
 



^^^J^^^J'^'
, ; J "S <• • ' * *\. No.

T"̂ """'*t • j *

iam

Uit In Uit In Uit In Uit In
Datum Aan Datum Datum Aan Datum Datum Aan Datum Datum Aan Datum

///•

i
</

m f
v

Ülifi.1959

11

(*



DOSSDBRNo.:
OD 138

NAAM:
RSV. COMM. PARTIJ -VLUGSCHRIFTEN

Uit In Uit In Uit In Uit In
Datum Aan Datum Datum Aan Datum Datum Aan Datum Datum Aan Datum

'If h'N

V
y
v

"t-*

y* */*

' 8 SEP, 1959 &

40215 - '46



MINUTENBLAD
DOSSIER No.

OD 138 NAAM:RIWOLUTIONNAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ
VïüGS-CHRTFTEir

C

40216 - '46



U I T T R E K S E L

Uit : OD 1286

Voor : ©D 138

Ag. nr: 105374

Aard van het stuk:

JS . V. C . -Naam:

Naam:

Afz. :

E.V.C. -BUIÏitlïK^OKB COlJGTLüSSEN

C0ÏÏGEESSEN

REVOLlTTIOMn IR COMMUNISTISCHE P'ÜÏIJ (vlug-
schriften)
I.D.Amètwrdam Datum: lfe.art 1951

POOT de ITO wa» t*voren «*n speciaal krant j* (2 pagina'»} ui tere-
gervn «n v»rapr»14 os h«t oongrav onder d» aandacht t* br^ngwi,
terwijl de BOF «*ii naaide at in e«n oplage van 1000 exemplaren luid
laten drukken. 3>ez« manifeaten werden ter hand gesteld aan d«
bezoek«r«. Hen hield «r na afkoop 300 «tuka over.
Kaar sohattin^en waren t 800 «au uit het hele land aanwezig,

, waarvan het hoofdbestanddeel door Aasterdaaser« werd geleverd.

Uitgetr. door: T*G*

Datum: 18-7-1951

Op aanwijzing van: B V a

l 10185 - 51 - 116 2



UITTREKSEL

Uit : OD 1286 Naam: E.V.C. BUITENGEWOON CONGRES

Voor : OH 138 Naam: REVOLUTIONAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ (VLUG-
SCHRIFTEN) )

Ag. nr: 105539 Afz. :' ID Utrecht Datum: 12-3-51

Aard van het stuk: Mededelingen.

zie 'bijlage

\. door: J. v.D, Op aanwijzing van: B V

Datum: 30-5-51

40060 - ' 4 9



Ü H . g t K S E L
Uil t Qfc I

Voor j„Q£> IJ
, a f s c h r i f t

AAN HET LOONCONGRBS VAN DS B.V.C. ^/^
Kameraden,

Hoe de komende regering er ook uit zal zie a één.
ding is zeker, dat het bewapeningsprogram mede dank zij de
steun van de leiders van de P.v.d.A. en net NW de arbeiders-
klasse in Nederland in de grootste armoede zal onderdompelen.

Voor bewapening zal in het komende 3aar 1500 millioen
worden uitgegeven; de subsidies op de levensmiddelen zullen
met 300 millioen worden verlaagd, terwijl ook het woningbouw-
program sterk zal worden ingekrompen.

Volgens de berekening van "Het Parool" (6 Maart) zullen
hierdoor de kosten van het levensonderhoud met 6$ stijgen
en vervolgt Het Parool het ligt niet in de bedoeling om deze
stijging door een loonsverhoging goed te maken.

Na de enorme stijgingen van de textielprijzen en schoenen,
zeep, enz. kondigt nu Bomme (van het kwartje!) verhoging aan
van de suiker, het brood en de margarine.

Afgevaardigden, zo kan het niet langer doorgaan!
Hiertegen dient de gemeenschappelijke strijd georganiseerd
te worden!

Bat de (komende) regering deze plannen van de bezittende
klasse kan doorvoeren wordt vooral mogelijk gemaakt door
de steun van de leiding van het NW, dat ruim 40QOOO leden
georganiseerd heeft.

Kameraden, de stakingen van het vorig jaar hebben ons
vooral geleerd dat alleen door de grootst mogelijke eenheid
en met eisen waarachter de gehele Nederlandse arbeidersklasse
zich kan stellen, het mogelijk zal zijn de bezitters en hun
handlangers een halt toe te roepen.

Is de eis van 5fi loonsverhoging de juiste eis?
De kosten van het levensonderhoud zijn na de tweede fooi van
5# met veel meer gestegen dan 5fi en zullen na de afschaffing
van de laatste subsidies nogmaals met 5f° stijgen.

Is de eis van een absolute prijsstop juist?
De prijzen van de belangrijkste grondstoffen en artikelen

worden vooral op de wereldmarkt door Amerika vastgesteld.
Alleen door subsidies zou de regering de prijzen kunnen hand-
haven. Maar de laatste subsidies worden nu afgeschaft. De
eis van een prijsstop is een eis van het NW bestuur over-
genomen en dient alleen om de arbeiders van de strijd af
te houden!

Het eisen van een derde fooi van 5$ en prijsstop is ab-
soluut onjuist.

In de eerste plaats dient er een lpju&&SL;l0 geëist te worden
op grond van de kosten van het levensonderhoud nu. Dat zal
ongeveer 60 gulden per week zijn. Daarbij dient onvoorwaarde-
lijk bedongen te worden dat dit basisloon steeds aangepast
dient te worden aan de prijsstijgingen.

De eis van de /&ildejad__e loonschaal wordt door de Franse
vakbonden (aange slot en7 ViT*3fiTHOr7!n verschillende Engelse
en Amerikaanse vakbonden steeds in practijk gebracht en heeft
tot vele successen geleid.
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Dit congres dient op basis van deze eisen onderhandelingen
voor te stellen met de leiding van het NW.

In de bedrijven dienen deze eisen met de NTV arbeiders
besproken te worden en ons voorstel aan de leiding van het
NW per manifest bekend gemaakt te worden.
De Hotterdamse arbeiders (vooral in de haven), georgani-

seerd in het O V B dienen hierbij betrokken te worden.
Op basis van de hierboven gestelde eisen dienen ook onder-
handelingen met het O.V_.B. gevoerd te worden.
Voorwaarde voor de gemeenschappelijke strijd is vooral

dat de Rotterdamse en Amsterdamse havenarbeiders - hoe ook
georganiseerd - schouder aan schouder moeten staan.

. Kameraden, geen stap meer terug!
Tegen de bewapeningsplannen van de bourgoisie en de re-

gering dienen wij onze gemeenschappelijke strijd te stellen.
Vormt het eenheidsfront tegen de bezitters en de regering!
Voor een basisloon ,van ZES3LIGL GULDEN, beschermd dooreen

glijdende loonschaal!
Gemeenschappelijk optreden van NW-ers, EVC-ers en OVB-ers

in de fabrieken, in de bedrijven en op straat.

REVOLUTIONNAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ
(MED. SECTIE VAN DE 4de INTERNATIONALS

AFDELING AMSTERDAM

Leest "De Tribune", orgaan van de R. C. P.
Verkrijgbaat bij M. FERARES, Nwe Prinsengracht 47-11

(telefoon 56979)
Om de veertien dagen actuele politieke en vakbondsartikelen.
Op bovenstaand adres alle inlichtingen over de B OP
Wij sturen op verzoek gaarne convocaties van onze openbare
discussie vergaderingen.
DE TRIBUNE per nummer 10 et, per kwartaal 80 et
DE TRIBUNE IN HET GEZIN VAN LEDERE ARBEIDER l
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Resolutie over

DB JOEGO-SLAVISCHE REVOLUTIE EN DE VIERDE INTERNATIONALE.

l.De overwinnende proletarische revolutie in Joego-Slavië is in beginsel
het product van twéé historische factorenrde .revolutionnaire opstand der arbei-
dende massa1s,die tot uiting kwam in de beweging der gewapende partisanen,en de
speciale politiek,die de CPJ gevolgd heeft bij belangryke wendingen van het ob-
jectieve verloop van de revolutie,

DE BEWEGING VAN DE MASSA'S VAN ARBEIDERS EN ARME BOEREN TEGEN DE IMPE-V
1IALISTISCHE BEZETTERS is,onder omstandigheden van uiterste verscherping der
sociale tegenstellingen,de grenzen sran een nationale vrijheidsstrijd te buiten ge
gaan.Zy heeft zich verbreed tot een strijd tegen de Joegoslavische uitbuiters,
onteigende hen en vernietigde in de loop van die stryd het oude staatsapparaat
in het grootste, gedeelte van het Joegoslavische grqndgebied.De speciale politiek
van de CPJ onderscheidde zich hierin van de politiek van alle andere CP'en van
Europa,dat zij,voornamelijk onder de druk van de massa's,achtereen volgens de ver-
nietiging van het oude burgerlyke staatsapparaat aanvaardde en leidde,Vervolgens
de opbouw van et:n nieuw proletarische staatsapparaat bekrachtigde en daprna ver-
algemeande,de veroveringen van de proletarische revolutie vastlegde en daarna
uitbreidde,terwyl zy weigerde te capituleren voor de Sovjet-bureaucratie en een
vastbesloten strijd ondernam tegen bureaucratische afwijkingen in de Joegoslavi-
sche arbeidersstaat.

v
2.De eerste beslissende etpppe van de Joegoslavische revolutie werd afge-

sloten op de 29© November 1943»hy het byeónkomen van de tweede zitting van de
AVNOJ(Anti-fascistische Raad voor de Nationale Bevrijding van Joego-Slavie) te
Jaytse.By die gelegenheid werd een voorlopige regering gevormd,die haar gezag
uitoefende over alle gebieden,.die door de partisanen bezet waren en die weldra
het grootste geüeelte van Joego-Slavië uitmaakten.De instelling van die rege-
ring, die steunde op -VOLKSCOMJTE'S VOOR DE NATIONALE BEVRIJDING,welke vanaf 1941
waren gevormd,betekende dat men de dubbelheerschappy,die in Joego-Slavië bestaan
had sedert &et begin van dé partisanenopstand,te boven begon te komen.Van dat
ogenblik af kan er ge^n sprake meer zijn van het bestaan van een gecentraliseerd
burgerlijk staatsapparaat in Joego-Slavië;er bleven slechts resten van de bur-
gerlijke macht over,zoals ook de opeenvolgende maatregelen van onteigening en
verbeurdverklaring slechts resten van burgerlijk eigendom over lieten. - Het nieu-
we op de volkscomitê"1 s gebaseerde gecentraliseerde staatsapparaat,dat de AVNOJ
begon op te bouwen,was ovenwegend proletarisch.Toen de CPJ in feite de macht
had veroverd in dé bevrijde gebieden,hield dat gedeelte van Joego-Slavië op een
burgerlyke staat te zijn;onder een arbeiders- en boerenregering schreed het
voorwaarts naar de voltooiing van de proletarische revolutie.

b) De tweede beslissende etappe Van de Joegoslavis-che revolutie werd afge-
legd in October 1945 MET HET UITTREDEN VAN DE THEE LAATSTE BURGERLIJKE MINIS-
TERS UIT DE VOORLOPIGE CENTRALE REGERING,De vorming van die regering in 1944
was slechts een episode in de ontwikkeling van de Joegoslavische revolutie,die
werd teweeggebracht door de gezamelyke druk van het imperialisme en de sovjet—'
bureaucratie,Hoewel deze episode de volledige overwinning van de proletarische
revolutie vertraagde,onderbrak hij toch de loop van de revolutie niet.Juist ge-
durende die periode fran de coalitie-regering breidde het nieuwe op de volksco-
mitê1 s gebaseerde staatsapparaat zich uit over het gehele Joegoslavische grond-
gebied.Alle resten van de politieke macht van de bourgeoisie werden gedurende
die periode opgeruimd.Het uittreden van de twee burgerlyke ministers uit de cen-
trale regering gaf slechts uitdrukking aan het feit,dat de bourgeoisie als klas-
se de macht had verloren en dat het nieuwe staatsapparaat van een andere maat-
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schappelijke aard was dan.'dat van. het vooroorlogse Joego-Slavie'.VAN DAT OGENBLIK
AP VOLTREKT ZICH 'DE OVERGANG VAK DE ARBEIDERS- EN B.OERENREGERING IN DE DICTA-
TUUR VAN HET PROLETARIAAT EN JOEGO-SLA-VlE WORDT EEN ABBEIDERSSTAAT»Dit komt tot
uiting .in het feit,dat de overwinningen van de Joegoslavische proletarische re-
volutie in 1945-1946 algemene toepassing en wettelijke bekrachtiging kregen in
dewet op de volksc'onité1's,de wet op de nationalisatie der .industriële productie
middelen,mijnen en banken,-en _in de wet op de verbeurdverklaring van eigendom,de
wet op de agrarische hervorming en de vernietiging der boerenschülden,ënz»

o) De derde beslissende stap van de Joegoslavische revolutie werd geaet op
de~28-J"uni 1948 -door de breuk^tussejn.^hsi^Kr.emlin en de JPCJ.Na de stabilisatie
van de veroveringen van de Joegoslavische revolutie ging de ÜP J "ef'tpe* o v e r ' ~ , "
hieraan uitbreiding te geven door de nationalisatie van de groothandel en, een
aanzienlijk deel van de kleinhandel;de vestiging de facto van hèt: monopolie van
van de buitenlandse handeljhet maken van een begin met de collectivisatie van
de landbouw en het vyf-jarenplan voor industrialisatie en electrificatie van het
land.Tegelykërtyd ontstonden in' Joegoslavië bureaucratische antaardingsversahyn-
selen van d? proletarische macht,aowel op, de basis van het achterlijke karakter
van het land,als ook van cle stalinistische politiek van. de leiding van de GPJf

die de instellingen van de verbureaucratiseerde USSR nabootste.DE. BREUK TUSSEN
HET-KEBMLiN EN DïKPCJ.DIE UITING GAF AAN DE WEIGERING VAN DE PCJ OM DE BEJLANGEN
VAN DE JOEGOSLAVISCftE REVOLUTIE ONDERGESCHIKT TE MAKEN AAN DIE VAN DE SOVJET-.
BUREAUCRA-TIE, OPENDE DE WEG TOT DE STRIJD,;TEGEÏSf DEZE BUREAUCRATISCHE ÓETAARDINGS-
VERSCHIJN SELEN. De voornaamste maatregel en» die in het kader van deze s try'd geno-
men werden waren:het instellen van arbeidersraden en het maken van een begin met
arbeidersbeheer van de ondernemingen?de democratisering van de coöperaties;de
afschaffing der privileges van de party- en s^aats-functionarissenide- decentra-
lisatie van het leidende apparaat van de economie;het maken van 'een begin met
de democratisering van het- culturele en ideologische leven,enz.

j) De dyn&iniek van de Joegoalavische revolutie bevestigt in alle dele de
theorie van de P E R M A N E ' N T E- R E V O L U T I;-E :, . ,

a) Hij bevestigt,dat de stry'd van de arbeidende massa's Voor de nationale
bevryding tegen het imperialisme.,slechts kan overwinnen als die strydl uitgro.ei,t .
tot,een proletarische revolutie.Dat die uit'groei in Joego-- lavië plarts had,was
Toe te schrijven aan bijzondere factoren of aan ty'dsomstandigheden-imaar was de
toepassing van de algemene" strategie,geformuleerd door de IVe Internationale voor
alle landen,die door het imperialisme "beaet waren in Europa gedurende de. tweede
we^-©i4°o:rI0g«In^ien deze strategie, .s l̂.e^pht.f in Joego-Slavië met- succes is toege-
past, dan is dat! toe te schrijven - aan hét speciale karakter'Van dè"TC3Ydie"W"b'e- — -
weging der, massa's, leidde» , •

b) Hy bevestigt,dat e<-,ri achterlijk land de historische taken van de burger-
lijke revolutie(oplossing van de agrarische kwestie,uitschakeling van de half-f
feodale overblyfselen in. de •staatsmaoht,verovering van een we'rkelyke nationale
onafhankelijkheid, ena*) slechts kan vervullen, doordat het proletariaat de macht
verovert en zich in deze omstandigheden genpodzasJct ziet tègeiykërtyd de-veiv
vulling van de historische taken, der proletarische revolutie ter hand te nemen.

•—'. ' c) Hy bevestigt,dat de ontwikkeling en uitbreiding van de proletarische de
fflocratie na de stabilisatie-van de. proletarisehe macht zowel mogelijk als noód-
zakelyk ayn om de ^nti-socialistische en bureaucratische 'tendenzen,die in iïè'ar
bei dersstaat bestaan en aich ontwikkelen doeltreffend J;e begtry'den. Hiermee be-
vestigt en'rechtvaardigt hy. op^ POSITIEVE WIJZE de .gehele stry'd van Leo Trotski
en de, linkse 'cppasltie in de? USSR tussen 1'923 en "1927,.zoals de ontaarding van
de-USSR dea^ op lvEGAïI3¥E WlJZii rs-chcvaarGiscLe-.; . - : '
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d) Hij bevestigt,-dat een overwinnende proletarische revolutie in een. aehtër-

lyk land te midden van,een vyandige wereld noödzakelykerwyze zich ontwikkelt
langs de weg van groeiende moeilijkheden en tegenstrydigheden,di@ zich weerspie-
•gëléri-ilü op elkaar volgende., economische crisissen en 130 oi al e spanningen pinnen
de arbéidèrsstaat.Slechts 'indien de revolutie zich internationaal zou uitbreiden
en het overwinnende proletariaat van verscheidene ontwikkelde landen de Joego-
slr.vische revolutie te hulp zou komen,zou een werkely'ke harmonieus^ oplossing
verzekerd zijn; van de problemen,gesteld door de industrialisatie en de vrywillige
collectivisatie van,de landbouw.

De dynamiek van-de Joegoslavische revolutie bevestigt tegelykertyd de analyse
die de IVe Internationale gegeven heeft van ,de USSR en het stalinisme,Hij beves-
tigt, dat de stalinistische partijen ontaarde arbeiderspartyen zyn,"iets wat men
moet inzien 'om de nieuwe koers te kTinnenbegrypen, die de Joegoslavische revolutie
heef. t'ingeslagen sedert de ;b reuk tussen de CPJ en het Aremlin*Hy" bevestigt bo-
venal de grondstelling van-de Trotskyistische beweging,volgens welke het stali-
nisme een karakteristiek verschijnsel ±s voor een-periode van terugganf van de
revólutionnaire strijd der massa's,en dat het slechts overwonnen kan worden door
dat de revolutionnaire strijd een nieuwe' vlucht neemt*In Joego-Slavie',het eerste
land waar het proletariaat de macht greep sedert de ontaarding van de USSfi,be- {
staat het stalinisme op het ogenblik practisch niet meer als factoi van .beteke-
nis1 iïi de arbeiderbeweging»hëtgeen overigens niet uitsluit,dat het onder bepaal-
de ; omstandigheden de kop weer kan opsteken. - .

• 4. BE PERSPECTIEVEN VAtf DE JOEGOSLAVISCHE REVOLUTIE WORDEN FUNDAMENTEEE BE-
PAALD DOOR DE ICACETbVERHOUDINGElT TUSSEN' DE KLASSEN,OP NATIONAAL EN INTERNATIO-
NAAL-,GEBIED, ' , . \ '

In Jgego-Slavië doet de arbeidersstaat het hoofd bieden aan een groeiende
druk van de bezittende bóeren,die van enkelvoudige warenproductie trachten over
te gaan tot kapitalistische accumulatie»door zich productiemiddelen in privaat-
bezit toe te eigenenen. Die tendenz ontwikkelt aich automatisch en npodzakely'ker-
wijs op de basis van het huidige economische en technische peil van het land,en
, valt samen piet de tendenz der ^koelakken" om, zioh een weg tot de internationale
kapitalistische markt t e , banen, ' . . - • .

'• Op het ogenblikwordl» die tendenz in bedwang gehouden door: '

a) de langzame wyziging in de maaBischappelyke krachtsverhoudingen tengevolge
van de industrialisatie van-het land,de, toename in getalsterkte van het prole-
tariaat, zyn saamhorigheid,zyn toenemende politieke bewustzijn en ontwikkeling,
dank zy de beginnende groei van de prolatafische democr'atie,enz,

b) de verschillen in de boerenstand zélf,voortkomende uit de steun,die de ar-
beidersstaat geeft aan de arme boeren en aan' de ontwikkeling van de landbonw-
coBperatiea. ' - , . . - . , - . . . . . - . • . .

o) dwangmaatregelen van de arbeidersstaat :om te verhinderen,dat het economische
automatisme zich doorzetteen verbod om stukken grond groter dan 30 HA te verko-
pen of te .kopenjde politiek van de dubbele pry'zen;progressieve quota voor ge-
dwongen leveringen van landbouwproduct.ê» (heffing in natura) enz,

2>olang echter de industriële productie van consumptiegoederen de boeren, geec.
at&ël inkomea verzeiceBli, dat. gelykelyk toeneemt mét de toename' vaii de landbouw pro*-
ductie,en zoalng de'ffiechanisatie van.de landbouw geen gezonde economische 'basis
schep.t- voor de cplleptlvisatie van de landbouw - .zoalang aal'een deel van' de
boerenstand vijandig b l y'ven en verzet betonen tegenover de industrialisati-e,Slechts
wanneer he-t- -proletariaat bewust deelneemt aan de machtsuitoefening kunnen de ver-
overingen van de Joegoslavische revolutie voor de naaste toekomst veilig gesierd
worden«En. slechts door een aanzienlijke ui.tbreidirig van de huidige maatregelen,
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voor democratisering en stry'd tegen de bureaucratie kan de staat zich verzeke-
ren.van d,e bewuste steun der-.proletarische massa's.

5, Op internationale schaal doet zich op de Joegoslavische revolutie een groei-
ende druk voelen; van haar twee doodsvyanden,.hêt wereldimperialisme eri de sovjet-
bureauératies . •

a) het wereldimperialisme tracht de veroveringen van de .Joegoslavische resolutie
de dictatuur van'het proletariaat en de geopilectiviseerde eigendom in-industrie
en mynwezen,te vernietigen.Het hoopt dit doel in etappes te bereiken.Eerst do.or
de uitoefening van politieke en economische druk,dan door openlyke of "bedekte
gewapende interventie,,In de huidige etappe zijn zy'n doelstellingen!Joego-51-avie"
te dwingen zich te'voegen in het imperialistische diplomatieke front en in zijn
militaire potentieel in het Middenlandse Zee gebied.Uitgaande daarvan zal het
weer in een .latere etappe het recht van "toezicht op de Joegoslavische economie t
trachten te verkrijgen, hè t recht tot investering in de mynen en de industrie,en
'de legalisatie der burgerlijke en kleinburgerlijke politieke, partijen,de vernieti-
ging de facto van het monopolie "op, de buitenlandse handel, enz.

b) De soyjetbureaucratie tracht met alle middelen de vernietiging te bewerk-
stelligen van een dictatuur van Ket proletariaat,die onafhankelijk is van het
Kremlin en een dodelyke bedreiging vormt voor.de invloed van het stajLinisme. op
dé internationale arbeidersbeweging en op de duur ook voor de- macht van de bu-
reaucratie in Oost-Europa en in RuslandL zelf «Een vernietiging van de vst>veringen
van de Joegoslavische proletarische.revolutie door het imperialisme betekent
voor het Kremlin een kleiner kwaad dan de priafhankelyke ontwikkeling van een pro-
letarisch Joego--Slavig,Tot -nu toe is de gehele politiek van het ^remlin jegens
Joego-Slavië( economisch'e blokkade,militaire demonstratie s, provocaties, propagan-
dacampagne s» enz.) er op gericht dit land in het imperialistische kamp te dryven.
Die politiek bereidt echter slechts een nieuwe'etappe voor van de contra-revolu-
tibnnaire stalinistische strategie jegens H'oego-Slavië,nl. om Joe-go-Slavië door
middel Van een militaire interventie in.de invloedssfeer van de sovjetbureaucratie
in te voegen. •

Op de duur kan deze dubbele vijandige druk op de Joegoslavische revolutie
slechts niet succes gedwarsboomd worden door de bewuste steun van het wereldpro-
letariaat en de internationale overwinning van de socialistische revolutie.Voor »
de naaste toekcmst geeft de toedtand, van wankel evenwicht tussen het imperialis-
me en de „sovjetbureaucratie de Joegoslavische revolutie enig uitstel,Maa* dit
uitstel" ligt,vooral sedert het uitbreken van de oorlog in Korea,besloten in het
kader van een TOENEMENDE DRUK VAN WEERSKANTEN op de Joegoslavische revolutie-,een
druk die niet geneutraliseerd,wordt door een internationale proletarische actie
voor steun aaii Joego-Slavië in voldoende omvang.Önder deze omstandigheden heeft
de Joegoslavische staat zich gedwongen .gezien zyn vyanden een reeks van conces-
sies te doen op internationaal gebied,Dat heeft geleid tot opportunistische af-
wijkingen in zyn buitenlandse politiek en in het "byzpnder in die van de CPJ (idea-
liseren van de UNOjneutralitjeitjkleinburgerlyke "opvatting over agressie,pacifistis
tische opvatting over de samenwerking tussen de klassen in de stryd tegen de
oorlog,enz.)• \N ER GEEN RADICALE^WIJZIGING OPTREEDT IN DÉ MACHTSVERHOUDINGEN TUSSEN DE

-KLASSEN OP INTERNATIONALE SCHAAL,DAN DREIGT DEZE TENDENZ STERKER TE WORDEN EN DE
JOEGOSLAVISCHE"REVOLUTIE TERGRONDE TE RICHTEN;- DE TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE
VOORUITSTREVENDE ONTWIKKELING VAN DE JOEGOSLAVISCHE STAAT ZELP EN DE ONTWIKKELING
NAAR RECHTS VAN ZIJN BUITENLANDSE POLITIEK,DIE IN DE HUIDIGE ETAPPE DE UITDRUK-
KING IS VAJï DE CSISÏS TENGEVOLGE VAN HET ISOLEMENT, .VAN DE JOEGSLAVISCHE REVOLUTIE
MOST IN SM LATEKE.. ETAPPE TOT EEK OrLO^SIKG ZOpru',IN GOEDE OP IN KWADE ZIN:OP DE
J02GC3L^.VI5CHS SOCIALISTISCHE HtfVOVJTIE VWïüSiflffT 'ZICH MET DÉ INTERNATIONALE RE-
VOLTJTIOHNAIPE ÉE1BEGIÏÏ& EN RKVOLrTI3.Ö? IJS COWOESSIES AAN HET IMPERIALISME OP IN-
TERNATIONAAL GEBÏED ,WORDEN GEVOLGD DOOR'COÏTClilSSIE-S BINNEN DE JOEGOSLAVISCHE
FEDERATIEF VOLZfSKEPUBLIEK ZEL50, .. , .
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; $.Hët. is. onmcgelyk de dynamiek en de vooruit zich ten-van de Joegoslavische -re-
volutie te bepalen zonder tegelijkertijd het -karakter van de CPJ vast te stellen.
HET STALINISME KENÜERKT ZICH DOOR HET ONDERGESCHIKT MAKEN'VAN-DB BELANGEN DER
AJfiBEIDERS VA» ELK LAND AüN DE BELANGEN VAN'DE -SOVJET-BUREAUCRATIE,DE CPJ SLBEG
VAN 1941 AF,EEN -RICHTING-IN,DIE MOEST LEIDEN TOT DE BREUK VAN 1948 EN HIELD
DAARMEE DUS OP EEÏT STALINISTISCHE PARTIJ TE ZIJN IN DÉ VOLLE"BETEKENIS VAN HET
WOORD.Het feit,dat. de richting ingeslagen door CPJ verschilde van die der andere

. CP-en van Europa,vloeide in' de eerste plaats voort uit de druk der massa'sjmaar
dat is geen voldoende verklaring voor de. ontwikkeling van Joeg.o-Siavië.In andere
landenwaar de revolutionnaire golf even krachtig was_ als in Jo ego-r SI avië, althans
by'het begin(Spanje 1936,Griekenland 1944) ,Volgde de CP een koers-,volkomen tegen-r-
geateld aart die van de CpJ.Het'versshil in richting kan slechts het resultaat
zyh van een WISSELWERKING, tussen de revolutionnaire opmars der massa's en de wy'~
z4gingen,die zich otider deze gunstige omstandigheden voltrokken in de opvattingen
van de leiding van de CPJ over de ;strategie,waarby'men niet moet vergeten,dat er"
geen Gontrole-apparaa-t van iiet,Kremlin ter plaatje werkzaam was.

