohten en daardoor verzwakken. Daze taak staat heus 
niet los van de Kom.infol"Bl en behoort bij de verdediging 
van de SOwj et-Unie. .11i j de voortdurende verzwakking van 
hat economische levan in die landen, die zioh niet direct 
onder de invloed van de SOwjet-Unie willen soharen, heeft 
de SOwjet-Unie zelf hat grootste belang, daar zij zioh 
immers ongestoord kan versterken en z0 haar verzwakte 
tegenstanders makkelijker kan averwinnen. In Nederland 
zullen de spanningen niet zulke grote at.metingen aannemen 
ala in ..trrankrijk het geval is, maar tooh zal men van 
o.P.N.-zijde alles op alles zetten om acties te ontkete
nen; van lange duur kunnen daze nooit zijn omdat hier 
de weerstand aanzienlijk groter is dan in b.v • .Jrrankrijk 
en de verellendigingstheoritt '- althans hier, tot het rijk 
dar rat5els behoort." 

-----------------~---------------------------------------VERZONDEN AAN: Htd. CVD, Haag. F.2. 
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Het c~ntr~:::1 c~mi~~ qer ,£ivolU:1ift~~}:r: ... iif~i~U!q~ir§he,~ci&- 1

, 

:ti.J.heeft 1n ZlJn z1tt1ngen van 15;;.-:e 1~ov · g T e . 1er- , 
~r vplgende stellingen aangertomen. Deze stel~ingen,.~oorafge
gaan door een inleiding, .z5.jn van groot belang, daar ZlJ een 
goad beeld geven van de gedachtengang Harer leiders t.a.v. vele 
problemen. 

·rnLEIDING. 

De voor ons liggende resol~tie is geheel ingesteld op de 
geweldige taken, waarvoor de partij in de voor ons liggende pe
riode staat. na een ·analyse te hebben-gegeven van de internatio
nale situatie en de economische toestand in Nederland, geeft 
zij de richtlijnen aan voor de politiek van de partij na ons 
tweede congres. Doch zij doet meer dan dat. Aan de hand van de 
door de Partij als geheel opgedane ervaring en de verdieping 
van haar politiek peil, trekt zij de lessen uit de gemaakte 
fouten. Zij .legt de nadruk op de proletarisering van de Partij, 
het werken in de bedrijven en ~assa-organisaties en de organisa-
torische opbouw van onze beweging. . 

In de resolutie zijn ook de ervaringen van onze kameraden 
in Prankrijk ·verwer:ct, waar de klassentegenstellingen het 
scherpst tot ~itdr~kking komen en duidelijker dan elders de ta
Ken van de revolutionnaire i{lasse-voorhoede .::LUlnen en moeten 
worden aan~egeven. 

Het ·eerste hoofdstuk van deze resolutie, over de internatio~ 
nale sit~atie, is - op enkele kleine wijzigingen na - ontleend · 
aan de resol~tie van de.proletarische vleugel POI, welke op het 
pas geho~den congres er in geslaagd is, opnie~w (en thans onge
twijfeld definitief) de_meerderheid ~n de Franse partij te ver- . 
over en. Ook talriji(e defini ties en passages van het DERDE Hoofs-' 
stuk der resolutie zijn gebaseerd op de resolutie der Franse 
kameraden. Onnodig te zegcen, dat wij niet kla;:keloos hebben ge-: 
copieerd, doch. ons bij de samenstelling ook v.?.n die hoofdstuk
ken volledig-hebben ingesteld op de taken van d~ Nederlandse 
Partij en het ~·Tederlandse proleteriaat. De ervarj_ngen der Franse 
;;:arreradeu zi;jn van' groot be lang voor ons, dat wij o-ns hiertoe ge-! 
r~cht igd achtten.-~ · i 

Het verheu~ende bij de samenstelling van de voor ons liggen.J 
de resolutie is vooral, dat zij het product is van collectief , 
werken der leidende k8meraden. Vijf leden van het Centraal Comi-: 
te waren met het on:b,verp be last, ell{ van hen he eft z'ich dear- ! 

bij zeer ernstig van zijn taak gekweten. ~et geheel, zeals het 1 

thans voor ons ligt, kan worden aangeboden na uitvoerige discus-: 
sies op twee speciale CC-zi~tingen en weerspiegelt de eensgezin
de opvatting vaa het gehele Centraal Comite~ . i 

3elangrijker is echter, dat de resolutie het si[endom der 
gehele partij wordt. Ze.s we,;:en scl1eiden ons nog van het congres. 
Ernstige bespreking en discussie in de a~delingen is eerst ver- j 

eiste. 3ventuele tegenvoorstellen of aanvullingen dienen zo spoe1 
dig mogelijk aan het Politiek Bureau te worden doorgegeven, op
dat de afdelingen zich er nog v66r het Congres over kunnen uit
spreken. 

~ij.zijn er ons ter6ege van bewust, dat de tekortkomingen 
van partlj en leiding nog groat zijn. Ongetwijfeld zal ook de 
resolutie' daarvan de sporen dragen. Doch wij zi3n ons er tege-
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lijkertijd van bewust, ~at geen en~ele andere arbeiderspartij 
in lJederland, geen enkele andere revolutionnaire str8ming in 
staat is het proletariaat een zo revolutionnair en zo gezond_ . 
klasse-perspectief te bi1den, als in de rese>lutie seochiedt e ·\'~~~ I 

zijn geen mania:cken of' gelegenheids-revolutionna~ren. De bevrlJ
ding van onze klass e besc houwen wi j a ls de me est ernst icc: e .. taa~ 
in .ons leven. ·Ook daarvan draagt de resolutie de sporen. liet lS _, 
om die reden, dat wij met vertrouwen dit collectief stuk werk ' 
de :fartij ter discussie en beoordeling aanbieden. 

:IOOFDST~.n: I 

De grot~ stakingsgolven in Frankrijk en Itali~, de ver-
. scherpte ~ tr i j d in J3e lgH! e D. 1Tederland, het ui tbrelcen van de 
openlijke oorlog tussen Nederlandse imperialisten en de Re9u
pliek Indonesia, de eerste ~assale protesten der Duitse arbei
dersklasse sinds 1933, de grate mijnwerkerssta-~cing in Bngeland 
kunnen gekenmerkt worden als een nieuwe etappe in het kader van 
de objectief revolutionnaire situatie, begonnen bij de be~indi
ging van qe tweede wereldoorlog. 

Als wij deze periode als objectief revolutionnair willen 
kenmerlcen, wil1en wij hiermee- aangeven, dat - al¢ is de bour
geoisie erin geslaagd haar economische en politieke positie 
sinds het einde van de "bevrijding" te verbeteren - het bereik
te evenwicht, zowel in ~nest-Europa als in de koloniale en semi
koloniale landen, uiterst wankelbaar is. 

In dit stadium van wankelbaar evenwicht kan het heersende 
politieke en sociale reg1em 1n gevaar worde~ gebracht door het 
ui,tbreken van grote lclasse-acties, acties, die in fiet huidige 
tijdsgewricht niet slecht~ mogelijk, doch onvermijdelijk zijn. 

Men moet begrijpen, dat de ontwikkeling in het kader van 
BB-\1 dergelijke nog niet afgesloten revolutionnaire periode niet 
recht li jnig is. De "bevr i j ding" werd gekenmer;-:t door een nac hti- 1 

ge revolQtionnaire golf, welke door het Stalinisme in de eerste I 
plaa ts, doch tevens door het reformisms werd ingedamd met · behu·lp 1 

van een regeringscoalitie met de bourgeoisie. Sindsdien zijn wij 
internationaal getuige geweest van een serie klasse-acties van 
verschillend karakter, var1 oplevingen en neergang van de strijd-
baarheid der arbeiders, van radicalisatie en depressie. I 

. , , D~ ze ~iet rec {~t li jnig~, d_oc h v o ortc:u:r:end. onderbroken ont- 1 

Wl~Kellng 1s het algemene Kara~ter van ObJectlef revolutionnaire : 
per~ode~, op.wier basis pe~iode~ van.ople~ing van ~e stri~d (voo~ 
revolut1onna1re en revolut1onna1re s1 tuat1e) afgevnsseld ~cunnen 1 

worden door periodes van neergang en zelfs van contra-revolutie, : 
als de revolutionnaire Partij zich niet in staat toont de gunsti~ 
ge ogenblikken te gebruiken. 1 

L~ar wat belangrijk blijft in aergelijke periodes is, dat II 

haar karakter het op ~e voorgrond stellen van ons Overgangspro- .I 

gram in zi.jn geheel voorschrijft; de economische X»EJ!.'~J!.'EE.E:x:srt:ei..H- i 
illlll:XlUUi:X.BN.Sx~:exgantg.s-IOXE~p~:am acties der masse's stellen, als zij : 
zich uitbreiden, onvermijdelijk politieke en sociale problemen 
op de agenda; in de loop hiervan verwerven de masse's een erva
ring, die de Opbouw van de Revolutionnaire Party mogelijk maakt. 

Deze· cyclus van @trijd, welke haast geheel West-3uropa om
v~t en zijr;t scherp:Bt:- .l. Jrukkine vindt in Frankrijk, is een . 
n1euw stad1um, een 111euwe etappe, in deze peri ode van wankelbaar 
evenwicht van de =::uropese bourgeoisie, wa2rvan de samenstellende 
elementen als volgt kunnen ·worden gedefinieerd. 
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A.Op economisch terrein. 
De ~ereldeconomie !ijdt nog steeds onder de gevolgen van 

de oorlog, die grote hoeveeiheden productiekrachten heeft ver
nietigd en ~e eenheid der wereldeconornie heef~ versto?rd. . . . • 

De allesovertieersende macht van het Amer~kaande ~mper1al1s
m~ en zijn expansie verscherpen de ontwrichting ;an de rest der 
kepalistische wereld. . ~ 

Er is nog geen herstel van de eenhe1d van de wereldmarJt::t 
en de wereldhandel blijft in totaal ongeveer op het ~eil van het 
gemiddelde van 1938, dat re~ds uiterst laag was. 

Hoch de ~llropese, noch de koloniale en semi-koloniale len
den hebben tot nu toe hun la:ndbouw en hllD industria op het voor
oorlo.gse peil kunnen brengen; zij kunrien de problemen van hun 
economie en van de voeding van hun bevolking slechts baas met de 
voortdurende steun van de Verenigde Staten e~1 het gra·an, de ma
chinerie~n en de financi~n van het geh~el &r kapltalistische we~ 
reld, waarbij zij zich dan noc moeten baseren op het laagst 
denkbare levenspeil der werkende massa•s. 

wat vooral west-~~uropa betreft, kan de huidige economische 
situatie als volgt worden gekenm.erkt: . , 

Op verschillende punten heeft het economisch herste1 {land
~ouwproductie, steenkool, indust~lisatie, credieten) een top 
bereikt, die niet overschreden kan worden zonder nieuwe Ameri
kaanse hulp, die grater en langduriger moet zijn dan in het ver
leden. 

Zender deze bulp kan geen enkel ~est-Europees land de situa 
tie met eigen middelen de baas. Zelfs voor een beperkte periode. 
~a de uitputting zelfs van de laatste ~ro door Amerika reeds 
toegestane credieten wordt de toestand niet alleen critiek, maar 
werkelijk catastrophaal. De "voorschotten" op de aarshall-lening 
kuneen een dergeli jke ontwikkeling niet v oorkomen. · ' 

Het doel van het 1~rshall- lan is in wezen in de naaste 
toekoms e ~neens or 1n van 1 alisme te voor-

ege lJ erulJ .uurope 8 mer~Kaanse 

economie veilig te stellen. 
Zelfs wij hebben de graad van vererming en ontwrichting van 

het Buropese productieappareat onderschat. . 
:.raar zelfs in geval van volled.ige toepassing van het Liare

shaill-plan (jaarlijks 4 a 5 milliard dollar gedurende 4 of 5 
jaar), hetgeen nog lang niet zeker is, kan deze hulp geen mark
bear effect voor de 3uropese economie hebben voor de zomer van 
1948 •. 

Bovendien mag men niet uit het oog verliezen, det de gehele 
toepassing van het Harshall-plan slechts tot resultaat zou heb
ben het herstel van het 3uro ese roductiea araat in 4 of 5 ·ear 
op de Q~ ers age as1s van 19 8, waer ij dan buiten beschou
wlng wordt gelaten het feit, dat de Amerikaanse expansie de voor 
de 3uropese produc~~e nog openstaande markt steeds meer zal be
perken en dat de crisis van overproduc,lt.U::l, welke zeer waarschijn 
lijk in de Verenigde Staten zal uitbreken, de gehele kapitalis
tische wereldeconomie zal meeslepen. 

B. OF ECONOI:IISCH- E:·J SOCIAAL J:ERREIN. 
. Na ae eerste wereldoorlog werden & Amerikaanse credieten, 

d1e de consolidatie van de Juropese economie ne 1923 mogelijk 
maakten, eerst overvloedig op een tijdstip·, dat de Europese bour
geoisie door eigen kracht de aanvallen der masse's reeds had ai
geslagen en de meest dreigende haerden (Itali~, Hongarije, Duits
Iand, Balkan) had gedoofd eL haar pegiem had gestabiliseerd. 

Uergens in ·,Jest-.Duropa en zelfs niet in GriekelBlld, waar de 
burg~roorlo~ vo?rtduurt is de bourgeoisie in staat geweest een 
stab~el reg~em 1n te stellen en het proletariaat beslissend te 
slaan. 

-Integendeel-
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Integendeel~ steeds meer krijgt zij te maken met rnessale 
strijd, nu de massa 's de, passiviteit, waa:i~ de bureaucrat~sche 
vakbonds- en politie!:e apparaten d.er Stal~n~sten en refomusten 
hen poogt te houden, gaan doorbreken. 

·:oe nieuwe belangrijke factor in deze nieuwe etappe is juist 
deze golf van klassenstri~d, die sinds April van di~ jaar West
Europa doet schoicken, de plannen en de bedoelingen der traditio
nele leidingen omvergooit en geweldige ~rachten vrij maakt voor 
de snellere opbouw van de Revolutionnaire Partij. 

Deze strijd valt samen met die, welke gedurende dezelfde 
periode het leven van de arbeidersbeweging in India, China en 
Japan in de strijd tegen de inheemse bourgeoisie heeft geken-
merkt. . 

Bovendien is de anti-irnperialistische beweging der kofuonia
le v o lkeren verre van overwonnen of geremd. · 

In Indonesi~ was de regering-SJARIFFOZDIN - ongetwijfeld 
door de druk der masse's - niet langer bereid"-te capituleren 
voor de eisen van het lfederlandse imperialisms, waardoor de r~
gering BEEL gedwongen werd tot de openlijke koloniale oorlog 
over te gaan. De noodzaak voor de Hederlandse bourgeoisie op
nieuw tot "vredes" onderhandelingen over te g:1an vverd niet in de 
laatste plaats bepaald door de grote strijdgeest der Indonesische 
volkslegers en massa's en de zwakte van haar eigen militair appa 
raat, bovendien aangevreten door defaitistische tendenzen. 

In Indo-China duurt (~\e oorlog voor het Franse imperialisms 
voort, zonder dat het tot·beslissende suceesen weet te komen. 
Tegelijkerbijd heeft het te maken met opstanden op Uadagascar 
en gisting in de Afrikaanse koloni~a. 

In China heeft de burgeroorlog zich belangrijk uitgebreid 
en de crisis van het regiem van Tsjang-Xai-Tsjek verdiept. 

In India pooct het Britse verdelingsplan, door het uitepe
len varl de verschillende nationaliteiten tegen elkaar, de groep 
van het ~ngelse ~rapi taal op het land te vereeuwieen en zal, verre 
van te leiden tot vreedzame verhoudingen, alle tegenstellingen 1· 

verscherpen en in de boezem van de anti-imperialistische beweging1

1

. 

de strijd van het inheemse proletariaat tegen de inheemse bour
geoisie bevorderen. 

Slechts in de v.s. Kon de bourgeoisie overgaan tot een open
li j k of fens ief tegen het proletar ia.a t door '1et aannenen van de · 
Taft-Hartley-wet. 

Het verraad van d~ va~:::bondsbureaucratie van CIO en AFL heeft 
het mogelijk gemaakt, dat het door de arbeidersbasis gewenste 
antwoord tot nu toe beperkt en zonder verbend was. Toch heeft 
men voor het eerst in de geschiedenis van de Amerikaanse arbei
dersbeweging proteststa~;:ing·en met een poli tiek karaicter lrunnen 
zien ~itbreken en·in alle delen van h_t land initiatieven voor 
de totstandk:oming van een :Wabourparty kunnen waarnemen. 

2Je Anerikaanse bourgeoisie zich bewust van het {"evaar van 
politieke bewustwording der arbeidersklasse, tracht aeze stro
ming te Kanaliseren door de stichting van een derde burgelijke 
partij onder leiding van haar lfuberaal democratische XEi~E vleu
gel (Wallace). Bovendien is zij noG niet over~egaan tot de toe
p~~sing van de wetten, daar dez~ vroegtijdig tmijnen) of onmoge
l~J~ bleek (Ford). 

Het Amerikaanse proletariaat h~eft definitief de arena van 
d~ ~lassenstrijd betreden. Aanvankelijk weerloos tegenover de 
raupen der wereldcrisis, vindt het in 1936 de weg n~ar massale 
stri~C en de massa-vakbewering. 194$ Was cetuice van de grootste 
s~ar;:~ngsgolf. in de gesc J.iedenis van Ac.1erilca, welke tot grote over., 
w1nn~ngen le1dde en het klassebewustzijn der Amerikaanse arbei- ' 
ders aanzienlijk heeft verster%t. Er is geen t~ijfel aan dat bet 
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politiSke tegenof~ensief van ~asjington het politie~e bewust
zijn der wey;;:ende nassa 's snel zal vie .:,=en en het jonge Ameri
k2anse proletari~at ook op dit terrein in de voorhoede van het 
wereldproletariaat zel plaatsen. 

])e contra-revolutionnaire wereldoffensief der Amerikaanse 
bourgeoisie -met als' einddoel de vernietiging der· SU. - zal pas 
kunnen slagen, nadat de Amerikaanse arbeidersklasse door nederla 
gen gedemoraliseerd en haar organisaties door de contra-revolu
tie vernietigd zouden zijn. Doch de Amerikaanse werkers zijn 
zelfbewust, grate· eigen historische nederlagen hebbeti zij niet 
gekend. Eun voorhoede is gewapend met het revolutionnaire pro
gram der rve Internationale, dat alle lessen uit de overwinningen 
en nederlagen van het 3uropese proletariast heeft getrokken. 

Ret .Amerikaanse proletariaat zal niet alleeg/voortduremde 
rem blijken bij de plannen der Amerikaanse imperialisten, doch ~ 
bovendien door zijn sleutelpositie het wereldprol~tariaat talrij
~e gelegenheden bieden, zich van nederlagen te. herstellen, v66r 
een derde y,:ereldoorlmg voor de deur zou staa.c"l. Ook voor Amerika 
is het perspectief niet dat van fascisme en oorlog, doch dat van 
verscherpte :;:lassebotsingen. ])e burgeroorlog zal c~e oorlog voor 
zijn. 

:set onevenwichtig 1-::ara~ter, v1aarin de ·sest-=~uropese bour
geoisie zich nog bevindt, kont oo;c tot uiting in het feit, dat, 
ofschoon de eehele situatie voor haar meer 2ebiedend dan ooit 
een sterk reg~em eist, zij nog ver9licht is met pariliementaire 
middelen te regeren, door gebruik te maken van de arbeiderspar-
t i j en en vnl. in cit stadium van de soc iaal-der,1ocrat ie, die kost 
wat ~ost de Tegeringscoali·:;ie wenst te handhaven,. De verkietings
overwinning van D:2; GAuJJLE bewijst echter, dat de bo~1rceoisie -
daar, waar de staiin~stische- en reformistische leiders hun in
vloed op de arbeiders kwijt raken - ernstig de voorbereiding ven 
een "sterk"regiem" ter hand neemt. Zij zal echter,.'in dit sta
dium van de klassenstrijd, eerder geneigd zijn De Gaulle als 
schrikbeeld voor·de arbeiders dan als dictator te gebruiken, 
daar zij voor alles bevreesd is voor de burgeroorlog~ die het 1· 
gevolg zou zi:n van een dictatoriale etaatsgreep. 

De tot-stand-koming van de ~ominform, noch de verwijdering 
van de c om;:lunist isqhe ministers ui t de reger ingen, als gev1enst 
en ge~ist door het Amerikaanse imperialisme, heeft wezenlijke ver 
andering gebracht in de Stalinistische politiek van klassensamen
V!er1-cing en hun doe 1 bli jft, een plaats te r102;en innemen in de 
burge~lijke regeringen om de pro-Amerikaanse ori#ntering der bour 
geoisie tegen te werken. 

C. OP HET 'J:.;.mP..EIH DEll IHT~~UATIOiTALE V.JTJ-IOl!DIHGEH 

De internetionale verhoudin{.:;en blijven overheerst door de 
tegenstelling Amerika - USSR. · 

Het mislukken van de rioskouse conferentie heeft tot een ver
scherping tussen de tweekampen geleid. 

De Verenigde Staten zijn overgegaan tot een politiek, die 
tot doel heeft elke pro-Eussische invloed te verwi -ideren en elke. 
ui tbr·eiding van deze invloed te verhinderen in all~ de len der 'vve
reld, die niet direct onder cont~ole der USSR. staan. 

yoor ~it doel wordt de openlijke geweldpolitiek, els toege
pas~ ~n Gr~ekenland, Iran, China enKf:rea, d.w.z. op de door de 
sov~et-druk het meest bedreigde pQUten, gecombineerd met het ge
bru~k van economische en diplomatieke middelen, bestemd om de an
dere landen economisch en diplomatiek in de sfeer van het Ameri
kaanse imperialisme te betre~ken • 

. Het ].Iarshall- lan kom:t overeen met di t tweede as ect van de 
Amer1; aanse po ~ ~ec; in die zin vertegenwoordigt het niet de ver 
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warping, doch de voortzetting van de 'fRDl::AH-leer, toegepa$t in 
de West-Buropese landen. . 

De sovjet-bureaucratie, die aan het eind van het vorig jaar 
scheen te zwichten, antwoordt thans met dezelfde onverzoenlijk
heid door niets van haar weerstand te verminderen en door hear 

' economisc,1e BB poli tieke greep op de door haar gecontreleerde 
landen te verste~ken. Haar weerstand bete~ent ongetwijfeld een : 
~emoeilijking voor de stabilidatie van het imperialisms en de op-1 

.lossing van de huidige economische moeilij!{heden. ~ 
De stichting van het Internationaal Communistisch Informa

tiebureau is een onderdeel van daze politiek. net bureau moet er
op toezien, dat de communistische partijen in de afzonderlijke 
landen met voldoende scherpte de pro-Amerikaanse politiek doar
kruisen •. 

Al is ongetwijfeld tegelijkertijd de bedoeling aanwezig, 
het Amerikaanse imperialisms met het internationals spook van 
het c onrnunisme te dre igen, t och is de. StaliniS't ische bureaucra
tie noch bij machte, noch bereid, de revolutionnaire strijd der 
massa's.te organiseren. Zij wil haar greep op daze, via haar par
tijen, slechts versterken om de pro~Amerikaanse ori~ntering der 
bourgeoisie, hetzij te neutraliseren, hetzij te wijzigen in een 
pro-Russische. Onnodig te zeggen, dat de gebondenheid van het 
zuropese kapitalisme aan-het Amerikaanse een dergelijke herori~n 
t&ring volkomen uitsluit. Slechts de zegevmerende proletarische 
revolutie zal de overheersing van het Amerikaanse imperialisms 
kunnen be~indigen. 

DE OORLOG STAAT ~TIET VOOR D:£ DBm. 

De mislukking van de conferentie van drie te Parijs en de 
steeds scherper wordende tegenstellingen in de Verenigde Staten, 
hebben de tendenz tot kristalisatie in twee blokken nog vergroot., 

De scheuren en tegenstellingen in elk blok zijn echter veal-', 
vuldig en het zou onjuist zijn te concluderen, dat de bruggen 
zijn verbrand, of dat er op de door de Verenigde Staten en de 
USSR. ingenomen basis geen.nieuwe mogelijkheden tot :.Coehandel en 
compromissen zijn. 

ofschoon het perspectief van een wereldoorlog altijd aanwe
zig blijft in de ontwikkeling van de wereldsituatie en de zeker
heid, dat daze zou uitbreken, indien zegevierende socialistische 
revoluties het kapitalistische regi~m in de voor ons liggende 
historische periode niet zou vernietigen, moet worden uitgespro
ken, mag men hieruit niet de conclusie trekken, dat er een direct 
oorlogsgevaar aanwezig is. 

Als men rekening houdt met het geheel der economische, socia 
le en politieke verhoudingen, die de huidige internationals con
junctuur kenmerken, kan men vaststellen, dat de oorlot:; niet voor 
de deur staat, 
a. het Amerikaanse kapitalisme he~ft zijn expansie-mogelijkheden 

nog niet ui tge put; · · 
b. De ui terste onbestendigheid van de rest van de '"ereldbourgeoi- 1 

sie, de acties, door het nergens op beslissande wijze geslagen 
w~reldproletariaat ondernomen en te ondernemen, leggen de voor
bereiding van een oorlog H±E± de grootste moeilijkheden in de 
weg; 1 

c. De militaire voorbereiding van een oorlog eist de omschakeling ! 

van de vredeseconomie in oorlogseconomie, waartoe de Amerikaan~ 
se bourgeoisie - bij de hu.ir'lic;e afzetm.ogeJ_ijkheden - niet be- · 
reid is. 

d. Voor een oorlog tegen de USSR 9 is de demoralisatie van het we
reldproletariaat en de vernietiging van de arbeidersbeweging 
door het fascisme een noodzakelijke voorwqarde. De burgeroor
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log zal daarom de oorlog voor ZlJn en slechts een verpletteren
de nederlaag van het proletariaat zou de voorwaarden scheppen 
~oor de mogelijkheid, e~n wereldfuorlog te ontket~nen. 

Hiervan uitgaende, is men verplicht de conclusie te trek
teen, dat wij waarschijnlijk voor een betrekkelijk lange periode 1 

staan, welke gekenmerkt zal zijn: 
a. door de voarbereiding van de wereldrevolutie door het prol~- I 

tariaat; . \ 
b. door de voorbereiding van een derde wereldoorlog tegen de SU. 1 

door het imperialisms. j 
· Een periode, welke zich voorts zal kenmer\:en dool~ de instabi±~ 

liteit der bourgeoisie, grate economische en politieke moeilijk
. he dent stuiptre :~;::ingen, crises. 

In de strijd van het proletari3at zullen nieuwe revolution
naira krachten vrijkomen uit de voo~gdijschap van'Stalinisme en 
reformisms. 

Wij zullen daze krachten kunnen. groeperen rondom het pro
graL1 van de IVe Internationals voor de opbouw van de Revolution
naira Partij, op voorwaarde, dat onze politiek in overeensternm 
m~ng is met de wer~elijkheid en d~ historische eisen. 

Hat gaat erom, naarmate de klassenstrijd toeneemt en de 
Etalinistische greep slapper wardt, onze propaganda en. onze agi
tatie meer te politiseren, de massa's zeker en moedig de socia
listische en revolutionnaire oplossingen aan te·geven, de re-· 
formistische argumenten van 11 Socialisten" en Stalinisten on
barmhartig te ontmaskeren en het reactionnaire karakter aan te . 

1 tonen van hun bedriegelijke en demagogische politiek. De bij
zondere situatie in :nederland, als gevolg van de koloniale .ocr- , 
log tegen IndonesH!, plaatst di t land voora.an in de nieuwe etap
pe, waarvoor wij staan~ 

HOOJ:!'DSTUK II. 

DE ECONOIIIISCJIE Z":'!A:C~0E VAU HET NEDEHLANDSE XAPITALISME. 

De vo6r-oorlo¥se positie. 
. /Bbr cleweede imperialistische wereldoorlog was Nederlahd 

een ~,ypische schumisersstiaat. De 3ederlandse import overtrof 
de export voortdurend net ·grote bedragen. De betalingsbalans 
bleef slechts in evenwicht, doordat h~t importsurplus voldaan 
~on verden ~it de rente-o~brengsten van de buitenlandse (vnl. 
koloniale) bel~ggingen. 

De grote e._ gemakkelijke winsten, die gedurende een lange 
periode in de koloniale gebieden te behalen waren, hadden tot 
gevolgt dat de binnenlandse investeringen zeer beperkt bleven 
en dientengevolge het ~~derlandse industri~le apparaat in v~le 
opzichten ·een achterlij~ karakter kreeg. 

Uede door het ontbreken van eigen ertsgebieden bleef de 
Nederlandse industria vrijwel beperkt tot de z.~. lichte (op 
de consument gerichte) industria (textiel, gloeilanpen, vet-ve!'
werkende industria), terwijl de zware industria (die van produc
tiemiddelen: machines,. locomotieven, wapenindustrie), met uit
zondering van de scheepswerven, die hun eigen hfustorische ont
wikkeling hadden) vrijwel geheel ontbrak. 

Op het gebied van de voedselv·oorziening bleef Nederland in 
starke mate aangewezen op import •. 

De binnenlandse productie van granen en zaden, was doQr de 
ineenstorting van de ereanprijzen in de tweede helft der 19de 
eeuvy, als ge_volg van de expm:·t der reusachtige nieuwe productie
gebleden in Hoord-Amerika, tot een.minimum teruggebracht. 

Je Nederlandse agrarische prodUctie werd daardoor in starke 
-mate-
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mate gericht op de voortbrengin9 van luxe-pr?ducten, welke de 
hoge kosten, verbonden aan het 1n Nederlan.d ln starke mate over
heersende klein~edrijf en de. gesteldheid der grond, konden op
brengen • 

. 3en groot deel van de bodem wordt hierdoor gewijd aan tuin
bouw (fruit, groente, bloembollen, koolgepieden, heester- en 
bloementeelt), welke voor een groot deel ge~xporteerd moeten 
den en niet als volksvoedsel kunnen dienen. 

Deze factoren deden zich eveneens geld~n op het gebied van 
de slachtveeproductie. 

zowel op het gebied van de grondstoffenvoorziening als vo 
voedinpsmiddelen was Nederland dus voor een belangrijk deel aan
geweze~ op de koloniale bron,.zodat de Uederlandse bourgeoisie 
haar positie als ~etrekkelijk onafhankelijk imperialisms uit
sluitend behield·door zijn koloniaal bezit, de kurk, waarop het 
Nederlandse kapitalisme dreef. · 

De handhaving van dit koloniale rijk eiste evenwel de hand
having van een verhoudingsgewijze starke vloot, hetgeen een be
langrijk deel van het nationale inkomen verslond. 

De gevolien van de oorlog. 
In 7 ederland veroorzaakten de oorlog en de beze~ting op 

economiS'ch gebied een enorme terugval. 
Aan de industria werd op velerlei wijze kolossale schade 

toegebracht. Zowel als gevolg van vernietiging door directe oor-:
logshandelingen (vooral in Brabant en Limburg), als door het~ 
wegvoeren en onbruikbaar maken van een groot deel der indnatri
eJ:e ui.trusting tegen het einde van de oorlog en de vernietiiing 
van de haJZeninstallaties van Rotterdam en Amsterdam gi,ng een 
zeer groot deel van de binnenlandse beleggingen verloren. 

De omschakeling van de productie op d~ oorlogsbehoeften 
van de bezetter moesten na de oorlog een belangrijke vertraging 
in de productie van de vredesbehoeften ingestelde artikelen ver
oorzaken, terwijl voorts, mede door het wegvoeren van het over
grate deel der jeugdige fabriekarbeiders een grote leemte ont
stond in het aankweken van geschoolde arbeiders, hetgeen een 
vermindering der arbeidsproductiviteit ten gevolge had. 

Voorts werd op indirecte wijze door hat ongebruikt zijn 
van een deel der installaties (het wegvallen van de grondstoffen 
toevoer uit de koloniale gebieden) als door het verouderen en 
niet vernieuwen der installaties eeri vermindering der produ.ctie · 
capaciteit veroorzaakt. 

· Tenslotte veroorzaakte het wegvallen van het J)ui tse achter- ! 

land, vooral van het Ru~r-gebied een uitermate grate aohteruit- · 
gang van Rotterdam als transi t·ol1aven. :t::et aantal schepen, dat in 
Rotterdam ~elost en geladen wordt, blijft sterk ten achter bij 
dat van v6or de oorlog. • · 

Ook op agrarisch gebied had de tweede imperialistische we
reldoorlog een rufneuse uitwerking. Naast de directe schade door 
oorlogshandelingen veroorzaakte het gebrek aan meststoffen en 
het wegvoeren van arbeidskrachten (zij het hier in mindere mate, 
dan in de industria) een grote achteruitgang in de opbrengS; aan 
landbouwproducten, terwijl aan de veestapel door het gebrek aan 
voedingsmiddelen en het versneld slachten, vooral in de laatste 
oorlogswinter een zwar~ slag werd toegediend. . 

· I:wam het ~;ederlandse kapi tal·isme dus door deze oorzaken 
reeds zwaar gehavend uit de twe~de wereldoorlog te voorschijn,· 
de zwaarste slag ward het onmiddellijk daarna door het uitbreken. 
van de koloniale revolutie in Indonesi~ toegebracht. 

De Indonesische revolutie betekende de ineenstorting van 
het lJederlandse imperialisms, het verlies van ·haar betre:-ckelijk 
zelfstandige positie en de vernietiging van de hoop der Nader~ 

-landse-
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landse kapitalisten op een spoedig herstel van de geleden schade 
in het moederland. 

Het wegvallen van de koloniale bezittingen veroorzaakte het 
ophouden van de voortdurende rentestroom en de verstoring van . 
het evenwicht. in de betalingsbalans, het betekende voorts de Ul t
schakeling van de aanvoer van goedkope grondstoffen en het weg
vallen van de mogelijkheden om het tekort aan voedingsmiddelen 
aan te vullen ten koste van de koloniale massa•s. Het openbaarde 
onbarmhartig de zwakte van het binnenlandse productie-apparaat 
en de afhan}celi jkhe id van het bui tenland voor machinerH!n, grond
stoffen en voedingsmiddelen. 