In"de eerste etappe kwamen die. wyzigingen tot uitdrukking in poging van de
leiding der CPJ- om de'belangen van de Joegoslavischerevolutie -te VERZOENEN met

; die' van de sovje:tbureaucratie(i941 «begin 1948-)«Hoewel de CPJ zich om deze rede-
nen binhen het internationale kader van de stalinistische politiek hield en zonder
openlijk voorbehoud Tdè binnen- en buitenlandse- politiek- der ' sovjetbureaucratie
accepteerde*onderscheidde zy aich toch, toen al van .de stalinistische politiek op
de volgende punten: \

a) de opri chting, sedert; 1941.,.van "volkscomité's van nationale bevryding" en
"proletarische brigades" in de p.artisanenbeweging;

b) de weigering om,vanaf 1942,samen te wërkeri met de Tsjetniks van Michailo-
witsj en' de uitgeweken burgerly'ke regering^

c) het aansturen,sedert 1943»op een werkelyk overnemeh van de macht door de
CPJ en de;öpbOuw van esn nieuw staatsapparaat van proletarisch model;

d) de vernietiging,dedert 1945,van vde laatste sporen van de burgerlijke macht
-in het land en de voltooiing van de proletarische revolutie,ondanks de o—
vereenkoBsten der "Grote Drie";

e) het volgen van een buitehlands'é politiek en economische oriëntatie,die
minder afhankelyk van het/Kremlin waren,dan die van de andere landen van
he't glacis. - . . . • .

. AÏ deze daden by elkaar > vergezel d van een beginnende,nóg nie_t openbare crï-
tiek op de stalinistische politiek (in he't bijzonder critiek op de meest exorbitan-
te voorrechten van de hoge functioniiairissen van de ÜSSR;critiek op de op plun- •
dering neerkomende economische 'betrekkingen,die de'bureaucratie de landen van
het glacis oplegde;critiefc op- de politiek van de ïranse,Italiaanse en Griekse
CP by\dertbevryding",enz.) heeft het Kremlin gc-bracht tot een PREVENTIEVE BREUK
met de ,'CPJ.DEZE BREUK IAS ONVERMIJDELIJK WEGENS DE QNVERENIGBArJl.HEID VAN DE BE-
LANGEN VAN DE JOEGOSLAVISCHE REVOLUTIE -SN DIE 'V̂ JÏ DE SOVjET-BÜREAUCRi.TIE. .

Vanaf déze breuk begint een tweede etappe van uiteenwijken van'de CPJ en het
stalinisme.Zuiver etepirischte^werk'gaande heef-t de CPJ'aöhterèanvolgeng de na-
druk op de volgende feiten gelegd: ' . .

a) Het ondergeschikt maken van de internationale communistische beweging aan
de-belangen, Atan het Kremlin en.de nederlagen,die de beweging in verschil-
lende landen tengevolge hiervan Werden to'ëgebracht.



b) De toestand,dat de sovjet-bureaucratie de landen van het glacis volledig
de wet stelt op politiek,economisch.,cultureel en ander terrein en de nood-

lottige gevolgen,die hieruit voorral1mlssaïs van die landen voortvloeien.

c) Het f&it,dat de sovjet-bureaucratie in de grond aanstuurt pp een verdeling
van de wereld door het vinden van een MODUS VIVENDI met het imperialisme
en dat zy' hiertoe de arbeidersbeweging als wisselgeld gebruikt.

d) De ontatrding der USSR tengevolge van het isolement en achterlijk karakter
van de eerste arbeidersstaat en de vorming van een bevoorrechte bureau-
cratie, die alle macht in de USSR geusurpeerd heeft.

e) Het gevaar voor bureaucratisering in elke proletarische revolutie,welk ge-
vaar slechts bestreden kan worden door een groeiende proletarische demo-
cratie,

f) De noodzakelijkheid om in verschillende landen de arbeidersbeweging opnieuw
op te bouwen.

Van.dat ogenblik af houdt de CPJ op een semi-stalinistische party te zy'n en
ontwikkelt zij zich als een linkse centristische party,aan de macht gebracht door
de revolutionnaire massa's,die zich bovendien kenmerkt'door opportunistische,
rechtse af wijkingen. Haar voornaamste afwykingen gyn:

a) Het empitische karakter van haar ideologische ontwikkeling,die niet terug-
gekeerd is tot de alles-omvattende Leninistische opvatting betreffende de
aard. van het tijdperk.

b) Het pragmatische,niet principiële karakter van de buitenlandse politiek
van de CPJ,die, er toe neigt de diplomatieke manoeuvres van de JOegosla-
vische taak te rechtvaardigen,

c) De onderschatting van de internationale arbeidersbeweging- en het gebrek
aan begrip van de theorie van de permanente revolutie als geheel.

d) De afwezi£heid tot het recht van fractievorming in de CPJ.

e) Een opportunistische opvatting over de opbouw van revolutionnaire partijen
in de wereld (het generaliseren van de Joegoslavische ervaringen,onderschat
ting van het belang van een program,enz.).

Slechts een wyziging in de internationale machtsverhouding tussen de klassen
een oplaaien van de internatiQnale,revolutionnaire bpweging,broederl.yke hulp en
critiek van die beweging en groeiend begrip bij de leiding en kaders van de CPJ
zullen kunnen verhinderen,dat die party- haar foutieve stellingnaine bestemdigt,
welke op de. duur moet leiden tot vernietiging van de progressieve uitwerking
van de Joegoslavische kwestie.

Reeds heeft de stellingname ten a?xnzien van de oorlog in Korea de uitwerking
van de Joegoslavische kwestie op de internationale crisis van het stalinisme
gedeeltelijk te niet-gedaan;het is niet uitgesloten,dat onder deze omstandighe-
den en bij ontstentenis van een voldoend sterke internationale revolutionnaire
leiding het stalinisme weer vaste voet zou kunnen krygen tot in de gelederen
van de CPJ,

De stellingname en de houding van de CPJ tegenover het Trotskyisme - open-
lijk of onder het mom van onbekendheid met onze beweging - zullen dan ook van
aanzienlijke politieke betekenis zijn.Het gaat niet slechts om een historische
rechtzetting van het verleden;HET IS DE PROEF,WAARDOOR EEN VAN HET STALINISME
AFKOMSTIGE .dRBLIDERSSTROMIlïG ER TOE ZAL KOMEN "WEER Ai-JT TE KNOPEN BIJ DE TRADI-
TIE XN HET PROGRAi&iA VAN HET BOLSJEWISME EN OP DEZE WIJZE HET STALINISME VOOR
GOED TE 30VEN TE KOMEN.
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7. De taken van de IVe Internationale jegens de Joegoslavische revolutie lig-

gen in het kader van haar algemene strategie,in overeenstemming met deze analyse
van de aard van de Joegoslavische staat en de PCJ:

a) DE IVe INTERNATIONALE VERDEDIGT ONVOORWAARDELIJK DE VEROVERINGEN VAN DE
JOEGOSLAVISCHE REVOLUTIE TEGEN HET WE3ELDIMPERIALISME EN TEGEN DE SOVJET-
BUREAUCRATIE, Zij vat deze verdediging tegelijkertijd, op als een strategische
taak-verbinding van de internationale revolutie met de Joegoslavische -
en als een onmiddellijke tactische taak:mobiliseren van de internationale
revolutionnaire voorhoede en de proletarische massa's van alle landen voor
acties ter verdediging van veroveringen van de Joegoslavische proletarische
revolutie,Deze verdediging kan niet in botsing komen met de belangen van
de wereldrevolutie,waarvan de veroveringen van October deel uit maken.De
IVe Internationale zal deze verdediging ook beveiligen tegen elke poging
van inwendige krachten om Joego-Slavië te gebruiken tegen de belangen van
dé wereldrevolutie, '

b) In geval van een oorlog tussen de sovjetbureaucratie en de Joegoslavische
Federatieve Volks-Republiek zal de IVe Internationale zyn VOOR DE VERDE-
DIGING VAN JOEGO-SLAVIE TEGEN DE CONTRA 'REVOLUTIONNjiIRE ACTIE VAN HET
KREMLIN.Deze politiek,die gebaseerd is op de belangen van de wereldrevo-
lutie, zal onafhankelijk zyn van elke materiële steun,die de Joegoslavische
Federatieve Volks~Republie£ eventueel van kapitalistische staten zou kun-
nen krijgen.In geval van een uitbreiding van het conflict zal deze houding
ih ieder concreet geval opnieuw op haar juistheid onderzocht worden.

c) De Vierde Internationale volgt een politie*k van critische steun aan de
PCJ en de regering van Joego-ölavië.Zy tracht EENHEIDSFRONT-ACTUS mei de
CPJ te ondernemen,elk met een nauwkeurig omschreven doel,zowel voer een
hulpcampagne aan Joego-Slavië,als ook voor de hergroepering der revolu-
tionnaire krachten op internationale schaal.Ieder van deze acties veron-
derstelt, dat wij het principieel eens zijn over het te bereiken doel en kan
op geen enkele wijze de internationale revolutionnaire beweging het recht
ontnemen om critiek te oefenen op de politiek van de regering en de CP
van Joego-Slavië,

d) De IVe Internationale is van mening,dat £én van de balngrykste bydragen
tot de bestendiging van de'veroveringen der Joegoslavische revolutie be-
staat in ëeh openhartige maar kameraadschappelyke critiek op alle politie-
ke dwalingen en opportunistische afwijkingen van de Joegoslavische commu-
nisten.Die critiek moet uitgaan van de concrete ervaringen van de inter-
nationale arbeidersbeweging,die wij de CPJ moeten mede delen en van de spe-
ciale ervaringen van de Joegoslavische revolutie;aij moet. de CPJ en haar
leiding tot hulp strekken ora de aspecten van haar politiek,die niet over-
eenkomen met de balangên van het internationale proletariaat,te wijzigen.

8) De gebeurtenissen dedert 1948 hebben de Joegoslavische revolutie en haar
dynamiek in een nieuw daglicht gestsld en de 4e Internationale heeft de plicht
haar vroegere analyse van deze revolutie en haar dynamiek opnieuw critisch te
bezien en te toetsen aan die gebeurtenissen.

Reeds in 1942 schatte de IVe Internationale de opkomst van de Joegoslavische
partisanenbeweging en de burgeroorlog,die zich vervolgens ontwikkelde op hun /
juiste waarde.Deze analyse werd tot begin 1946 op juiste wijze vervolgd.Van d?ït
ogenblik af tot 28 Juni 1948 maakte de Internationale ernstige fouten by haar
beoordeling van de Joegoslavische revolutie;in het byzonder maakte zij de fout,
dat'zij de ontwikkeling in Joego-Slnvië gelijk stelde aan die in de andere landen
van het glacis?dat zij de CPJ gelijk stelde aan de stalinistische partyen van het
glacis; dat zij verkeerdelyk veronder stel de, dat de CPJ de revolutionnaire beweging
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der massa's geremd had en dat het gecentraliseerde staatsapparaat,dat de CPJ had
opgebouwd,naar zyn structuur een burgerlyk staatsapparaat was,niettegenstaande
de Internationale geconstateerd had,dat de bourgeoisie uit het politieke en e-
conomische leven van het land verwyderd -was.

BIJ DE BREUK VAN HET KREMLIN WIET DE CPJ WAS DE IVe JNTERNATIOHALE DE ÉNIGE
STROMING IN DE INTERNATIONALE ARBEIDERSBEWEGING,DIE ONMIDDELIJK DE PROGRESSIEVE
BETEKENIS EN DB- HISTORISCHE STREKKING VAN DEZE GEBEURTENIS INZAG EN EEN INTER-
NATIONALE ACTIVITEIT ONTKETENDE. VOOR DE VERDEDIGING VAN" JOEGO-SLiVIE,WfiABB-IJ ZIJ
HAAR ANALYSE. TAK DE OORZAKEN VAN DE BREUK VERBOND A:,N DE ANALYSE,DIE zu VOOR
1947 HAD GEMAAKT VAN DE DIEPGANG DER REVOLUTIONNAIRE MASSA-BEWEGING IN JOEGO-
SLAVIË. DE VEüDEDIGINGSACTIE VOOR JOEGO-SLAVIE VffiKD ECHTER GEDEELTELIJK BELEMKERU
DOORDAT DJÜ INTERNATIONALE HET KARAKTER VjiN ARBEIDERS STAAT VAN DE JOEGOSLAVISCHE
FEDERATIEVE V01KS-REPUBLIEK PA S ZO LAAT ERKENDE.Dit laatste is in de trond toe te
te schrijven a£,n een foutief oordeel over de aard van het gecentraliseerde staats-
appraat,dat in 1945 in Joego-Slavië werd-opgebouwd.

Déze verschillende factoren in de beoordeling werden veroorzaakt:

a) Door het ontbreken van nauwkeurige inlichtingen over Joegoslavische gebeur-*
tsnissen en instellingen vanaf 1945-46.

b) Doordat de CPJ vóór 28 Juni 1948 nooit in het openbaar haar houding afba-
kende tegenover de Sovjetbureaucratie en het stalinisme.

'c) Doordat de Internationale met haar juiste algemene analyse van de in de
eerste plaats contra-revolutionnaire rol van de sovjet-bureaucratie in het
glacis,A PRIORI,zonder speciale analyse van elk geval op zichzelf,de poli-
tiek van de CP-en vereenzelvigde niet die van deze bureaucratie.(dit was
niet alleen onjuist wat betreft Joego-.Slavië,maar ook wat betreft China).

De les,die uit deze verkeerde beoordeling getrokken moet worden is de dwin-
gende noodzakelijkheid van een 60NCRETE en NAUWKEURIGE ANALYSE van de nationale
byzonderheden in de ontwikkeling; van de arbeidersbeweging in elk land.Hoe be—
langrijk in onze tijd ook de ehtwikkelingswetten van sectoren van de wereld mogen
zijn,deze wetten kunnen nocit IN DE PLAATS KOMEN van een speciale analyse van elk
land,by de bepaling van een concrete dagelijkse revolutionnaire politiek.

De snelheid en eenstemmigheid,waarmee de IVe Internationale na 28 Juni 1948
heeft kunnen overgaan naar -tiet standpunt van de verdediging van Joego-Slavië,
alsmede de concrete wijze,waarop zij sedert dien de ontwikkeling van de CPJ heeft
kunnen volgen en waarderen,bewijst,dat die fouten geenszins toe te schryven wa-
ren aan een gehele verkeerde begripsvorming,maar zich veeleer voordeden ondanks

, de juiste beoordeling door de IVe Internationale van de aard van het stalinisme
en zijn dialectische betrekkingen met de massa-beweging.Slechts in het licht van
dezebeoordeling is de Joegoslavische revolutie te begrijpen en verkrijgt zy haar
volle betekenis als belangrijke etappe in de wereldcrisis van hat stalinisme»

December 1950.



WAARHEEN GAAN WIJ?

1 Door Michel Pablo.

Het 9e Plenum van het Internationaal Executief Comité (l.E.C,.) heeft de voor-
bereidende discussie voor het Ille Wereldcongres van onze Internationale geopend
verklaard,en heeft dit laatste op het jaar 1951 vastgesteld.

Twee door het 9e Plenum goedgekeurde documenten,die aangeboden waren door het
Internationaal Secretariaat,zullen als basis dienen ter opening van deze discus-
sie: de "THESEN OVER DE INTERNATIONALE VOORUITZICHTEN EN DE ORIËNTATIE VAN DE BE-
WEGING VAN DE IVé INTERNATIONALE",en: "DE JOEGOSLAVISCHE REVOLUTIE EN DE IVe IN-
TERNATIONALE" « < '. , - .. '

Het eerste document hééft een algemeen karakter en^vo^rziet niet in de be-
hoefte v.5ó*r het wereldcongres een "politieke Resolutie" aan te bieden,die zich
meer speciaal aal bezighouden met de concrete ontleding van 'de internationale
toestand en met onze preciese politieke taken voor de onmiddellijke toekomst*

Maar het is noodzakelijk gebleken,de discussie i~n de Internationale voor al-
les 'te openen op de basis-van een tekst,die de vooruitzichten van de ontwikke-
ling der internationale situatie in de volgende jaren in grote lijnen zou aangev
ven en die reeks fundamentele begrippen opnieuw zou vastleggen en nader omschrij-
ven,welke de denkbeelden en de actie van onze beweging bepalen.

¥ant wij zijn duidelijker dan ooit sedert het He Wereldcongres,en speciaal ge-
durende de laatste tyd,tot twee bevindingen gekomen,waaraan wij een fundamentele
waarde toekennen!

a)W3j zijn sedert het einde van de laatste oorlog in een periode gekomen,die
wezenlijk verschilt van, alles wat wy in het verleden gekend- hebben en het rythme
van deze periode wordt steeds sneller.

b)ln deze nieuwe periode,die in snelle en plotselinge ontwikkeling is,is het
/van levensbelang en gebiedend voor een werkelyk revolutionnair-marxistische be-
weging als de onze,om het onvermijdelijke wegvallen van verband tussen haar denk-
wijze,de theorie,en de nieuwe ontwikkeling van de objectieve werkelijkheid te over-
winnen door een constante poging om dialectisch BE BOVEN TE KOMEN aan alle be-
grippen,die uit de tijd zy'n,aan elk schematisme,aa.n elk dogmatisme,aan elke denk-
wijze,die niet in staat is de oneindig ry'ke,inhoud van eon nieuwe realiteit in
volle ontplooiing te omvatten,te ontleden en te begrijpen»

Er zyn kamer-aden,die geschreven hebben,dat aan de vooravond van de laatste
oorlog,onze theorie,dwz.de wijze,waarop onze collectieve mening(de mening: van on-
ze beweging) zièh aangepast heeft aan de werkelijkheid van haar tyd, solide scheen,
zonder hiaten.ïluyzeggen de-ze kameraden schynt alles uiteen te vallen»

De werkelijkheid is natuurlijk heel anders dan deze kameraden het voc rstellen,
die- hete tranen schreien (en wy willen i$ de oprechtheid van deze tranen geloven)
over de zogenaamde verbroken harmonie van onze theorie.

Wat ons betreft,die nooit hebben toegegeven aan de voorrang van de. theorie
(iran welke theorie ook) op het leven (een dergelijke bewering kant zich in wezen
tegen een werkelyk,niet mysthiek,niet schematisch,niet dogmatisch begrip van het
marxisme),wy geven aan dit verschijnsel een geheel andere verklaring, He t is waar,
dat onze theorie aan de vooravond van de' laatste oorlog meer afgerond,gelykvor-
miger,harmonieuser scheen,want zij omvatte een oneindig minder ingewikkelde en
minde.? dynamische inhoud dan op 'het- ogenblik _• Aan de vooravond van de laatste
oorlog pcheen de were] d in betrekkelijke evenwichó en rust,zowel wat het kapita-
listische 3telsel',ali3 wat het stalinisme betreftr,Kan men zelfs ten naaste bjj
hetzelfde zeggen voor de huidige periode?
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Voor de werkelyke revolutionnaire marxistische beweging is het probleem niet
koste wat kost,de nieuwe werkelyk heid in de begripsnormen van gisteren te.

willen passen,maar deze zodanig te verbreden en te veranderen, dat zij in overeen-
stemming komen met de,, nieuwe objectieve-ontwikkeling, die men natuurlek goed moet
begrijpen,en goed theoretiseren volgens een principiële,niet empirische of oppor-
tunistische lijn* • ,

Dat hebb<en wy gedêêltelyk(naar mate van ons gemeenschappelijk kunnen), gedaan,
vooral sedert het Ile Wereldcongres.

, Want het is inderdaad vooral sedert dit ty'dstip,dat 4e ly'n van de Internationa-
le duidelijker werd éii zich ontwikkelde in een serie fundamentele .vraagstukken,die
een beter begrip vormen van•de AARD VAN DE PERIODE1,WAARIN .WIJ LEVEN,EN VAN ZIJN
VOORUITZICHTEN«' - / "

/ De veranderingen,die het kapitalistische stelsel tijdens en ten gevolge van de
laatste oorlog heeft ondergaan,zyn vooruit zichten, zowel als de veranderingen die
het stalinisme ondergaan heeft,evenals diens rol en vooruitzichten*werden door '
onze beweging beter begrepen,en dat niet plotseling,maar langzamerhand,geholpen
door de gebeurtenissen,iae-t on$e,rmydelyke leemtes en vertraging.

In de tekst:"Stellingen over de internationale vooruitzichten..." enz,,hebben
wy geprobeerd deze winst voor onze beweging vast te leggen, en de punten meer uit
te werken,die ons van wézenlyk belang lyken vóór onze oriëntatie in de komende
jarem.Deze in het bovengenomede document in een geconcentreerde en dikwyle axio-
matische vorm neergelegde ideën vereisen natuurlyk een langere uiteenzetting^Die
zullen wy' in dit artikel probereh te geven. :

. • -, • ' " x x
. X . .

De objectieve sociale werkelijkheid bestaat Voor onze beweging in weeen„uit
het kapitalistische stelsel en de stalinistische wereld,Deze twee elementen vor-
men,of men wil of niet,overigens de objectieve sociale werke.lykheid zonder meer,
want de overweldigende meerderheid van dé krachten,die tegenover het kapitalisme
staangorden zelfs nu geleid of beïnvloed door de Sovjet-bureaucratie.

De objectieve aOciale werkelykheid kennen,teneinde d'oélmatig op haar te _kun-
nen inwerken,betekent dus voor Qns.de huidige TOESTAND EN OHTV/IKKEIIWG kennen,.van

' di e van 'het kapitalistische stelsel,evenals net stalinisme. • " .

DE TOESTJiMD EN DE ONTWIKKELING VAN HET KAPITALISME.

Wat is het fundamentele verschil tussen de huidige toestand van het kapitalis-
me en die van voor de oorlog? . , v

HET VEHSCHIL VINDT VOOR ALLES ZIJN UITDRUKKING IN DE VEELVULDIGE BREUK VAN HET
EVENWICHT VaN HET KAPITALISTISCHE STELSEL EN IN HET ïtBIT,DAT DEZE BREUK ZICH VER-
SCHERPT. ' " .

Het kapitalisme werd als stelsel gekarakteriseerd^aoals Trotsky gezegd heeft,
door efen tegel^jkertyd "ingewikkeld" (economisch,sociaal,internationaal) en "Dy-
namisch" evenwicht,dwz. een onafgebroken, ontwikkeling naar een breuk,gevolgd
door een herstel.Het kapitalistisch evenwicht was het' resultaat van een zeker
verband'tussen zyn economische werking.,de klassenverhoudingen binnen ejj.lt land,en
de internationale verhoudingen.Daar-eik van deze voornaamste factoren niet sta-
tisch blyft,maar in voortdurende ontwikkeling is,ontstaat er een overéënkom&tige
beweging van evenwicht naar breuk «* onder de invloed van een economische crisis
by voOrbe"eld,van een revolutie,óf van een oorlog - ;tenslotte gevolgd door een
nieuw herstel.
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Tot aan de vooravond van de laatste oorlog heeft het kapitalisme zich volgens

dit algemene schema ontwikkeld,daar de objectieve bases voor een nieuw evenwicht
nog béianljry'k genoeg wsrêns

Dat is nu 'niet het gevalere verstoring van het evenwicht van het kapitalistir-
sche systeem,veroorzaakt, tijdens en tengevolge van de Laagste oqrlog,blijkt funda-
menteel en chronisch te zijn en verscherpt zich nóg.En wel,in wezen om de volgende
redenen,die wij nu steeds 'duidelijker en in hun volle balangrykheid begrypen:

'Door de ontwrichting van het koloniale gebied-van het imperialisme ten.gevol-
ge' van de kolonide revolutie in Azië en in het byzonder van de Chinese revolutie;
door de breuk van de economische éénheid van het kapitalistische Europa ten ge--
vol,ge yan de vorming van het 'Sovjet-glacis;door de volledige ontwikkeling van
het Amerikaanse kapitalisme te midden van een ingekrompen en verarmde kapitalis-
tische markt en door de storende economische en politieke rol,die het Amerikaan-
.se imperialisme gedwongen is in deze wereld te spelen;door de eigen economische
en politieke macht,die de USSR vertegenwoordigt,

Al deze nieuwe factoren werken samen in de zin van het handhaven en het ver-
scherpen van de breuk van het kapitalistische evenwicht op alle terreinen:"eco-
höraische verhoudingen,klasseverhoudingen,internationale verhoudingen. /

Ik acht het voor het doel van dit artikel niet noodzakelyk(en de benodigde
statistische documentatie ontbreekt my') in by'zonderheden na te gaan wat precies
voor zekere kapitalistische landen en voor het glacis in zyn geheel,vanuit eco-
nomisch gezichtspunt (afzet voor kapitaal en handelswaar,bronnen voor grondstof-
fen, handel se venwicht) het verlies van gebieden als China,Viet-Nam,Korea,Malakka,
Birma betekent. Sommi ge van deze gebieden zy'n neg niet daadwerkelijk voor het im-
perialisme verloren,maar zy zyn bezig verleren te gaan,wat reeds zekere reawtiea
en toebereidselen van het imperialisme veroorzaakt.

Het verlies van Malakka by voorbeeld zou het Britse imperialisme in een ern-
stige financiële crisis stortren,door het te beroven van de bëlangryke geldmidde-
len,die het tegenwoordig uit de exploitatie van dit land trekt.

Men moet aan de andere kant niet alleen rekening-houden met wat deze-verlie-
zen in verband met de bude staat van het kapitalisme betekenen,maar ook in ver-
band met zy'n toekomstige mogelijkheden,met zyn vooruitzichten.Vanuit dit gezichts-
punt by'voorbeeld is het verlies van de Chinese -markt een historische nederlaag
van het Yankee-imperialisme t,a.v, zy'n uitbreidingsmogelijkheden.Het zelfde geldt
wat de economische betekenis betreft,voor het kapitalistische Europa in het bij-
zonder t.a.v. het verlies van de landen,die tegenwoordig het Sovjet-glacis vormen.