In snel tempo voltrok zich op deze wijze de verandering van 
het Nederlandse imperialisms van schuld~isers tot schuldenears
staat. De· t ijdens de oorlog afges lot en bui tenlandse leningen voor 
de oorlogsbehoeften werden in steeds sneller tempo opgevolgd door 
leningen voor de aankoop van levensmiddelen en in steeds sterker 
mate voor de aankoop van oorlogsbehoeften voor de· oorlogsvoering 
in Indonesi~, voor de aankoop van machi.nes en grondstoffen voor 
het herstel van het industri@le apparaat. Ret ilederlandse impe
rialisms was genoodzaakt een zeer groot deel van zijn buitenland
se beleggingen te gelde te maken (ve'rkoop van Amerikaanse fondsen 
liquidatie van in het btitenland werkende hypotheekbanken) en 
buitenlandse investerin[en in llederland op ruime schaal toe te 
laten. 

Gedurende de eerste na-oorlogs j_aren slaagde het Hederla11dse I 
kapitalisme er met behulp van ~uitenlandse leningen en verstrek
kingen van grondstoffen en brandstoffen in, een zeker herstel te 
bewerkstelligen en de pro6uctie geleidelijk op te voeren. 

Naarmate de schuldenlast van het ~~ederlandse kapi talir-me 
toeneemt en daarmee de jaarlijkse renteverplichtingen stijgen en ' 
naarmate ·de ~ederlandse imperialistische bourgeoisie meer onmach-1 
tig ~lijkt, de Indonesische revolutie neer te slaan, wordt de be-: 
reidheid van de bui tenlandse credietgevers om nieuvve leningen te ! 

verstre1cken minder en de noodzaak om zich de middelen v oor aan- 1· 
koop van grondstoffen en ~orlogstuig uit eigen exporten te ver
scheffen, dringender. 

In feite demonstreert zich reeds zeer duidelijk een stagna
tie in het economisch herstel. De zwakte der economische positie 
.van de bourgeoisie treedt met scher~te aan de dag bij elke on
voorziene gebeurtenis) harde winter), welke steeds een zware in-
zinking in de productie teweegbrengt. -

De exportmarkt, welke de bezitteride klasse_aan middelen voor 
grondstoffenimport moet helpen, is echter ten zeerste beperkt, 
doordat bijna alle Europese landen in vrijwel dezelfde ornstandig
beden verkeren en streven naar een gunstiger verhouding tussen _

1 export en import, door te trachten de import drastisch te XBX~ 
beperken en de export op te voeren. 

Het wapen, wa8rmee de Nederlandse bourgeoisie tracht zich 
in bet gedrang op de exportmarkten te handhaven en te versterken,, 
is dat van de lage prijzen. Het is, om met deze lage prijzen op : 
de exportmarkt te kunnen komen, dat zij er uit alle macht naar 
streeft, het huidige loonpeil in.Nederland, dat ver ten achter 
is gebleven bij de stijgingen in het buitenland, te handhaven. 
Door de in het buitenland in het algemeen scherpere inflationis- : 
tisch tendenz en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen, blij~l 
het voor de individuele ~:ederlandse ondernemer in het algemeen I 
winstgevend,zi~n produc~ie in het buitenland af te zetten. In hetj 
tegengestelde geval wordt de exnorterende fabrikant in het alge- i 
meen gesteund door export:.-+l'e,.:i:c:s. ~eze factor brengt echter mee, : 
dat het overgrote deal 6er exportgoederen gezonden wordt naar lan~ 
den cet een z~akke valuta, waardoor de exporten op een zeer wan- · 
kele basis berusteno 

' -Ook- I 
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oo:c in }-federland vertoont de geldcirculatie de laatste tijd 
een aanzienlijke ui tbreiding met een inflationistisch l~a::akter. 

Deze inflationistische tendenz wordt in de eerste plaats 
veroorzaakt door het ongekend grate te!cort op de staatsbegroting, 
welke maar ten dele 0ordt aangevuld door staatsobligaties, in de 
tweede plaats door de enorme verlening van credieten aan de in
dustriele ondernemingen, zowel door de ::erstelbank als door de 
grate credietbanken en voorts door de enorme winsten vc:n de kopi 
talisten, welke belegging toel·::en en deze door de grage aanvoer 
van de industrH!le uitrusting, sleci1ts te:1 dele vinden. ~eze in
flatie, welke zijn oorsprong dus niet vindt in de verhoging van 
de lonen, zoals de propaganda van de bourgeoisie stelt, maar in 
de door de boul'geoisie nagestreefde doeleinden, heeft een voort
durend in sn~lheid toenenend tempo en de sterke tendenz de prij
zen te verhogen. Zij verst~rkt de door de grate winsten veroor
zaa~cte tendenz naar 1::oersverhoging der industri~le aandelen en 
de verrijki:ng der kapitalistische speculanten, aan de andere 
l:ant bewerkt ze de vooTtdurend verderga.ande daling van de koop
kracht der massa 's, hetgeen de oorzaa~:: en het ui tgangspunt v1ordt 
van de nieuwe golf van klassestrijd.der arbeidersmassa's, die e 
te heviger vorm zal aannemen door de mmhopige poging der bour
geoisie om dJor nieuwe aanslagen op het levenspeil der massa's 
door verlaging van de rantsoenen en verslechtering der levens
middelen met de tot dusver verkregen cTedieten uit te komen tot 
het ogenblik, dat de uitvoering van het l~rshall-plan hear een 
nieuw uitstel van de ondergang zal verlenen. 

De ui twer\::ing van het ].1arshall .. plan op de economische sttlil.a 
tie zal vnl. afhangen van de voorwaarden, welke aan de uitvoe
ring ervan worden vastgeknoopt. Tot dusver dienden de Amerikaan
se leningen voor een groo~ deal voor de voedselvoorziening van de 
bevolking en voor de oorlogsuitrustingen. 3et staat vast, dat 
bet Amerikaanse Congres waarborgen znl vragen, dat de verstrekt~ 
leningen niet tot beconcurrering van de Aruerikaanse industri~n 
zullen leiden. De vraag, of de leningen verstrekt zullen worden 
aan de staat of aan de industri~len, de vraag, of de VS. niet 
als tegenprestatie openlijk of gecamoLlfleerd beslag zullen leg
gen op een deel der koloni~n of op de afzetmarkten in I~derland, 
de vraag, of de mogelij.: 11eden tot Amerikaanse investeringen in 
Nederland niet zullen moeten worden vergroot, het zijn alle vra
gen, vaarvan de beantwoording een §;rote weerslag zal hebben op 
bet economische en politieke levan van ijet land. 

Jn geen geval betekenen de Amerikaanse leningen in het kader 
van het L~arshall-plan, wac:.rvan de ui tvoering w8.E.rschijnlijk pas 
medic 1948 merkbare gevolgeri zal hebben, automatisch een verho
ging van de koopkracht ~er massa's en een verzachting van de klas 
sestrijd: Aan d~ andere kant zal een crisis in de VS. zelf er een 
nog grater uitwerking door hebben in de landen, die ervan afhan-
kelijk zijn. · 

·•esondanks i.s de Amerikaanse hulp aan de Vi'est-Europese kapi-: 
talistenin die zin uiterst belangrijk, dat. zonder deze hulp deze 
sta~en zouden staan voor een totale financi~le ineenstorting, 
welKe voorafgegaan zou worden door een pijlsnelle inflatie en 
prijsverbogingen, ~lsmede een c?tastrophale ineenstorting van de 
p~o~uctie. De A~erikaande hulp kan de crisis van de Europese eco
nmml~n echter n1et oplossen, omdat ze hun het meest essenti~le, 
een markt niet kan verschaffen, omdat het Amerikaanse imperialis
ms daaraan zelf de grootst mogelijke behoefte heeft. 

In de period a, we 17:e G::.:.' echter nag verloopt tussen .!let huidi-' 
ge tijdstip en dat, waorop bet Larshall-plan effectief wordt - 1 

indien het uitgevoerd wordt - is nog een toenemende inflatie en 
-verboging-
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verhoging van het prijsp~i1 te ver~achten. Uit de daardoor ont
stane vel'mindering van de koopkracht der massa's va1t af te lei
den, dat een nieuwe periode van klassestrijd voor de deur staat, 
waarop de Partij zich moet voorbereiden. 

HOOFDSTUK III 

De economische situatie in Nederland toont duidelijk aan, 
dat de Nederlandse bourgeoisie er niet in geslaagd is de crisis, 
waarin zij zich als gevolg van de tweede wereldoorlog en de oor
log in Indonesi~ bevindt, te overwinnen. En met zekerheid kan 
worden gezegd, dat zij er evennin in zal slagen,de""2:ein de voor 
ons liggende periode te overwinnen. Het permanente "~..arakter van 
de IndoneBische revolutie, de toenemende inflatie van de gulden, 
de.achterlijkheid van het industrie-apparaat en de noodzaak voor 
de werkende massa's, voor een bestaansminimum te strijden, zijn 
evenveel hindernissen, die de pogingen tot "herstel" in de weg 
staan. 

De nieuwe etappe in de klassenstrijd, waarvan we de kenmer
ken op internationa1e schaal, in Frankrijk het duidelijkst kun
nen waarnemen, heeft in Nederland eerst aarzelend haar intrede 
gedaan. De noodzaak voor de arbeidenklasse, het prob1eem van de 
strijd om de macht te stellen, wordt - naast het gerraad van 
stalinisme en reformisme - tegengewerkt door de volgende facto
ran: 
a. het fait, dat de katholielce arbeiders in het Zuiden hun steun 

nog geven aan de KVP; . , 
b. de verdeeldheid va~ de vakbeweging, waarover wij elders spre

ken; 
c. de zwakte der revolutionnaire partij. 

nat belangrijke delen van het proletariaat evenwel begrijpen, 
dat de strijd tegen het kapi talisme e:en machtsstr'ijd is, bewijs"5 
de algemene werkstaking van 24 September 1946 tegen het uitzed~ 
den van troepen naar Indonesi@. 

WAT ZIJN DE ELEM:ENTEU VAN DEZE ITil~UYffi ET.APPE? 
Belangrijke delen van het proletariaat, welke voor de cor

log door de stabiliteit van hun werk tot de z.g. arbeidersaristo
cratie gerekend konden worden, - gemeente- en rijksarbeiders, 
spoorwegpersoneel e.d. - en voor massale acties niet gewonnen 
konden worden, zijn thans van de noodzaak van dergelijke acties 
niet slechts overtuigd, doch vormen vaak de voorhoede in de 
strijd. Zij zijn niet meer door voorrechten gescheiden van het 
overige deel der arbeidersklasse, dat tijdens de grate zeelieden
en havenarbeidersstaking reeds toonde, de noodzaak van massa1e 
strijd ·te begrijpen. Daarmee is niet alleen de basis voor de re
formistische politiek komen te vervallen, want het zel~de geldt 
voor de Stalinistische politiek, welke in wezen ook reformistisch 
is. 

De "wederopbouw"- en "loonstop"-politiek der regering, ac
tief gesteund door het reformisme, passief door het Stalinisme, 
heeft gaar bankroet aan de massa's bewezen. Terwijl het de PvdA. 
steeds meer moeite kost, haar regeringspolitiek te verdedigen, 
heb?en de Stalinisten hun theorie, dat stakingen "reactionnair" 
en 1n het belang van het kapitaal zouden zijn, moeten laten varen 
al pogen zij nog steeds de E:trijd met alle middelen te remmen. 

De burgerlijke theo~ie vaa de "noodlottige spiraal van loon
en prijsstijgingen" - gesteund in de eerste plaats door dEl vak
bondsbureaucraten- wordt door de massa's steeds meer als kapita
listisch bedrog gezien. 

-Het-
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rret z.g. progressieve ka~akter der regering-Beel, door 
Pvd.A.. en CPN, verdedigd, heeft zich in zijn ware gedaa~te voo~ de 
massa's getoond bij het uitbreken van de oorlog tegen Indonesl@. 
I'J"och het proletariaat, noch de kleinburgerlijke mas sa's zijn 
langer bereid voor deze regering offers te brengen. 

Niemand maakt zich langer illusies over de beloofde prijs
verlagingen. 

De practi.sche resul tat en van 2 ~aar l-{lassensamenwerk:ing, va 
de inschakeling van de PvdA. in het staatsapparaat, hebben tal
rijke parlementaire illusies ondermijnd en de reformistische leu 
gen van een geleidelijke verovering van de staat steeds minder 
aannemelijk gemaakt. 

D.e gehele ideologie van "eerst produceren'' is ondermijild 
door de uithongeringspolitiek der regering, de koloniale oorlog. 

Qp de bais van het falen der "proquctie-politiek" is het de 
CF. moeilijk geworden de massa's nieuwe offers te vragen in naam 
van de "nationale onafhankelijkheid", temeer waar de afhankelijk 
heid van de Nederlandse bourgeoisie van het Amerikaanse impezia
lisme een algemeen bekend feit is. 

Het toenemend aantal stakingen sinds het laatste half jaar, 
welke meestal tegen de wil der vakbondsbureaucraten tot stand 
kwamen, is een symptoom van het toene~bewustzijn der arbeiders 
klasse, dat zelfstandige klasseactie niet slechts mogelijk, doch 
oak noodzakelijk is. 

Van groat belang is het feit, dat in de CFN zelf de onte
vredenheid der arbeiders met de door de partij gevoerde anti
stakingspolitiek een meer concrete vorrn gaat aannemen. 

De bourgeoisie maakt een dankbaar georuik van het reforrnis
tische en Stalinistische verraad ter versterking van haar staats~ 
apparaat. Het handhaven van de "lihonstop" van de dictatuur der ' 
rijksbemiddelaars zou ondenkbaar zijn zonder het reformistische 
en Stalinistische verraad. 

De eerste grate acties der massa's havenstaking, algemene 
~tating - hebben alle getoond, dat het Nederlandse proletariaat 
tot het voeren van massale strijd pekwaam is. Slechts het ont
breken van een revolutionnaire leiding heeft het de Stalinisten I 

mogelijk gemaakt, opnieuw de leiding over de rnassa's te verkrij~ 
gen en de strijd te doen doonlopen. . 

Het is een illusie te denken, dat de arbeidersklasse het 
verraderlijke karakter van reformisms en Stalinisne zullen be
grijpen, alleen en uitsluitend door de propaganda van onze partij 
Slechts door klasse-acties zal he~ proletariaat de ervaring op
doen van de onwil en de onbekwaamheid der traditionele leiders 
en zich bewust 'lvord'en van de noodzaak van een nieuwe leiding. 
Slechts de aamvezigheid van de RC:P bij de acties der arbeiders
klasse, het opstuwen ·ervan, het ontmaskeren van de rol der ver
zoeningsgezinde leiders zal de RCP de plaats geven, die haar toe-i 
komt, die van leider der strijdende arbeiders. : 

Het is eveneens een illusie te denken, dat de arbeidersklas-' 
se deze ervaring opdoet in ~€m actie. Een gehele peri ode van , 
strijd, overwinningen, nederlagen, halve overwinningen, zal no- ' 
dig zijn voordat de arbeidersklasse en haar voorhoede tot ons 
program overgaan en ons als leiding erkennen. Ondanks alle ver
raad hebben de reforrnisten en vooral de Stalinisten nag een groot· 
cred~e±i onder de werkers' dat zij niet in een dag verspelen. >Eo- I 

vend~en is het vermogen vooral van de Stalinisten tot het doen 
van manoeuvres van van dien aard, dat zij slechts in de strijd 
hun greep op de arbe id::;~··s::lcsse kunnen verliezen. -

.Zij, die van een laag bewustzijn der arbeidersklasse spre
ken ~~ verband met het stagneren van de strijd, bewijzen slechts 
hw1 e~gen laag - kleinburgerlijk oflb~rgerlijk befnvloed - be
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wustzijn en een volkomen onbee;rip voor de grote rol, die de lei- 1 

ding in de ~'>trijd van het proletariaat speelt. ~erst dan zal het 
proletariaat tijn we.ntrouwen in de traaitionele leiders opzeggen, 
als het tegenover daze een nieuwe, in de strijd beproefde revo
lutionnaire leiding lean stellen. Van ons werk zal in de eerste 
plaats afhangen, in welk tempo dit proces plaats vindt. 

De eerste reactie van de arbeiders op het verraad van zijn 
offici~le leiding is die-van teleurstelling en non-activiteit, 
zelfs als hij uet onze beweging sympathiseert. Die reactie is ge 
zond, want de RCP zal in de actie moeten bewijzen niet slechts 
de juistheid van haar program en van haar leuzen, maar eveneens 
de :OO:ELTPJSFF3ND:-:IEID van haar stri jd met!_loden. D. w. z., onze led en 
in de fabr:ieken en in de llakbeweging en onze Partij als geheel 
zal slechts aantrekkingskracht op de arbeiders uitgefenen, als 
zij BEN DOEiill~~IGE STRIJDLSIDID~G is. 

Als de partij zich in de periode tussen het eerste en het 
tweede congres niet ontwikkeld heeft in overeenstenming met de 
mogelijkheden, die de strijdbaarheid der arbeidersklasse haar 
bood, dan in de eerste plaats, omdat zij zich nag slechts van 
buitenaf in de actie van het proletariaat wist te mengen en dear
door niet instaat was, de offici~le leiders de leiding te betwis
ten. Zij kon de arbeiders slechts zeggen: zo moeten jullie het 
doen in plaats van: zo zullen wij het doen. De door de Partij ge
maakte fouten dragen daarvan fiet t,-pische kenmerk. Het door de 
Partij tijdens de zeelieden- en havenarbeidersstaking uitgegeven 

_manifest ging terecht van de noodzaak ui t, de staking ud t te 
bEiiden, zo nodig tot de algemene werkstaking, in-dien de regs
ring niet rnocht toegeven. Doch hat was een rechtstreekse oproep 
tot algemene werkstaking, terwijl de partij in de staking zelf 
afwezig was, door het ontbreken van banden met de havenarbeiders i 

en zeelieden. Waar de arbeiders nog niet bereid b~leken, hetgeen I 
te verwachten was, aaneen oproep van onze partij gehoor te geven,j 
had onze taak erin moeten bes-taan op de HOOJJZAAK van uitbreiding 
te wijzen, de dubbelzinnige houding der offici~le leiders te ont-f 
maskeren en de arbeiders op te wekken, in hun vakbonden Qitbrei- ! 
ding van de strijd te eisen. 

Wij ZQllen in een ander deal van daze resolQtie ae belang
rijkste door de partij-leiding gemaakte fouten ontleden. Doch 
thans reeds kunnen wij zeggen, dat zij aile het gevolg waren van 
hat ontbreken van een innig contact met de ar·beidersklasse. Het 

·zou dwaasheid zijn te vergen, dat onze Partij er reeds in ge
slaagd zou zijn voor zichzelf het probleem der leiding op te los 
sen, terwijl de gehele crisis van het wereldproletariaat juist 
voortvloeit uit hat ontbreken van een leiding. Toch kan met ze
kerheid worden gezegd, dat·voortdurend aandacht is besteed aan 
de versterking van het CC en het Polbureau. Het zal thans eerste 
vereiste zijn, de leiding met die :-;:ameraden te versterken, die 
in de afgelopen periode hebben getoond leiding te kQ11nen geven 
aan de strijd der arbeidersklasse. Zij zullen ook in staat zijn, 
de partij te leiden en deze in·nauwer contact met hat proletari
aat te brengen. 

De taalf .v~n de nieuwe leiding, op het IIe Congres gekozen, , 
za; er vooral 1n moeten bestaan de partij tot een werkelijke ar- I 
belderspartij te maken, die in staat is leiding te geven aan de I 
acties van het proletariaat. 

Wij zullen moeten leren 1 dat de partij zich noch automatisc~l 
noch door Qit ongeduld voortvloeiend Qltimatisme tot revolution
nair~ .mass.a-partij kan o_.ntwH:kelen. Wil de RCP de revolutionnaire I 
partlJ van het Nederlandse proletariaat worden, dan zalt zij daar
voor.de basis moeten leggen door de bolsjewlsatie van de partij. I 
Oak ln dat geval zal de partij ·in haar geheel nog veal ervaring ' 
moeten opdoen, Voor zij de reformisten en Stalinisten de leiding 
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zal lcunnen ontrukken. 

JJ:E COlfTRA-REVOLUTIOlTlJAIRE ROL VAl,T lDT STALII:JISME. 
Sinds fiet aan de ma.cht komen van IIi tler is f1et Stalinmsme 

openlijk overgelopen naar het kamp van de bourgeoi~ie. Het was 
tijdens de tweede wereldoo~log de voornaamste rem 1n de verwezen-1 
lijking van de omzetting van de oorlog id de burgeroorlog. 

In de Russische randstaten, wa[;r de omverwerping van het k2-
pitalisme door de massa'~ op de dagorde stond, bleek zijn contra
revolutionnaire rol het duidelijkst door het bescherrnen en hand-
haven van de ~apitalistische orde. · . 

Voor het bestrijden van het Stalinisrne als een san de revo
lutionnaire strijd der arbeidersklasse vijandige stroming, is een 
JUIST BEGRIP van zijn wezen eerste vereiste. JJe Stalinistische 
partijen zijn arbeiderspartijen • .lUke steun aan de bourgeoisie 
bij haar anti-Stalinistische (in wezen anti-communistische) cam
pagne moet daarom ten scherpste veroordeeld worden. JJe Stalinis
tische partij is echter een verworden, reformistische arbeiders
partij, die zich van het vooroorlogse reformisme onderscheidt 
door haar verbondenheid met de Stalin-bureaucratie. 

ne algemene politiek van de CP moet dan ook verklaard worden 
uit de verbondenheid der leiding met het Kremlin. Waar de Stalin
bureaucratie evenwel sinds jaren de politiek van klassenverzoe
ning voorschrijft en de leidingen der CP ook voor dat doel heeft 
kunnen corrumperen, is de CP objectief tevens een agentuur der 
eigen bourgeoidie in de rijen der arbeidersklasse geworden. De 
verscherping van de tegenstellingen tussen het irnperialisme en 
de USSR zal daarom onherroepelijk leiden tot conflicten tussen 
de rneer nationalistische en de meer Russische georiMnteerde ele
rnentert. Wij zullen deze ontwikkeling niet onverschillig mogen 
volgen, doch moeten begrijperi, dat de froletarische tendenz zich 
in de eerste plaats uit door de groots e verbondenheid met Rus
land. 

De Stalinistische pertij is een ARB.EIJJERSpartij door zijn 
oorsprong, zijn sociale basis, v!E!.ke vnl. uit arbeiders en uit de 
onderste lagen der ~leine bourgeoisie bestaat, in tegenstelling 
met de door de bourgeoisie geschapen organisaties, welke tot doel 
hebben de arbeiders tot haar gevangenen te maken. 

ne stalinistische Partij is een REFOillHSTISCI-lli partij, omdat 
zij haar politiel: ontwikkelt volgens de gedachte van de klassen- · 
verzoening en de illusie we~t alsof een verbetering van de toe
stand der ·Jerkers binnen het kader van het kapi talisme mogelijk 
zou zijn; zeer karakteristiek is de opvetting, dat het socialisme 

1 

in Jngeland zich "geleidelijk" zou ontwikkelen, evenals de "Theo-' 
rie" van de verwezenlijking van het socialisme in andere landen 
door een vreedzame verovering van de burgerlijke staat ("nieuwe 
democratie"). 

De Stalinistische partij is een reformistische partij, orndat 
Z~J, evenals de PvdA, een hulpmiddel tot het verspreiden van de 
burgerlijke ideologie en kleinburgerlijke illusies onder het pro
letariaat is. , 

De f:talinistische partij is een reformistische partij van 
een NTEUW TYPE, omdat zij niet slechts de be,lengen van de bourgeoii 
sie in de rijen van het proletariaat, doch vooral die van de Krem..: 
lin-diplomatte vertegenwoordigt. · 

De Stalinistisehe partij heeft geen bovenaardse macht. Uaar 
kracht ligt alleen en uitsluitend in de steun van het meest be
wuste deel van het proletPriaat, dat zij tracht te misleiden en 
van.o.: revolutionnaire weg af te houden. JJe strijd van de bour
geo~sLe tegen het Stalinisme is daarom tegen de arbeidersklasse 
gericht. De toekomst van h~t Stalinisme ~ordt bepaald door de ont~ 
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wikkeling van de klassenstrijd. Zegeviert het fascisme en wordt i 

de arbeidersbeweging.verbrijzeld, dan zal ook het Stalinisme door 
de bourgeoisie verbrijzeld worden. Werpt het pro~etariaat even
Vlel de bourgeoisie omver, dan zal hat zich ook van het Stalinis
me ontdoen, zoals het Russische proletariaat met mensjewiki en 
sociaa·l-revolutionnairen afrekende. 

]oordat de CPN in de eerste plaats op hat indufstrie-pole
tar iaat steunt, is haar {;ree p op de arbe iders:(lass e vee 1 wezenli 
ker, dan c1ie van de PvdA. :Ue C. P. is er evenwe 1 rros niet in ge
slaagd, zeals in Frankrijk, de plaats V'::1'1 de sociaal-democratie 
in te nemen. :~t zll in de eerste pleats van de ontwi~~eline van 
onze partij afhangen, of de CP daarin zel slagen. In een zo be
langrij:ce plaats 2.ls Ro-~terdam heeft de CP zich nog niet kunnen 
stabilise~en en zijn de kansen voor onze partij, de erkende voor 
hoede te worden, gunstiger dan waar ook. Wij zullen dergelijke 
kansen zeer ernstig moeten trachten te benutten, indian wij ons 
niet fatal~stisch bij de ontwikkeling der CP willen neerleggen. 

DE PvdA. 
De voorspelling van de Partij, dat een tweeklassenpartij, 

die de Pvd.A beoogde te zijn, zich bij het scherper worden der 
klassentegenstellingen niet zou kunnen handhaven, wordt reeds 
thans bewaarheid. Ret verr~ad in het Indonesische conflict heeft 
talrijke arbeiders van haar vervreemd, terwijl de burgerlijke 
elementen opnieuw hun heil gaan zoeken in uitgesproken burger
lijk:e partijen. 

Wij zullen de ontwikkeling der PvdA nauwkeurit:; moeten vol
gen en niet slechts in ·:d tslui tend ·negatieve zin, doch voortdu
rend ricl1tlijnen moeten ~even, waarom zich een eventuele opposi
tie in de PvdA. kan groeperen. 

BALAUS VAN :OE ZLASSENSr:RIJD. 

zonder overdrijving kan gezegd worden, dat de - door de 
stalinistische leiders bewust bevorderde - nederlaag van de ha
venarbeiders en zeelieden een gevoelige nederlaad~~evJeesn, die 
de strijd der arbeidersklasse voor la~ge tijd heeft geremd. Het
zelfde geldt trouwens voor de door de EVC-leiding tijdens de na 
de fusie-onderhcndelingen met het !n~, gevoerde politiek, welke 
het vertrouwen van de arbeiders in de ~VC stark heeft ondermijnd 
en een algemene ontrnoediging tot gevolg had. 

Reeds is het proletariaat echter gedwongen - en het zal 
daartoe steeds meer gedwongen worden - de lage lonen, de infla·· 
tie, de voedselcrisis, de hoge prijzen, met verscherpte strijc 
te be antwoorden. ])e ze strij d wordt begunst igd c1 oor het te ~~ort 
a an arbe iderslcrachten het ontbreken van v oorraden e. d. Als an
danks deze gunstige en noodzakelijke verhoudingen voor de strijd 
niet meer acties plaats vonden, dan in de eerste plaats om POLI
TTI:KE redenen: 
a. het vertrouwen der arbeiders in hun leiding; 
b. het ontbreken van vertrouwen in enige leiding als gevolg van 

ondervonden teleur~tellingen. Ook hieruit vloeit voort, dat , 
onze partij er slechts in de acties in kan slagen, het vertrou.J 
wen der arbeiders te winnen. 1 

Wij zullen moeten ~egrijpen, dat elke economische striid in 
e~~ politie~~ strijd ka~ veranderen. Het gebruiken van troe~en 
b~J een sta":~ng, het we~geren van de regering de loonstop los te 
laten enz. stellen onmiddellijk het probleen van de strijd tegen 
de regering aan de orde~ullen niet kunnen volstaan met de 
leus: VfEG T.T.ET BEEL. 

ARB3IJJERS- EN" J30ZRJif'.dEGERING. 
-Het-
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Het gaat erom, de grote massa van arbeiders en arme boeren, 
welke nog illusies heeft in de Stalinistische en reformistische 
partijen, een perspectief te bieden, dat door haar els re~el 
wordt aanvaard, als motor kan dienen om haar strijd te revolutio 
neren, het probleem van de macht te stellen en de hulpeloosheid 
en het verraad van Stalinisme en reformisms te ontmaskeren. "Jul
lie hebt jullie vertrouwen ui tgesproken in CPl~ en PvdA, niet om 
de kapitalisten aan het bewind te laten. Dwingt jullie partijen, 
een regering te vormen zonder de kapitalisten. Doch houdt jullie 
leiders. in de gaten, zorgt ervoor, dat ze niet de belangen van 
het gro.otka pi taal ui tv oeren. Zorgt ervoor, dat zi j onder c ontro
le van jullie vakbonden, bedrijfscomitfi's en andere klasse-in
stelling_en staat in plaats van onder de c ontrole der bourgeoisie. 
Dwingt deze regeringen een werkelijk begin te maken met de ont
eigening dar grote bezitters zonder schadeloosstelling, dwingt 
haar een socialistisch program uit te voeren. Strijdt er thans 
reeds voor, om een dergelijke regering te verwezenlijken, dat 
jullie leiders de coalitie met de bourgeoisie verbreken. Als jul
lie de strijd aanbindt voor een arbeiders-en boerenregering, zul-

-len de christelijke en katholieke arbeiders niet langer de reac- _ 
tionnaire partijen van het kapitaal ondersteunen. 11 

In die zin dienen wij de leus: "Voor een regering van so~ia
listeri en c o;,lmunisten" te voeren. Wij dienen voortdurend de stri · 
van de massa's zelf da9rbij op de voorgrond te stellen, om elke 
reformistische illusie te vernietigen. Jln wij dienen tegelijker-, 
tijd de reformistische an Stalinistische leiders aan de kaak te • 
stellen, omdat zij niet bereid zijn de macht in handen te nemen. 
Wij mogen geen ogenblik de illusie wekken, dat de verraderslei
ders bereid of in staat zouden zijn hun program uit te voeren. 
Steeds moet er de klemtoon op gelegd worderi:n Jullie hebt hun het· 
vertrouwen geschonken, dwingt ze voor jullie belangen op· te ko- · 
men, die zij steeds verraden. "In die zin zullen wij de brug kun
nen slaan tussen de massa en onze partij en kunnen voorkomen, 
dat de strijd van arbeiders en arme boeren doodloopt op het Sta
linistisch en reformistisch verrraad. Nooit mag daarom uit het 
oog worden verloren, dat een regering van socialisten en commu
nisten voor ons geen doel is, doch een overgangsleuze (en evt. 
etappe) voor de voorbereiding van de vernietiging van de macht 
·van het kapitaal en de invoering van de proletarische dictatuur. 

De gedachte, dat de arbeidersbeweging zich van de macht moet 
meester maken, door het populariseren van de leus: VOOR EEN AR.!. 
BEIDERS- EH BOEREJREGEF.IlJG, OUDER CONTROLE DER WEPJCENDE MASSA'S, 
blijft een van de voornaamste taken der partij. Wij moeten er 
echter voor oppassen, deze leus niet te schematisch te stellen, 
waardoor zij een reformistische betekenis kan krijgen. Nu de ka
tholieke arbeiderw de KVP nog steunen, zal niet de klemtoon op 
het verwijderen van de kapitalisten uit de regering, doch op het 
VEREREKE!if van de coali tie met de bourgeoisie moeten worden ge
legd. 

V'3RKIEZINGEI-T. 
In verband ~et de noodzaak van de propaganda voor een arbei

ders- e~ boerenregering krijgen de verkiezingen een bijzondere 
beteLen~s. Was het deelnemen aan verkiezingen door de partij in 
de periode van haar consolidatie om technische redenen reeds on
mogelijk, in de toekomst zal ernstig overwogen moeten worden, 
waar en of de partij haar eigen candidaten kan stellen. Is haar 
dat om financH!le r--edenen vooralsnog absoluut onmogelijk, dan 
z~l de partij de a~b£~~ersklasse ~~viseren, andere arbeiderscan
d~daten te steunan. ZlJ zal daarb~J echter du~de±ijk uiteen moe-· 
ten zetten, waarom zij zelf niet kan deelnemen, haar eigen progr 
met alle scherpte naar voren moeten brengen en het verraad der 
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traditionele partijeh aan de kaak stellen. In dat geval kan het 
stet.men van bijv. een CP-candidaat .E(;~ef. il.lusies wekken. Eet is 
voor de arbeidersklasse niet moeilij e begrijpen, dat de 
slechtste arbeiderscandidaat duizend keer beter is dan welke 
burgerlijke candidaat ook. Klasse tegen klasse, dat dient ook de 
inhoud van onze verkiezingspolitiek te zijn. 

VEHKIEZ IUGSBLOK VAS:i VAYJ30ND:SN EN CP 
B1j het stellen van deze leus zijn ~ij van onze waardering 

van de PvdA als tweelclassenpartij ui tgegaan, niet van .het fe it, 
dat grote delen der werkende masse's de PvdA nog als een socia
listische partij zien. Het stellen van een blok van vakbonden en 
CP tegenover de PvdA was een illusie, welke slechts de CP ten 
goede kon komen. Zolang beidei partijen de meerderheid van ~rbei
ders en kleinburgers vertegenwoordigen, is het onze taak deze 
massa's op te wekken hun leiding te dwingen de macht te grijpen. 
Op deze wijze bl~engen wij ze in tegenstel1ing met de reformis
tische en soms burgerlijke leiders van hun partij. Zouden de 
massa•s zo bewust zijn, dat zij hun vakbondsbureaucraten dwingen 
met de CP een blok te vormen~ omdat de PvdA een tweeklassenpar
tij is, dan zouden wij reeds lang het stadium van het reformisms 
en dus van PvdA en CPN - verscbreden hebben. :-ret stellen van de 
leus van het verkiezingsblok was - waar zij bedoeld was als pro
test tegen het tweeklassenkarakter der PvdA - geen opportunistie-e
sche fout. Vee leer weerspiegelt z.ij de onervarenheid van partij 
en leiding en zal als een kinderziekte-symptoom in de annalen 
van onze partijgeschiedenis worden opgeschreven. 