Al deze STRUCTUUR-veranderingen(waar nog by komt de nieuwe verhoudingen tus-
aen dé kapitalistische machten tengevolge van het verkregen verpletterende over-
wicht van het'Yankee-imperialisme op de andere kapitalistische landen) maken,dat
het kapitalistische stelsel,dat zy'n evenwicht verloren heef t,nu geen enkele kans
heeft heVterug te vinden ZONDER HET HERSTEL VAN EEN WERELDMARKT MET INBEGRIP
VAM DE VERLOREN GEBIEDEN,EN ZONDER EVENWICHTIGER HERVERDELING VAN DE KRACHTEN
BINNEN HET IMPERIALISTISCHE KAMP. • - • - • • .

Een dergelijk vooruitzicht is theoretisch niet uitgesloten in geval van een
door het Imperialisme gewonnen oorlog,wanneer deze daarenboven een m-«rkbare ver-
zwakking van het Amerikaanse imperialisme zou meebrengen,én andere machten,als
Engeland,Frankrijk,Duitsland en .Japan in gely'ke mate sou ontzien.

Wij zy'n in de practijk echter zeer ver va;n een dergelijk vooruitzicht verwy'derd»

HeVfeit blijft-niettemin bestaan,dat het kapitalisme,dat het mislukken van al
zy'n pogingen on/ een zeker evenwicht té bereiken geconstateerd'heeft en daarente-
gen ziet,dat het voortdurend terrein verliest,zich nu toelegt op de meer preciese
militaire,economische en politieke voorbereiding van een nieuwe oorlog.
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Dat is een eerste belangryk merkteken en een eerste wezenlijk vooruitzicht van

de ontwikiceling der internationale, situatie* ,

BEGRIJPEN,DAT HET KAPITALISME ZICH NU SNEL, NAAR EEN -NIEÜiE OORLOG ONTWIKKELT,
OMDAT HST GEEN ANDERE ONMIDDELLIJKE OF\MEER VERWIJDERDE ÜITTOG HEEFT. EN DAT DIT
PROCES NIET GESTOPT ZAL KUNNEN WÓRDEN -ZONDER DE" VOORAFGAANDE .VEÏi-tNIETl GING VAN
HET STEL SEL ^BETEKENT REEDS ZICH VASTEEGQEN OP /ÉÉN ..MJNDAMENTÈLE LIJK VAN DE QNT-
"WIKKELING DES. INTERNATIONALE SITUATIE. - '• • y : :. . :; ". '

Noch de defaitistische en -"ne^tralistische" neigingen, die zekere kringen, van
de Europese bourgeoisie op hun hand kragen, noch de "isolationistische" tëndenzen
van zekere kringen van de "Amerikaanse bourgeoisie jZ»llen op .de duur de fundamen*
tele lijn kunnen bepalen van de werkelijke kern van de internationale monopolist
tiöche bourgeoisie en Van de Amerikaahs'e monopolistische bourgeoisie in 'het bye
zonder «De ze l as t s te zal zelfs indien zij erin slaagt zy'n controle over de Ameri*»
kaanse massa's, te handhaven liever alleen een oorlog riskeren dan zich zonder
stryd aan de. revolutie overgeven, .

De. discussie tussen revolutionnaire mgrxi sten kan 'bijgevolg niet gaan .ojver het
al of niet onvermijdelijke van de oorlog, zolang het kapitalistische stelsel blyft
bestaan, maar beperkt zich -tot het vraagstuk van het TIJDSTIP, VAN DE .VOORWAARDEN
VOOR HET UITBREKEN VAN DE OORLOG,Z01ffiL' ALS VAN DE AARD EN DE GEVOLGEN JAN EEN
DERGELIJKE : OORLOG* ' ';. ' . . ''"""V". / ' - - ,̂ >A

Op al de ae- vraagstukken hebben, de 'document en van de Internationaie-;fel:angryke
preciseringen ajJngebr^cht. , , - , - • • - . •

Tegen degenen, die reeds gedurende enige jaren de mening ondersteund hebben.'
van ëën riqnmiddèllyke" 3è wereldoorlog heeft de leiding van .de .International e
haar argumentatie, -'gesteld, grotendeels door de gebeurtenissen bevestigd, DIE: AAN--
TOONDE, DAT HET- IMPERIALISME NIET .VOORBEREID IS VOOR Ï)E ALGEMENE OORLOG EN , AAN
DE "ANDEHE KANT BAT. DÉ. SOVJET-BUR.EAUCRAÏIË BEVREESD is on ZICH IN EEK ALGEMENE
OORLOG TE BEGETpN,WjLKE 21 ̂ ^JN EIGEN EVENWICHT IN' GEVAAR ZQTI BRENGEN. '

Het Is echter, waar, dat en in dit algemeen juiste vooruitzicht van de inter— ;.
natlon-ale leiding,zöals het .gedurende het 8e Plenum van'hët-IEC concreter vast-
gelegd' is, twee zwaî -e punten ayn^die/duidelyk gebleken zyn in het' licht van de'
Koreaanse oorlog èn: zy'n internationalê  'gevolgen. Het eerste punt, :dat in ditvvo'or-
uitzicht :l&gy opgesloten, waè ; de overschatting van de werkelijfce, kralchten van hei'
imperialisme, en. de overeenkomstige onderschatting van de vijandeiyke krachten*

Gedurende de Koï-eaanse oorlog heeft pnze beweging zich Voor dé eerste maal '
deze belangrijke bevinding- gerealiseerd, dat de kra,ch.tsverhouding ;op het; interna-
tionale -schaakbord zich nu ̂ heeft ontwikkeld in het nadeel van het imperialisme;
dat '<de innerl.yke ontwrichting -', en de ver-s,toring yan het eyenwi.ch.t ... van het k'apitai
listisché stelsel groter ayn» dan wij ons, realiseerden en dan de Sovjet-bureaucra--
tie en de stalinistische leidingen izelv̂ . dat deden; dat hé-t gewicht van de kolo-
niale revolutie in .Azië zwaarder dan wy Vons realiseerd hebben óp het lot- van
het kapitalisme; drukt; dat de ware krachtsverhoudiage,n tussen het Imperialisme .
en de krachten, die er tegenover staan /niét enkel gemeten worden op hét terrein
van-de wederzydse materiële en technische hulpbronnen, ma-ar ook op het terrein van
de .sociale verhcudirtgen,van de klasseverhoudingeri en dat die verhoudingen zich
internationaal ten nadele /vari hét imperiali sme öntwi-kkelën; dat het tëgenhet im-
perialisme gerichte revoiutionnaire elan van de mass-a' a. zich als een aanvullen-
de kracht voegt by de technische em^ materiële /krachtens-die "tê eh -het imperialis-
me stryden» , , . , : • • • - , . . . • , . . ' . . ' • • . . ' '

Het. tweede zwakke punt yan ons, vooruitzicht {en dat .overigens voortvloeit uit
de verkeerde beoordeling -van de werkelyke richtiiig van de ontwikkel ing, der inter-
nationale krachtsverhoudingen) was, dat vplgèns ons h'èt imperialisme pas na "lan-
ge jaren11 de mogelijkheid zou hebben een algemene oorlog in te zetten. (Politiek
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rapport van .het 8e Plenum).Dat uitstel vloeide voort uit de overweging,dat er
een wederkerige "neutralisering" bestond van het imperialistische 'blok en het "•
door de USSR geleide blok en dat .die netttralisering lange jaren zou'voortduren,
waardoor de öcrlog ondertussen, Vonmogely'k" zou worden. -

In werkelijkheid heeft de oorlog in Korea aangetoond,dat de ontwikkeling der
internationale krachtsverhoudingen (of schematisch gezegd de krachtsverhouding
tussen de,beide blokken) niet in ging in de richting van een voortgezet evenwicht
maar" zich steeds,meer in-het nadeel van het imperialisme bewoog.

Ui•£ deze nad,ere omschrijving vloeit voort aan de-andere kant,dat het verkeerd
.zou zijn ALS NOODZAKELIJKE VOORWAARDE VOOR HET INZETTEN VAN DE NIEUWE OORLOG DOOR
HET IMPERIALISME.vast te leggen?DAT ZIJN VOORBEREIDINÖ VOLTOOID MOET ZIJN,OPDAT
HET,'DE INGEZETTE OORLOG OOK KAN VOORTZETTEN EN TONpW(lees:DAT HET BELANGRIJKE
KANSEN HEEFT: OM TE WINNEN),.

Het is mogelyk,dat het imperialisme, al s liet zich niet op zyn huidige posities
kan stabiliseren en zich aaji de andere kant gedwongen ziet zekere posities,die
het als beslissend-beschouwt te ontruimen,zich in de oorlog stort,ondanks de ri-
sico1 s, ondanks dé verminderde en niet gestegen kansen op succes. ,

Deze redenering is vooral van toepassing op het Amerikaanse imperialisme,dat
.de_wezenlyke kern va.n de kapitalistische krachten van vandaag vormt.

.' * X, - - " .. • . . - .- •

Het is fliogélykj.dat het Amerikaanse kapitalisme,indien hét zy'n_controlé over
de Amerikaanse toaësa's handhaaft en indien het zich betrekkelijk sterk voelt door
de ;vooruitgang: van z.y"n intê nsteire herbewep&ïiingjby' voorbeeld over twee-drie jaar
de voorkeur geeft aan de stryd mét al zyn risico'g hoven een nieuwe terugtocht
als in Korea,

Deze mogelijkheid,dié juist voortvloeit uit dé omvang van de huidige terug-
tocht van het imperialisme in de wereld( en by' gevolg van zyn crisis,zelfs alé
deze .zich niet onmiddellijk iiï al zy'n scherpte uit),is ,niet meer uitgesloten,in
het byzonder-niet voor het Amerikaanse imperialisme. • . -

"• DE VOORUITGANG VA5T DE-KRACHTEN,DIE tEGËNOVÉR HET IMPERIALISME" STA^N,BRENGT DE
'MOGELIJKHEID NADERBIJ VAN. EEN. LAATSTE 'EN WANHOPIGE OORLOGSREACTIE VAN. DE KANT
VAN HET IMPERIALISME.Behalve indien men hét yerdwynen zonder stryd van het gehe-
le' kapitalistische stelsel aanneemt,met inbegrip van zy'n nog buitengewoon machtige
citadel,het Yankee-impemalisme» . , • ' ... ' '

Om de-ze reden, sluiten wij in de "Thesen ove.r de internationale vooruitzichten
en .dé. oriëntatie van de beweging van de IVè Internationale"^al houden we vast
aan de red,enen,die het imperialisme, doren aarzelen de oorlog te beginnen en die •
het zyn uitstel 'nog doen verlengen,DÉ MOGELIJKHEID NIET UIT VAN EEN ALGEMENE OOR-
LOG, ZELFS GEDURENDE -DE PERIODE WAARIN DE'KRACHTSVERHOUDINGEN BLIJVEN ZOALS NU,
IN WEZEN ONGUNSTIG .VOOR HET IMPERIALISME. /'

Het. volgende vraagstuk,dat opduikt'is:WAT.ZAL DÉ.AARD VAN EEN OORLOG KUNNEN
ZIJN,DIE ÏN DEZE OMSTANDIGHEDEN UITBREEKT. ' ."., . •

Een dergelijke oorlog zou vanaf het begin het karakter van een INTERNATIONALE
BURGEROORLOG aannemen ,in.-het byzondèr'in Europa en Azië,die spoedig ön'der' de' '
controle zouden^komen van de S vjet-bureaucra.tie,van de Communistische Partyen
of van dé révolutionnaire mès.sa' s. ;. .

De oorlog zcu,onder deze omstandigheden,by krachtsverhoudingen zoals die he-
den internationaal bestaan,in wezen de REVOLUTIE zy'n.Dé vooruitgang van de anti-
kapitalistische revolutie:in de wereld vexwydeEt het algemeen oorlogsgevaar,
maar verscherpt het tegelijkerty-déAan de andere kant zal de oorlog deze keer de
Revolutie zyné . • - . . ' . - '-~ ^ . . ' . , . . ' ..' . '",.,., ' . ""' . '.,,..
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3)e beide begrippen van REVOLUTIE en van OORLOG,verre -ran tegenover^elkaar te

staan of/zich. te onders-cheiden als twee belangrijk verschillende etappes van de
ontwikkeling,naderen elkaar zozeer en jaijn zozeer.ineengevlochten,DAT ZE WAT PLAATS
EN TIJD BETREFT SAMENVALLEN.In" hun pTaats"duikt net begrip op van de REVOLUTIE-.1
OORLOG,van de OORLOG-REVOLUTIE,en, daarop moeten de VÖORUITZPSHTEN'EN ̂ ORIËNTA-
TIE VAN 'DE REVOLUTIONWAffiE-IvlARXISTEN VAN ONZE PERIODE' zich baseren. .

'Een dergelijke taak. zou de liefhebbers'van dromen én'van "pacifistische" -snoe-
verijen misschien ergeren,of hen die reeds jammeren over het duistere lot van de
wereld,clat zy voorzien tengevolge van een atoom-oorlog of van een wereld-expansie
van het stalinisme .Maar deze gevoelige harten moeten geen_plaats vinden onder' de
strijders en vooral niet onder de revolutionnaire marxistische kaders van deze
periode,die de verschrikkelijkste i s, waarin de scherpte van de klassenstrijd tot
zyn 'toppunt is opgevoerd.DE OBJECTIEVE WERKELIJKHEID DRIJFT IN DE EERSTE-PLAATS
DEZE SAMENGESTELDE'DIALECTIEK VAN DE REVOLUTIE-OORLOG,.WELKE DE''"PACIFISTISCHE"
DROMEN ONVEoxBIDDELLIJK VERNIETIGT EN DIE GEEN ENKEL RESPIJT LJuiT AAN DE WEDER- .
KEkIGE GIGANTISCHE ONTlftTKLKLING EN AAN HET' DODELIJKE CONFLICT VAN KRACHTEN VAN
.DE REVOLUTIE EN VAN DE OORLOG»

,De taak van. revolutionnaireïi,die bewust zy'n van deze periode en van zijn mo-
gelijkheden,bestaat'voor alles in het STEVÏG' STEUNEN OP DE GROEIENDE OBJECTIEVE
KANSEN VAN DE KEVOLUTÏE,EN VOORTS IN.HET DUIDELIJK UITEENZETTEN DAARVAN (DOOR DE
MEEST GESCHIKTE PROPAGANDA-M.DDELEN ) VOOR DE GEHELE IN DE REVOLUTIE BELANGSTELLEN-
BE WERKENDE MASbA. ' ' ' . ~ ' " •

0 Maar laten wy eerst het karakter van'de ftevolutie "nauwkeurig onderzoeken.

, -. DE TOESTAND EN DE ONTWIKKELING VAN HET STALINISME. • • • -

Tot nu toe schijnt de crisis van het kapitalistische stelsel direct aan het
Stalinisme teb goede te komen,en dit vormt de.voornaamste reden van het onbe-
grip,'dat tot in onze rijen heerst over het diep revolutionnaire karakter vande
omwemtelin,gén,die wij meemaken. . "' •

Voor revolutionnaire marxisten,die niet willen verzinken in verwarring of in
./ kleinburgerlyke reacties (gedeeltelijk gevolgen van die verwarring) is het echter

absoluut noodzakelijk terug te keren tot -de fundamentele maat staven, tot de grond-
slagen van de theorie,teneinde de betekenis te kunhen begrypen van de ontwlfcke-
ling,die wij meemakén,en los van. elk empirisme,van elk impressionisme,van elke
bekrompenheid,van elk. toevallig,voorbijgaand,tweëde-rangs aspect van de toestand
hun gedrag te bepalen. . ' v - ..

De Marxistisch-leninistigche theorie van het kapitalisme en van zijn imperia-
listische 'fase leert ons,dat de meest/diepgaande,-de meest revolutionnaire,de
meest beslissende omwentelingen ondanks' en tegen alle subjectieve hindernissen
in,ondanks en tegen de verraderlijke lyn van' de traditionele sociaal-democrati-
sche en Stalinistische leidingen 'der »assa1s in,- worden teweeggebracht door de
aan-hèt huidige sociale stelsel onafscheidelijk verbonden tegenstellingen en door •
de onvermydelyke verscherping van die tegenstellingen in de loop van zyn ontwik-
keling.

Dat-is momenteel het gaval. ,- - • ' ,

Het kapitalistische stelsel,in syn laatête faee gekomen,valt uiteen,ontbindt
zich en m.aakt ze het optreden -mogelyk van een reeks verschijnselen, die allen hun
plaats innemen in het algemene kader van een overgangstijdvak tussen het kapita-
lisme en het socialisme, - een tijdvak,dat reeds begonnen en gevorderd is.
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Dit overgangstijdperk desoriënteert de scholastici van het marxisme,de voor-

vechters van de "zuivere" vormen,de normen,omdat het een veel ingewikkelder
richting inslaat,met veel meer bochten,veel langer,dan die de klassieken van het
Marxisme tot as.n de. ervaring van de Russische revolutie hadden geschetst.

Maar YQnaeer men verder nadenkt over de werkelyk&eid evenals over de ge es*
van de theorie (en niet voornamelyk over de letterlijke tekst van bepaalde geschrif
ten) bemerkt men dat er diepgaande redenen zyn voor het bestaan van dit overgangs
tydperk.

Zelfs zonder dat men rekening houdt met de rol,welke de diepe bureaucratische
ontaarding van de USSH en van de stalinistische leidingen in het huidige histo-
rische proces speelt,moet men een objectieve oorzaak onderscheiden,die. zyn in-
vloed op het cvergangstydperk ui toef ent: de graduele,gedeeltelijke ontwikkeling
van de revolutie,die deze voor een bepaalde periode isoleert,en dat bovendien
in landen,die niet tot de economisch gn cultureel meest ontwikkelde beheren.

Dit ontwikkelingsschema van de Revolutie,dat het werkelyke schema is en zyn
bestaansredenen heeft,brengt een overgang van het kapitalisme naar het socialis-
me met zich mee,die ingewikkelder is,meer boenen vertoont en langer is,en die
overgangsvormen van de proletarische maatschappij en macht met zich mee brengt,(+)

By deze in wezen objectieve oorzaak komt de invloed.die de Sovjet-bureaucra-
tie en de Stalinistische lei-dingeri tot nu toe óp de historische koers uitoefenen.

•* * " •-. .

Het fundamentele verschil tussen ons en bepaalde nieuwe verdedigers van het
Stalinisme,van het soort Gilles Martinet in Fr.ankryk, berust niet op het feit^dat
er inderdaad objectieve vo rwaarden zyn,die overgangsvormen opleggen aan de maat-
schappy en de macht,welke op het kapitalisme volgen,die aanzienlijk afwyken van de
door de klassieken van het Marxisme vóór de Russische Eevolutie geschetste "nor-
men"«Het berust op het feit,dat deze neo-Stalinisten de politiek van het stali»»
nisme voorstellen als de uitdrukking van een consequent,realistisch marxisme,dat
bewust,met volle kennis van zaken een koers volgt naar het socialisni6,claarby re-
kening houdend met de werkelyke eisen van de toestand.En het enige verwyt,dat zy
het Stalinisme maken,is dat hf-t deze realiteit voor de massa's verbergi en dat
•het probeert b.v. de situatie in de USSR mooier te maken docr te verklaren,dat
deze aich reeds voorbereid van het "socialisme naar het communisme" over te • •
gaan (++)

Deze zielen,die argeloos willen zy'n doen alsof ze vergeten,dat wanneer de za-
ken zo zyn,dat is omdat het Stalinisme slechts de uitdrukking is van de politiek,
niet van ec.n"r€alistische" proletarische leiding maar van d$ Sovj et-bureaucratie,
dwz, van een grote bevoorrechte sociale laag in de USSR,die de politieke macht
van het proletariaat aan zich getrokken heeft en die zyn positie van buitenspo-
rige voorrechten,bewaakt door een monsterlyk apparaat ter onderdrukking van de
Sovjet-massa's,heeft getheoretiseerd- tot het- "socialisme Op het punt ever te
gaan tot het communisme".

Deze laag kan noch een "socialistisch" bewustzyn hebben,noch een "socialisti-
sche" politiek voeren,maar zy aiet integendeel in de wereldrevolutie en de wer-
kelyke proletarische macht zijn doodsvyand*

(+) De geschriften en de politiek van -Lenin na de Revolutie en in het byzonder
tussen 1921 en. 1923 zyn veelzeggend voor het soepeler worden van zy'n gedachte,
zoals door de realiteit in de concrete problemen geëist werd.Wy zy'n reeds ver van
het schema,dat vóór de overwinning van de Revolutie en vóór de nauwkeurige er-
varing ontworpen werd.

(++) Zie o.a. de £eschriften van G.Martinet "Over de socialistische Staat" in de
REVUE INTEKMTIONALE,Qctober-December 1950.
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Door de rol van de .Sovjet-bureaucratie in het huidige historische proces en

in de internationale, arbeidersbeweging in het byzonder,heeft de liquidatie van
het kapitalistische systeem in een deel van Europa en van het imperialisme in•
Azië (een liquidatie, die voor alles vergemakkelijkt en mogelijk gemaakt is door de
interne ontwrichting- van het stelsel ,én dpor dé revolutionnaire druk der mas-
sa's, onder gunstige omstandighedenrde laatste oorlog) nog erger ontaarde over-
gangsvormen aangenomen,dan objectief noodzakelijk was,Aan de andere1 kant .VERHIN-
DERT DE DOOR DE STALINISTISCHE LEÏDÏNG: GESPEELDE ROL,EVENALS IN- DE USSR DE VRIJE
SOCIALISTISCHE ONTWIKKELING .VAN DIE VORMEN EN BRENGT ZIJ ALLE GEMAAKTE VEROVE-
RINGEN IN VOORTDUREND GEVAAlU . . . .; :" <

Voor een juiste oriëntering van de revolutionnaire marxisten is het echter
noodzakelijk zich niet alleen te herinneren,dat het objectieve proces ten slotte
de enig bepalende factor is,die alle hindernissen van subjectieve orde over-
wint,maar eveneens,dat het Stalinisme enerzijds zelf ook een UIT TEGENSTELLINGEN
GEBOREN en aan de andere .kant een. TEGENSTRIJDIG verschijnsel Vormt.. •

Alleen de Trotskistische ontleding,zoals zy in wezen door L.Trotsky zelf ge-
geven i s,maakt het mogelyk de concrete- dialectiek in hét Stalinisme, te begrypen,
zyn TEGENSTRIJDIG karakter en de AAN ZIJN AARD'VERBONDEN TEGENSTELLINGEN.

Het betreft hier geen misbruik yen- .de term dialectiek om indruk te maken,of
om een onvolledig Begrip nog duisterder te maken of om .zich een verkeerde uit-
weg te banen-uit een moeilyk terrein, '[ . .• " , ,

Een begrip van het Stalinisme is onmogelyk voor de vulgaire,mechanische of
eenvoudig'Cartesiaanse gedachte»Wy zien-voortdurend de mislukking van die ge-
dachte in de ledingen,de conclusies.en de vooruitzichten van al diegenen,'die in
het kapitalistische kamp of in de arbeidersbeweging proberen het Stalinisme te .
verklaren of het uit te^leggen. ' . - . . • , • . . - .

De'weerslag van een dergelijke ondoelmatige denkwyze doet zich in onze eigen
fy'en gevoeleri.-Ten overstaan van' verschijnselen als de vorming en dé ontwikkeling
van het Sovjet-graeï,s in Éuropajde Joegoslavische kwestie,dé huidige koloniale
revoluties of het regiem van Mao-Ts'e-TUng, zy'n de verwarring-en dé benardheid
tot binnen onze eigen beweging doorgedrongen^ ,

Zullen wij een expansie en een wereldpverheersing van het .Stalinisme meema-
ken?Kan dit laatste werkelyk hier en daar het kapitalisme omverwerpeH?Zunnen-de
Communistische Partyen een' revolutie leiden en doen zegëvieren?Kameraden stel-
len die vragen en raadplegen elkaar met een zekere ongerustheid -over de toe-
komst, en over de.soliditeit van onze ontleding van het stalinisme.

Die kameraden zouden echter veel minder ongerust en benard zy'n,indien zij
zich werkelyk en niet mechanisch de Trotskyistisehe .ontleding var/ het Stalinis-
me hadden eig.en gemaakt,en indien zy teneinde de huiĉ e verschijnselen te begry-
pen uitgingen van he,t volgende principe en de volgende overweging? OM AL DIE
VRAGEN. JUIST MiigCISTISCH TE 3ÈANTWOORDE|, IS HET NOODZAKELIJK,EVENALS VOOR ELK
ANDER SOCIÂ J, EN. POLITIEK BELANGRIJK VERSCHIJNSEL ZIJN ALGEHELE,' DIALECTISCHE
PROCES TE BEGRIJPEN EN ZIJN TEGENSTELLINGEN TE BEGRIJPEN.,ZOALS DIE ZICH NOOD-
ZAKELIJK 'ONDER. DE NIETO OBJECTIEVE VERHOUDINGEN ONTWIKKELEN:.

. Het spookbeeld van dei "yrereldoverliëersing van het Stalinisme" is die lieden
eigen;die by gebrek aan een juist theoretisoh begrip van het Stalinisme niet in
staat zy'n waar te nemen» da t de aan het karakter van•••'•ĥ t Stalinisme verbonden
tegenstellingen ,iri„ plaats van te verminderen en te verdwijnen naarmate het Sta-
,3,inisiae zich uitbreidt,zich in werkelykheid: op et-n ste^edg groter'schaal voort-
planten, en gijn-ondergang $eweeg zuiren.-brengen.En, dit op twee manieren: door de
terugslag van de ant-kapi_talistische overwinningen in de wer.ëld pp de USSR zélf,
waardoor het verzet .van de massa's tegen de bureaucratie zélf aangemoedigd
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wordt,en door op de lange duur de objectieve bestaansredenen voor de bureaucra-
tie,van elke bureaucratie,op te hèffen,naarmate het kapitalistische stelsel te-
rugwijkt en een steeds groter en economisch belangrijker deel aan het kapitalisme
ontsnapt en,georganiseerd wordt -als genationaliseerde economie en plan-economie,
die de snelle ontwikkeling van' de productiekraohten bevordert*

In de wonderbaarlyke opkomst van het Amerikaanse imperialisme,die óp de Ie
wereldoorlog volgde hVbberi de meeste slechts één van de aspecten van het proces
gezien:de expansie en de tendenz tot wereldoverheersing van Wall~Street,ïïet an-
dere aspect,dat wy juist op het ogenblik meemaken en dat bestaat in het feit,dat
die expansie tegelykertyd in de fundamenten van het Amerikaanse imperialisme "de
explosieve ladingen van de hele wereld" insluit,die de "grootste militaire,eco-
nomische,en revolutionnaire stuiptrekkingen" teweeg zullen brengen,wwelke die mn
het verleien ver achter zich zullen laten",dat heeft Leon Trotsky op tyd duide-
lijk begrepen.(+). .

Dat is een voorbeeld van dialectisch begrip van een verschijnsel,dat ondanks
zyn schyribare kracht en zyn historische eendags-suecessen IK WEZEN BERUST OP ON-
VERZOENLIJKE TEGENSTELLINGEN."

Het Stalinisme is een dergelyk verschijnsel.

Sinds het He Werekdcongres is onze beweging er in geslaagd het tegenstrydige !
proces van de Stalinistische expansie pp een "bepaald gebied beter te zien,en te
begrijpen:dat van de betrekkingen,tussen de Communistische partyen,daar waar zy
aan de macht zyn gekomen en de Sovjet-bureaucratie.Fundamentele begrippen(waar-
onder verscheidene overigens op zyn minst in ons theoretisch arsehaal van voor
de oorlog opgesloten lagen.) zyn opnieuw bevestigd,verhelderd,en ontwikkeld in de
documenten van de Internationale en de geschriften van de leidende kameraden,
aangaande het Sovjet-glacis,de Joegoslavisxhe kwestie,de Chinese revolutie,en de
crisis van het stalinisme,¥y hebben met reden de bijzondere nadruk gelegd op de
concrete dialectiek in d-'j betrekkingen^die bestaan tussen de Sovj et-bureauoratie,
de Communistische partyen en de" beweging der massa'ŝ waarby we de volgende hoofd-
ideën onderstrepen*Zowel de Joego^lavische kwestie als de koers en de overwin-
ning van do Chinese Revolutie,evenals ,de andere huidige koloniale revoluties
(Korea,Viet-Nam,Birma,Malakka en de Philipynen) hebben getoond,dat de Communis-
tische Partyen de mogelyk behouden ONDER BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN een revolution-
naire oriëntatie uit te werken,-dwz. zich verplicht kunnen aien een stryd om de
macht te ondernemen«GEDURENDE M HA.DE TIEEDE -WERELDOORLOG BLEKEN DIE OMSTANDIG-
HEDEN GEVORMD TE WORDEN DOOR DE BUITENGEWONE ONTWRICHTING VAN HET STELSEL" DER
HEERSENDE KLASSEN EN VAN HET IMPERIALISME EN DE REVOLUTIONNAIRE DRUK DER MASSA'S.

Onder de BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN,heeft de beweging der massa's die ter
plaatse slechts de Communistische Partijen heeft gevonden om zich te kanaliseren,
die partyen gedwongen verder te gaan dan hun loiding en vooral dan het Kremlin
gewild heeft,en zé heeft ze letterlijk naar de macht gedreven.(++)

(+) "De derde Internationale na Lenin" door Leon Trotsky,hoofdstuk over .de Ver-
enigde Staten van Europa.

(++) Ons OVERGAFGSPROGïtAM voorziet de mogelijkheid van dit geval.Het verklaart:
"Toch mag men niet van te yoren'de theoretische mogelijkheid ui t sluiten, dat
de kleinburgerlijke partyen, waaronder ook de stalinisten Donder invloed van
een geheel ongewone samenloop van omstandigheden.(oorlog,nederlaag,finan-
ciële ineenstorting,stormachtige revolutionnaire massa-beweging,enz.) ver-
der de weg van de breuk met de bourgeoisie op zouden kunnen gaa$,dan z.e
zelf zouden willen,"
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Door de zwakke weerstand en dikwyls het practische wegvallen van de vijand

(die*têmoraliseerd en inwendig ontwricht was) hebben de Communistische Partyen
ondanks hun opportunisme (Joego-Slavië,China) kunnen winnen.In andere gevallen
is de macht hun toegevallen door het binnentrekken van het Rode Leger (Europese
glacis) maar deze werd pas gemonopoliseerd en geconsolideerd na de breuk tussen
de Sovjet-bureaucratie en het imperialisme,en, het begin van de"koude oorlog1.'

Derhalve is het aan de macht komen' van de Bommunistische Partijen niet het ge-
volg van een bekwaamheid van het Stalinisme om voor de Revolutie te vechten EN
BHENGT DIT GEEN WIJZIGING IN DE INTERNATIONALE CONTRA-REVQLUTIQNNAIHE ROL VAN HET
STALINISME,maar het is het resultaat van esn buitengewone samenloop van omstan-
digheden,die hetzy de Sovjet-bureaucratie (geval van het Europese glacis),hetzij
bepaalde Communistische Partijen (Joego-Slavië,China) tot de greep naar de macht
gedwongen heeft. . . x

In het geval van het Europese Sovjet-glacis was de omverwerping van de econo-
mische en politieke macht van het kapitalisme en de installatie van de Communis-
tische Partyen in de regering voor alles het resultaat van de militair-bureaucra-
tische actie van de Sov j et-bureaucratie, waarbij de beweging der massa's een Se rail;
(Tsjecho-Slowakye) of byna geen rol gespeeld hebben.In het geval van Joego-Slavië
en van China is de greep naar de macht voornamelijk veroorzaakt door de interne
ontwrichting van de vijand en de buitengewoa» druk van de revolutionnaire
beweging der massa's.

Ik heb reeds in zekere mate in myn twee artikelen,in verband met de discussie
die wy' in. de Internationale over de Joegoslavische kwestie gehad hebben \
het klassekarakter van Joego-Slavië";"Joego-Slavië en de rest van het glacis")
de, pr-obIsmen behandeld,die betrekking hebben op de betekenis,de oorzaken en de
ontwikkeling van de hervormingen,die in het Sovjet-glaeis hebben plaats gehad.Ik
zal weldra in een speciaal artikel .op diezelfde .vraagstukken terugkomen.

De problemen,die- betrekking hebben op de betekenis,op de oorzaken en de gevol-
gen van de machtsovername in Joego-Slavlë en in China hebben wy reeds behandeld
in een serie documenten van de Internationale en in artikelen scan kameraden."
van de internationale leiding en van onze secties,waarby wy het licht lieten val-
len op bepaalde belangryke aspectpn:de invloed van de beweging der massa's op de
Communistische Partyen,die deze leiden'(by gebrek aan enige andere organisatie),
die ae onttrekt aan een volledige discipline onder de Sovjet-bureaucratie-jde mo—
gelykheid en op de lange duur zelfs de onvermijdelijkheid van een oppositie tegen
deze laatste naarmate deze Communistische Partyen een eigen massa-basis bezitten,
die ae in staet gesteld heeft voornamelijk met eigen middelen.de macht te vero-
veren,

MEN MOET NIET' ELKE OVERWINNING.,DIE DOOK DE REVOLUTIONNAIRE. BEWEGING DER MAS-

SÂ  S VAN HET "KAPITALISME EN HET IMPERIALISME BEHAALD WORDT,OOK AL WORDT DEZE BE-

WEGING GELEID DOOR COMMUNISTISCHE PARTIJEN,ALS ZUIVER EN ALLgEN EEN OyjM™2ï£

VAN DE SOVJET-BUREAUCRATIE BESCHOUVffiN, - DlT IS DE BELANGRIJKSTE LES,DIE WIJ UIT

£5 i2H2Ëiè!ï§2SÊ SÏÏSSÏil'SIï 531 NIESÏÏ!! CHINA VAN MAO-TSE-TUNG EN UIT ANDERE IN
GANG ZIJNDE AZIATISCHE REVOLUTIES HEBBEN GETROKKEN.

Wanneer men alleen maar het'geval van China onderzoekt is.men gedwongen,nu,
na de Koreaanse ervaring toe te geven,wat ik gedeeltelijk in myn artikelen over
de crisis van het Stalinisme(+) en over de Koreaanse oorlog (•+•+) naar voren heb

(+) "QUATRIEME INTERNATIONALE",Maart-April 1950.
(++) "De Tribune",no. 249.
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gebracht,nl.dat China niet de rol zal kunnen spelan van een simpele satelliet
van h-at ICremlin.maar veeleer van een deelgenoot,die in het vervolg de Sorjet-bu-
reauci-atie het medeleiderschap van de internationale Stalinistische hcwe^lng zal
afdwingen;; dat tuit mede-leiderschap eeh-ter esn ei cm en t is van or-tb-i.ndn.:rïg van het
Stfilinismo,dat' gebaseerd is cp de strikte toepassing van ie politiek van de Sov-
j e t~buroau.cratie( overeenkomend met ds belanden van. d&ae laatste); dat de rol van
China bij het inzetten van de oorlog in Kcrea en zijn. gedrag (dat .-aen uitsluitend
aaii hot Kremïin heeft willen toeschrijven) veel belangrijker en veel besliaFsncler
zijn gebleken dan nen had gsdaoht;dat China -3ich rpweï^t sis internat:! o r ai o jtir.cht
vaii de e er at a orde. dat het oneindig meer mogelijkheden-, heeft dan bijvporbaelü Joego-
slavië om esn oï3r,f.bgj:ikelijke rol te spelen tussen Moskou en üvas&ingtoiijdat dien-
tengevolge de ontwikkeling van China verschillend kan bly'k-jn te •siin VLJI die der
Sov,iet--bureauuratie,en machtige elementen van differentiatie in het Stalinisti-
sche kamp zal kunnen brengen.

Het mogelijke vooruitzicht van- e «n oorlog,die uit zou breken voordat het impe-
rialisme wezenlijk de voor. zichzelf ongunstige krachtsverhoudingen zou kunr.en wij--
zigcn,moet men stellen in het licht van heel deze ervaring tm ven al deze ove-r-
wegingen.Een dergelijke oorlog,onder dergelijke voorwaarden uitgebroken,zoa, zoals
wy resds aangpven,snel het k'arakter van een internationale burgeroorlog aannejien,
tenminste in Europa en Azd'ë.

Tegenover de pogingen van .de bourgeoisie en het imperialisme om de massa's te
mobiliseren veer eeu oorlog tegen de USSR,de "Volksdemocratdën",China en de an-
dere in gang zijnde-Aziatische revoluties}en om,- tie Communistische Partijen en hun
respectievelijke landen te vernietigen, zouden grote lagen antwoorden met de "op-
stand,de open strijd,de gewapende strijd,ds nieuwe Verzetsbeweging,die deze keer
echter een veel duidelijker klassekarakter zou hebben,,Het is mogelijk,dat' door de-
'ze reacties der massa's en in de chaos en verbittering, dl s «en.-dergelijke oorlog
snel zou scheppen, vers chili en «io Conmunistlsche partijen zich verplicht zouden zien
om,gedreven doe r de massa' s^odreven door hiin eigen "basis,een strijd aan te gaan,
die de eigen doeleinden van d? Sovjet-bureaucratie voorbij zou stroven.

EEN DEHGELIJK1 OORLOF SOU lif PLAATS VAÏÏ DS STKIJD.DÏF MOMENTEEL TEN NADELE
VAN HET liipEimiL-ISl'l.E PLAATS VINDT,TOT . STILSTAND TE. 3REÏÏQEN,DEZE NOG INTENSIEVER
EaKEN EN TOT ZIJN TOPPUNT'.VOERENtHij zou elk evenwicht verbreken, daarbij alle krach-
ten in de strijd brengen«I-IST REEDS BEaoNNElT PROCES VAK DE SPRONGSGEWIJZE OMVORMING
VAN ONZE MAATSCHAPPIJ VEHSNÏÏLLE1T; D:i.T PROCES ZAL PAS EINDIGEN MET DE INTERNATIONA-
LE OVERWIIM5G V AH KET SOClALISMuKET LOT 7AN HET STALINISME ZOU JUIST IN DIE
PERIODE VAN GIGANTISCHE OMWENTELINGEN GEUEGELD WORDEN.

Lieden,die wanhopen over het lot van dP mensheid,omdat het Stalinisme nog
voortduurt en zelfs .overwinningen behaa.lt,moten de geschiedenis af naar hun eigen

• kleinheid,3y zouden gewild hebben,dat heel,hot proces van omvorming van de kapi-
talistische maatschappij tot het socialisme 'zich voltrok binnen de grenzen van hun
korte" leven,opdat zy beloond soudan kunnen worden voor hun inspanningen voor ds
Revolutie.Wat my betvefb ik herhaal,wat ik reeds, in het eerste artikel,cat ik
aan de Joegoslavische, revolutie heb" gewijd,geschreteu heb s Do ze overgang zal waar-
schijnlijk eon gihelé historische periode van enige eeuwen .in beslag nemen,die ge-
vuld zal zy'n :net overgangsvormen eh overgp,ngsstelsels tussen het kapitalisme en
het socialisme,die noodzcikelykerwy's ten zeerste afwyken van de "zuivere" vormen
en normen, ' - • • , '

Ik weet,dat deze verklaring Bepaalde kameraden geschokt heeft en anderen als
springplank hec ft gediend om my'n "revisionisme" aan te vallen.

Maar wij ontwapenen niet,ER' IS REEDS EEN EEUW VOORBIJ GEGAAN SINDS HET COMMU-
NISTISCH MANIFEST EN MEER DAN EEN HALVE EEUW SINDS HET IMPERIALISME "HOOGSTE
STADIUM VAN HET'KAPITALISME".Het is gebleken,dat de loop van de historie inge-
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wikkel der is.bochtiger en langer- i n, c! au iia'de- verwachtingen .der n^nFsi
rechtmatige verklaarbare nei^in^ hobb^n de tjjv.ad-j.iuc te "-"orkoir'K-'r. ,<"l:U- h:-.n ^ch.oidt
\p.n huur dsnlen,I>3 beate m^rxiptc-r ..hc^bbc^ i'.ut / j j e r . wsten 'L-e voorkoken- T.j.ch. to vsr-
g i-3 s m.::!'r1; in.clc? slgr-inerre li/jrj.'v&n ^-a r'ntvnk.'.tej in^ jcrvar in as pcrïodèi ea ia r".8
concrete vormen.In de hüid'.i^e;' •••• • periode is in. tik' 'laart liet s Lrauegipcb. EORC:-
lyk.-* d->el do Kevolutie.de overname v?;i de wacht,de omverY'e.rj'ing van bet kapita-
lisme.Maar de .nachts overname in een land lusf-niet het lit-le vraagstuk op,3e voor-
waarden vjor een vrije ontwikkeling Haar het socialisme 'Tffj-ft-iio-g ingewikkelder en
nog moeilijker .'.üe voorbeelden van de U3!3E.:,van de •"7olksdemocratiön;l ,van Joego-Sla-
vië,\an China beatrijzen he.te

Het zou echter eveneens verkeerd zijn het belang te onderschatten van-de ge-
maakte •'/"orderingen-op de weg naar de omverwerping van het kapitalisme en de over-
winning der wereldrevolutie. •

,Zij die geloven op de ongerustheid en de benardheid van .sommigen tegenover
wat n en de overwinningen van het Stalinisme noemt te moeten antwo.orden met een
verkleining van de objectief revolutionnaire. betekenis van die feiten z;in ver-
plicht achter een anti-staltnistisoh sectarisme tot elke prijs zich te verschansen,
dat achter zijn offensieve eohijn,nauwelijks zijn gebrek aan vertrouwen verbergt in
het fundamenteel revolutionnaire proces van-ons tydvak,dat de zekerste wa.arborg
is voorSde onvermydelyke uiteindelijke nederlaag van hef Stalinisme,en .dat des te
sneller verwezenlijkt zal .worden,naarnate' da omverwerping, van' hst kapitalisme en
het imperialisme voortschrijdt,naarmate deze'een steeds trelangrykér de&l van de We-
reld za l bereiken. • "

DB ORIËNTATIE EN DK GANG VAN ONZE BEWEGING.
" "v

Onze huidige fundamentele oriëntatie., ko.iiit in wezé'n voort uit de analyse van
de periode,waarin wij stryèeri/JlT HET FüNDAMENTE-EL REVOLüTloroAIRE KiJUiKTËfi VAN
DEZE PERIODE. ' . ' / ' '

Wij klampen ons niet,uitsluitend vast aan één enkele episode van deze periode,
hoe belangrijk, deze ook zijn magjwyzeggen riiet:NTJ OF KOOIT;wy beschouwen geen en-
kele nederlaag als een nederlaag,die.de revolutionnaire vooruitzichten afsluit.
Een revolutionnair beweging laat de jeremiaden over aan de toeschouwers van de
strijd.- en niet ar n de deelnemers aan die strijè.Zij steunt vast op de revolutibn-

( naire vooruit zichten,,die objectief ,en reëel zijn,en probeert ze zoveel inogelyk -fee
versterken dotr haar subjectief gev/ichtj . ^ '

Zeker,het objectief revolutionnaire proces is niet automatisch en'men kan
zelfs op-het ogenblik nu de krachtsverhoudingen zich ten nadele van het imperia-
lisme ontwikkel en,niet categorisch bevestigen, dat de partij definitief gewonnen rs,
Zeker,het gevair bes-taat,dat een algemene oorlog uitgebreide vernietigingen tev-
weeg'brengt en .de socialistische wederopbouw van de mensheid nog moeili\jker,r.og

. ingewikkelder en nog langer aal maken,Onder de?e omstandigheden is de theoreti-
sche mogelijkheid van een verval tot barbarij niet uitgesloten.

Zeker,de politiek van de Sovjet-bureaucratie brengt al^Le tot nu toe verwezen-
lijkte veroveringen in voortdurend gevaar en kan een nieuwe verandering in de
krachtsverhoudingen tengunste van het kapitalisme begunstigen.

Maar wat etn werkelijk revolutionnaire beweging onderscheidt van een uiteinde-
lijk kleinburgerlijke tendenz is,dat de eerste zijn fundamentele, oriëntatie richt
op het doel van de Revolutie.en van het Socialisme,van het alternatief van de
practische,reële en niet theoretische mogelijkheden van de periode,deze mogelijk-
heden naar waarde schat, hè t revolutionnaire proce.s beschouwt in zijn objectief
opklimmende geheel en zich niet verliest in deze of gene tweederangs episode van
dit proces. •
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Sommigen zyn verbaasd geweest of zelfs verontwaardigd over onae plotselinge

verandering, zo dra de koers van de buitenlandse politiek van- Joego-Slavië* is gaan
afglijden in de richting van de "democratfsche krachten " van het imperialisme.In
werkelijkheid kwam onze verandering met een zekere achterstand op de plotselinge
verandering van de Joegoslavische politiek zelf,di© optrad onder invloed van de
internationale druk,die door de Koreaanse oorlog opgeroepen werd»

De verandering was allereerst een objectieve verandering in de situatie,bui-
ten ons.Hij betekende een nederlaag,hopenlyk een voorbijgaande,voor de Joegoslavisch
revolutie.Vanaf dat moment,vanaf die constatering was het voor ons geen zaak meer
om te treuren of te talmen en besluiteloos te bljjven.In de revolutionnaire perio-
de,waarin wij stryden,zullen er zeer veel ups en downs ẑ n,overwinningen en neder-
lagen,en wij richten onze fundamentele oriëntatie slechts op de wezenlijke koers
van deze periode,die gekarakteriseerd wordt door de groter wordende objectieve
vooruitzichten van de Revolutie,die zich ontwikkelt op de ruines en de crisis
van het kapitalisme en het imperialisme»

De politiek vande Joegoslavische leiders isoleerde en isoleert de' Joegoslavi-*
sche revolutie in de ondersteuning van de proletarische en koloniale massa's om.
zy'n verdediging tc-e te vertrouwen aan het "democratische" imperialisme,dat Milo-
van Djilas ntt met zoveel ongegeneerdheid ontdekt,

JFussen d̂ ze politiek en de onvoorwaardelijke ondersteuning van de strijd van de
proletarische en koloniale massa's hebben wy volkomen natuurlek de tweede term -
van het alternatief gekozen,die samenvalt met de algemene strijd voor de Wereldre-
volutie, waar van de Joegoslavische Revolutie slechts e'en ondergeschikte episode
vormt,Deze opvatting van onze oriëntatie en van ons gedrag,wordt juist van bui-
tengewone betektnis in deze etappe»die gekarakteriseerd wordt door DE GROOTSTE
SPANNING,001T GEKEND IS DE INTERNATIONALE KLASSENSTRIJD EN DE GROOTSTE DRUK OOIT
OP DE BEWEGINGEN EN DE INDIVIDUEN UITGEOEFEND.Deze druk is ongetwyfeld op het
moment oneindig veel groter dan direct na of gedurende de 2e wereldoorlog en HIJ
ZAL ZICH NOG VERSTERKEN.

Zonder een principiële en duidelijke lijn»zonder een vastberaden en revolution—
naire oriëntatie riskeren wij te vervallen in verwarring en in klein-buregerlyke
afwijkingen van allerlei aardipdie 'onze beweging ook in het Verleden gekenmerkt
hebben.

De leidende elementen van onze beweging moeten zich bewust zyn van dit gevaar,
van het zo te zeggen in".zekere mate onvermydelyk zijn van dit gevaar.Om die reden
leggen wy in de "Thesen over de internationale perspectieven'en de beweging van
de IVe Internationale" zo de nadruk op de noodzaklykheid onze programmatische
stellingname inzake de USSR,de Sovjet-bureaucra,tie,de Communistische Partyen en
de in gang zijnde koloniale revoluties opnieuw te bevestigen en later te precise-
ren.De ondervinding van wat zich rond om ons met de verschillende anti-gtalinisti-
sche tendenzen in de arbeidersbeweging afspeelt,evenals de nog veel belangryker
ervaring van de door de Joegoslavische CP ingeslagen koers toont duidelyk,dat men
zonder marxistische oriëntatie over dege problemetó .- in de huidige periode van
buitengewone polarisatie der klassekrachten - onmerkbaar objectief afglydt naar
het vyandige kamp,

Onze beweging is niet van nature "neutraal* tussen wat men de twee blokken
noemt,dat Van het imperialisme en dat geleid door de USSR,allereerst omdat de neu-
traliteit altijd objectief één van de antagonistische krachten begunstigt.Er is
geen zuivere "neutraliteit".Vervolgens omdat wij in de betrekkingen en vooral in
de conflicten van het door de USSR geleide'^lok" met het imperialisme het eerste
critisch ondersteunen,terwyl wy het tweede zonder reserve bevechten,Wij ondersteu-
nen de in gang zynde koloniale revoluties .ondanks hun stalinistische of stalinl-
serende leidinfeen zelfs ONVOORWAARDELIJK in hun strijd tegen het imperialisme,On-
ze beweging is onafhankelijk van de politiek van Moskou,van de politiek van de
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Sovjet-bureaucratie indie zin,dat zij gebonden is door die politiek,zy vereenzel-
vigt deze politiek niet met die van het internationale proletariaat en van de
koloniale massa's,maar zij bestrydt in tegendeel deze politiek in al zijn voor de
wereldrevolutie schadelijke en daaraan'vyandige aspecten.

Zonder dat wij al deze vragen opnieuw overdacht hebben,zonder dat wij ze opge-
helderd heboen in onae hoofden en ze beter hebben gepreciseerd zal het ons onmo-
gelijk zyn ons in de onmiddellijke toekomst te verbinden met de revolutionnaire
beweging der massa's,övenals aan de proletarische voorhoede,die in Azië en Euro-
pa, de Stalinistische of Staliniserende leidingen volgen;het zal ons nog veel meer
onmogelijk zyn om in de landen,die deze sterke invloed van die leidingen op de
massa's niet kennen,maar waar integendeel een sterke reaetionnaire druk van de
bourgeoisie, en van zyn reformistische agentschappen heerts,zoals in de Ver.Sta-
ten,in Engeland,in Cananda,in Australië,in België,enz,die druk te weerstaan en
niet onze duidelyke en vastberaden klasselijn te laten varen;het zal ons zonder .
dat vooral onmcgelyk zijn in het geval Van eenalgemene oorlog ons correct en effi-
ciënt te oriënteren,teneinde de overwinning van de revolutionnaire krachten op
het kapitalisme en in de loop van de stryd op de Sovjet-bureaucratie zelf te ver-
zekeren.

In alle gevallen,waarin het sectarische en machanisehe anti-Stalinisme,dat de
leiding met de beweging der massa' s heeft verward of dat het tegenstrijdige karak-
ter van het stalinisme,daaronder begrepen de actie van de.Sovjet-bureaucratie,
niet heeft begrepen,de boventoon in onze organisatie heeft verkregen,heeft dat in
onze beweging etn practische ramp teweeg gebracht en geleid tot de volledige poli-
tieke en theoretische desoriëntatie.Dat was het geval met sommige van onze bewegin-
gen gedurende de oorlog en bij zyn afloop in Europa.Dat was vMral het geval met
sommige 'stromingen van onze bewegingen in China en gedeeltelyk in Indo-China.

Zullen wij dergelijke vergissingen kunnen herhalen?Zullen wij kunnen leven,zy
aan zy naast een revolutie,die zieh ontwikkelt en die gewapenderhand het imperia-
lisme bestrydt en tegelykert|jd»gevoelige,veelal dodeiyke slagen toebrengt aan de
inheemse bezittende klassen (.zoals het geval is met de in gang zy'nde Aziatische
revoluties)en ons tevreden kunnen stellen met onze oude houding ^enover de Com-
munistische Partyen,die de revoluties leiden,van toen die par tij en, zuiver de po-
litiek van het ILremlin toepassend,samenwerkten met het imperialisme en de klas-
sevy'and?

Zullen wij de voorbereiding e.n de mogelijkheid van ec--n algemene oorlog onder o-
gen kunnen zien en daarby" .kunnen verwaarlozen om reeds nu toenadering te zoeken
tot de. basis ven de Communistische Partijen.die in verschillende belangryke landen
van Europa en Azië' nog de proletarische en koloniale massa's om zich heen groepe-
ren,die het meest geschikt zyn voor de stryd tegen de oorlog der imperialisten,
het meest waardevol in de strijd voor de revolutie?

Hoe zullen wy anders in staat zijn onze strijd te voeren tegen de oorl%^-STOor_
bereidingen van het imperialisme,die de stryd betekent voor de ontwa
en de overwinning op de bourgeoisie door de revolutionnaire massa>s?

Hoe kunnen wij anders hopen onze verbinding met de revolutionnaire krachten te
bewerkstelligen,die in die stryd zullen oplaaien en die zich onverajjdely'k in de
aanval op het k&pitalisme en het imperialisme zullen storten,en zo in de loop van
die stryd zelf ook nog tegen de Sovjet-bureaucratie te richten?