DE ALG:i!:Tiili1TE WERKSTAXING , 
6p 24 September 194! stelde het Amsterdamse proletariaat 

zelf het probleem van de Algemene werkstaking op de agenda der 
nederlandse arbeidersklasse. Het ga:f daarmee uiting aan het be
wustzijn, dat de koloniale oorlog slechts be~indigd kan worden 
door de MASS.ALE BUITEHP.ARLELIEN"TAIRE ACTIE DEE WER:CERS. Het bracht 
tevens tot uiting zijn wil te strijden tegen de regering-Beel 
met .~lle middelen. 

Ongetwij:feld heeft de system~tische solidariteitscampagne 
der partij met Indonesi~ veel bijgedragen tot de tot-standkoming 
der 24 September-staking. Doch de staking zelf leverde het be
W1JS, ho~ zwak onze partij nog verbonden is met de massa der wer
kers. Dat feit mag ons echter niet doen terugschri~ken voor de 
noodzaak van de propaganda voor de algemene werkstaking. De voor~ 
bereiding daarvan eist echter in de eerste plaats, dat onze par- , 
tij zich verankert in de massa-beweging der arbeidersklasse. 

STRIJD-COJlUTe 'S 
Het 1s de plicht van al onze leden in de bedrijven aan de 

tot-standkoming van strijdcomite's, niet in de zin als bedoeld 
door ultra-linkse sectari~rs (met een permanent karakter enz.) 
doch als .instrumenten tot de verwezenlijking van een staking, ' 
mee te v1erken. Is een bewuste strijdleiding aanwezig, dan zal het 
d~ vakbortdsbureaucraten honderd maal zo moeilijk vallen een sta
k1ng tegen te houden of te verraden, terwijl deze zich bij een 
doelbewuste geleide staking niet zo gemakkelijk van het onthou
den vo.n steun aan EllZE de staking zullen kurmen a:fmaken. 

OHZE LEUZEN 
Te we1nig wordt n:Jr. de revolutionnaire bete:cenis van onze 

leus voor ·een besteansninimu.m, beschermd .door de GLIJDENJJE LOON
SCHAAL, begrepen. '!'erwijl voor ·de massa 's de noodzaak x:ut hun 
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lonen te"'en vel"dere in.flat ie t e besc h.fJrmen, steeds d uide li jker 
wordt i~ de inflatie in de handen der regering een middel tot 
voortdurende loonsverlaging, noodza~elijk tar voorkoming van de 
ineenstortin~ van het regiem. det is volkomen onvoldoende, als 
wij de leus ~lechts in onze algemene propaganda stellen. Het is 
in de eerste pleats de taak van onze kameraden in de vakbeweging 
en in de bedrijven voor een besta~msrninimwn beschermd door de 
glijdende loonschaal te strijden. 

ARBEIDEIWCOIJTR.OLE 
f)e thans door de Stalinisten gesteunde "strijd" voor 11 mede

zeggenschap in de bedrijven", wellCe in we zen de klassensamenwer~4-
~i~~ tot grondslag heeft, biedt onze leden een gunstige gelegen-

eJ. , de propaganda voor de ARBEI2JERSCOlTTHOLE OP :0:8 PRO:OUC~IE te 
voeren. 
· Teveel zijn onze kameraden nog bevreesd, de overgangseisen 
te stellen door het 11 radicalisme" ervan. Zij vergeten daarbij, 
dat het overgangsprogram der Internationale de gehele ervaring 
der arbeidersklasse weerspiegelt - overwinningen en nederlagen -
en zijn grate revolutionnaire waarde in de PRACTIJK heeft bewe
zen. 

S~RIJD TEGBlT DE IITFLATIE 
In de strijde tegen de inflatie verwerpt de partij met alle 

scherpte de "geneesr.liddelen~, c.oor de bourgeoisie en haar agen
ten aangeprezen als: 0 :8erst produceren 11 enz. Slechts de omverwer 
ping van het kapitalisme zal aan de inflatie een eind maken. Dat 
mag ons er echter niet· van weerhouden, de inflatie - die de ar
beidersi:lasse voortdurend tot de strijd om het bestaan divingt -
dagelijks te bestrijden. Daarbij is een zeer soepele toepassing 
van onze overgangseisen eerste vereiste. ~u eens zullen wij het 
zwaartepunt moeten leggen op de militaire credieten, in de eerste 
plaats in verband net de koloniale, dan weer moet de onteigening 
van de banken, de arbeiderscontrole op de winsten der kapitalis
ten, de onteigening ·der dividenden enz. het zwaartepunt van onze 
actie vormen. J)e inflatie is een zo belangrijke revolutionnerend 
versahijnsel, dat de aandacht der partij op dit probleem voort-

. durand gevestigd dient te zijn. 

HET VOOR OliiS LIGG::JlJDB JAAR 
get voor·ons Iiggende jaar zal ongetwijfeld gekenmerkt war:.. ' 

den door sche:::'pe ~lasse-acties. ~iet vertrouwen der \verkers in de 1
. 

regering-Beel is zodanig ondermidnd, dat de Stalinisten zich niet; 
meer icunnen beroepen op C.e 11 procressiviteit 1

' van deze regering om 1
, 

sta:cingen te v oorkomen. Daarbi j is oo:-: e en verse herping van de 
politieke tegenstellingen met zekerheid te voorzien. 

Slechts onze partij is gewapend met een program, dat de 
voorwaarden voor de overwinning biedt. Van onze activiteit van 
de ernst, waarraee wij er toe overgaan onze politiek in de J?RAC
TIJK te brengen, zal het afhangen, of wij de plaats zullen ver~ 
overen, die een sectie der IVe Internationals behoort in te nemen:: 
aan het hoofd der werkende massa's. ! 

Ongetwijfeld, de partij heeft nog vele tekortkomingen, meer, 
dan in werkelijkheid noodzakelijk was. Doch slechts wij zijn het 
g~v~eest, die in IT~der~and het probleem van de revolutionnaire par1 
tlJ hebben gestela, n1et slechts met woorden, doch door ons OP- ! 
treden. Beschouwen wij c1e ~Jn~iode tussen tlet lste en 2de congres 
als dat van de consolidatie der partij, het uitwerken van een 
program, het komen tot een vaste politieke lijn, het leren uit 
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de gemaakte fouteri, het versterken van leiding en gelid. Laat 
ons begrijpen, dat daze voorbereidende werkzaamheden ono?-tbeer
.lijk waren om de basis te leggen voor het verdere werk. Doch 

~ laat ons thans een stap voorwaarts doen, door de basis te ~er
breden en de partij te maken tot wat zij moet worden: EEN REVO
LUTIONNAIRE I.~SSAPARTIJ VAN BET UEDBRLAHDSZ 1?ROL3TARIAAT. 

1. Het karakter van de Indonesische revolutie. 
De revoiutie in Indonesi~ wordt - evenals die in andere 

heel of half koloniale landen - bepaald door haar perm~nent ka
rakter. De neergangsperiode van het kapitalisme laat niet toe, 
dat in een dergelijk land zich een nationale bourgeoisie ont
wikkelt, di..e· sterk: genoeg is om haar eigen emancipatie van feoda
lisme. en imperialisms te verwerkelijken, Enerzijds blijft haar 
basis in het productie-apparaat smal door de druk van het over
heersende imperialisms, anderzijds is de inheemse bourgeoisie 
niet in staat de revolutionnaire energie der massa's, waarop 
zij in haar strijd voor de nationale burgerlijke staat zou moe
ten steunen, binnen d~ grenzen der kapitalistische eigendoms
verhoudingen te houden. De inheemse opkomende bourgeoisie is on
machtig haar eigen historische taken - die van de ornverwerping 
der feodale eigendomsverhoudingen, van de agrarische revolutie 
en de vestiging van de burgerli2k-democratische nationals staat -
te vervullen. Integendeel is zij dikwijls door haar oorsprong 
en organisch gebonden aan de feodale heersers en is zij genood
zaakt in haar strijde tegen de revolutionnaire volksmassa's 
steun te zoeken bij het overheersende imperialisms. De taken van 
de burgerlijke revolutie vallen ten deel aan het proletariaat, 
gesteund door de massa's der arme boeren. Het proletariaat zal 
echter, wanneer zij de leiding van de revolutie genomen heeft, 
haar eigen proletarische taken ten uitvoer brengen. 

a. De o komende inheemse bour eoisie. 
LJ e s lC Lng van e n onesLsche Republiek in Augustus 

1945, viel de politieke leiding toe aan een groep burgerlijke 
nationalisten, wier voornaamste woordvoerders SOEY~Rl~O-SJAHRIR 
cs. zijn. De economische basis van deze groep is oneindig veel 
zwakker, dan die van overeenkomstige groepering in India, die 
erin geslaagd is, in concurrentie met het Britse kapitalisme 
een eigen zware en kledingindustrie op"te bouwen. Bestaat er in 
India een inheemse kapitalistische klasse, die zelfstandig de 
uitbuiting van een groot deel der massa's organiseert en het 
volledige monopolie daarvan voor zich opeist, in IhdonesiH 
tracht zij door middel van de revolutie eerst dit stadium te be
reiken. Herhaaldelijk verklaart de Republikeinse regering, dat 
zij de buitenlandse, d.w.z. alle v66r 1941 bestaande kapitalis
tische ondernemingen aan de 11 rechtma:tige eigenaren" terug zal 
geven. Wat zij eist is niets dan een zo grote souvereiniteit, 
dat zij in staat zal zijn deze ondernemingen te belasten en met 
dit en bovendien uit feodale en handelsbronnen verkregen kapi
taal, eigen bedrijven te stichten. De politiek van deze groep 
wordt door dit gebrek aan economische basis bepaald. Tegenover 
de druk van het Nederlandse imperialisms, moet zij steunen op 
de revolutionnaire energie van de grote massa der uitgebuitenen 
terwijl zij zich slechts, dan% zij de militaire en economische ' 
druk der Nederlandse en andere imperialisten, kan handhaven te
genover de aspiraties .der volksmassa's. Juist door het schimmen
bestaan, dat zij lijdt, kan ~ij aan geen der beide partijen een 
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beslissende concessie 6oen. T6 genover de voL..:massa's kunnen zij 
niet zover gaan, dat de politieke macht op hen zou overgaan en 
de vestiging van een arbeiders- en boerenregering de kans op ver
werving van althans een deel van de door hen voortgebrachte meer
waarde verloren zou gaan. De vorming van het "Volksfront" van 
Tan VI.ALAXKA, betekende, dat het perspectief van een arbeiders-
en boerenregering reMel werd en noodzaakte de regering Sjahrir 
deze formatie illegaal te verlclaren en de leiders daarvan gevan
gen te nemen. Aan de andere kant belet juist het feit, dat zij 
zelfstandig nog niet een industria heeft kunnen opbouwen, hen 
tegenover de volksmassa 's volledig met de ~;-ederlandse imperia
listen samen te gaan. Als groep zou dat voor hen de ondergang 
betekenen. Zo was het de regering SJARIFOEDDIN onmogelijk, de 
installing van Een gezamenlijke gendarmerie, die de terugkeer 
der koloniale ondernemers in hun, dwz. in alle bedrijven zou be
tekenen, te aanvaarden. Zij moest, terwille van haer eigen as
piraties, de door de Uederlandse boureeoisie aan haar opgedron
gen oorlog accepteren. 

b. De massa van arbeiders en arme boeren. 
De ~ndonesische revolutie wordt gedragen door de grote mas

sa van arbeiders en arme boeren: de arbeiders voeren strijd te
gen oe koloniale uitbu.iting als een strijd tegen alle uitbui
ting en hun diepste historische aspiratie is geen andere dan die 
van het wereldproletariaat; de ves~iging van de socialistische . 
maatschappij. Door hun strijd tegen de feodale eigendomsverhou
dingen, door het imperialisme in stand gehouden en verdedigd, 
.zijn de arme boeren in hun strijd om de grond, de onontbeerlijke 
bondgenoten van de arbeidersklasse, een onuitputtelijke reserve 
van revolutionnaire strijders. De verscherpte ui tb~J.i ting, waar
aan het imperialisme in zijn neergan~speriode deze massa's meet 
onderwerpen, laat voor hen geen andere weg, dan die van de voort
durende opstand over. :Gen onverzoenlijke houding van de Indone
sische volksmassa 's tegenover het lTederlandse en wereldimperia
lisme vloeit hieruit voort. Voor hen is de revolutie niet ge~in
digd, alvorens de invloed van het onderdrukkende imperialisme _ 
volkomen is vermietigd en de volledige onafhankelijkheid daar
van is bereikt dwz. voordat het kapitalisme als zodanig is ver
nietigd. 

De sociale samenstelling V2L!l de grote revolutionnaire massa , 
in IndonesH! is echter ongu.aatig V)Or de vorming van het politie-1 
ke bewustzijn, dat aan haar aspiratie de uitweg zal moeten wijzen~ 
Eet eigenlijke loonproletariaat vormt slechts een betrekkelijk · 
gering deel van de Indonesische bevol~dng: el~ger is, dat het in
dustri8le proletariaat daarvan weer een klein gedeelte vormt. 
Toch d:ringt het bewustzijn, d?t een arbeiders- en boerenregering, 
steLlllende op G.e eigen organen van deze lclasse nodig is, meer en 
meer door. rret is dan ook onder de toene~ende druk, ~ie de mas
sa's uitoefenen op de regering, dat Sjarifoeddin de berechting 
van Tan l~la~ka cs., - eens als een van zijn voornaamste program-! 
punten geproulameerd, heeft moeten opgeven en hen weer op vrije · 
voeten heeft moeten stellen. ~it biedt een ~root persoectief 

u "' voor de vorming V8n zelfstanclit;e klasse-orranen van arbeiders en 
arme boeren in Indonesi~ en voor de strijd-voor het socialisme. 

c. Indonesische en wereldrevolutie. 
. 1Het ~lleen de erabr~;onsle staat van de :urgerlij:;:e klasse 
~n IndonesH! en de Jn_:J-:::li~ :Eiu voor J.LG·"'r ou daar boven uit te 
komen, - niet alleeJ de-onblusbaarheid van de revolutionnaire 
energie van de Indonesische maasa en d~ toene~ende kracht van de 
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Tndonesische re~olutionnaire , - maar ook de noo~zaak Ce Indo
~esische revolutie te verbinden aan de wereldrevolutie vloeit 
voort ui t het permanente karal-:::ter van de crisis van het J!api ta
lisme en van de koloniale opstanden. De permaneniie uit zich niet 
slechts in het gerloop van de revolutie in Indonesi~, maar ook 
in de ruimte, in~ het verbinden van de Indonesische vrijheids
strijd met die van andere koloniale volkeren en met die van het 
wereldproletariaat. De boycotbeweging, die in vele .delen van de 
wereld het proletariaat in de strijd voert, is juist door de 
zwa~ke sociale samenstelling van de Indonesische masse's. van een 
beslissnnde betekenis. Ge.J!soleerd zal de Indonesische revolutie 
niet ;c_mnen overwinnen. Zij zal st.eun moeten krijgen van andere, 
hoger georganiseerde ~oloniale volkeren, als die van India en 
ceylon efi v2n het Europese en wereldproletariaat. De Indonesische 
revolutie is opgenomen in het wereldrevolutionnaire proces en 
zel met de ~ereldrevolutie de eindzege behalen of met de gehele 
wereld een stap nader komen tot de barbarij. 

d. na de 24e Juli. 
Bet ~1tbreken van de openlijke oorlog in Indonesi~ heeft 

de ontwi::Ckeling van het ·revolutionnaire proces in Indonesi~ en 
daarbuiten veraneld. De laatste, brutale eisen van de lfederland
se imperialisten, die ~iets minder dan de vernietiging der Repu
tliek inhielden, hebben de politiek van Soekarno-Sjahrir cs. en 
van allen, die hun verzoeningsgezinde houdingondersteunden, als 
verraderlijk ontmaskerd. Linggadjati, door hen als het fundament 
van de Indonesische onafhankelijkheid en van de vreedzame samen
werking vsn de R8 publiek en het irnperia.listi_sche Eederland aan
geduid, blee~{: in werkelijkheid het uitgangspunt te zijn voor de 
fr ontaanva 1 va.n de Hederlandse b ourE:;e o isie. Onbe.rmhartig is h ier 
mee de nederlaagsstrategie van de Indonesische regering en van 
de offici~le arbeidersleiders in Nederland, gebrandrnerkt. Dit 
versterkt de kansen der revolutionnaire partij in crote mate. 