Hoe onverwacht,dat op het eerste gezicht ook mag schy'nen,de nieuwe verhoudin-
gen,waarin de Communistische Partijen in de Aziatische landen,waarn.n momenteel
een revolutie plaa,ts vindt, zich bevinden, dicteren ons als algemen^ hoveling t-1 gr-
over hen grosso modo,die van een LINKSE OPPOSITIE,die hen een CÏUïISCEE ONHBItSTEU-
NING Verleent.Dat brengt by voorbeeld met zich mee,dat onze beweging in China,na
de overwinning van Mao-Tse-Tung,in plaats van deze overwinning te negeren en te
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vèrkeleinen en door te gaan de Chinese CP "aan te vallen op de banis,die absoluut
juist was tijdens de verraderlijke politiek van die p ar tij (toen 2ij ziöli onderwierp
aan de politieke leiding van de bourgeoisie en samen-werkte met Tsjjang-Kai-Sjefc),
naar myn mening de volgende taal had moeten, spreken tot de Chinese massa's;

DE Chinese CP is aan de macht gekomen gedreven^gedragen door de revolutionnai-
re beweging der massa's,profiterend van de vér-gaande interne ont-
wrichting van de inheemse bezittende klassen en de zwakheid van het imperialis-
me,en nadat zij verplicht is geweest in de loop van de gebeurtenissen en onder
de druk van de massa1 schaar politieke lyn»die haar by de Revolutie in China
onderwierp aan de politiek van de bourgeoisie,gedeeltelijk te wijzigen.Dit vormt
een belangryke zege en opent de mogelykhelen tot voorwaarts gaan van de Revo-
lutie en tot aijn uiteindelyke zege door de instelling van een werkelijk demo-? .
oratische macht van de Chinese arbeiders en arme boeren.Want het verzekeren,
van,het proletarisch karakter van de macht blijft het sleutelprobleem van de
Revolutie. - W\),ï!rotskyisten,die steeds de theorie verdedigd hebben,dat de
Chinese revolutie slechts de theorie verdedigd hebben,dat de Chinese revolu-
tie slechts kan overwinnen onder de politieke leiding van het proletariaat en ,
van zijn revolutionnaire voorhoede, zullen de verwezenlijkte veroveringen ver de- ^
digen,evenals elke stap,die gedaan ' wordt in de richting van een democra-
tische macht van de Chinese arbeiders en arme boeren.Wij verlenen critische
steun aan de Chinese CP een aan de regering van Maq-Tse-Tung en wij eisen ons
legale bestaansrecht pp als Communistische stroming van de arbeidersbeweging.

Een dergelijke verklaring en een dergelijke houding,zouden de kans hebben begre-
pen te worden door een aantal verstandige elementen van de revolutionraire voor-
hoede in China en door elke bewuste proletariër en zou dé leiding van de Chinese
CP voor het volgende dilemma plaatsen: hè t zij ons legale bestaan aanvaarden,hetzij
ons tot de illegaliteit dwingen,hetgeen haar bureaucratisch en stalinistisch ka-
rakter zou aantonen. - *

In Europa,waar de Communistische Partijen de proletarische massa's hanteren om .
het succes van de buitenlandse politiek van de Sovjet-bureaucratie en zijn specia-
le dpeleinden in elk land te ver zekeren, en geenszins strijden voor de Revolutie
is de greep naar de macht,is een dergelijke politiek tegenover die partijen natuur-
lijk uitgesloten.Het is daarentegen een belangrijke plicht voor al onze organisa-
ties,die handelen in landen.waar de meerderheid van de arbeidersklasse de Commu-
nistische Partyen volgt,toenadering te zoeken tot de basis van die partyen«zich
in elke mogelijke, eenheidsfrontactie tegen de oorlogsvoorbereidingen van de impe-
rialisten met die basis te verbinden en hun te wy'aen op de revolutionnaire moge-
Ijjkheden van deze periode,die de Stalinistische leidingen bewust voor hen ver-
bergen. DICHTER BIJ DE BASIS VAN DIE PARTIJEN,dat is in al die landen onze leus,
die voortkomt uit dé ontleding van de toestand en uit de vooruitzichten.

In de landen,waar het Stalinisme practisch niet bestaat of een geringe invloed
op de massa's uitoefent zullen onze organisaties proberen in de komende jaren de
voornaamste leiding van het proletariaat te worden;in de "Ver.Staten,in Engeland,
in Duitslanden Canada,in heel Latijns Amerika,in Australië,in Indonesië,misschien
in India.Daar,veel meer dan in de landen,waar de Stalinistische invloed nog
heerst ligt de VOORNAAMSTE ONMIDDELLIJKE TOEKOMST VAN ONZE BEWEGING.

' Sommige van die landen spelen een sleutelrol in de internationale situatie en
blijven door de -stand van hun economische ontwikkeling uitverkoren landen voor de
socialistische opbouw: de Ver. Staten .Engjedand jDvd. t si and. De toekomst is in deze
landen voor het stalinisme versperd»
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Do ontwikkeling van onae beweging in de Ver. Staten in het bijzonder zcu de he-
le loop van de internationale arbeidersbeweging beïnvloeden en zou de crisis en
de ontbiading vani.het Stalinisme var&nellen.

Andere varirnten zyn natuurlijk mogelijk, .zoal s die, die aich op een bepaald ogen-
blik voordeed tydena de opgaande koers van de Joegoslavische r evolutie, voor de
laatste koerswending van haar leiders;Het is moeilijk precies de vormen te voor
.zien, waarlangs de versterking van do bewuste revolutionnaire stroming aal plaats
hebben, en de vormen, die de onvermijdelijke ontbinding en uitschakeling ven het Sta-
linisme zullen aannemer. .ile t is eveneens moeilijk alle tactische ontwikkelingen te
beschreven, die on^e beweging te hulp aal roepen om aiüh beter met de massa's te
verbinden en om voorwaarts te

Sinds de afloop van de oorlog en vooral siüds het He Wereldcongres van onze
Internationale heeft onze beweging onmiskenbaar vorderingen gemaakt. Zy komen tot
uitdrukking in de besliste Iprouk van hat merendeel van onze orgmisatiec met een
illusie vaxi revolutionaire activiteit buiten de werkflyke massa-beweging en ha&r
by'zondeheden ir. elk land| in het werkflyh bewuste zoeken, jowol door de kaders
als door de leden gevoeld, naar de toegangsweg naar de beeveging der siassa's in
elk land of naar belangrijke stromingen daarvan; in het geduldige en methodische
en langdurige werk, dat ia die stromingsn ondernomen wótdt om een revolutionnaire
differentiatie in hun ryeri te weeg te brengen, naar de mogelykheden,gerypt uit
hun eigen ervaring en uit de objectieve voorwaar den ;ih de voortgeschreden prole-
tarisering van onze organisaties en van hun leidingen» die de zekerste waarborg
is voor de toepassing én voor de voortzetting van e<=?n dergelyke politiek H&.&T
de klasse, mét de klasse.

Me vorderiïi£en zy'n mogelyk gemaakt door de betrcuwbap.rheid van onae theore-
tischë oriëntatie, door de onverwoestbare heditheid van het Trotskyisme en dank-
sy het revolutionnaire karakter van die periode«.De versterking van dit laatste *
in de komende Jare.n,de groter wordende revolutionnaire vooruitzichteïi beheersen
meer en meer ons revolutionnair optimisme en ons absoluut vertrouwen in de toe-
komst van het Trotskyisme, de bewuste uitdrukking van de Communistische stroming
van ons tijdvak.

Januari 1951
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Kameraden» .• • „ ' .
Hoe de komende regering er ook uit zal *Leö'«n ding is zeker, dat het

bewapeningsprogram mede^datik zij de steun van de leiders van dg ff. v* d. A« fln
het K «7.1. de arbeidersklasse in ITedejlÊind in .de, grootste armoede zal «sndai*-
dompelen. .

Voor bewapening zal in het komende jaar 1.500 millioen worden uitgegeven?
de subsidies op de levensmiddelen zullen met 300 mi Ui o on worden verlaagd, ter-

ook het wningbouw-progrsm a.ter$ zal worden ingekrompen,

Vülgens de berekening van "het Jgaawl" (6 Maart) zullen hieafllotiT de
kosten 'van het levensonderhoud met 5f stijgen; en vervolgt "het parool" het
ligt niet in de bedoeling om deze stijging docrr een loottsveaSioging goed te
maken. , .- ;,. , - > " _

Ka dé enorme .stijgingen van de ;textielprijzen en schoenen, zê$p
komdigt nu Bomme (van het kwart jet ) ' verhoging öan van de suiker, het
en de margarine, *

Afgevaardigden, ao kan het niet langer door gaan!
Hiertegen dient de gemeenSQhapp'eliAkG gtri jd georganiseerd, te worden!

Bat de (komende) regering d©2?er -plsoonen van de bezittende klasse kan
doorvoeren wordt vooral mogelijk gemaakt dooT de steun van de leiding van
het ïï«?.7., dat ruim ^g^OOO1 leden^georffljoiseerd L heeft».

Kameraden, do stakingen van het vorig, jaar hobïren ons vooral galeerd,
- dat alleen fiooy de groo-tjat mOK^li.lke eenheid - m met eisen waarachtoT de
gehelo Federlandscho arbeidersklasse i zdloh kan stellen -^ het mogelijk zal

zijn d© bözitters ,en hun handlangers o«n halt toe to rooptin,

Is de cis van *?% locmavcrhogin^ de, juiste eis?
Be koston van hot levensonderhoud zi:in na do_jtvTOQd-i^ f ooi van jfo mot veel meer
geetogen dan 5$ o» adlon na do afschaffing van do laatste subsidies nogmaals
met 5$ stijgen.

Is do oi s van oen abeolicbo .piijsatgp: juis-fc?
Do prijzen van de belangrijkete' gr«mtótof£on on' artî 0!611 worden Tooiral 0p de
wereldmarkt docrx Amerika vötstgcstoïd. Alloen dopper subsidies ZOTÜ de *egoring
de pccijaran fcunnon handhavcnè lïaax tlè laatsto sttbsidi<5s TOsrd'on ntc afgeschaft.
Be eis van.esn.jgrijsstop is pan el̂ . van ho-fe,Hty,T., JbestonT oyergsncmen on diont

gaa d<a _ajPbcidorè'van fle atrl.l af "to

Hot qjLgen van een dordG fooi v a n » ^ on prijgsto' i absoluut

In ̂ ^ de ee rato ^ plagte ̂ ^^diont ^_^TirJ^<^^.s ^(i^a^ tQ •vm.TAen. ou- grond van d^q
^sten van het lev^^ onggyëey @Q Kulflcn por wsofc zijn.
j9Krbij dient onvoo-rvraard^elijk bedongen te vTordon dat dit basislQ.Qi^jsteodg
agaogapast dienj-. te wordon aan de prijssti jggingon.

De eis van do gliMendo loqgischaa^worat dotyr do Fransa vakbonden (aara-
gesloten bij de C.d.ir, y voaracMlIcnde Engelse on Aaaorikaaniao vakbonden _pteqd:g
to practilk gebracht on hoeft tot .ole uccVsggn



» dient &p baais van dazo eisen onderhandelingen vo&g fes stollen
vftp, L5,bf Iu3^jy«-

"afin v , L , «-
TBPF in de bedrijven dienen daze eisen mot d& ÏT,7« V. -arbeiders "besproken to
worfon.eai onjvooaratol aan de loiding van het ÏUT.T, per manifest bekend ge»-

ïïe Botterdamsche arbeiders fvoofel in de hayonj georganiueead in het O.V.B
dienen hierbij betiol^cen te worden. Op basis van de hierboven gesteld* eisen
dienen ook onderhexidelingen mot de loiding van het. JUT,B» govocafd te worden.

Toorwaa-rdo voor de gemeenschappelijke strijd is voocral, dj.t de Bpttor"
on jtostsrdamge havenarboidorg - hge ocrk googgarp-geüitó .- schottdor aan

Behouder aoetqa.
, geon stap meer terug» f

Togen d© bowapeningsplannen vto de bourgeoisie on de regeling dienen
gemeenschappelijke strijd te stellen,

het QGj&eidsf remt tegen de tjegdtterg en de ró^srlngf

OFTREéEM ; _YAtT H.V.T.-erg. 3g.Y>C.^ers en OéV.B-e'rs CT DE_
IH SE 1EDHTJVM EU OF' STBAAf .
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A A N D E N E D E R L A N D S E

Het is nu bijna zes jaar geleden, dat de verschrikkelijke oorlog eindigde, en
reeds thans is men wéér "bezig zich in snel tempo op een nieuwe oorlog voor te
bereiden. De kapitalistische maat schappij, waar in geproduceerd wordt naar de winst
en niet naar de behoefte der brede massa' s, kan U geen verzekerd bestaan waar-
borgen, nog minder vrede en welvaart. Dit kapitalistische stelsel heeft in wezen
voor de mensheid afgedaan en moet door een beter vervangen worden. Daarom stel-
len wy U voor, om tnet ons de strijd te voeren voor een maatschappij 9waarin men
vrede en welva&rt zal kennen, waar geproduceerd wordt in het belang ven ieder.
Dit is de socialistische maatschappij, waar de morele en sociale rechten geëer-
biedigd zullen worden.

Kunnen wy dat verwezenlijken, dan kan de regering en de bezittende klasse
geen oorlog voeren. En dat is wat wy in de eerste plaats thans moeten voorkomen.

De stryd voor de socialistische maatschappij betekent in de eerste plaats:
stryd voor de verbetering van de levensomstandigheden der werkende massa' s, De
vele millioenen,die nodig zijn voor de bewapening moeten uit deze massa's ge-
perst word,en en hun daarojtt terugdrukken op een hongerpeil. Naarmate de stryd te-
gen de oorlog, op deze wijze gevoerd aan kracht toeneemt, zal het do bezitters
moeilijker wprden hun alles vernietigende oorlog te ontketenen.

De katholieke an protestant-christelijke werkers zullen waarschynlyk op dit
moment nog zeggen, dat dit alles te materialistisch is. Niets is echter mineer
waar! Is het niet Uw godsdienst die naastenliefde tot grondslag heeft?

De leden van de Pv4& zullen aanvoeren, dat de arbeiders nog niet ry'p genoeg
-zy'n.In werkelijkheid betekent een dergelijke redeneringïhet paard achter de wa-
gen spannen.Tftant ziĵ die de productiekrachten controleren, zijn in staat de mas-
sa's op te voeden, Iets wat in de huidige verhoudingen onmogelijk is. "Wil men de
mensheid opvoeden in gemeenschap s zin, dan moet ook de productie door die gemeen-
schap beheerd worden. Daarom mo^t de eerste eis van het werkende volk zyntONT-
EIGENING VAK' HET PRIVAAT-BEZIT DKR PRODUCTÏEMIDDELENINoch de PvdA, noch de CPN
hebben deze eis gesteld of s-y'n bereid deze eis onder de massa'.s te propageren»

Het is bekend, dat de PvdA en ZVP,CHU en AR de werkers afhouden ven iedere
strijd voor een betere samenleving. De leidere van de CPN, die zich tooien niet de
opschriften "Communist" en "Russische Revolutie" zijn slechts agenten van de
Stalinistische bureaucratie, en zyn om die reden, ondanks hun radicale frases,
niet bereid en in. staat de- stryd voor een betere maatschappij te leiden. W.y le-
den var). de; Nederlandse Sectie van d(- Vierde Internationale" zyn bereid om met'
U te spreken over -de organisatie van deze stryd. Wy manen niet de enige te zyn
die de waarheid bezitten. Wij vragen U slechts naar ons te luisteren en onze
woorden te overdenken aan de hand van Uw eigen ervaringen, Ook zullen wy gaarne
naar Uw argumenten en ervaringen luisteren, ' _.

Wilt gy U op de hoogte stellen van- ons program en onze stryd leest dan ons
orgaan DE TRIBUNE,, die één maal per veertien dagen verschy'nt en slechts 10 cent
per nummer of 65 cent per kwartaal kost.

Doe het nu! Blyft niet langer ter zijde staan!

Afdeling Den Haag.
REVOLUTIOMAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ

Nederlandse Sectie der VIERDE INTERNATIONALE.

Ondergetekende wenst: Inlichtingen omtrent de Rev, Comm. Party.
Enige proefnummers van de TRIBUNE
Het OVERGANGSPROGRAM der IVe Internationale. .

adres. ......»,.. ............... . . . . .Naam. ............. ....... ,„„,,., ...... ,.

Opzenden aan het Secr. der R.C,P. (afd.Den Haag).
W.F.Dolleman9Vreeswykstraat 689 ,-Den Haag»
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Hierbij wordt U - wellicht ten overvloede - toege-
zonden, een afschrift in duplo van een onder de bestuursleden
van de R.C.P. verspreid geschrift over de strijd in Korea, de

politiek in Joegoslavië en de wereldvrede.

Aan B.V.D.

*/>";,



A F S C H R I

KOKBA, JOEGOSLAVIË SK DS Vffl

Wuaar̂ z_ijn wij aan_ toe?

Wij, de ondergetekenden, J. C as sou, 3 •Rogge en K.
Zilliaous, hebben sedert het einde van de oorlog in onze respec-
tieve" vaderlanden, Frankrijk, de Verenigde Staten en Engeland,
steeds hard gestreden tegen de koude oorlog en de bewapeningswed-
loop, tegen het dode punt in de uitwerking van de vrede en tegen
het afglijden naar een ramp. Wij hebben steeds met klem beweerd,
dat beide partijen verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie
en dat de vrede slechts kan worden bereikt door onderhandelingen,
tijdens welke beide kampen bereid zouden moeten aijn tot compro-
missen en tot het doen van consessies.

©ns standpunt is niet gewijzigd. Vij zijn nog steeds
van mening, dat in onze drie landen de eerste plicht.van hen,
die de vrede willen is, zich te verzetten tegen de koude oorlog
en tegen de bewapeningswedloop, en de opening te eisen van on-
derhandelingen ter bereiking van een algehele regeling op basis
van het Charter der Verenigde Naties, met de Sowjet-Unie en haar
bondgenoten.

De oorlog in Korea heeft op tragische wijze en plot-
seling duidelijk gemaakt hoe dringend en hoe noodzakelijk het is,
dat er overeenstemming bereikt wordt tussen de grote mogendheden,
die uit hoofde van hun permanent lidmaatschap van de Veiligheids-
raad, gezamenlijk de verantwoording dragen voor de wereldvrede.
Als men wenst, dat het Koreaans conflict niet overgaat in een
wereldoorlog, moet het beslist beëindigd worden door een overeen-
komst, getroffen door de westelijke mogendheden, de Sowjet-Unie en
China en moet dit accoord geba^seerd fcijn op de beginselen, de oog-
merken en de verplichtingen, die voortvloeien uit het -Charter der
Verenigde Naties.

Wij geven ons ten volle rekenschap van de ver-
schrikkelijke gevaarlijkheid der huidige situatie en van de zeker-
heid, dat de versnelde bewapeningswedloop evenals de spanning en
het wantrouwen over en weer, er toe zullen leiden, dat ieder ge-
schil tot een crisis en iedere crisis tot een gevaar voor de wereld-
vrede zal worden. Tenzij het tijdig wordt verlaten, zal het poli-
tiek beginsel van het evenwicht der krachten evenals de bewapenings-
wedloop er nogmaals, als steeds in de geschiedeniö, uiteindelijk
toe leiden, dat de mensheid in de oorlog wordt gestort. Maar wij
geloven niet, dat zij, die verantwoordelijk zijn voor de buiten-
landse politieke - en dit geldt zowel voor de Sowjet-Unie als voor de
Verenigde Staten, een wereldoorlog wensen. Wij zijn er zeker van,
dat hun volkeren vrede wensen.

Daarom hopen wij, dat het Koreaanse conflict geregeld zal
worden door tussenkomst van de Verenigde Naties, met actieve mede-
werking van de Sowjet-Unie en China zowel als van de westelijke
mogendheden. De enige mogelijke basis voor een regeling is de eer-
fdediging over en weer door beide partijen van de in het Charter der
Verenigde Naties opgenomen verplichting om niet tussen beide te ko- i
men, in de binnenlandse aangelegenheden van andere Staten.ïen accoord!
van de mogendheden ter zake van het Verre Oosten werpt onmiddellijk l
de vraag op, van een andere overeenkomst eveneens door hen gesloten :

langs de weg van onderhajndelingen en compromissen betreffende het i
Midden-Oosten en Europa. Daarom kan het Koreaanse conflict, als het
niet de aanvang is van de derde wereldoorlog, door onderhandelingen
over een algehele regeling, tot het begin van het einde van de
koude oorlog worden.

- De -
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De specifieke vraagstukken, die de grote gewapende kam-

pen in ïurepa, in Azië en in de Yerenigde Naties verdeeld houden,
zijn in wezen niet moeilijk op te loêsen. Wat ze tot dusverre onop-
losbaar maakte, is de omstandigheid, dat zij telkens weer het vraag-
stuk van de verschillende houding Oer Yerenigde Staten en der Sowjet-
ïïnie ten opzichte van het communisme opwierpen. D I T probleem
ligt ten grondslag aan de oorlog. De ferenigde Staten neigen er^toe,
agressie te vereenzelvigen met communisme en dat komt, omdat, zij
menen, dat alle ernstige maatschappelijke en coloniale moeilijk-
heden, in welk deel der wereld zij ook optreden, hun oorsprong
nemen in het gestook der communistische partijen. Zij beschouwen de
communistische partijen als agenten van Moskou en de communistische
regeringen als ©pgedwongen aan de volken en met geweld door de
Sowjet-Unie gehandhaafd.

De S©wjet-Unie neigt er toe om iedere weigering van welke
communistische partij ®ok om haar orders bij de Sowjet-leiders te
halen, gelijk te stellen met agressie. Dit komt, omdat zij het
proletarische internationalisme vereenzelvigt met toewipding jegens
de Sowjet-Unie en de toewijding jegens de Sowjet-Unie me$ algehele
en onherroepelijke aanvaarding van de voorrang van het Politieke
Bureau der Communistische Partij der USSR, lik harer maakt politieke

C ' gevolgtrekkingen overeenkomstig de eigen visie op de situatie en
handelt diejaovereenkemstig.

De Amerikaanse pelitiek bestaat in de grond der zaak
hierin, dat aij het recht opeist om te interveniëren in de binnen-
landse aangelegenheden van andere staten met het doel het communis-
me te bestrijden. Anderzijds bestaat de Sowjet-politiek hierin, dat
zij het recht ©peist ©m te interveniftrea in de biianenlandse aange-
legenheden van ajadere staten met het doel er de communistische par-
tijen te kunnen leiden-r

leae concurrerende aanspraken zijn even weinig in har-
ffi@nie met het ?Charter der Yerenigde tfaties als zij ©verenigbaar
zijn met te handhaving vam «Je vrede. Ie,ier kamp, beweert^ dat zijn
pfelitiek beslist ja0©t»akélijk is v©ér de verdediging tegen de poli-
tiek van de ander, die hij aks vastgelegd en ©nbewee^lijk bes®M©mwt
en die 'Mij do©r onderhandelingen of tegenmoetkomendheii jaiet wijzig-
baar acht. Als beiden gelijk z©mden hebben, zom een |overeenk©mst van
"leven-eja-laten-leven* tassen de kapitalistische es e©sim&ialstiseM©
wereli ©nmegelijk en de ©orlêg ®mvérmi|aelijk zijja. &elmfek4f Mebbeja
beide ©jagelijk. Het alle soverkeersende " moment ija beiier p@litiek ie

Ô  de Tees v@®r êie anfler. Yermiiidefiiig van eisen bij de een ».0m een
©ve^eenkomstige wijzigijag bij de ander met zieh brengen. Beider po-
litiek meet aan kant worden gedaaii, v?il de mensheid 4e vr̂ ée deel-
a@htig kannen werden* :

Daarom is het geval J®eg©ólaTifl van z© ©pmer!ke3|l|k belang
en van zo grote betekenis. J©ëg©,sïavii is geworden tot e@ji ijaterna-
tiojaaal Bt@rmaehtig eeatnam wegens de s@-Jaerp|if van Met ©ojafliet, dat
&i~* laad tegenover de S©wj@t-UMie en teaar b-ëna gene ten stelt^ Bit
o^afliet breagt seherp de fuMafeejatele kwestie jaaar v®re% iie Ie
oeraaak is van de fclëof-,. die ê©st en ¥est scheidt, ïevens b^at de
J©eg®slavis@he situatie gelegejaJaeid om ©en ©ploseing y@©r éat
bleem té viMen en aléae 0m de v©®rnaamste MMerpaal v®®r ©era

uit de weg te raiaëja.

Be feiten en fee t

Wij feebbem alle drie en Qjaaf&ankelijk van elkaar naiat
Met @®nfli®* «et d© Sewet-i'id.e was.
en wij feebbeia, t©en wij' ija élit laai waren, vcid@eMe gezien $m i-m
staart te zijn, ©me, een denkbeeld vam de toestand te vormen* Wij
alle drie, elk v@©r zi@'fa,,;,t®t ie slets©m gekomeja, dat het B^wjet-
^j^^slayiseh ®-®'j^lif*."^iiEL0iipiSle kwestie raakt, die in Met Mart

' ^^R%*"^ ** f^A'jÉffèl^ing betreffend© de k©mde o©r!L®g ©B ia
f mms W9m&& verwaarl®©sai , alö mes nagaat k®@ I^t'aaft

. T^ fl e t*Mé Ie gesteld* Wij a®Meja Met. daar wM 'ieder
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in zijn land en op het internationale plan sedert tal van garen
actief hebben deelgenomen aan de strijd voor de vrede, onze plicht
openlijk te verklaren, waarom wij van oordeel zijn, dat de strijd
voor de vrede, zo hij met succes bekroond zal worden, de feiten, die
samenhangen met het Sowjet-Joegoslavische conflict, eerlijk onder de
ogen moet zien en er moedig de juiste politieke conclusies uit moet
trekken. Wij wensen de aandacht te vestigen op de dringende nood-
zakelijkheid voor de beweging ten gunste van de vrede om in het geval
van het conflict tussen de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie, hel-
derheid, werkelijkheidszin, moed en onafhankelijkheid aan de dag te
leggen op het stuk van het communisriie, opdat aan de mogelijkheid
van een algehele regeling der Koreaanse kwestie zo snel mogelijk
onderhandelingen ter bereiking van een algehele regeling kunnen
worden verbonden.

Allereerst de feiten:Joegoslavië is een staat, geregeerd
door een communistische partij middels een Volksfront op brede basis
en een gekozen parlement. Joegoslavië bouwt het socialisme op
marxistiseh-lenistische grondlagen op. De industrie werd gena-
tionaliseerd en de landbouw geeollectiviseerd, en zulks sneller dan
in andere socialistische Staten. Het Vijfjarenplan wordt uitgevoerd
ondanks de grote schade, veroorzaakt door de Sowjet-Cominformistische

''• boycot. Het regime, dat in zijn conflict met de Sowjet-Unie een beroep
doet op het beginsel van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren in zijn
verzet tegen het autoritair beginsel, wordt er door de innerlijke logien
der situatie toe gebracht, meer en meer als integrerend deel van de so»
cialistische maatschappij, die het bezig is op te bouwen, de politieke
vrijheid en de democratie zoals zij worden begrepen door die mannen in
het Westen, die waarlijk gesteld zijn op de democratie en vrijheid, naar
voren te brengen.

In internationale aangelegenheden is de Joegoslavische
regering gekant tegen blokvorming en allianties en steunt zij op het
Charter der Verenigde Naties, inzonderheid op de beginselen van ge-
lijkheid, van non-interventie in de binnenlandse aangelegenheden en
van vreedzame regeling van alle geschillen. Zij heeft geen enkele po-
litieke of militaire verplichting aangegaan jegens, noch enige econo-
mische concessie gegeven aan een der Westerse mogendheden. Zij heeft
in de Verenigde Naties een onafhankelijke politiek gevolgd, waarbij zij
vaak eigen voorstellen ter tafel bracht en haar stem vaker in gelijke
zin als de Sowjet-Unie dan als de Westerse mogendheden uitbracht. De
Joegoslavische leiders hopen, dat zij, hun onafhankelijktae±± status voor

(_ '* onbeperkte tijd zullen kunnen handhaven op grond van wat zij noemen de
"tegenstrijdigheden" in de huidige situatie, wegens de natuurlijke rijk»
domtnen van hun eigen land, op grond van de moed en de eendracht van hun
volk en de waarde van hun nationale kaders. Zij betogen in het bijzon-
der, dat, hoewel de Sowjet-leiders op het ogenblik Joegoslavië vijandig
gezind zijn, het feit alleen van het bes t aar* der Sowjet-Unie als socia-
listische wereldmacht alsmede van andere socialistische staten Joegosla-
vië in een sterker positie brengt dan het geval zou zijn, indien dit
land de enige socialistische staat ter wereld zou zijn. De vraag waarom
het conflict draait, is eenvoudig, en wel of de Communistische Partij
der Sowjet-Unie al dan niet gebruik zal maken van de macht van de Sow-
jet-Staat om de Joegoslavische Communistische Partij te dwingen, haar
leiders te zuiveren en te disciplineren en om haar organisatie en poli-
tiek zo te wijzigen, dat zij in overeenstemming zullen zijn met de
Sowjet zienswijze.

De leiders der Communistische Partij der Sowjet-Unie, die
tevens de leiders der Sowjet-regering zijn, betogen niet slechts, dat
het de plicht der Joegoslavische Communistische Partij is om hun raad
te aanvaarden, maar bovendien pogen zij dit betoog kracht bij te zetten
met alle middelen behoudens de oorlog, en vooral met economische boycot,
gedeeltelijke verbreking der diplomatieke relaties, opzegging van ver-
dragen van vriendschap en bondgenootschap en officiële propaganda over
alle radiozenders van de Cominform, die het Joegoslavische volk opwekken
om zijn regering ten val te brengen. De andere communistische partijen
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keuren deze aanspraak en de gebruikte methoden om Joegoslavië te dwin-
gen, zich te onderwerpen, goed.

Sen bijzonder weerzinwekkende trek in de propaganda der Comin-
form is het voortdurende gezanik over het thema, dat Joegoslavië speel-
bal en militaire basis zou zijn geworden van het Anglo-Amerikaanse impe-
rialisme-, dat het wapens en officieren van het Westen zou krijgen, zich
zou voorbereiden op een aanval, enz.... In enige dezer officiële uitzen-
dingen werd Joegoslavië zelfs met Korea vergeleken en het dreigement
geuit, dat zijn "agressie" jegens zijn buurlanden even hard zou worden
gestraft als de"agressie" der Zuid-Eoreanen tegen de Noord-Koreanen. Men
beweert zowel in het Westen als in Joegoslavië, dat deze oorlogspropa-
ganda vergezeld gaat met troepenconcentraties en concentraties van voor-
raden en uitrusting op plaatsen nabij de Joegoslavische grens in de aan-
grenzende Cominformlanden en vooral in Bulgarije.

Deze laatste bewering kan noch ontkend noch bevestigd wor-
den daar de regeringen der buurstaten van Joegoslavië, en zulks in tegen-
stelling tot wat de Joegoslavische regering zelf doet, vreemdelingen
niet toestaan, ter plaatse een onderzoek in te stellen naar die beschul-
digingen.

Maar wij merken op, dat:
a) De regering de uitnodiging steunde van het Joegoslavische

Comité voor de Vrede aan de vredesorganisaties, met inbegrip van de
voorstanders van de vrede van andere landen om een bezoek aan Joego-
slavië te brengen en zich er zelf rekenschap van te geven, of de bewe-
ringen van de Cominform onjuist of waar zijn, zoals, bij voorbeeld,
de bewering, dat Joegoslavië andere mogendheden zou toestaan, zijn
militaire, marine of luchtbasis te gebruiken, of wel, dat het hun
toestaat, voor eigen rekening dergelijke bases aan te leggen, dat
Joegoslavië enige politieke of militaire overeenkomsten met het Wes-
ten afsloot of bezig is af te sluiten, of dat Joegoslavië zich gereed
maakt om zijn buren aan te vallen (of wel dat het economische oon-
sessies aan vreemdelingen heeft verleend, of bezig is te verlenen,
of dat het terugkeert tot het kapitalisme, fascistisch wordt, con-
centratiekampen inricht enz...enz...)

b) Overal waar zodanige beschuldigingen voldoende nauwkeurig
waren, om ter zake een Verificatie mogelijk te maken, is ter plaatse
gebleken dat zij gefundeerd waren, niet anders dan kwaadwillige be-
denksels, gerechtelijke verbeeldingsproducten.

Na op deze dingen de aandacht te hebben gevestigd, willen
. -wij nog een plechtige waarschuwing doen horen: Dat een poging om
JoegoslaviësEsKgHHilcKeift binnen te vallen, onder welk voorwendsel dan ook,
niet zou uitlopen op een snelle verplette ring, op een pacificatie van
het land, op de aanvaarding van het voldongen feit door de overige we-
reld .
Zo'n poging zou stoten op een langdurige en harde weerstand, op een
partisanenoorlog, enz,., die de wereld hoogstwaarschijnlijk in de
derde wereldoorlog zou storten. De Joegoslavische regering, Haar
Communistische Partij en haar volk verwerpen internationale betrek-
kingen van de soort zoals de Sowjet-Unie die zou willen opleggen. Zij
zeggen, dat die geen enkel verband houden met de leer van Lenin over
de betrekkingen tussen socialistische staten noch met het Charter der
Verenigde Naties, noch met de handhaving van de vrede.

- Politieke -
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Politieke conclusies

Wij zijn van oordeel, dat de Joegoslaven gelijk hebben
met hun onafhanftelijkheid te verdedigen en dat de Sovjet-Unie haar
aanspraak op het geven van leiding aan de Communistische Partijen
der andere landen moet laten vallen, als de wereld in vrede wil leven,
Maar wij erkennen, dat het argument, dat de Communistische Partij
van de USSR naar voren brengt om haar aanspraak door de andere commu-
nistische partijen te doen aanvaarden, voor alles berust op de nood-
zakelijkheid van een gezamenlijke eigen verdediging tegen de Ameri-
kaanse politiek van provocatie tot oorlog tegen die communistische
partijen door inmenging in de binnenlandse aangelegenheden hunner
landen. Ook deze aanmatiging is in strijd met de geest van het Charter
en onverenigbaar met de vrede.

W i j geloven, dat het moedige standpunt van Joegoslavië de
mogelijkheid schept voor een voorstel tot onderhandelingen voor een
algehele regeling, waaraan dan de voorwaarde van het prijsgeven van
beide aanspraken ten grondslag zou moeten liggen. De Sowjet-Unie en
de Cominformstaten zouden moeten worden uitgenodigd om op te houden
met hun campagne tegen Joegoslavië en om weer normale economische
en diplomatieke betrekkingen met dat land op te nemen. Dit zou in
feite betekenen, dat de Joegoslaven de legitimiteit van hun aanspraak
om in het genot te blijven van zelfbeschikkingsrecht zouden hebben
gegrondvest en dat dit recht door alle communistische partijen zou
zijn erkend.

Zij zouden weldra dit recht ook voor zich zelf opeisen,
vooral indien een regeling tussen Oost en West de voornaamste oorza-
ken van haar samenhang met de bolsjewistisch Communistische partij
der Sowj et-Unie en derzelver aanspraak, dat haar oordeel en haar lei-
ding het zwaarst moet wegen zou hebben afgeschaft. Men mag niet ver-
geten, dat de Sowjet-politiek jegens Joegoslavi'é, omdat z i j princi-
pi'êle kwesties raakt, die ten grondslag liggen aan het conflict tus-
sen de beide grote gewapende kampen naar het oordeel der partijgan-
gers van de Cominform in het algemeen een offensieve tactiele zijn in
het kader van een defensieve strategie jegens het IJ e sten. Zodra de
grond voor deze defensieve strategie verdwenen zal zijn, zal er geen
geldige, toelaatbaar of zelfs maar plausibele redenmmeer zijn on die
offensieve tactiek in stand te houden.

Daartegenover, en gelijk met de verzoenende houding der
Sowjet-Unie, zouden de Westerse mogendheden de communistische partij-
en als een binnenlandse aangelegenheid hunner respectieve landen
moeten beschouwen en niet langer als een aangelegenheid van interna-
tionale orde. Dit zou de afschaffing van iedere discriminerende po-
litieke gedragslijn of anti-communistische interventie der interna-
tionale bepalingen betekenen en voorts de behandeling der Europese
en Aziatische hoofdproblemen op basis van volledige samenwerking met
de Sowjet-Unie en China. Het apparaat der Verenigde IJaties en de ver-
plichtingen, die het lidmaatschap dezer organisatie met zich brengt,
zouden ten tijde van een zodanige regeling ten volle moeten worden
b enut.

Wij zi jn van oordeel, dat deze manier van beschouwing
van het probleem van de vrede op redelijke wijze rekening houdt met
de problemen, die worden opgeworpen door de samenhang en de wissel-
werking van de grote koude oorlog Oost-West en de kleine Sowjet-Joe-
goslavische koude oorlog. Zij geeft een antwoord op de vrees van het
Westen, dat de communisten agenten van Moskou zouden zijn evenals
op de vrees der Sowjet-Unie, der Socialistische staten en der West-
Europese communistische partijen, dat zij het slachtoffer zouden zijn
van interventie der V.S» Zij berust op de noodzaak voor beide partijen
om concessies te doen en hun betrekkingen in woord en daad te baseren
op het Charter der Verenigde Naties.

-Wij-
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Wij hopen dat zij grote, steeds grotere delen der publieke opinie
in onze respectieve landen gal winnen.

V/ij geven hier uitdrukking aan onze vaste overtuiging, dat
de vriendschap en de samenwerking tussen onze volken en die van
Joegoslavië , en inzonderheid dat het begrip en de steun van de
progressieve Westerse opinie voor de internationale positie van
Joegoslavië, voor zijn democratische oogmerken en het op maatschap-
pelijk gebied tot stand gebrachte in Joegoslavi'ëop nuttige wi jze
de zaak van de vrede sullen dienen.

Augustus 1950.
Jean CASSOU
John ROGGE

Koni ZILLIACUS

C
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Aan de staker* i»
MJ8.1959'

A(D/
?oor het «ere t sinds lange tial etaat ««n oreed

van Ajnstera&moö en Rotter<iaraee arbeidere weer t» gerneeiiBoiiappe-
11 jke strijd. De Araeterdaraae bouwvakarbeiders, de Amsterdamse
taxi-oliauffeuro, de arbel«aer» van Publiek» berken, de Hotterdao-
se en Ajasterdaiase havenarbeidöra, li«bb«n hienaee bét juiste ant-
woord g©gev«3ü aan de regering, die dooar makkwj-rollérij als d»
• A ^^ * TT ^_ — *, TT JA *1P̂  - - v T--»en door middel van s t eed» scherper* tarlevcft,

beaangen dient van d« portenionnaiee van de patroons. Maar
niet alleen sakken-rollerij e» 3aagayst«ea göbpalkt d«
Be "democraten" Habben IÏBIRIQD, wlitie-kpuppolc» Bter^gu
motoren «ai over-vsl-«ag«nB da c t raat op gtmtuard s»t maar
do«li de staking t» T>rokoa. 2» haft Rott«paaiii«e tmirerigéblöd al jn
"sanonBoholinf^n" van m««p dan drie p«ra<m«D vcrbod«n; daarm»«
si,Jn de lïotterdaiïBse haven tot sen soort T»ÏI "ST^M^gftblst" ran
de politle»kï3upp«l geworden. Bc AmBterdanaw ütile-lïefituuï*derB
feouwak wslgóiwi verdere uitkering «o dwingen ds arbeider» «eer
aan liet work, wcuir zij 'Tjei^ohcrmé" snllöïa word»a door politla
en mar«ohetifléée. Ook B!| lifltttwi caar 4*n dool: de staking te
"brekan, DÉ polltle-ïioBden huilen all^feaal èin «i£tts "h«t is
trbóHttffé»n stafclngi taiar .-sou "politiek®" ataldne." Alsof liet

^mlst h«t optreden van d« politie IB, waardoor de politieke
nacht van da h«ej*«eDde klaaae aloh in de stakingen mengt. Alsof
liet ni*t de botte loooetop-politlek vaD de regering la* die met

~ haar "ri^ialiefalddelaarfc" elkö ela In Si» pr^lloaand stopijr en elka
gtaklng de nek proTseert «M t« draaien, waaröcKsr «ij «lic stuk
strijd au t oma i lach «akt?n tot een strijd tegen de SI JSceTjomidde-
Xmar« ©n t«geït de loonstop. Tegen da«e politiek van loonstop,
R13kBb«stidd«l&ai« wi goRm-ta^jppel BtellaK de arbeidere lam
eigen pol i t lak ï die van de gatneonacha-onsill;}]» at rijt» d« strijd
tegen d« hooger, de etFijê oafc voor de verdediging van httt sta-
kingsrecht, de strijd tegen d« gtifisni-kmippel in de bedrijven.
In deae etrljd moet **B ding vaststaan: wij laten 01% niet intl-

«o ToiM*ai« ern^ AisfmMüsi AHBSXIHR WÜRKV

-, sfer LSIBHTG, ihr szsf

VerachilleDde stakingen Kljn er aan de gang, en elke
groep die staakt steunt daardoor autonatlaoh da andere. '.?ant
hoe breder bet stakingsfront, hoe moeilijker het werk van 00
ötaklngebr^kere. llaar om tot vast o eenheid te komoo • ie het een
eereto eis, dat alle fitaklngon zoveel Biogelijk verbonden worden.
vij mogen de reactie Biet de kana geven, ons èèn IN»QI» één af te
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UITTREKSEL

Ult : OD 262 Naam: Revolutionnaire Partij (Openbare vergaderingen)

Voor : OD 138 Naam: Revolutionnair Communistische Partij

Ag-nr: 86379 Afz' : vert. ]2 31-5-5-

Aard van het stuk: districtsconferentie R. C. P.

In de middag bijeenkomst w?rd door Theo Wieringh een voordracht gehouden betreffende
de verhouding van de 4e Internationale en Yougo-Slavie. Een jaar geleden, aldus gpre
ker, wilde men aan het Yougo-Slavische gezantschap £Kxxid£XKk$> niets te maken hebban
met Trotzkisten. Op een verzoek om een onderhoud van de R.C.P. werd niet gereageerd,
korte tijd geledenheeft er echter een onderhoud plaats gevonfien, waarbij de vertegen
woordigers van ds R.C.P. zeer goed werden behandeld. Dit onderhoud heeft enige uren
geduurd»
Er is afgesprojien, dat de R.C.P. zal zorgen voor het samenstellen van brochutes en h
het laten drukken en verspreiden van propaganda materiaal. De kosten hiervan zullen
worden betaald door Yougo-Slavische gezantschap-

Uitgetr. door: uy Op aanwijzing van:

Datum: 23-6-50

I& 40060 - '49 2



Uit
Ag-W,
Voor •Verslag besloten dïstric*aconferentie

gehouden te Den Haag %*^1-5-50. - <
' fa-ft fe%$fti '%%* beantwoord t ae- sprekers

iet met het w«rl
} kannen zeggen
hebben, die

•.—...«.-*4

zijn.- • tflet
wij zover'

vormö en
dan kannw
rest komt

geaonden» Spi*v
ook claar 4* Jo'
geheim
Slavische aötie

• wetenschap

ffttnödigingön
al 4e
beroep op de

aask' gb:e
ent -

er -05 wt3a«é-
teww aetten. Be c.^

;w

,~i?.Ë-

heéen de HvG,]
kampen hesft»;
uitvoering
leden zioh moe**R ,
op eigen hout|« «fen verlcie2lngs6ctie mogen
De aftlelingerA.iaof^t-eR-v/evkei» aan ae haoö
In enkalé/géyatl^i. i;jfefeinr,ön tattaonderiGgei
Overiêeafl' .wordt' ^i^'fè -gef5a«0 aonder dat eein
het parti'jfeestQi^, is 'gepleög<3. Spr* zegt to<
met.; 3e 3ofciaJj.$ti»chö Unie «nige soepeïheia

!, ««t *
nog .niet

' .••*«•;' - • - ' *••::*:. ï i"-'
- . •': ••' -: '• - . . - . ; . - - i ! - , - . '- l ."' - • - - , ' • • ' , ' i*" ••••.". '^yAj " . • •-•-': •»;'.. ^-v/- • ••i:^-!-r.. !.%|-..-.^

• -'•/-/,•;-:•'k;.'^- :'."r'- •.
••>,̂

•*•• -"'-^ .' ;?'3 ' ( V- - " • % . ! , '
'•V."»:.-..-;-:;/-,-, • - , •-4;:,» - • • • - . • . .

*'•'«•'$•%, fa?'--'™''^-'' i*% ' •- "
•'•.«!t.i3TSSS"' ';-x:"- W,%^ ~ " •,' < -v;;s**f: f -,:i . •:•,• VSlr^y ^ '
." -.^t^-----y;t,.^^'A'-*-'^-é;'J
"!-T^'^!t^%;:^,v:-X-".
. :̂  • • ^ - T " , " ''•*" ,' ' ' ' • '" j •5-1-"'>• •• ""- ' ' "•'Sfc "'

"• v- ' . ' - •.^J..'Va..'rb^hr''r,-' . 'VirjF „• • ' .:

• -f''~ f/s::-;:̂ ^ü
"': ';."".>./v:;.: ' .. ^-^--"^rPS,'
'.;:.,ji'4;;" '̂̂ i:i;; ,^:•?' /;,,.; g§S

'•'•"••"' '-., ^'••.••1^."' : . . - V « " * " • " V.̂ *'̂ *.̂

; . • ,. f-.;*-; T-'yölV-•'•. 'i.; •-'•.•'•i^^^vV



14 Laar t 1950.Vsrbindine: i?o.!2

3o ss. 15/191
Onderwerp: ^anilest v. d. a. C. P. (Havenarbeiders Amsterdam)
Dat;-:: ontvangst bericht: 9 l.aart 1950
Tevens berio;,t gezonden aan: I.D. Amsterdam

j iei'bij wordt toegezonden al'achrift van een manifest ":
var. de Kevolutionnair üoranunistische Partij (R.C.P.), het-
welk zal .'.crde-i verspreid onder havenarbeider te Ansterdam.,
^e/nde)

UH
Ag.no.:
Voor : Q.Ö
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HiVOLUTICÏiïIAIB CCOIUï:i3ÏI,SCK3 PARTIJ 4e Internationale!

Aan de havenarbeiders van Amsterdam.
Kog geen vijf jaar na het einde van de tweede wereldoorlog, nog v66r
de troepen ui b Indonesië terne zijn, die tegen de wil van de Neder-
landse arbeiders in de twee koloniale oorlogen zijn geworpen, terwijl
de wereld nor, bloedt uit vele wonden, is de voorbereiding van een
derde wereldoorlog in vollo gang.
"Jeneevolt"e van hdt Atlantisch fact zullen binnenkort de wapenen ui-e
Amerika v.orden aan<jevcwrd en men wil ook de Nederlandse havenarbei-
ders de^e wapenen laten lossen.
V/at in de allereerste plaats in Uwgedachten zal komen is de vraag:
Hoe is 't mogelijk, ao kort na zo'n ontzettende wereldslachting.
V/at zijn de ooraaken, dat de bourgeoisie in een d ergeli jke korte tijd
«eer in staat is een nieuwe oorlof aan de orde te stellen? Se •'tójf
afgelopen jaren bevatte bittere lessen. V7ant wie zich de situatie
van '45 er. '46 herinnert, begrijpt dat de bourgeoisie er in geslaagd
is de kracht te verzamelen on v.ser tot de aanval ovsr te gaan.
Hoe v;as de situatie vlak na de oorlog? Laten we eas eerst in 't kort
tot Kederland bepalen. In de oorlog had de Nederlandse bourgeoisie
vanuit Londen de arbeiders een paradijs beloofd. In 194!? en 1946 bö~
(repen de meeste arbeiders, dat het bedrog was. Jij stroomden met
duizenden in üe i.7.C., ais een massa-organisatie werd.
üavenstakin^ in ;;.otterdsm, gevolgd door de f?rote Haven— en Zeelieden-
staking. Overal dreigen de stakingen, o.a. van de mijnwerkers. Een
sterke strijdwil is aanwezig.
In andera delen van ^uropa, frankrijk en Italië1 is ̂ de geestdrift en,
de strijdwil no;v, groter dan in .<ederland. In heel ^uropa willen de
arbeiders afrekenen 5.51 de bourgeoisie, de bezittende klasse.
iir is een revolutionnaire situatie!
De heersende klasse van Europa stond voor de taak, deze revolutlonl
naire stemming van de arbeidersklasse te demoraliseren en te brei»!
j.iet geweld? Dat \vaa in de eerste fase van deae Situatie een onmegs
lijkheid. Liet de sociaal-democratie^ die had het vertrouwen van fife
grootste deel der arbeidersklasse verloren, zeker in Itali* en ïjrf>|
rijk. De bourgeoisie beschikte in deze, voor haar zo critieke
de, eor.ter nog over andere handlangers, die haar van haar ondarg
wilde redden, deaenbe^aten het vertrouwen der «rbaiders wel!
De Stalinisten. 4ij hebben de Europese bourgeoisie toen van de
gang gered'.
Overal traden in deae revolutionnaire situatie de
tijen als predikers van de klassevrede op. iij hebben,
kapitalistische regiem in Italiéf en Frankrijk gered van
door de arbeidersklasse. De opbouw van het kapitalisme
De leuze was: Opbouwen. Organiseren. Produceren.
Staken was onveranxwoordelijk. Werken in taris* en s1
ren de methodes om tot een beter levenspeil ta
de arbeiders van Amsterdam, door hun klassebewt;
Septemb'er 1946 algemeen het werk neerlegden^
uitzending van de 7 December-divisie naar Iâ
kruiper G-ortzak op het Waterlooplein naas-fe <Je „„
van Amsterdam, op een kar om de arbeiders toe "tt
aan het werk moesten gaan.
Dit is een van de vele manieren, waarop de Stalicd_8*«iijfe
wereld, de arbeiders naar da nederlaag hebben ge*è¥iiL.JE
oorzaken geweest! Daarom heeft het Imperialiam» ̂ an&fflïg,?|
wereldoorlog no. J voor te bereiden!l ' • •
Wanneer de Stalinistische partijen Taa
Belgif, Holland enz. de arbeidersklasse
de arbeidersklasse als overwinnaar ô kf
gekomen zijn. Het Amerikaanse
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nooiĵ  in staat gev.eest or. v.ereldoorlog 3 voor te bereiden.
Toen de ""Talinitteii het vuile v-,erk gedaan hadden en ai j overbodig
f'ev.ordgn v, are n voor de bourgeoisie, kregen aij een schop onder hun
achtarv.Hrk in v.öi'dan als ninist^rs sr. wethouders aigedankt!
'.'a deae aiciav:i;inL zi jn da heren "links" cev.'orden. Bat het nu door
hun verraad v je l "osilijkur gev.orden is om de massa's tegen de oor-
lo/üvoorbör'ïidiri.i'. to riobilisar .11, daar bemoeien deze bureaucraten zid
niot mee.
De arbeidez-sklassu; AK > opnieuv. in bevjeging komen en de lessen en er-
varin;.-. opgedaan met h j c Jtalinisme aullsn niet voor nieta geweest zi
i.aar ondanks h d t ïrjit, ;lst ds omstandigheden moeilijker zijn, begrij
^ij \vearci:. liet guat.
Deze '.va-oenen zijn V3!:s,:e:, va i wereldoorlog 3'.! Uw klasse-instinct zeg'
U wat ta doen: LJ '.i'AI-j::3 .::Uï LOS3ETU!!!
Ü09 bereiden v.e nu echter concreet de actie tegen het lossen van de
wapens voor? .'elke ucailij..lianen moeten wij overwinnen?
Yoo ' h.t vereüiL^e ,u.i-;i'ikannse, Engelse, Pranse, Belgische en Nader-
laiidae kapitaal is ar alles aan gelegen om de wapenen wel hiar te
ren. ^ij nullen niet terur scljrikken voor een beslissende krachtproef
Dat betekent, dat \var.nser feij beslui? geen wapens te loasen, veel
Uw ofiervaardigheid en strijdwil geëist zal worden, dat een fiHOTE
i:„ID Ji: GROrï SOLIDiKIï'Jlï T3RÏÏI3T ^IJH! aelfs voor een demonstratie
van 24 uur is aanheid nodig om haar te doen slagen.
.Vat oe ó nu het "vredeshavencomité" van de stalinisten om di e
tot stand te brengen? 'Jeeft het zich tot de arbeidersorganisaties,
die in ne Rotteroan.se en fjasterdamse haven invloed hebben, gewenft o»(|
hun steun in de actie te vragen? en besprekingen voor een EENHEIDS— '
FRCI-IT te voeren? ITiiSK! In plaats daarvan vallen zij de 0.7,B. aan ei
proberen deze vakbond schade toe te brengen. 2o gebruiken zij de
strijd tegen d& oorlogsvoorbereiding, om de strijd tussen arbeiders-''
organisaties aan te vuren en zo ondermijnen zij de strijd tegen het
lossen van de wapenen, io maken zij het Be havenarbeid era georganiy
seerd in de C.7.B., buitengewoon moeilijk hun leiding ervan te oveï'N
gen, dat de wapens nist gelost mogen worden. »

Het "vredescoraité" van de stalinisten weigert al deze vraagstuk-j
ken te bespreken en gebruikt de gehele zaak als een middel het *
"Trotakisrae" te bestrijden!
DAT HSEKT 1TI3T '.V3G DAT DS WAPBTIS HI3T GEIiOSI MOGBH VOBPEH.
Ya'CHT OAAR7COR IK U}T BOHPSN. SEEBBT Dg
GSI.IS'ËHSCHAPPaLIJK DE 3SSLÜIJCEE QT5B'
3IRATIK""OP YOORIGjjETTB STAKIHS. "~~~~'

De strijd tegen de oorlog is geen strijd van "«outlté'ŝ  d±a zieh te-
gen andere arbeiders-organisaties richten. Het is een BlB£E4<! T«MW
arbeiders. ''

LEVB. KiiT BEHHBIDSPEOHI TgSBH DB OOgLOfl. BHl4 VXStiSJt Og
LOG TSSSS IB HtiTOSB'l! ! t

E.C.P. Afd. A'dam. Secretariaat: Hw.Prinaeïigraotit",
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Hierbij wordt toegezonden een afschrift van een

manifest, hetwelk door leden van de Rotterdamse afdeling

van de Revolutionnair Communistische Partij in Eot'cerdam

verspreid, (einde)
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R Ü V O L U T I O IJ K A I R C O M M U N I S T I S C H E P A R T IJ,
Nederlandse Sectie van de Vierde Internationale - Afdeling Rotterdam.