Aan de a.ndere kant heeft het feit, dat de regering der Repu-r 
bliek de hear opgedro~&~n koloniale oorlog moest aan!~ard~~' ~e- I 
wezen, dat haar mogellJ::::heden tot maneouvres belangr1Jk ZlJn 1n- I 
gekrompen. Jit geldt niet alleen voor haar houding tegenover de 1 

Nederlandse bourgeoisie, maar ook voor hear politiek ten opzich- I 
te van de revolutionnaire rJ.assa t·s in Indonesi~. De aanval van· I 
het ~ederlandse imperialisms leverde haar op genade en ongenade 1 

over aan deze massa's, die in een snel proces van bewustwording · 
betrokken zijn. De vrijlating van Tan Lialakka en de zijnen be
wijst, dat de drang der masse's naar de vestiging van een arbei
ders- en boerenregering door de Indonesische regering op de duur 
niet meer te sluiten is. 

e. De Uno en de bo~cot. 
De Indones1sc e revolutie is een.wereldkwestie en zowel de 

boure;eoisie als het 11!ereldproletariaat begrijpen dat. IIet ingrij
pen van de UNO en de internationals boycotactie bewijzen, dat 
wat qet in~e~nationale aspect betreft, de Indonesische revolutie 
e~n dergelijke rol speelt als het j one;e Sovjet-Rusland na de vo
r1ge oorlog. 

voor de heersende kliek in Indonesi@ is het beroep op de 
UNO een voortzetting van de verzoeningspolitiek in de verho~din
gen van de koloniale oorlog en de Stalinistische en refonmisti
sche le iders hebben daze mor:eli ~::he id tot voortzetting van hun 
b~drog dankbaar aangegre-:pen. :Je onvoorV!aardelijkheid, waarmede 
SJahrir cs. zich neerleggen bij de besluiten van de UlfO, is een 
verraad, dat in dezelfde mate [:TOv.er wordt, als dat van v66r 
24 Juli, als de militaire toestand van de Republiek sinds die 
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tijd ernstiger is geworden en als zodanig hebben de Indonesische 
volkslegers het bevel "Staakt het vuren 11 dan ook begrepen. Het 
6ptreden van Wall-street i~ de UNO, o,nveranderl~jk gericht op ~e i 
onderwerping van de Republ~ek en slechts het fe~t, dat de Amer~-, 
kaanse imperialisten van hun I'Tederlandse spitsbroeders een Judas 
loon ope is en, bep,iaal t de weerstand van VA~T KLEFFENS. Zeals het 
bevel nstaakt het vuren" eenzijdig was en bedoeld om aan de Ne
derlandse imperialisten de gelegenheid te geven door middel van 
"zuiveringsacties" de veroverde gebieden te bezetten, zo zal elk 
verder optreden van de ::euken der dieven ge:cenmerkt worden door 
eenzijdigheid. 

Aan de andere kant heeft de arbeidersklasse in vele delen 
der wereld de zaak van de boycot tot de hare verklaard. Reeds 
sinds Augustus 1945 gevoerd door de Australische havenarbeiders, 
heeft zij thans weerklank gevonden onder de arbeiders van Singa
pore en andere steden van het verre Oosten, .z:m.a.l.s zowel als in 
Amerika en canada. Ook de Nedarlandse Stalinisten hebben de boy
cot moeten afkondigen. De doorvoering yan de boycot is een groot
ste revolutionnaire taak, die op de schouders van de RCP rust. 
Zij is absoluut noodzakelijk voor de verdediging van de Republiek 
en biedt grote perspectieven voor de ontwikkeling van de klassen
strijd in Nederland. 

2. De Indonesische revolutie en de situatie in Nederland. 

a. De van de lTederlandse bour eoisie. 
e er an se ourgeo~s~e evon z~c. s~n s de capitulatie 

van Dui tsland en Japan in dezelfde moeilijkheden als de bourgeoi-: 
si~n van de andere 3uropese landen. 3en grote schuldenlast en 1 

een ontwrichte economie ~oegden zich bij het feit, dat de arbei
dersklasse van Nederland geenszins bereid was, de uitbuitingsme
thoden van v66r 1940 zonder meer te accepteren; de revolutie in 
Indonesi~ bracht de Nederlandse bourgeoisie in een noodpositie. 
Al daze factoren zijn verschijnselen van de doodscrisis van het 
kapitalisme en zomin als er voor de bourgeoisie op wereldschaal 
van blijvens herstel of ook maar van blijvens evenwicht sprake 
kan zijn, zo min is de Nederlandse bourgeoisie in staat een uit
weg ui t haar moe ili jkheden te vina,en. Het evenwicht, dat de Ue
derlandse bourgeoisie heeft weten te bereiken, is even wankel
baar als dat van de andere Europese boureeoisi~n. 

De maatregelen, die de Nederlandse regering meet nemen om 
de Indonesische meerwaardebronnen te herove:ren, dreigen telkens 
weer dit evenwicht te verstoren en zullen niet nalaten, een voor 
de Nederlandse bourgeoisie funeste werking te hebben. In finan
cieel opzicht is de oorlog in Indonesi@ haar reeds boven het 
hoofd gegroeid, waardoor zij voor haar Indonesi~-politiek volko- , 
men afhankelijk is van -~?'all-street en het lot van het Amerikaanse I 

kapitalisme. In algemeen-economisch opzicht betekent het mili
taire avontuur in Indonesi@ een buitengewoon zware belasting op 
de wederopbouw van de productieve krachten in dit land, doordat 
het de credieten en de arbeidskrachten aan de productieve doelen 
onttrekt. Ret gevolg van dit alles is een steeds toenemende sruk 
op de Nederlandse arbeiders~lasse, waarvan de sociale en politie
~e gevolg~n. v~rstrekkend kunnen zijn. Op interne.tionaal gebied 
~s de .POSl t~e van. de Nederlandse bourgeoisie, die van een hulpe~ 
loos gevangene, d~e haar positie slechts dankt aan het feit dat 
in het kader van de AmerikP?'~oe i:Jeursoolitiek ook aan haar ~en 
taak is toegedacht; het ~ndonesische ~vontuur versterkt die af
hank,2l i j >::he id. 

Ret is voor de Nederlandse bourgeoisie echter onmogelijk te 
-berusten-
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berusten in het verlies van Indonesi~, dat de basis van het Tiede~ 
landse kapitalisme vormde. ~let feit, dat de wereldbourgeoisie 
geenszins kan dulden, dat de Ind?nesische revolutie ~ich ver~~~ 
ontwikkelt, versterkt de noodzaaK voor Beel om snel 1n te erlJ
cen. Laten de gevolgen van het militaire avontuur zich ernstig 
aanzien, de gevolgen van een ve~lies tan Indon~si@ z~uden niet. 
minder funest ziin voor de Nederlandse bourgeo1sie. De oorlog 1n 
Indonesi@ was voor haar een noodsprong; haar positie is zwakker, 
dan zij ooit voor het uitbreken van de Indonesische revolutie 
geweest is en dit maakt de kansen voor het Nederlandse proletari-
aat gunstiger dan ooit. · · 

De N'ederlandse bourgeoisie lean in Indonesi~ niet, zoals het 
Britse imperialisms in India met succes gedaan heeft, haar greep 
op de economie trachten te behouden door de verantwoordelijkheid 
voor de politieke onderdrukking af te schuiven op de inheemse 
bourgeoisie, eenvoudig daarom al niet, omdat deze zich in Indone
sia niet als zelfstandige klasse heeft.geconsolideerd. Wanneer 
zij nochtans in I.lalino en Den Pasar met haar Quislings en ver-

_/i· .J.idde deel- en heerspoli tielr/van de Republiek, dan verandert dan voor 
d~d zij ~on-haar niets aan de no~zea~ elk stukje gron~, da~ z;j w;~ ~sheer
sequent zal sen, eerst door wapengeweld te veroveren •. .;,venrun 1s ZlJ 1n staat 
trachten ook maar iemand zand in de ogen te strooien orntrent het bestaan 
door te zet-van de koloniale uitbuiting in de door het ITederlandse lager be~ 
ten tot de zette gevieden, di..e vervol[;ens "zelfstandig binnen de 1Tederlandse 
volledige Unie" ·zijn ver~'::laard. 
opdeline~ De Hederlandse bourgeoisie heeft geen Congres-Partij tot 

· ::o hear beschi~c;-::ing. Daarom is er voor hBar geen ander perspectie.f, 
dan dat van oorlog - een oorlog, die thans een slepend karakter 
heeft gekregen. 

roletariaat en de Indonesische revolutie. 
e a en e cr~s1s, waar1n e ~e er andse ~apitalisme zich 

bevindt, noodzaakt het de uitbuiting vBn de Kederlandse proleta
ri~rs te verscterpen en is de oorzaak van het wegvallen van haar 
voornaamste poli tieke bais, de vanui t de Indones·ische superwin
sten onderhouden arbeidersaristocratie. ;vat eens de basis van het 
reformisms vvas, ;comt thans vooraan te staan in de strijd der 1Je
derlandse arbeidersklasse voor lotsverbetering. Dit een der ze
kerste tekenen van de ontbinding van het nederlandse kapitalisme 
en schept de voorwaarden voor bet toepassen van alle leuzen van 
het overgangsprogram. 

Tie Indonesi~-politiek van de revolutionnaire partij dient 
uit te gaan van het permanents kara~ter van de Indonesische re
volutie. De basis van haar politiek vormt de leuze: "Indonesi@ 
los van ~olland, nu!" Alles wat dienstic is om de Indonesische 
zaak te bevorderen, dient tevens om de val van het Nederlandse 
en wereldkapitalisme te verhaasten. De organisatie van de soli
d~riteit van de Nederlandse arbeidersklasse is een gebiedende 
e1s. De leuzen van boycot van vervoer naar Indonesi@ en van de 
actie voor het terugtrekken ddr troepen zijn revolutionnaire 
overgangseisen, die blijken te levan in de :1arten van het Heder
landse proletariaat. 

Elk stuk strijd, dat fiet Nederlandse proletariaat voert 
yoo~ l~tsyer~e±ering, is thans e~n strijd tegen de geHele kapi
~a~1st1scne Klasse en haar reger1ng; daardoor reeds knmt elk con
fl1ct te s~~an in het taken van de strijd tegen de regering en 
van de str1Jd tegen hear koloniale politiek. Ook het verzet te
gen d~ Indonesi~-politiek van de re~ering mondt uit in leuzen 
als: oreekt de oorlogscoalitie! voor een regering van socialis
ten en c om.Jnunisten! 

?ij beschouwt.het als haar plicht contact te leggen met In-, 
dones1sche revolutlonnairen en de stichting van een Indonesische 
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sectie van de IVe Internationals met alle middelen te bevorderen~.i 
De reformistische partij van de Arbeid, rechtstreeks schul · 

dig aan het beslui7. van de koloniale oorlog en aan de voorberei
ding daarvan, beleefde naar aanleiding daarvan de eerste grate , 
crisis in he.ar rijen. Onke actie voor het verl;n~eken der oor~og~- j 

coalitie houdt tlet uiteenscheuren van de Part~J van de Arbe~d ~n.· 
De politiek van de Stalinistische Part~j inzake Indonesi~ 

is des te verderfelijker, na2r mate grater masse's van arbeiders 
in de sleutelindustrieen hun vertrouwen in haar stellen. Zij is 
het, die het verzet tegen het wegvoeren der soldaten gebroken 
heeft, toen zij op 24 September 1946 de arbeiders weer terug 
naar het werk leidde. Zij was het, die na het uitbreken van de 
openlijke koloniale oorlog, nadat zij gedwongen was de revolution 
naire leuze van de boycot over te nemen, deze actie vervolgens 
deed mislukken door de arbeiders zonder leiding te laten. De ge
voelens van de arbeidersklasse ten aanzien van de vrijheids
strijd der Indonesi~rs zijn echter te elementair, om lage tijd 
afgeleid te klll111en worden. De strijd voor de ondersteuning der 
Indonesische vrijheidsstrijd is een hardnek~ig gevecht met re
formisten en stalinisten om de le id ing van de a~cbe iders .:t:m:g:eE.:Xill 
Aan het organiseren van de boycot en aan het totstandkomen van de 
proteststa1dng tegen de regering-Beel en voor hct terugtrekken 
der troepen, dient de RCP al haar krachten te geven. 

Het verraad van de Stalinisten en reformisten heeft niet in ' 
de laatste plaats ddarom de arbeiders van de strijd weten af te 
houden, doordat zij de arbeiders politiek misleidden door hun 
steun aan de 11 V::)oruitstrevende krachten in de regering", door 
hun steun aan de politiek van oorlmgsvoorbereiding, die zij een 
politiek van vreedzaam overleg noemden. Dit vindt na het uitbre
ken ddr openlijke koloniale oorlog zijn voortzetting in een pa
cifistische politiek, gericht op het sluiten van een wapenstil
stand bij terugtrek!dng der troepen tot de stellingen van voor : 
de openlijke koloniale oorlog. Onder het mom van de strijd voor l 
de llvrede 11 weigeren zij de strijd voor de volledige onafhankelijk..l 
heid te voeren. ' 

De RCP steunt in de oorlog met alle middelen de oorlogsvoe
ring der Indonesi~rs. Ret belangrijkst zijn voor haar de masse- , 
actie en de verbroedering van de Uederlandse proletariMrs in uni-\ 
form met de Indonesische vrijheidstrijders. Het middel der indi
viduele dienstweigering, voortspruitend uit de mentaliteit der 
pacifisten van stalinistiache en centristische p:uimage, wijst 
zij van de hand als schadelijk voor het bereiken van revolution
naira eenheid en verbroedering en als een ontwapening der arbei
dersl-;:lasse. 

De politiek der reformistische en Stalinistische Partij 
wordt niet bepaald door de belangen van de Indonesische en we
reldrevolutie. De PvdA is de regelrechte uitvoerster en propagan
dists van de belangen der imperialisten, de CPN (De Waarheid) 
tracht haar steun aan de eigen bourgeoisie te verbergen achter 
een steun aan de Indonesische regering • 

. :pe R~P ziet.in de dwangpo~itie, waa::~n d~ Ne?erlandse bour~ 
geo~s~e z1ch bev~ndt, evenals ~n de ontw~Kkel~~g 1n Indonesi~, ; 
die_de juistheid van de theorie der permanents revolutie bevestig~ 
en 1n de reeds eenmaal getoonde solidariteitszin en strijdlust 
van de ~ederlandse arbeidersklasse de wa2rborgen voor een revolu
tionnaire ontwikkeling. 

HOOFSTUK V 

STELLINGEN OVER DE .bCOIWLliSC11.8 S~RIJD, HE:l1 iiSRK 3N DE TAAK DER 
RCP.--
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1. de taak der erti ·• 
e ourgeols~e ~n e na-oor ogse periode steeds 

meer· kapitaal opeenhoopt en de winsten reeds bet vooroorlogse 
peil hebben bereikt en in verschillende sectoren reeds hebben 
overschreden, worstelt het proletariaat om bet naakte leven te
gen de steeds grater wordende nood en ellende, waarmede bet 
stervende imperialistische stelsel het proletariaat treft. 

De gevolgenden van de 2e imperialistische wereldoorlog, het 
toenemende verval van het kapitalistische economische leven; de 
directe en indirecte verslechteringen van verschillende aard, 
de afbraek van de sociale rechten, de verlaging van de levens
middelenrantsoenen, gepaard aan stijgende prijzen van het vtilhrs
voedsel,' hebben bij de brede nassa's der arbeiders een diepgaand 
verzet ontketend. 

Een golf van stakingen, die in aantal nog steeds toenemen, 
is over ons land gegaan. De hoogtepunten waren, de havenarbei
dersstaking van Amsterdam en Rotterdam, de landarbeidersstaking 
in Groningen en :;Eente, bet textiel conflict in Twente en N.Bra-
bant. · 

In de naaste toekomst zijn, onder aenvoering van de Beel
regering, verdere aanvallen op het levenspeil va.n de arbeidende 
klasse te verwachten, in een tot dusver ongekende omvang en hef
tigheid • .Aanvallen, die ZICH T:·:m DOEL STELLElJ DE LEVBNSSTANDAARD 
VAlT HI~~ PROL-.!~TAlUAAT ~C.SRUG T=:: DRINGEH, TOT I-IET PEIL VAN DE JERST:E 
ON~C',\TIICKELilJGSPERIODE VAiT I-fBT ~CAPITALISME. 

Dit schept bet Vooruizicht van een verdere aanzwelling van f• 
de stakingsbeweging, gedragen door de machtige geest van verzet 
in de massa's, die reeds in de voorposten-gevechten tegen de Bee~ 
Schermerhorn-plannen tot ui tdruk:-cing kwam. 

Deze strijd tegen de economische verslechteringen van het 
levenspe il van de werkende mass a 's is in '.vezen een REVOLUTIOH
HAIRE STRIJD, omdat hi j: 

a. objectief de desorganisatie van de kapitelistische producti~ 
bevordert en daardoor de grondslagen van de kapitalistische 
orde ondermijnt. · i 

b. de revo1utionn2.ire krachten ven bet prolete.riaat doet groeien, i 

het klassebewustzijn der brede masse's opwekt en verscherpt, 
het arbeidsvijandelijke karakter van bet reformisme van de I 
PvdA en de CPIT in al zijn acha~::eringen in de ogen van steeds 
grqtere aantallen arbeiders zal onthullen en hun door eigen 
ervaring overtuigen van de juistheid van de politiek der RCP. 

Het is de teak van de partij, om tot de vastbesloten AAU
VO:JRDER van de brede massa's te worden, in die strijd tegen de 
economische verslechteringen en. voor bun da[;elij~::se belangen te 
vechten en daarbij de meerderheid der arbeidersklass te veroveren 

SLECHTS ST~:'J1\f.EH:O OP D~ STRIJD VOOR IIS ~JAGELIJ::::G 13:-JLAlJG3H DJ:jE !.:AS
SA ZAL D:'3 PARTIJ IlT TAAT ZIJl'T DZ POSITIES VJ1Ir D~~ AHB~UDEliS::LASSE 
TE V:~RD3DIG3li 32.~ TJ VJilBI?.~DK: .'~lT DE l'L"'.SSA HAAR ST::-.;I::DS ~IOGJiill 
SC:H~-JDYORL':EN TB L~~ID~IT. 

De rol van de · artij i~ stakin en. 
. 'oor • aar nunuil.a e :t.nv oe s"'"'fond de parti j in de a.fgelopen 

per1ode buiten ieder conflict. Zelfs in de grote havenerbeiders
sta~~ing "t i::;1111erde 11 de :.:arti j 88{1 de '1bui t enk:ant". Daarom is het 
noodzakelijk, dat de partij op dit GBbied een gnote wending door
maakt. In d~ laatste.~i~d v~lt het in het bijzonder te bespeuren,. 
d~t de arbe~ders tecen ~e w:t.l van hun reformistische en confes
s~onnele va~bewecin&sbureaucraten in, in strijd en tot het vormen 
van ste~ingEleidingen en conitd's over te gaan. 

.!.Het-
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~et cJncres van de RC? zal dus in het teken staan v2n 6e Tie~ 
ding naal' de .z:~L?STAI'!"~JIG~~ 700:"tB::..JR~SI:8IlTG .~:.: L3IDD:C- van de econo
mische strijd. Door het populariseren en organiseren vAn genoem
de stxijdleidincen en cOJilit~'s, heeft de Partij de mogelijkheid 
zich in toeliemende mate een leidende rol in de stai->:ingsbewegin
gen vooT loonsvexhogingen en tegen de verslechteringen van het 

·levenspeil der arbeidersklasse, te veroveren. , _ · _ _ _ , 
ALLEEN OP :D:GZE WIJZE ZAL JET GELW~<::EH OlTZE lTAA:~ .LlJ DJ rTEDI:.R 

LANDS.S A?J3.:C:IDJ"!:ESKLASS:S ~£:~ V.3RAi:ITG:m~H, DE PARTIJ ·wT :::EH J32{::81\DE 
GROJE;I:DJG I:: D~~ AI':.J)~IDl~I:S:B:~.~iEGilJG T3 I:.AlCEN" -~lT D::2 YGOKi:.A.ARIJE ~~~ . 
SCl-illPPJ~~T VOOR ::~E:C·T ST:m::::::; :GVOJjD~:Io:tDUI.IR.:.::, DIE JB~~ BiillS ;CAN SC.U:.s 
TElJ IH :OB Ij_fr.GO.S:U VAl_; :CT 0TALI:JISI.i.E jlT EJFORI.:ISI:j en in de a.r
beidersaanhang van NVV en EVC. 

. Do or .he t .,.o ~ s ~ ~J.l~ Q.,..;[~.l,~ .. ,¥..Q...QL.:·~~~~{q '·~---~2j.j £~~ .. ~L~S:. ,1 ~ uz ~ n, 
do o:r .1'.~""'·~-~~-~-s a ___ t ~-~-~.~~~,w.~~~. ___ .\J,._~J..J1,J1>L,,.,,._. ___ ~~,..IJ.J; .. 1 ,,.,:J,;ll.,.,9&:. .•. Y . .9~an 
~E!n ~6-~ _ -~-1,~~l~~•-· ... ~J::-9\~~~,";-k,~~ ~§t~.J.m._,l,;~l.,l.~~::).o_g~~"~tA.;t;l;J~e __ 
m'tr ~l!r ~1't'~~t_r:tn:a,E?" ... Y,~?~,£EJ~~.~,~-¢P?jlJ~-$~ .. ;!..~ h~!· ~~#e l~.J=~ 1 .,.Q£tj;"""'?e 

:..... l ~.., .. J~-,f;l::?,._~fb~ ~J.~,~g,,:~,pg -:V~n t.:q.m.ena.a .. c AA~ l.-1-r;J.f.l :l;.e_p._ .Y~_X:,l?Y e :!:' d • 
· m 1n ~e komende onvangrijke sta~ingen tegen ~ijn taak bpgB

wassen te zijn, meet de partij met grote beslistheid de z~akhe
d.en en gebre::en overwinnen, die er nog in onze partijorcanisatie 
bestaan en het. ~rSRVP~~~ VA~.T 1EDRIJFSARJ3:::;ID~ms .f.=-'s CIUTPJ.LE TiltAK 
STELLEN~ daar die de arm moeten zijn voor het doorvoeren van ons 
lJ8rtijwerk. 

a. :De doorvoering ve.n de strijd ligt in de VOOli.B3i:-:.CT2.Y:CrG. TTiet 
alleen op de strijd, wanneer deze een feit is, of aan de voora
vond van het conflict, maar vooral op de dagelijkse, taaie, stel 
sel~atige arbeid in de bedrijven, ter verdediging van de meest 
elementaire belangen der arbeiders, komt het aan. 

Onze partij mag niet re1cenen op de spontani tei t der massa 's. 
In het verleden vexnamen de arbeiders en dan nog in zeer ceringe 
mate van het bestaan der RCP, wanneer het conflict een feit was, 
bijv. bij de grote havenarbeidersstaking en in de meeste gevallen 
staat de Partij er radicaal naast • 
. ~un;o.w le Q¥ 9~i;WJHJtretj 5Q .~~: ... ~.f ··"f•tlj",w.e~Q Q~!&~~~J:J.;xen 
sn, ... Y~~~t..f'.rJJi\;~~aii~~~~i/i:Q~~ •• e ~,~:.}[· 

\

b. Bij sta::ingen en irl hu.11 voorbereiding meet getracht worden,. 
dat onze mensen, partijgenoten, zowel als sympathiserenden zit~ 
ting nemen in de strijd- en stakingsleidingen. 

c. Onze ~s.ld~e Zhj~ is de tz;erin,:·~ orge.nisatorische verbinding 
met de NVV- en ~'Vc-ar eiders .. Daarom zal de Partij er elle aan-

, dacht a~r! r!'teletfffl sb'nen!cen,'"dat QA,ze mensen in hun vakorganisaties 
als pxomotog voor de ooposit~e op'f!r'~d~lt, die vaste vorm moet 
~annemen aoor middel van georc;aniseerde f'racties in het bijzonder 
1n de voornaamste bonden, zeals transport, metaal en bomvvak. In 
dat verband is het noodzakelijk, dat het optreden van de RCP-lw~ 
den in de schoot der vakbeweging ~iet gericht is op politieke 
futQliteiten ten opzichte van reformistische of stelinistische 
bestll.urders. In het bijzonder op de INHOtiDvan het oppositionele 
optreden van onze kameraden, dat gevoerd moet worden op de Proud
slag van de verdediging der concrete levensbelangen van de ~rbei
dersklasse, komt het aan. 

De rol van de reformistische en Stalinistische 

De bovenste toppen van het reformistische 

vakverenigingslei- 1 

ders. 
vakverenigingsap

-paraat-
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paraat, die nauw verbonden ZlJn met de leiding van de PvdA, ver- ' 
groeien steeds meer met het burgerlijk staatsapparaat en de onder 
nemersorganisaties. Dat blijkt duidelijk met de nstichting van 
de Arbeid". 

In de gehele wereld schrikken de reformistische vakvereni-
gingsbestuurders v0or geen middel terug in hun streven om als 
dokters van het papitalistische uitbuitersstel~el te fungeren en 
dit te "redElen" op kosten der arbeidende massa s. 

Zij passen elk nid~el toe, vanaf de geraffineerdste ondera 
handelingsmanoeuvres tot aan de openlijke georganis~erde onder
kruiperij bij staicingen, om het verzet van de arbeidersltlasse .· 
tegen de aanvallen van de bourgeoisie te smo±en en te sabo±eren. 
steunend Op de bedriegelijke 11 theorie II VBn de ll·wederopb0UW 11

' 

prediken zij de bedrijfsvrede. · 
Dit demonstreerde zidh duidelijk bij de grate havenarbei

derssta1cing,i en bij de Gronings-::Orentse landarbeidersstaking, 
zowel als bij de meelfabriek "De Holland", waar de vakvereni
gingsbureaucraten jammerden, dat de voedselpositie in gevaar zou 
komen. · 

Terwijl zij deze politiek als hun sociale opdracht van de 
bourgeoisie in de practijk doorvoeren, streven zij er gelijktij
dig naar, om door middel van het gebruik van schijnradicale 
phrases, hun invloed op de opstandige masse's te behouden en te 
verbreden. In dit licht moeten in Nederland de methodes van de 
reformistische vakverenigingehestuurders gezien ryorden als zij 
praten over l.s.gere prijzen en kwasi-oppositionels taal spreken 
op congresst.n met zg. 11 Dreigementen" over de derde loonronde, 
anti-duurte-congressen enz. 

l
. Terwijl de EVC in 1945 en 1946 de strijdbaarste delen van 

de arbeidersklasse omvatte, heeft de Stalinistische fractie al 
haar kracht iUGezet om de stootkracht tegen de ondernemers te 
ondermijnen en a··'.n banden te leggen. 

De Stalinistische leiders van de EVC hebben hun ontwikke
lingsgang als kleinburgerlijke vakverenigingsbonzen voleindigd 
en zijn mede tot hulptroepen van het reformisme geworden. 

Zij moeten echter in de practijk nog regelmatig rekening 
houden ~et de groep van communistische ±EiRE~ arbeiders enerzijd 
met de "linkse manoeuvres" van hct :::remlin anderzijds. 

Duidelijk werd het verraad gedeoonstreerd bij de grate ha
vensta~ing door de liquidatie daarvan; bij de landarbeiderssta
king, waar de Stelinisten niet bereid waren de strijd van de mo
dern-georganiseerde arbeiders op zich te nemen. 

Vanaf deze periode zien wij een voortdurende daling van bet 
ledental van de EVC. 

Teneinde de controls over de in het l·fVV ge organiseerde ar
beiders te krijgen bestaat bij de door de CPN gecontroleerde 
EVC-leiding de voortdurende tendenz tot liauidatie der EVC tot 
elke prijs ten gunste van fusie met het Nv~. Anderzijds is de 
CPn gedwongen - zolang de kansen voor een fueie ontbreken - haar 
gehele invloed op de 3VC te concentreren, om elk geval de ZVC-
leden onder centrale te houden. · 

. De concentratie van de vakverenigingsorganen in de toplei
d~ng, de doorvoering van de bureaucratie door het opheffen van de 
plaatselijke instellingen bewijst duidelijk, dat de Stalinistisch 
fractie.de democratie in de EVC wil smo±en en de organisatie pas
klaar w~l maken voor haar verachtelijke politieke doeleinden. 

De. toe stand in de vakverenigingen en de opposi tie •. 
Ond~s de hetze tegen de Trotzkyisten verkeren de leden

massa•s in de vakverenigingen in toenemend~ gisting. Onder de in-
-vloed-
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vloed van de te iage lonen, de aanvallen van de ondernemers, ~el~ 
ke in verschillende bedrijven reeds weer loonafbraak·willentoe
passen, zien wij, c1at het NVV weer belangrijk is gegroeid en haar 
vooroorlogse peil weer heeft bereikt, ondahk:s dat de werklozen
kassen zijn opgeheven. 

De arbeiders zien de vakorganisaties als middel om zich te
gen de ondernemers te verzetten. H~t g~vaar besta~t e~hter, dat 
deze arbeiders snel tot ontgoochel~ng ~n de argan~sat~es komen 
(EVC) •. 