Aan de havenarbeiders van Rotterdam.

IT ïïIJ DE WAPE1T3 103SEU?

ïïog geen vijf jaar na het einde van de tweede wereldoorlog,nog voor-
dat de troepen uit Indonesië die tegen de wil van de Kederland arbeiders-
klasse in twee koloniale oorlogen zijn geworpen, terug zijn - terwijl de
wereld nog bloedt uit vele wonden en bijv. het centrum van Hotuerdam nog
bijna kaal is - is de voorbereiding van oen nieuwe wereldoorlog in volle
gang. Tengevolge van het Atlantisch Pact zullen binnenkort de wapenen uit
Amerika worden aangevoerd en men vraagt aan de havenarbeiders van de Euro-
pese kust deze wapenen te lossen, u-een Arbeider, w at ook zijn geloof of
politieke opvatting moge zijn, voelt iets voor een nieuwe oorlog. DIE EVEN-
ALS DE VORIGE VOORBEREID WOKDT DüUti UE BELAHGEN VAN HET KAPITAAL EN WAAR-
VOOR DE AHBSIDERS MOGEN BLOEDEN. Het is daarom geen vraag of de arbeiders
"voor de oorlog of voor de vrede zijn". De werkelijke vraag is: WAT KUNNE H"
WIJ ER TEGEN DOEN?

Een comité, gecontroleerd door de leiding van de C.P.II. (De 'waarheid)
roept U op de wapens niet te lossen. Elke arbeider uit de haven zal met een
dergelijke oproep sympathiseren. De vraag is echter: wat doet het comité
om te zorgen dat de wapens niet gelost worden? Niet voor het eerst staan de
havenarbeiders van de Nederlandse havens voor de taak van een boycot-aotie.
Toen de koloniale heersers hun wapenen en troepen naar Indonesië wilden zen
den, toen zij de eerste maal en de tweede maal tegen de indonesiscne Repu-
bliek in de aanval gingen, voelde geen enkele Nederlandse arbeider ervoor
mee te helpen in dit bloedige werk. Helaas moeten wij vaststellen, dat on-
danks deze onwil der arbeiders er geen Boycot-acti.e is geweest, olie sterk
genoeg was oorlogen tegen te houden. Hu er weer wapens vervoerd worden,
moeten wij ons afvragen: WAAROM IS HBT TOïïE NIET GELUKT? En het antwoord is
duidelijk; omdat_ niei. de nodige eenheid gesmeed was en omdat de leiders der
grote arbeidersorganisaties vijandig stonden tegenover de actie en de kas-
sen gesloten hielden. Dit geldt niet alleen voor de leiders van de Uniebon-
den, maar ook voor de leiding van de E.V.C., die bij de massale protest-
staking op 24 September ly46 te Amsterdam, toen voor het eerst dienst-

i lichtigen overzee gezonden werden, afzijdig bleef onder voorwendsel dat
xiet een "politieke staking" was en de kassen gesloten hield.

Dit moet nu beter gaan. Vïij dienen ons te vragen: wat zullen de moei-
lijkheden zijn, die wij in een actie tegen het lossen van wapens moeten
overwinnen? Voor het verenigde Amerikaanse, engelse, iranse, Belgische en
Nederlandse kapitaal is er alles aan gelegen om de wapenen wél hier te
krijgen. £ij zullen niet te&ug schrikken voor een beslissende kracntproef.
Dat betekent, dat wanneer &ij besluit geen wapens te lossen veel van Uw
offervaardigheid en strijfcil geöist zal worden, dat een GROTE EENHEID SN
GROTE SOLIDARITEIT' VEREIST 2ÜJN. heli's voor een demonstratie van 24 uur is
eenheid nodig om haar te doen slagen.

Wat doet nu het "comité" van de stalinisten om die eenheid te brengen?
Heeft het zich tot de arbeidersorganisaties, die in de Rotuerdamse haven
invloed hebben, gewend orn hun steun in de actie te vragen en besprekingen
voor een EE1IHEID3FRGNT te voeren? Keen! In plaats daarvan vallen zij het
C.V.B, aan en proberen deze vakbond schade toe te brengen. Zo gebruiken zij
de strijd tegen de oorlogvoorbereiding om de strijd tussen de arbeiders-
organisaties aan te vuren en zo ondermijnen zij de strijd tegen het lossen
van de wapenen. £o maken zij het de havenarbeiders, georganiseerd in het
O.V.B., buitengewoon moeilijk hun leiding ervan ts overtuigen dat de wapens
niet gelost mogen worden.

— 2—
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Het "vredeseomité" van de stalinisten weigert al deze vraagstukken

te "bespreken en gebruikt de hele zaak als een middel het "Trotskiflme" te
bestrijden.

DAT NSEMT NIET WEG, P4T BS WAPENS NIST GELOST MOGEN WORDEN. VECHT

DAARVOOR IN UW BONDEN. SMEEDT DS BrBNHSID OP, .DE K&DEN EN NEEI.!T GEMEENSCHAP

PELIJK Da BBSLUITEM OVBR EIST DQSIJ VAN DE ACTIË^ OVSH SSHOUSgRATIB OP VOOS

STAKING.

De strijd tegen de oorlog is" geen strijd van comité 's, die zich tegen
andere arbeiders - organisaties richten. Het is een strijd voor alle ar-

beiders.
LEVSH HET 3EEHËID_3PRQ]ga? TEQ-EIJ DE OORLOG, ENIG MIDDEL OM DE

WAPENS TEGEH TE HOUDEN!

H. G. P. 4i'deling Rotterdam.
Secr, \7est Varkenooraseweg 33-19

Rotterdam.

L E E S D E T R I B U N E

De krant die de leuze voert van het internationale socialisme.

P R O L E T A R I E K_S_ A L L ;S_ B L A U D B N Y E . B E U I G T U

Dit deed zij tijdens de imperialistische oorlog en na deae bestrijden
zij het ge zwendel van de 2. g. arbeiders partijen de C.P.H. en P.van de A.,
met hun "vaderlandsliefde en de opbouw van het kapitalistische Vaderland"
daar dit de arbeidersklasse opnieuw rijp moest maken voor een volgende
oorlog.

Onze krant kiest consequent de zijde van het Indonesische volk tegen

hernieuwde koloniale onderdrukking onder de leus.
I J S D O I T Ï Ï S I E L O S V A K H O L L A N D N U .

Ondergetekende:
wonende: te-

Opsturen naar ons agentschap A.Hofland West Varkenoordseweg 33-19
Rotterdam.

KLEUR IS C-EEÏI ORANJE, OÏÏ4E VLAG NIET ROOD WIT BH BLAUW.

RSVOLUTIOMAIR COMMUNISTEN BLIJVEN HET RODE VAANDEL TROUW!
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Verbinding: lfo.12 3 September 1949.
Doss.15/168
Onderwerp: Manifest K.u..f.
Datum ontvangst bericht: l September 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
ïevens bericht gezonden aan*—>*•
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

Door de Eevolutionnair Communistische Partij is ©p de
openingsdag van het S.V.C,-congres een manifest verspreid,
waarvaneen exemplaar wordt bijgevoegd.

Dit manifest is te 's-üravenhage vervaardigd door:
Q-erardus Roeland T AH DEI MBER, geboren te 's-ü-ravén-

hage 3 ïebruari 1908, eigenaar ener stencil- en eopiëeri»-
richting, wonende en zaakdoende Lijnbaan 158 te 's-Gravea-
hage.

VAH DES MïJSR, die sympathiseert met de H.C,P., heeft
voor de vervaardiging van dat manifest geen kosten berstend.

Het manifest is op 30 Augustus 1949 te 's-Gravenhage
_Afgehaald door de C.ö.-leden:
/ Wff !Eheo 7AH S.IJH en Sal SAITTIH. wonende te Amsterdam.

" De inhoud van het 'manif eW is samengesteld door de
R.C,P.-bestuurder:

K|" Hugo Hermann DEBHfH, geboren te Haste 23 ïebruari 1916,
wonende JKTankenstraat 55b te 's-Gravenhage, die eveneens

, aan de verspreiding heeft deelgenomen, (einde)
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AM HET COHGR3S V1F DE E.V.C.,
Dit .E.V.C.—congres moet de balans opmaken over de teruggang van de organisatie van

180.000 leden tot nog geen 100.000 leden. Dit is het kernpunt van de ontwerp-resolutie. De
Landelijke Leiding tracht haar verantwoordelijkheid voor deze katastrofale ontv/ikkeling af te
wentelen op- een deel van het kader en op "Trotskisten van de R.C.P., leden van de Vlam~
groep e.d.". Omdat ay echter 2elf volledig hiervoor verantwoordelijk is tracht zij de schuld
door leugen en laster van zich af te schuiven. In het bijzonder de R. C, P. moet het daarbij
ontgelden, ïfy Bullen aan de hand van het standpunt der Trotskisten in de stryd der, Beder-
landse arbeidersklasse van na de oorlog en de houding van de E.V, C.-leiding by de voornaam-
ste gebeurtenissen in de klassenstrijd aantonen waaraan de teruggang der E.V.C, in werkelijk-
heid te wijten is.
O N T S T A A N E H G R O E I V A K D E E . Y . C .

De oprichting en snelle groei der E.V.C, bewezen, dat de organisatie in een behoefte van
de Nederlandse arbeidersklasse voorzag. Zjj gaf uiting aan de wens naar een allen omvatten-
de vakbeweging, aan het wantrouwen tegen de leiding van het N.V.V., aan de opvatting dat
de vooroorlogse verhoudingen niet mochten terugkeren, en het inzicht dat de bedrijfsgewyze
organisatie der E.V.C, ds beste vorm was om de'strijd voor lotsverbetering te voeren. De
Eenheidsvskcentrale gaf - voor alles uiting aan de wens der Nederlandse arbeiders, de ver-
deeldheid naar geloof en politieke, overtuiging! eens voor al uit de vakbeweging te bannen.
P E. P O L I T I E K Y A H D. E ME D E|R L A J D ' S . E . . R E d E._R_I_JLG. ,

De Nederlandse, arbeidersklasse streed voor inwilliging van haar eisen. De omstandigheden
:iwaren voor de organisatie welke aan dit streven van de arbeiders uitdrukking gaf, buitenge-

woon gunstig. De Nederlandse kapitalisten namen alle middelen te baat om de arbeidersklas-
se wederom In het gareel van de vooroorlogse onderdrukkings- en uitbuitingspolitiefc te
brengen. De gedachte welke zij onder de arbeiders verkondigden was, dat de Nederlandse ka~
pitalisten en arbeiders één lotsgemeenschap vormden. Zij trachtten de arbeiders vijs te ma-
ken, dat stakingen tegen het be'lang van de arbeiders zelf zouden zijn gericht, dat verho-
ging der welvaart alleen mogelijk BOU zijn door harder werken, "opbouwen, organiseren en
produceren".

De E.?.C.-leiding naakte zich hieraan medeplichtig. In 1945, '4é en '4?, de tijd dus dat
de arbeiders tot felle strijd bereid waren, maakte z\ propaganda voor de opbouw van Heder-
land,. verhoging der productie, en voor hét. tariefstelsol. Dit komt duidelijk tot uiting in
de resolutie op het "Ja-en Neen-congres" over lonen en prijzen, waarin gezegd wordt:"
dat zonder prijsgeven van het stakingsvrapèn, dit, in verband met de noodzakelijke opbouw van
het economische leven, zo weinig mogelijk gehanteerd dient te worden".

Op hetzelfde congres werd echter het stakingswapen wél prijsgegeven, door de belofte aan
de H. V, V,-leiding, gedurende de fusie-onderhandel ing en. niet te staken. Men bleek zelfs be-
reid de Eenheids-Vak-Centrale, door aanvaarding van de Stichting van de Arbeid, uit te le-
veren aan deze voorloper van de P.B.O., welke elke loonstryd onmogelijk moet maken.

De leiding welke deze politiek gedurende de eerste jaren van de E.V.C, heeft gevoerd
moet het recht ontzegd worden critiek te. leveren op tekortkomingen bij het leiden van sta-
kingen, zoals dit in do Ontwerpresolutie wordt gedaan. Indien reformistische opvattingen
aanwezig zouden zijn, zijn deze gekweekt door de Landelijke Leiding. In werkelijkheid is ook
deze critiek een middel voor de CPlf-lsden der Landelijke Leiding om anders-denkenden uit
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het kader der EVC en de organisatie te verwyderen.
D E A K T I - T R O . T Z K I S T . E N P A S S A G E .

"Doordat de EVC m«t deze leiding verhinderd was aan de strydwil der arbeidersklasse
uiting te geven en de organisatie gedurende al deze jaren heeft geleden aan een systematisch
verwijderen van functionarissen en leden welke een andere politieke opvatting, hadden dan die
der CPN, heeft dit tot gevolg gehad de te betreuren scheuring in Rotterdam en.de enorme,
teruggang in ledental. Om haar eigen verantwoordelijkheid af te wentelen, wordt voor deze
teruggang een zondebok gezocht in de vorm van de Trotskisten. Dit is alleen begrijpelyk .•
doordat de Trotskisten'van de RCP, de enige Trotskistische groepering in Nederland, dit. ver-
raderljjke en funeste .optreden van de Landely'ice Leiding systematisch hebben ontmaskerd. De
huidige resolutie welke de weg zou moeten geven voor versterking en uitbou'tr der organisatie,
vormt In werkelijkheid de voltooing van dit misdadig optreden. De grote weerstand waarop de-
ze resolutie stuit bij belangryke delen der• EVC, .vormt het bevys dat deze resolutie en da
koers velk^ hierin is aangegeven de verdere versplintering van de EVC tot gevolg zal kunnen
hebben, aoals de ontwikkeling in Den Haag aantoont.
IS DE "RCP PRINCIPIËLE TEGENSTANDER VAN'DE VAKBEWEGING ?

In' de Ontwerpresolutie schryft de Landelijke Leiding!
"De Trotskisten van de RCP, de Vlamgröep e.d, zjjn principiële tegenstanders van elke vak-
"organisatie. Zy z;jn tot de EVC alleen toegetreden om er te wroeten en ondermyningswerk
"te verrichten, dat de reactie' tea goede komt. In conflicten tonen Zy zich, ondanks hun
"radicale taal, de handlangers der ondernemers en brengen zjj twijfel sn verdeeldheid on- *
"der de stakers." " , ' •
T/ij stellen vast dat gedurende de eerste drie jaar van het bestaan der EVC de meerdwhei

der Leiding de arbeiders van staking trachtte af te houden, pogingen deed de zeeliedensta-
klng te likwideren en deze politiek gedurende het laatste jaar heeft g.ewy~zigd in een avon-
turierspolitiek, waarbij stakingen werden geforceerd, zelfs In gevallen waarbij de betrokken
bonden er van overtuigd waren, dat de voorwaarden tot succesvolle, str^d nog niet waren ge-_"
schapen., De Trotskisten hebben dit steeds aan de kaak gesteld. Alleen reeds het féii dat
RCP-era tot functionarissen en congres-afgevaardigden werden gekozen bewy'st, dat zij hun
plicht voor d"e organisatie vervulden.. Zy waren met hun critiek veelal de tolk van wat onder
ds leden leefde. f

Óók aan de hand van het program van de Vierde Internationale valt gemakkelijk te bewyzen d

dat de Ontwerpresolutie ten aanzien van de RCP-ers slechts leugen en laster bevat.- In het
Overgangsprogram der Vierde Internationale, dat ook door de RCP wordt onderschreven, staat:

"In de strijd voor deel- en o-vergangseisen hebben de arbeiders meer dan ooit massa-orga-
"nisatiea nodig, vooral vakverenigingen. De geweldige groei van de bonden in Frankryk ea
"in de Vsrei.igde Staten is het beste antwoord op de leer van de.ultra-links dpctrinairen
"van de passiviteit, die zeggea dat de vakbond zichzelf "overleefd" zou hebben. De
"bolsjewiki-leninisten (leden der Vierde Internationale) staan in elke vorm van de stry'd,
"of het om de meest bescheiden materiële belangen, dan wel om de democratische' rechten
"van de arbeidersklasae gaat, in de eerste ry'en. Zij nemen actief aan de massa-vakbonde/
"deel, ey voor yverend, ze te versterken en hun strydgeest te ver'hogen. Zy bestreden
"onverzoenlijk alle pogingen om de- vakverenigingen aan de burgerlijke, staat 'ondergeschikt
"te maken, en het proletariaat door "gedwongen arbitrage" en alle mogelijke andere vormen
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"van politioneel - niet alleen van fascistisch, maar ook "democratisch" — voogdjjschap te
** "knevelen."

De RCP is overtuigd dat ds leugen- en lastercampagne der Stalinisten slechts een verdere

teruggang der CPN tot gevolg zal hebben. Belangrijker is echter dat aan de verdere vernieti-
ging en versplintering van een gezond stuk vakbeweging door de arbeiders een halt wordt toe-
geroepen. Hiertoe is het noodzakelijk dat een nieuwe leiding wordt gekozen welke een goede
loonpolitiek voorstaat en de arbeiders bin!nen het raam der EVC tot een strijdeenheid tegen
het kapitalisme treet te smeden. Hiertoe heeft de huidige leiding zich volkomen onbekwaam
getoond. Haar handhaving zalJde ondergang van de EVC tot gevolg hebban.
TAAK YAH HET COHBRESi HERSTELT DE EENHEID i

Door de ontzaglijke terugloop van het ledental der EVC, moet de taak van Uw organisatie
meer dan ooit .gericht ?ijn op agitatie voor de eenheid in de Nederlandse vakbeweging. Heer
dan ooit, omdat de invloed, welke aan leden werd verloren, eveneens zjjn teruggang vond in
de bedrijven. Thans is de stootkracht van de EVC.als strijdorganisatie van het proletariaat
grotendeels verloren gegaan. Dit te herstellen ia slechts mogelijk als een consequente klas-
se-politiek wordt gevoerd, welke opkomt voor de.levensbelangen der arbeiders, onder de leu-
zen •

Doorbreek de loonstop l voor een basislooa van ƒ 6of— per week, beschermd door de
glijdende loonschaal l

Tegen werkloosheid l - V6or een veertig—uren week !

Tégen de koloniale oorlog ! - Vgó'r een Indonesië*, loa van Holland, MU l

Weg met de kapitalistische regering ! - YÓ'Ó'r een arbeiders— en boerenregering.

De verwerkelijking van die leuzen, ligt niet binnen het bereik van de -20 geslonken EVC,
zy liggen alleen in het bereik van de 'arbeidersklasse. Daarvoor is de eenheid in de Neder-
land.se vakbeweging echter de -voornaamste voorwaarde,

•De weg, die de EVC-leiding op' instructie van Paul de Groot echter thans volgt, is de
grootste hinderpaal voor de tot stand koming van die eenheid. De EVC moet terug naar het
standpunt, dat elke arbeider, ongeacht zija godsdienstige- of politieke overtuiging, lid van
de organisatie kan zijn. Terug daarheen, d.w.z. dat een einde gemaakt moet worden aan de
leugen- en lastercampagne en aan de .royementen tegen die strijdwillende arbeiders, die niet
bereid zijn bij de politiek van de CPU te zweren. '

uw congres, kameraden, heeft daarom de taak, wil de EVC vertrouw en^herwinnen, de uitge-
stoten kameraden weder op te nemen in de organisatie. Wat verloren ging in Rotterdam en in
vele andere plaatsen in Nederland in" de afgelopen jaren, evenals wat verloren ging in Den
Haag in de afgelopen maanden, dient gelegenheid gegeven te worden de rijen van -de EVC op-
nieuw te vinden.. Dat dit mogelijk is, wordt bewezen door de kortelings afgegeven verklaring
van de Haagse bouwvakkers als ook door de circulaire, welke Dolleman, het geroyeerde Bonds-
raadslid van da BNOP, aan de leden van die organisatie toezond. Maar daaraan kan slechts
gewerkt worden als een krachtige veroordeling van het congres over Uw Hoofdbestuur wordt
uitgesproken togen de verkrachting van de vakbondsdemocratie by de voorbereiding van dit
congres. Deze verkrachting van vakbondsdemooratie komt tot uitdrukking in het optreden van
hst Hoofdbestuur van de BNOP, welka eerst zelf de congresafgevaardigden aanwees, en daarna



de Trot'skosten hiervan uitsloot. Daarnaast-ook door het Hoofdbestuur van de ABffB, die hei
gehele Haagse afdelingsbestuur royeerde oa zodoende te voorkomen dat deze kameraden cri- '
tiek op het beleid van de EVC-leiding op dit congres naar voren zouden kunnen brengen. In
beide gevallen is het HB van de EVC mede verantwoordelijk omdat deze instantie niet ingreep
in het schandelijke optreden van deze beide Bondsbesturen. Ook het feit dat de amendementen
op de resolutie en de statuten en reglementen pas enkele dagen voor dit congres in het te-
zit van de leden kwam, zodat in de afdelingen deze niet meer konden worden bediscussieerd.
Tevens noet als zodanig gekarakteriseerd worden de verfoeilijke gewoonte, opnieuw by dit
congres toegepast, om enkele resoluties helemaal niet aan de afdelingen te melden en dese
pas bekend te maken op het congres. >

Kameraden, wjj Trotskisten, roepen Ü op te vechten voor de vakboadademocratie en voor de
eenheid in de Nederlandse vakbeweging !

Laat de laster- en leugenpraatjes welke over onze partijgenoten en over vele andere op-
positionele vakbondsarbeiders verteld worden voor U geen reden zyn. niet daaraan te arbei-
den. Dit congres van de EVC kan alleen dan een geslaagd congres worden genoemd, als de
vakbondsdemocratie wordt hersteld, als de eenheid in eigen r^jen weer wordt hersteld, als de
mogelijkheid opnieuw wordt geschapen dat ELKE arbeider lid kan z$i van de EVC !

Leve de strijd van de arbeidersklasse !

Revolutionnair Communistische Partij.
Sectie van de Vierde Internationale.

L E E S T D E T B I- B U ff B.

Het eerstvolgende nummer bevat o.a. een uit-
voerig verslag van het EVC-congres en een
"beschouwing over de Eonde Tafel Conferentie,
De Tribune brengt in ieder nummer de voor-
naamste gebeurtenissen in de Nederlandse ar-
beidersbeweging en van de strijd der arbei-
ders over de gehele wereld.

Vraagt een proefnummer bij

2. - Uieuwe Prinsengr;
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Een sprekend voorbeeld hiervoor &even <3e uitslagen v&n de.
Gemeenteraadsverkiezingen in Moordbrabant en Limburg, waar-
bij de K.V.P. , aio partij, geen rol speelt, doefc. bij <3e Kfit-r
merverkieaingen vormeh de stemmen in die provincies op de
lijst van de E.V.P., uitgebracht, de overgrote meerderheid.
Trouwens, de leidere van öe C . P . N , hebben .zelf ook een. dui-
delijk bewijs in handpn gekregen, dat een vergelijking tus-
sen de uitslagen 1948''- 1949 niet opgaat. In de gemeente • .
Opsterland, waar de Cj ,P.N. een verlies van 4 zetels* te boe-
ken .kreeg, hebben zekere andere dan uitsluitend coimtoiiatif"
ache belangen een rol| gespeeld. , " . •
Het Bureau voor de Statistiek der Gemeente Aro3$erd.ain\heeft.
bij de beoordeling van de stenaaenverhouclingen, de verkie-
zingsuitslag van 1948? uitge.3ciiaj£eliêr als vergeli jicingpmateri
aal en daarvoor alleeh gebezigd de cljferg, die in 1§46 op
de diverse partijen wfiren uitgebracht.
Op grond van deze feiften inag dan ook worden geconcludeerd,
dat bij de beoordeling van de verkiezingsuitslagen 1949f
de uitslagen van 194^1«Je vergelijkingsmateriaal-dienen te
worden gebezigd. Wanpefir deze stelregel wordt toegepast,
dan is de algemene inöruk, die dan wordt verkregen, OVÖT-
eenkoffistic die wel.ce -in het voorafgaande overzicht tot uit-
drukking ia /rebracht,: . '

VERWICHT VAN ]JÉ

Juni
sten
lig

In de verkiezingsacti£ , die door cle C . P . . in Amaterdam is ,
gevoerd, zijn verschillende phasen waar neewbaar geweest.
De eerste phage kenireirlrte zich door een in allo oplichten
r\;3ti,^e verkiezingsaotie, welke kan worden aangeduid al-e
een "papieren-actie",] d . w . z . dat het verspreiden van mani-
featen, waarin het cofaraunistiaclie gemeente pro gram wordt
toegelicht en de andeJre in de strijd- betrokken partijen
— in hot byzonder de !P.v.d.A. — werden aangevallen, een der
hoofdbestanddelen van de verkiezingaactie vormde. Als regel
bevatten déze manife.gten ook een oproep tot bijwoning van
een der ± 100 aangekondigde openluchtbi j eenkomst en, die in
alle buurten van de stad in de periode vau 21 Mei tot 20

ji. hebben pi:: ats Avonden. Bezc openJucht bijeenkom-'
mochten zich in ihot •il^onieen in een ic;;tige belang stel-
verhouden, terwijl er ook euige , • wegens gebrek aan be—

langstelling, geen. dq'or^ang Londen vinden. Opmerkelijk was
het verschijnsel, dotj niet den vejn de 6 grote propaganda-
tochten, die de C. F. IJ}, in deze periode had georganiseerd,

gebrek aan bolió-ri^stolling doorgang Icon vinden.
werden op drantot vooraf bepaalde punten in de stad

D . re. v. een ^«luiclsin^tall^tie van:..f auto's 2. g» ^—minuten-
3-peecheg gehouden, t^rvüjl bovendien door een viertal auto's,
voorzie-t van een eanïiat,f<v;agen , v.'ü^röp" verkiezingsleuzen van
de C.r. 'I. • varen, aan^ebr.-.eht , door de sttid verd gereden en
ook op een aantal pïqjataen 2.^. verkie^in^ssketches werden
opgevoerd.
Op 18, ^ O en 21 Juni -verd -met ^BbruikiflaJriinfr van een motor-
boot, waarop e.eti' {.'elitidsinstüll.-.'tje was a a gebracht, in de
Amsterdamse havens GU ^ri-ichten, c! oor middel vun 5-p-inuten-

de aandacht op de verkioüin^sleuztr van GO partij
l
1 - re



-•=>-

2J?-5.3Ö~ ̂  roo'; het ï:en:r,erk vv-n een actieve pro pagan-
da te..;en de"?, v. d .„-s.. Op l "i Juni :jl. vore coor eon ^roep
A , i \  J. V.- fars , door h^t ^cbree-aver. van ue leuze: "Lol on Lan-
^e ' id i jk oooten vrij", t"V;tr*jcht 'Je m^otin^s van de P. v . a . A . ,
die o f ' de Ue'.sterirMirkt evï de L1,-)'-: v.T«rdon Behouden, te veri'to-
rerJJ. De dooi' o e C . P . N . ^eor^oni'ïccrde ".^rote -propa;_:ai;da-
toeht", die op :<1 Juni jl. tri. üonluit van de ver-kicain^s-
actie sou worden rehorden, kon i.; venten a weyenn ^ebrck a.an
bolrin^atbllin^, niet, •öoor^e.i'M. ~e voor deelnarAe aan óeze
tocht aen.v.eüi^e. co!C[;:ufiicrten trokken daarnu ^roepagewijze
naar d 6 Li;-iuer.^rc cht', :.lvraar een bijeenkomst v^n de P. v. d . A.
word ^ehou'^en. £ i j voi*oor2a.-i.kten hiar een zooai-ji^ tumalt,
wu^rooor het voor cie omstander s niet mogelijk v/os éën woord
v-^n cie ".preker, LjUüïiffpï1, te ver .staan. De aanvezlgiieid van
een zeer ^:;root aantal, kind ere ri , ali^iaeJe het uiten van be-
drui^in^en, -was voor 6e ter plv^t^e ';anf.'ef,i--e yolJtie aan—
loiüin^ t..fin de spreker te verzoeken z i jn rede te beëindigen,
aan volk vyr^ook hi,j niet wcngte te vol6oc%n, waarna een
verbod. oin verder te spreken volgde. i^o:n ni.die'r) öoor dezelfde
aprcirci- op cie ïïlands.gracbt gehouden re-ie kon,- hoewel' ook
liier ocor do oanwt^ige corarauniston getracht _werd liet uit-
spreken' daarvan orjjO^fciijk to r.iaicen, door^aiiü vladen.