Ret is de taak van de partij, ondanks hetze, in daze organi 
aties .te werken en 1 i · te geven aan de zich in de naaste to 

~~~~D+i~·~w~eMr~~ln~~e~v~a~{~V~e~r_.e~nlgingen en in ~ vakverenigingen 
is dit even noodzakelijk, zowel in het NVV als in de EVC, hee:ft 
ten doel de ledenmassa's voor de klassenstrijd onder onze leuzen 
te winnen en hen samen met de confessionele en ongeorganiseerde 
arbeiders zelfstandig in de strijd te voeren onder leiding van 
hun strijdcomite's en door middel van deze organen tot een ge
sloten strijdende massa aaneen te smeden. Daarmee verdiepen wij 
het vraagstuk van de vakverenigingseanheid, welke vobr onze par
tij in tegenstelling met de CPN geen voze leuze is, maar een ~ 

_l17lHilllJ:ii3iitlii:Hli ..@er arbeidersklasse. 
· Gewaakt moet worden tegen een..,abf}t~~ inhoud van eventu-
eel a~~psjtjoreeJ wenk (discussie over aigemene politieke vraag
stukken), onze hoofdvraagstukken moeten liggen op de grondslag 
van d~ strijd voor de ~nmiQde·~~j~ ij~Qe~.-~ ~~-ep. Daarbij moe
te>l de Trotqisten de i)re~ds~ rriogcllJke samenwerking tot stand 
brengen met de eerlijke GPrprRHPJ ~~~ arbei0ers en de ~Q0j; .. jM
qschi! b~a¥lWid.e. ~~t.:Ai?1[~lilti'0:fill~~' door middel van een ge
mem±Wfiappaffjft1"~~<¥egen ae refOrmistische en Stalinistische 
agenten van het kapitaal. Daarbij mogen natuurlijk de Trotzwis
ten in geen geval hun polltiek verdoezelen en hun scherpe cri
tiek ook op de leid~ngen van bv. centristische groeperingen onder 
stoelen of banken steken, doch zij moeten een scherp onderscheid 
maken tussen de arbeiders uit die groeperingen, die te goeder 
trouw zijn en hun klassevijandige leiders en deze arbeiders door 
geduldige kameraadschappelijke discussie voor ons winnen. 1 

Zij moeten zich daarbij eveneens hoeden voor het schadeiij
ke "Over een kam scheren" van het gehele vakverenigingsapparaat, 
doch een scherp onderscheid maken tussen de met de bQti;L:~~2is~ 

..YJ,fp;pe j O.i~;l.i.J.R e~s en"·~&rUJ-~~.~-JuWIH();l,.~ri~%. die in de be Cfr 1 J-- , 
ven staan en w1er klasseoeia~g-lien ontvankel~Jk maakt voor onze 
politiek. 

De partij moet erin slagen in de voornaamste vakorganisaties 
fracties te organiseren .en met hen de voorbereidingBK van georga
niseerde oppositie-comite's ter hand nemen. De vorm van deze op
posities, wier concrete vormen aan de verschillende situaties in 
de verschillende bonden moet worden aangepast, moeten alle eer
lijke arbeiders kunnen omvatten. Deze opposities moeten de huis
houdelijke vergaderingen zorgvuldig voorbereiden. 

Het opbouwen van deze georganiseerde oppositie zal 
;:eGn ~~~~£ei~~=-ly'l.t.4t~JJn, wanneer de partij geen koers net w ~n e n n_] 1 • • • , 2 

,., • a 
welke onze a geslo enhe1 Hi- e ar -e~ ers asse _-cwmen ·over ;ug
gen. Het krijgen van deze georganiseerde ~osi~ies zal· onze par
tij ~oor nieuwe vraagstukken sfei!M'f. • • • n•• 

Zij zal in staat zijn om hardnek~ig te strijden om de bezet
ting. van alle door dE:? lr]cten verki~sbare furicties door strijdende 
arbe~ders. Tot nu toe geschiedt dat meestal incidenteel en meest
al zo~der·dat onze mensen door een klare ophelderingscampaFne 
voor ae noodzaak van de strijd worden gekozeny ~ 

-In-
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In de toetomst moet grotere z~~~ ~Orden besteed aan re voor~ 
bereiding van congressen var: (:e v~:{bev:~ging, C::.~e benut moet~n 
worden voor de strijd der revolut1onna1re arbe1ders, zowel aoor 
he~ optreden van oppo~itipnele afgevaard~sd~n op het 0con~r~s . 
zelve als het ontmasKeren van de reform1st1sche en 0talln1st1-
sche ieiders en hun politiek, de verklaring van de politiek der 
RCP aan de hand van duidelijke voorstellen in de afdelingen der 
Vakverenigingen. 

Hierorl draai t het cardinale punt. Ben fe it is het nog, dat 
de leiding van de partij de fornuleringen van deze voorstellen 
nog niet beheerst en dat een gezamenlijke krachtsinspannin& van 
de gehele partij ~aarop moet worden ingesteld. 

Voorwaarden om deze taak te vervullen zijn: 
1. dat de leden der Partij, die daarvoor in aannerking komen, 
lid zijn van de va~orgariisatie. Plaetselijk ~ogt in overleg met 
de Partij vastgesteld worden, welke orgenisatie de belangrijkste 
is. 
2. dat de oartijleden actief in deze organisaties voor ~e dage~~ 
lijkse eis~n en bela.ngen der a.rbeiders opkomen en va'cverenigings
'.verkzaemheden vel'richtenl Gev.'aa:ct moet worden tccen de installing 
alsof men alleen tot taak heeft, de mond te open~n op vakvereni
uingsvergaderingen. 

De J?artij zal moeten b·~:seffen, dE:.-t bet ~crij{;en van opposi
ties in cJ.e va:~verenit;inc'~en geerl deel op zichzelf is, <"och een 
deel is van haar zelfstandise aanvoering in de econosische 
strijd der massa's. Slechts als de RCP-ers i~ de va~organisaties 
niet enkel optreden als verkondigers van de bolsjewistische idee 
en, doch als de partij de vastbesloten aanvoerster wordt van de 
economische strijd, zullen wij in staat zijn, de georganiseerde, 
evenals de ongeorganiseerde arbeiders voor ons te winnen. 

HOOFDSTDX VI 

I)~] OHGALH3A;IE VAH DE P.ARTIJ. 

A. :!)e b ols jewist ische organisat ie noodza>::eJJ-j~ 
ne eerste voorwaarde voor de overwinning van de arbeiders

klasse is, dat zij beschikt over een revolutionnaire voorhoed¥, 
die een j uiste rev olutionnaire poli t iek voert. Wa.t is het voeren 
van een juiste revolutionnaire politiek? Dat is: 
a. het bezitten van en 
b. het in toepassing brengen van een dusdanige politiek. 

Eet in toepassing brengen van.een revolutionnaire politiek 
vereist een revolu.tionnaire organise tie, een revolu.ticmnair ap
paraat, dat de politieke lijn omzet in revolutionnaire resu.lta
ten. 

De Partij is in de B'felo~en periode tekort geschoten, voor
al ondat zij het te weinig hee t·vef~taan haar juiste politiek 
.door te voeren. Zij besohikte te weinig over een ju.iste, op de 
polltiek:e taken i~estelde organisatie. rraast de politieke voor- ' 
ft1ttan¥, df~ 4loora lif6-t" D:f2ftiH!1~~frlff ~mt in de verdieping van 
~ po itiek bewustzijn van de ~artij als geheel, waardoor zij 

z1ch a.h.w. heeft voorbereid en opgewekt tot het noodzakelij~e 
politieke niveau, om haar taak als voorhoede der arbeidersklasse 
te kunnen vervullen, is de ontwikkeling van de organisatie van 
de partij ten achter gebleven. Dit achterblijven wordt veroor
zaakt c"loor het niet _l;e.~·ri.jp.E>rn van de taak der Partij, waardoor 
de rol der Partij el'ns·cit; word t onderschat. ~raast reformistische 
traO"T'ties, die in dit opzicht bij onze ~~~J&renoten·bestaan en 
zwakte voor ~et l{ader, is oo~: het sectar1srne1 eerf ernstige belem-

, I Ill & az tlllfl -mering-
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mering gebleken voor de ODbomv van een bolsjewistische partij
organisatie. 

Het inzicht van de Partij is, door de historische ontwikke-
ling "!!HI ell a& set&£ &dd!IE~!f!g M!li West-3turopa1 ~~'(Yeel in~wsth~~ 
op agi tatie e~~~!tanda zonder meer:d erw J ae spora ~sc 
vormm 'tf'~fr o¥:!#arusa~, ofttiM~~ ·~m'I"''liet reformisme en aan de 
ar~eiderspartfjen van het verleden, die door hun onjuiste poli
tiek en omdat zij uit hun fouten niet Uebben kunnen en willen 
leren, niet kunnen uitgroeien tot de revolutionnaire voorhoede 
der arbeidersklasse, doch zijn geworden tot agentschappen van 
de bourgeoisie. ~0 

.. · sp • ... -~ 
-----nee'ttf!~£

21

"\tan de Partij in de komende periode is de organise
tie van de J?artij op de juiste e;rondslag op «te bouwen. Welke is 
de juiste grondslag? Slecbts die, WJF·V~ J{~SQ&TTKT I~ Q~L,J;l~ J?Ofti-
TI ,.r,., VEN VAN JJ:E PARTIJ "'<' 1 Y EREU: de bo1s~ewistische; 

b. in~t 
juiste revolution

naira politiek en een arbeidersklasse, die in haa~ doorslaggeven
de lagen revolutionnair is, terwijl wij tegelijkertijd onze af
geslotehheid van deze massa's en onze onmacht om massa-politiek 
te voeren moe ten vaststellen, bewijst dat het :f~;tt ~j -a D~in:~ 
iet o ali · e aken is i esteld. Het gelukt aan de ~ta-

el ers nog s et hun steeds moeilijker 
evo e arbeide smassa 's 

achter zic e ouden, n1e on an s un r · ·. e 
~e:Ldersv~~!rn~ige .P'b-ri tiek, maar als gevolg van de' 41Yct•?te; ,de~ zygr, · 
die er nog niet in is geslaagd haar ppl~±jufGt invloe~, dle Ul
~dmaal sterk~r is dan haar ledental, organ1satorisch en i~e 
srf58' van de arbeidersklasse vast te leggen. Het proletariaat 
ziet ons ~bet als zijn voorhoede. De revolutionnaire daad van de 
Amsterdamse en Rotterdamse havenarbeiders, evenals van de strij
dende arb~iders in het gehele land is ~~n belichaming van onze 
pplitie~;: en niet van de politiek,i der CPN". De revol!.ltionnaire 
mening der masse's, waar die uitgroeit tot scherpe klassenstrijd, 
is gelij~ aan de politiek der RCJ? en der IVe Internationals. 
Daarom kan de verbitterde strijd der bourgeoisie en de laster 
van al haar agenten binnen de rijen der arbeidersklasse ons n~et 
rernmen, als wij va.:1 de voor ons poli tiek gunstige voorvraarden ee~ 
bolsjewistisch gebruik weten te maken. ,:AAR DAH I:IOE E ~'"" 

ZE po-- m A'S mrs 
VA 

""e 1s 1n e rlJ en V? eweging, dat wij onze politiek in 
toepassing moeten brengen. Dit is bolsjewistisch. Tevens is dit 
het levensvraagstuk van onze Partij. De sleQtel voor onze ontwik
keling tot bolsjewistische partij ligt in bedrijf en vakbeweging. 
Dit is de centrale :baak van de Partij en hierop noet de Partij
organisatie worden ingesteld, evenals het politieke inzicht van 
de partijgenoten. Dit betekent, dat de da~elijkse strijd van de 
arbeidersklasse in zijn concreetste vorm in de Partij aan de or
de moet worden gesteld en steeds aan ae orde moet zijn. Alle gro
tere en kleinere - tot de kleinste - vraagstukken, die hiermede 
verb~nd hou?~n, moeten.wo:f:den opgelosrt. Het 'W.eliil±rsal:'i :vraagstuk 
van ae partlJOrganisatle en 1:~2"--r opbouw is in AmsjjerPiiiJm @'Q -aQj;:t~r
d.a m • d ~ bav An bAd r j ~-tzii-...&1.. Qi: . QJ' liil2 hl j ~ 1iJ ~~. X6Hlzzb 12lHU;IiiU;l;a~ i Q iiH'.S 
(vooral EVC, maar oak NVV). Hier begiv..nen wij .ons organisatorisch 

-- --.. -vast-
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vast te leggen, oni stap voor stap te lcunnen ~·:omen tot veranke
ring onder deze raassa 's. Wat is organi~~r~sch.~"ffc~HJ;? Dat 
is in het huidige stadium~ge §~~ vbor e c rueuw · 
lid in het havenbedrijf en de va~:organisaties der :wvenarbeiders. 

Hoe winnen wij nieuwe partijgenoten hier en hoe brengen wij 
no~ niet hiervoor in aanmer~ing konende masse's near ons toe? 
Do~r aan de hand van de preciese omstandigheden en verhoudingen, 
alsmede de ingesteldheid van de havenarbeiders de directe strijd 
voor hun dagelijkse belangen te organiseren en hen op grote 
schaal hierin te betre~\:ken. Zo winnen wij tevens het vertrouwen 
van de havenarbeiders. l,en SRecisa$?.l-JJ~erot> in~eate~:tille 
moet dit alles ondersteunen. Alleen zo verbreken wij ons isole
ent, alleen zo worden wij tot de voorhoede van het proletari
at en zullen de verderfelilke reactionnaire 3talinistische poli 

ciek s el terugdringen en zelfs liquideren. 

d. Bolsjewistische ar anisatievorm. 
ne ar lJ moe wor en opge ouwd op .Qedrijfscellen. Zij bou

wen op een groter verband van ~r:-~,Y .. Q.l}J.:ti,9J1Q~:Ll',.¢ 5L¢...~..§..!£.~nen 
(groep van partijeenoten en syr.!:J!.!':ft11iserend€ o;r a::: rev01u
tionnaire arbeiders, waarin onze bedrijfscel de stuwkracht en 
motor mo.et zijn). De bedrijfscel voert de Zarti:-~ti.e en agita
tie' de pedrijfskern is de schaK:el met C!e "fi:i£i:W ai, die de 
economise-he actie "ft! het bedrijf organiseert. 

Indien een dergelijke kern (nog) niet kan worde~ georgeni
seerd, dan is de partijcel trbch aangewezen om daar· .··under de eco-: 
nomische actie in het bedrijf te organiseren. 

Hieraan verbonden komen onze revolutionnaire- oppositiegroe- 1 

pen op zeer brede grondslag in de vakbeweging, die de bedrijfs
actie in de vakorganisatie hebben ta stellen. · 

Dit is de opbouw van onze partijorganisatie op bolsjewis
tische grondslag en slechts zo kunnen w~j onze politieke taak 
vervullen. 

~ 
.zen andere weg is e.r niet. Organisatie op andere grondslag, 

zoels no~ ~e_veel gebruike~ijk was, voldoet niet aan de e~sen van 
onze pol1t1e~e taak als le1dster en voorhoede van de arbelders-

~kl~~~·'"' . 
n dit inzicMzal de gebele partij doordrongen moeten wor-

/
..._ den en het Congres zal 11et nieuw te ~:iezen CentrEJal Comi t€1 de op
' dracht moeten geven, voor Cit inzicht, voor dit organisetie-
/ priucipe de nodige strijd in de partij ter opklaring van de par
.... ,. tijgt~not,en ~~ voeren, rru:t alle :-crac~t, die. het voorwaarts stoten 
f van oe .artlj als strl.Jdende een~1e1d vere1st, om in de ko:aumde 
'L,per~

1
ode tot de erkende voorhoede en leidster van het proletari

aat te woxden. 

e. Democratisch-Centralisme. 
Onderdeel van dlt grote probleem van de bolsjewistische 

org~nisatie is de toepassing van het democratisch-centralisme in 
de .t'artij, waarin ell:e parti~genoot een juist inzicht dient te 
be zlil.tten, terwi j l v OOl' e lke part i j -funct i onaris de d oorv oering 
van dit beginsel metterdaad rnoet wa~rborgen als noodzakelijke 
v9orwaarde voor de strijd voor de doorvbering van onze oolitiek, 
d1e maakt dat elke vorm van reformisme n8et verdwijnen.-

f. De o.i tbouw van c1 e ".'?crt i.i:_ 
zal het de partij mogeliji.: zijn haar poli tie~::e taak te ver

vufulen, dan is de verdere uitbouw vooral naar de~ centra v2n het 
industrie-proletariaat een gebiedende eis. 

Zij zal zich landelijk verder mo~ten ontwikkelen. Je voor
-waarden-

J 
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streerc. '~ic:raa:1 dient ee~1. om:ic:dellij~~ einde te :.orde"l ~er:E2 1d, 
dJor oubo~w vsn ~et contrib~tie-s~)2r22t onder Cirecte 1gi~inc 
ve." !H-;:;c CC e1:. r~:e te Vel'beteren ?e2~tj_~--:::,-::::Lli =tT:::tie. 
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los erVcl'l eer1 FtJr·sfo11ds v8or ~~~e ('l:i o~t:..ne·". ~Je Oe~3·~~:n.11Ce toe2~:fll1d 
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err o:::::.e -:::::~::el1 niet voldoen6e. De CJ~)1)ou::: vr:u r2c::ze fonr2sen ~?1 r;8-
l'C:.11e1 ::oete,l lD)t:n i=i, er:;-~ one -c::rdee1 :.:oet.?:l zi;Jn v2 ~ (~e opbouq 
yc~l l e .!.:?.rtij 0~) c'e l::ed:::::i~ven. l,'e2"e.~,·e1d :::n::lne::~ beide .::ondsen l~e-
1snc:ri;j,-;:e beC:rc.::e:l voo2~ (~?: P2J:'tij Eil V80J~· ~1e ·:::1'2~1t op:•ren:;en, 21s 
o o~= ~1 ie- -. -,J o l2 j e,,r,.' ic:: tis c lJe or ~ .. s. 11 i~: e:t ie -I".le t .:1 o~3 e~1 ':,' 01, r~:. e :·1 "·c~ v o l{:d, de
=.e ve:.-·bJl1de.:J. ·::Ol"'Gt In·- t ·,;::t ~~ .. ~~_l.,tij .er>: en Cie on(el··scl1ettil1G :}ier
van in Ge }artij z2l verdwijnen. 

'.Je :J~.)bomv ve.n onze '':::'1·ibune 11 Z8.1 nocte 1 ':.'o~cae~; ;·ezien -:::ls 
een onCerdeel (en ~e1 ee~ uiterst te1anzrij% onderfe~1) v2n de 
?artij-opoo,).w. ]Llidelij:: ':":i1le!l --i_j :1et ll.L;:b stel1en: 

11 :Je :1'H: .ne'' E:t=~2t of v2lt ·:··let de ~-:omende ontv:L:kelinc; v2n 
de ?e.rtij. I:et bes1ist!-Jeid ste11en ;;:ij ::-"et !_)ers~'ec-:~ief: Zij zel 
niet v2llen. Als onderdee1 v2n ~e bo1sje~istische partij-opbouw 
za1 ''.T' 'FT:·n-:·.r-:,' 11 11 -:l ''e '·:uici,-e !)fOJrj o"e vr:·n :-r.ni li i~~:~-eden e"'n JTD-+ -{- - ~.-~ ;...;_._ __ ___,:.;_..._,~ ~~ .... L., _ '-- ....... ,~ ..J.. • (_) .~........ - '-- c_ _ _,_ •• lv ...... .-4- •) ~-.o. J.. .._. (.J 

u8 uOe ... OHlSt G8l)e;.,Oet f~c:c: v ~ 

cen2a:.::t asn cJe strijd. vrr~ de sr-::.:eiC:ers:c1sr;se. -:e,1 1ecertje VG.n 
correspondente:1 ~.-lit bedrijven e~1 v2~::verenL·L1':·en :;.s1 ce :l'?.nt 

\ 

:J~2rvoor uoet zij ~1o;; r::eer d2.~'l tot cusver dienstbcar ':JOrden 

~et de n2ss2 uoeten verbinden. ~ ~ 
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roeit nog steeds te~en oe stroom op 
is de periocJ.e v2n-c.e "':inderzie:ctel2" nog niet ont-

~e ~CP is een jonge partij,die v2 .. de srond ef ~en noet 
worden opceoouY!d. ~Je itc:;roei"-Eweilij::::heden, r~ie zich voordoen 
zijn noodza:elijkheden,. die de :.:i:n'tij is hear ont1::L:::::eling niet 
·- · -:--,-~- '-eJ. i"'cct·"'rl· sr·c C~~ rw"' .. J."' V'"''~ ·~~·- ~'rlrlor t~c-'- Dl12 '"' 
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tlJ~C: het ZlJn elle t::evo gen v2.n Ge '1 <ln._.el"Zle,;:ten 11

, d1e ue psr-
tt·j ·rtoodz::::<:elir: noet doorru?.::en. '=et C'8t eror:1, ,~eze periode zo 
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hieraEn w:~dewer~ct en het. functioneren VG:l c:e hutij steeds cri
tisch e~ voor2l zelfcritisch onderzoe~t in collec~ieve opbouw, 
iE bolsjenistisc:le zin. 

Je noeilir:heden, c;ie Cie Partij L: ~1E2:':.' reheel in de :.;:orte 
periode va'.-~ !1ear ontwL~:~eling op h~:::_or v:ee_ ond'ervonc1, voncen h2cU' 
weers~Jie[;elint:; in de leiding. _"venalE: c!e J:artij is ook de.J..ei-

- • . , J . J -- 1 ..L. ~ l • d • 1 - t usr J ... 
Oll:lC -ce ,col'G c;esc:10cen •. i2~'lr ecnuer de e1 ,lrl{~· ~ s Cle no ,or voor 
~tv1i :.:::elinc v21 de psrtij no"t wDrden besclloUI'.'d, is het nood 
z a :c e 1 i j ; ::: ; 1 i e 1~ a a :1 s p e c i 8 l e 2 211 d 2 c h t "~ e be s t e d en • ~: e -:; t o t 21 e on v e r 
nogen vsn c;edeelten van de leidin£; on '1aar f'Dlitie~:e inzichten 
en poli tieke ~:ennis ou te zetten in de pr2ctijk le:;de de leiding 
i~ hL~r ceheel in belanerij~e mate lam, d:ord~t dit, een grote 
overbelastinc; ve,1 6e p~rtijt;enote'1 i·; de dagelijk~ <cot t;evolg 
had. De on-':olsje;·;i th>che passieve illr:;telling van deze leidende 
pa1·ti~~g·enoten, l?aar het de opbouw ven cle p2rtij 'i.Jetreft, een in
stelling, die in wezen is ontleend aan het sect2risme, heeft een 
~iterst zware druc veroorzaekt op de d2~elij~se leiding, ~errvan 
6e gevolien niet ~onden uitblijven. . 

Begrijpelij~ is, dat onder deze verhnudin~en ceen leiding 
:211 :::·unctioneren. Critisch en zelf-criti2ch zulb.le;1 het coneres 
en de partijcenoten, ~ie de toe~omstise leidinc zullen moeten 
vornen, :::oetel: v1er~:en 2:-:;.n een zoster>: nocelijke leiding, di~ de 
opdracht v2~1 het con;Tes in de '·:omena e peri ode z2l >:::unnen v ol-
orengen. --