De óerae^^li^rje droeg het karakter v:-n wen £ictic te;.,
uitztTndïnff v'i'n do troepen naar Inclonesi^c, vel^ie & a

,--;eia de
werd

b-.jvorüord f*oor ü«3t vtrtreii v;--.n het trocpentransportschlp
2, 'Te Grote 3;,er" op 22- Jnui jl. £jn -'e riA.Cüt va^i 16 op 17

Juni 19^9 worden c oor '-.'e loden van hot A.! ' .J.V. in ver aciiil-
lencifc üolen 'v<-n de. rjt&d n^nifeattn ;;..•. n/jeplukt aiet do leuzen:
"i-ïol fin L ,n^:^ndi jk Kiocton vrij"
"T-^'-c'.^ïibcr—-.üvioio n.̂ ;:,r buis", en

V " E o J'ïu.r'J é i^t -/rr:,de"^
In de -'"•vond van 18 Juni »."5rd door eer, deel v.-^n oen ^roep
personen r ;orüer-or , : "Indonesië loo van Jlollaud" , waurnfi de
inroep 'ioor O o pol i t ie , :ii<-t gebruikn akin^, v; n sabel en guiami-
c-tok, v;erd uitoe/i,-. ;^l6;,en .

f'lpol: werden in d t- por i fc - i fe van 17 - 22 Juni 194S een aantal
• leden ven het A . : ; . . ' . 7; .••.•;• n de üix'erse bureaux geleid .tersake

vj.;j h ~t &'.c. pl.;..k;-:en on -DcLiilücrer. 'vun rJe leuae: "G-een troe-
^ piur;(.--r3ciiepin^. IZiost cur-^unisten" J]

Op óo vooravond van :it vt-rkie;-.; n^.'.iüag. 'alsL-ieiJe op dt> vericie-
'air^-,sr-ag v;erden i r i j de gxG;;;loi-;alen m, nifenten aangeplakt
c. u. aan de stemgerechtigden uit,,c;rei!. t , bevatter.de een op-
roep "A-in de arbcidersmoKders en CÏG ,1oj.,,c] van Aisaterdem" 011:
te voorkonien "dat Uu. no ' iun , ! . uv .onü , voriaiulzt ,of in het geheel
niet teru^iroaen" , .i-lsmecie; ^en af beeld i n^ van een Rode-Xruis-
soldfaai, die een .^c '- '^nde vervoert.

J [pp ;-;aanda.3, 20 Ja;?i 1949 wr :rd Co Auoteru- .^use bevolking door
ce leiding v;rn de .v.r.". op^erüfpen o r; t'--1 komen dcmomtreren
"Tegen de uitr;enr3iii*; van de troopcn op 22 Juni. Voor de te-
" rukteer vai; on;: e jongens. Te,-on r-e uiJlit-^ire propaganda op
"ce ^cholcii" en te "proti,-staren t;; f,en öe /-;rov-s iiii.Tleiainy
"vc.n de P .v . ' J .A . en dfe IC. V.P. l .u .v . de laatste verkio^inga-
rt . . J A . T. T , - , , , .«*— ï * 'Uitslagen.

cn 5 : : - - r ce. irl,r-ilo . . ;üetin;,3 ir, Arrister^aci />liou—
de.n, -.raaroan KoGev^rkl f , v/erc vor^. ene O oor r.uziekkozp 3en' 01:
hot 23n,;koor "i'ïor^cüroO'J" 7]

Hoewel
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Iloowel |)Ë W$£KH$I1} viiBt 21. ^uni 1949 het beri$h$ ïfey&t, dat
dege i&e&titt&s «toor meer, San 10.000 persoseÈt*varen
moet d^tv aantal overe^ilEoiBs'tig de waarheid; ̂ crèC ±
nen worden teruggebracht. Al deze meet itxga, «aren
dijgd* als te ötaan in het teken "van de a1»iï$/*«r|̂ a èe _ _ ^

on voorde terugkeer van de joM^e^,«lt'*X&3o-

ge at el<3 dat er
ste

weinig yïel

kaan wordend
van een

i>e trokken

'bet
4e
8» e n twee enige vef kiezl

en tere^ke w&ar^mn
, voof de

een grot»

$foöt''
«e

enige

De uitsïa^eü
'

jl.
f die

vat Baul de
.,

een üitvoeti^" besohöuwing over
ge Ten, itoch aiiet?tewip wordt het

de
als óNael

Set is niet de
verkiez in^isuit «lagen
selijk geaéht in feort^'trefekeji"énkele $erst«arÉchouwinge&t dJL*
in de Amsterdamse dagbCLöden zi^n verschenen., weer tö geven*
De reden hiervan mo^t jgezocht worden in het feit, dat er nog
steeds ^essHmisten, vonden, gevonden, öie durven beweren, dat
er geen reden is om ziteto optimJLsti|(«h te tonen oiatrent het
resultaat von de gehouïïen gemeenteraadsverkiezingen* 2i^ geve»
wel toe dat er weli$wd&r sinds de voorafgaande verkiezingen
een andere tendenz •yallt waar te nemen, .die op een^ teruggfi^g

ma&r dat''er niert gesproken kan v/orden van een volledige
de eonnnxmisten toegebrachte nederlaag.

'' . ' -- ,.: • " Het
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19 Februari 1949.verbinding; 30.12

Doss.15/153
Onderwerp; schrijven H.C.P. aan het Comité ter verdediging der democra-

tische rechten.

Datum ontvangst bericht: 17 ?ebruari 1949
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ACD/

Het politiële Bureau van de Revolutionnair üoramunis-
tische partij, Nederlandse sectie der Vierde Internatio-

nale, aond eeri schrijven gedagtekend 21 Januari 1949, aan

het comité ter verdediging van de democratische rechten

van de 12 leiders der Amerikaanse C.onnunistische Partij.

Afschriften van bedoeld schrijven, waarvan een exemplaar

hierbij gaat, werden door het Haagse afdelingsbestuur ge-

zonden aan de dagbladen "riet Tri je Volk", "iiaagsch Dagblad",

courant" en de "aaagsche Courant". ^Sinde)

C
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tiEVOLUTIONNAIEGOMMÜWISTISCHB PARTIJ NEDERLANDSE SECTIE VAN Dl) VIEKDE
IMTERNATIOKALE,

AMSTEBDAM 21 Jan, 1949

Aan ïïft;- Qomité- ter verdedigiigtgi
der dî É̂ r at i S'ch.e rechten- der - • •
twaalf leiders der Amerikaanse Communistische Partij .
p/a J£r.Dr*IT van Suchtelen
Adm. de Ruyterweg 545 Amsterdam

Zeer Geachte Heer,
• • . Door deze wensen wij uitdrukking te

geven aan ons gevoel van sympathie en solidariteit met het door Uw co-
mité* Beoogde doel ii.1. het verdedigen van de democratische rechten van
Amerikaanse burgers tegen de schandelijke Smith- wet.
Wij menen- U, voor. het door U nagestreefde doel van 'een aantal feiten op
<ie ht>ogte te moeten* steil en, die Uw verdediging tot in de noodzakelijke
details, onaanveohtb aar zullen maken.

l, Op 8 December 1941 werden 18 leden van de Socialist Workers Party
en de Mihnèapolis Truökdrivers Union Local 544-C.I.Q'. op grond van
deze Smith-wet • veroordeéld( 12 tot 16 maanden en 6 tot 12 maanden ge-

2,-|I| waren de eersten die op grond van deze'* wet veroorddeld werden.
3, fa| de besohuldigden(die beschuldigd werden van verspreiding van de
idein van MarJs, Engels, Lenin en [ïlxotsky, waaronder het Communist isch

t;) de -hun opgelegde straf hebben uitgezeten en sindsdien geen
Rebben nagelaten ÖÉ één nërroeying Van dit prinoipiële von-

-|ë ièrk̂ ijgfri, waarvan wij de Volgende feit en -aanhalen i
d«Jte uitgifte van̂ Soclalism on $rialw in Jan0 1942; een boekwerkje
van 110 pagina's bevattende het verhoor van J.P.Cannon alge-"
meen secretaris der S.W.P. -Een twede verscheen -Maart 1944.

uitgifte vannlE Defense of Soeialism" verdediging der 18
klaagden, voor de rechtbank van Minnesota, door aVocaat

• •> - v . • •
De uitgifte van "Why we are in Prison" uitgegeven Maart 1944
bevattende de afsoheioredevoeringen der beklaagden.
De uitgifte van <fWho are the 18 prisoners in the Minneapolis
lab̂ r Case?"' met een voorwoord door James T^Farrell.
(Deze werken zijn U als -bijlagen per postpakket toegezonden)

"b. Ben verzoek aan het "U.S.Supreme Oourtw op 14 October 1943
door de 18 veroordeelden om deze zaak te mogen voorleggen
voor heronderzoek.
Deze poging werd bij twee andere gelegenheden zonder succes
herhaald. Het eerste verzoek werd op 22 Wofr.1943 afgewezen
ondanks het feit dat deze ,zaak Belangrijke wettelijke en
Constitutionele kwesties raakt.

.o.Eön zeer uitvoerige actie werd na de eerste afwijzing door
geheel jltoerika ingezet en die zoals. U in de bijlagen kunt
vinden dndorsteund werd door' een aeer 'groot -aantal vakbon-
den die aangesloten zijn bij de C. 1,0. en A. F, L. beneverrs
door een aantal onafhankelijke en zelfstandige vakorganisa-
ties, Bovendien werd de-actie door een aantal belangrijke
"bladen, de Civil Hights Defense- Qommittee en alle mogelijke
•-andere organisaties ondersteunde ",

4. De S.W.P. leiding heeft dmm'iddellijk een brief geschreven. •
aan het Centraal Comité* der Amerikaanse Communistische Par-

tij (öP 28 Juli 1948)nadat -bekend gemaakt was dat ex vervolging
tegen 12 C, P. A. leiders was ingesteld, waarin zij de vorming
van een eenhei dsfront aanbood tegen de Smith-wet, •



Dit feit is dfvs te-opmerkelijker, wanneer men weet dat tijdens het Min-**
neapolis-proses-dat in feite gevoerd werd tegen deze 18 om hun interna-,
tionalistische-houding gedurende de Twede Wereldoorlog-de C*P,A.leiders '
de hoogste straffen eisten omdat de "beklaagden "in. dienst van Hitlet en
de Mikado zouden staand%( Zie de protocollen der Moskouse processen.) .
Op dit aanbod, dat geheel in het belang der Amerikaanse arbeidersbewe-
ging 'Was, werd geen antwoord .ontvangen» ( Zie in deze brief bijlage l ) -

5,(Jedurende de, gehele verkiezingscampagne der .SiW»P*,die aan de laatste
presidentsverkiezingon vooraf 'ging Werd de strijd voor de democratische
rechteïi Voortdurend in het middelpunt' der, agitatie -geplaatst.

6.Zowel de; oahdidaat voor het presidentschap,der S.W.P.^FjDobbs als d e
candidate voor het vioe-presidentschap: Grace Carlson werden in het
-prooes; Van Minneapolis tot"16 maanden gevangenisstraf veroordeeld.

7. Op 16 Augustus 1948 heeft de Hennepin County C* .1.0.' Counsel een rèso- .
lutie aangenomen,waarin, aan President-Truman gevraagd werd de gesohon^-
den democratische rechten van de 10 S.W.P. em C.I.O. leiders te her-
•stellen. ( , - - , ' •

8.'0p dit moment wordt'de eis Van revisie van het prqoes van Minneapolis
door een aantal organisaties ondersteund,die;meer dan £ millioen le-

• den tellen." Zij ondersteunen de veroordeelden financieel en moreel.
^ Ook de oahdidaat .- bij de laatste verkiezingen- voor het president-

schap der U. ScA. Henri Wall&oe legde een verklaring af waarin het Ver-
doek tot rev&sie van het proo.es van Minneapolis werd ondersteund.

hi erboven'genoemde feiten 'zijn t..e staven .met "pf f iciê'le publicaties, die"
/ij op Uw verzoek ter Uwe beschikk±.l̂ v«̂ l'en'':'Slî è̂̂ . ' . - " • '
\Vij menen door het bovenstaande--aazigétp<>|ïd.V'te%èb>enA|iöè noodzakelijk het is
M j de verdediging der V12 C.P.Arlöider'&.'terug'' té'-grî en op en de revisie .te
c.isen van het prooes dat tegen de 18 SvW.P. en C*.I.O. 'leiders is gevoerd.
I/o herroeping van het TOöctis tegen deze 18 uitgesproken, zou een buitenwer-
king stellen van de Smith-wei; betekenen en het proces tegen de 12 G.P .A.-lei-
d< rs van de dagorde_.voeren»Zou daarentegen het vonnis der 18 niet herzien.
worden;dan zou een presedent gehandhaafd blijven, welke de veroordeling der
12 C.P, A, ̂Leider s'bij na--zeker maakt, "
2omin-als fret voor de S,W.P. eerr belemmering was;om ondanks de houding der
Q„P.A,-leide:rs tijdens het prooes der 18, de C.P.A. een eenheidsfront tegen
de. Smitli wet" aan t.e bieden :toen Eet prooes tegen de 12 C.-P. A.%-Ie i der s bekend
werd, stoiain kan het voor de Sooties van ;de Vierde Internationale (en wij spr̂
ken nameiis de -Nederlands-e Sectie) een belemmering 2ijn,om .ondanks het stil-
svdjgen cler C. P. A. lel der s na de Qenbeidsfront aanbieding der Amerikaanse Trots-
ki3te33̂ elké gelegenheid aan té grijpen cm te strijden voor het volledig her- '
stel der democratische rechten der. Amerikaanse burgers*
H ; Is om-deze reden dat onze: partij zijn sympathie uitspreekt met Uw initia-
tief. • - ' • ' ' " - - . - • / '
G-ëzle-n Het b-elang opklaring te brengen bij de Wederlandse-publieke opinie
aangaande.het prooes van MinnEapolis en dat tegen 4e 12 C.P.A.-leiders vcr-
zcpjEen wij IJ een lid van onze organisatie toe te" laten tot Uw comité als des-
kun.ddge'öp het gebied van J?,et" Minneapolis prooes en beur in de gelegenheid te
stellen deze zaeüc iii openbare "voordracht en té beliohten.In dit verband bieden
v/i j,'U onze. hulp- aan. .
Hot zelf de belang' als boven genoemd vereist -t dat wij ons het recht tot publica-
tie'-van- "deze brief-voorbehouden*. / . - . " . ' '

• In de hoop dat Uw initiatief en onze sa-menwcrking mag bij-
dT3gen«tot het ongedaan maken van dr ingestelde vervolging tegen de 12 C.P.A.
leiders -en het herroepen van het vonnis van de 18- 8*W*P* en C.I.'O. leiders

Tekenen wij met de moeste-hoogachting, - ' *
• . , . . ' Namens het Pol.Bureau der H.C.P.

Nederlandse-Seotie van de Vierde Internationale
w. g,'
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NIET O.K.

PAR:

Aan de leden van de afdeling Amsterdam van de Revolution-

nair Communistische Partij werd een circulaire met bij-

lage toegezonden, waarvan een afschrift hierbij gaat.

V?



H E V O L f T f l O N N A I R C O M M U N I S T I S C H E P A R T I J -
Nederlandse Sectie van de Vierde Internationale. Af d. Amsterdam.

Aan de leden van 'de afdeling Amsterdam. Amsterdam, 11 Febr. 1949„

Waarde Makkers,

""""" Aanstaande Zondagmorgen, SO Februari, geeft de S„;&olf.
een "Openbare Cursusvergaderihg" over het onderwerp: De C.P.N, en de dic-
tatuur", spreker H.Gortzak. met gelegenheid "voor vragen stellen.^

Van die gelegenheid zullen wij gebruik maken, door een aantal mooie -
vragen op te stellen om aan hem voor te leggen. Vo6r de vergadering zullen
we die vragen, mét onze antwoorden', gestencild uitdelen en tijdens de ver-
gadering dezelfde vragen indienen en op zijn antwoord wachten. Het is dus
noodzakelijk, dat onze partijgenoten tijdig aanwezig zijn . W i j spreken "
af: aanstaande Zondagmorgen om half tien-precies bij Krasnapolsky. De G.P.
beschouwt dit waarschijnlijk als voorbereiding van haar vérkiezingsaotie.
Laten wij het net zo bezien!

Mededeling/voor de bestuursleden van de afdeling.
In verband met het bovenstaande zal de bestuursvergadering Zon da g-

• middag om £ uur beginnen, op de gewone plaats.

' De PartijGonferentie. ' . . " . ,
Op Zaj;er^i£^.jtojaEan,<iag,_l9 en SO Februari_vindt ejr_tj9_R£tterJjm_ej@

co^ejmfiÖL van de Partij plaats"", melC dè'mgcht van een partij.congres.
Op de agenda s'taa'T: l". De vakbewegingsresólutie.;

. 2» Een resolutie over het vakbewegingsvraagstuk in
Rotterdam en het optreden van onze partijgenoten in de Ö.V.B.

3. De verkiezingen.
De vak-bewegingsresolutie is reeds lang in'het bezit der partijgenoten.

Voor hen die deze niet meer hebben, zijn nog enkele exemplaren beschik-
baar. De resolutie over Rotterdam werd Zondag 6 Februari op een te Rotter-
dam gehouden uitgebreide C.C,-zitting met meerderheid van stemmen aange-
nomen, en zal zo spoedig mogelijk in het bezit der leden komen. Tevens
vindt men erbij een kort verslag van de discussie op de uitgebreide C.C.-
zitting.

Op WOENSDAGAVOND l6,FfflHRTTABJ, ten huize van. kam. H. J.gombrink, Leid-
se Kruisstraat 32-II, zal de a£&eJ4nsJtas|erdam zich over "de"'punten der
Partijconferentie beraden, en zullen de afgevaardigden van de afdeling ge-
kozen worden. Gezien het buitengewone belang van dé kwestie voor de ont-
wikkeling van de Partij, wekken wij alle kameraden op, de stukken grondig
te bestuderen en Woensdagavond aanwezig te zijn.

V Het Partijcongres zal met Pasen worden gehouden.

Colportage*
De colportage van de week vindt plaats .op Maandagavond 14 Febr. en op

Vrijdagavond 18 Febr. om 8 uur precies Spaarndammerstraat - hoek Tasman-
straat.

" " Voor het afdelingsbestuur,
• * Th.v.d.Kolk.



-4R1VOLUTIONNAIR COMMWISTISCHE PARTIJ NEDERLANDSE SECTIE-VAN DE VÜRDE
\- - :WTÏ^ATIONALE- - Afdeling Amsterdam. >

O ' ' . -- "- " •

Op deze vergadering van de C.P.N, zal Henk Gortzak spreken over "de O.P.N.
en de dictatuur". Hij geeft daarbij de gelegenheid tot het stellen van
vragen. Wij möken van deze gelegenheid gebruik door een aantal vragen te
stellen, maar wij geven voor alle zekerheid de.antwoorden aan de hand van
de leer van onze grote voorgangers: Marx, Engels, Lenin en Trotsky, hier-
bij. Laat iedereen ze vergelijken, niet alleen met de woorden van Henk
Gortzak, maar ook met de daden van de'C.P.N.

. • . ' / - .
Vraag,!: BESTAAT ER IN DE WEST-EUROPESE LANDEN MET HIN PARLEMENT M

VERKIEZINGEN DEMOCRATIE? -
Antwoord; Be moderne parlementaire staat is het werktuig der uitbui--

ting van de loonarbeid door het kapitaal (Fr.Engels).
' De democratische republiek is de best denkbare politieke

dekmantel van het kapitalisme (Lenin).
De "democratische staat" dient dus als vermomming van de

dictatuur van hét kapitaal. ,
Vraag 3; WAARUIT BLIJKT DE DICTATUUR VAN HET KAPITAAL M NEDERLAND

EN WAT WAS DE HOUDING VAN DE Ö.P.N.-LEIDING NA DE OORLOG?
Antwoordï De dictatuur van het kapitaal blijkt vooral uit de dicta-

tuur van een handjevol Rijksbemiddelaars,, die met de gehate loonstop dé
lonen van het grootste deel van het Nederlandse volk beneden hét bestaans-
minimum houden. De leiding van de C.P.N, voerde een politiek van ,tï>roduottê
verhoging", "opbouwen, produceren en organiseren" en aanvaarding van het
tariefstelsel, die de opbouw van het Nederlandse kapitaal en zijn dictatuur
t o t gevolg had. , - / • - • • . ' •

Vraag 5; Als er "socialisten" in de regering van de kapitalistische
staat zitten, blijft de dictatuur van het kapitaal dan bestaan?

Antwoord; Ja. De "socialistische" ministers knappen het vuile werk
van het kapitaal op. Söhermerhörn stuurde soldaten op de stakers af en '~
stuurde troepen naar Indonesië, Hij en Drees handhaafden de loonstop. De
"socialistische" ministers zijn de waakhonden van dé kapitalistische uit-

• buiting en dictatuur.
. . Vraag 4; Was de rol van de "communistische ministers" na de oorlog
in Frankrijk,- ItaliS en BelgiS anders, bijvoorbeeld toen De Gaulle minis-
ter-president was en Thorez vice-presldent?

Antwoord; KW ROL WAS DEZELFDE ALS DIE VAN DÉ "SOCIALISTISCHE MH1I3-
TERS. Zij hielpen de arbeiders ontwapenen, herstelden de kapitalistische .
staat en hielpen de kapitalisten weer in het zadel. Zij hielpen mee aan de
onderdrukking van de Republiek Viet Nam. In ruil daarvoor vroegen de .
"communistische" leiders een verbond van de kapitalistische dictator met
de Sowjet-Uniê, welk verbond de Franse kapitalisten zodra zij sterk genoeg
waren weer verbroken hebben.

Vraag^5; HOI STAAN WERKELIJKE COMMINISTM DAN TEGENOVER DE DICTATUUR
VAN HET KAPITAAL IN DS ZOGMAAMDE "DEMOCRATISCHE" STATEN?

Antwoord; Zij weigeren met kapitalisten samen te werkerf in de regering
en in het college van Burgemeester en Wethouders, omdat zij het vuile werk
voor de kapitalisten niet willen opknappen. In. het parlement bedélen zij
niet om een plajataje in de regering en in de gemeenteraad vragen zij niet
om wethóuderszetels. Zij -ontmaskeren de schijnheilige kapitalistische "de-
mocratie" en spreken openlijk uit, dat zij de kapitalistische staat willen
vernietigen. Zij eisen de ontbinding van de politie, de bewapening van de
arbeidersklasse en de verandering" vön het leger in arbeider^militie. Zij
organiseren de strijd buiten-het parlement vopr de verbetér-Eng van het lot
der arbeidersklasse en strijden/voor een-regering van arbeiders en arme
boeren, die het-kapitaal zal onteigenen.

Vraag &; WAAROM TRACHTEN DE STALINISTEN DAN OVERAL IN Dl REGERING TS
KOMM M WETHOUDMS TE KRIJGM?



Antwoord: Omdat zij de arbeiders willen verzoenen met het kapitalisme
en een "verzoening" tussen d© Sowjet-öaie en net imperialisme tot stand wil-
len brengen. Omdat zij de socialistische revolutie en de vestiging van de
macht van hét proletariaat niet willen.

Vraag 6: IS ER -IN HIT HOIDIGB ,SOWJET-RUSLAND DEMOCRATIE? .
Antwoord'; In 1917 waren de sowjets de organan, waardoor de arbeiders-

klasse en alle andere vroegere onderdrukten democratisch hun wil naar voren
brachten en zelf de regering .voerden. Door het verkrachten van de sowjets,
door het vernietigen van de arbeiderscontrole op de partij, de staat, de
productie, de politie en het leger, oefent een bevoorrechte bureauoratie er i
nu een pöïitie-diotatuur uit, die niets gemeen heeft met arbéidersdemo oratio»

Vraag 8; IS ER SPRAKE VAN ARBEIDERSMACHT IN DE ZOGENAAMDE "VOLKSDEMO-
CRATIE11 IN OOST-EUROPA? - ' -

Antwoord; De stalinisten hebben hét leger en de politie van de kapita-
listen niet vernietigd. Zij hebben alleen hun aanhangers tot politiechef
gemaakt. De stalinisten hebben zichzelf aan het hoofd geplaatst van de pn-
derdrukklngsapparaten der kapitalisten. De arbeiders in de fabrieken en op
het land kunnen geen enkele bestuursfunctie of controle uitoefenen.

Vraag.9; IS ER DEMOCRATIE BHWÏW DE C.P.JN.?
Antwoord; Het is verboden in de C.P. fracties te vormen om binnen de

partij een ander standpunt dan dat van de leiding te verdedigen. Toch is de
C.P.-leiding niét onfeilbaar, want om de zoveel tijd komt zij met een
"zelfcritiek", die de gehele politiek van de afgelopen periode weer omver- "
kegelt. Maar wie -zij het uit.linkse of uit rechtse overwegingen- oritiek
uitoefent, wordt "Trotskist" genoemd en ui* de partij gezet.

Vraag 10: BETEKENT DE LAATSTE ZELFCRITI1K, DAT DE G.P.-LEIDING NIET
MEER MEEWERKT AAN Dl DICTATUUR VAN HET KAPITAAL?

Antwoord; In het verslag van Woensdag 9 ïebruari van het Dag,bestuur
der C.P.N, lezen wij: "De C.P.N, is bereid met allen samen te werken die
dit doel (verdediging van de vrede) op de voorgrond willen stellen.' onge-
acht de wijze waarop zij op ander terrein mogen denken en optreden".
Dus wederom biedt de Ce P.N".-leiding aan, de dictatuur van het kapitaal, de
dictatuur vaja de Rijksbemiddelaars en van de loonstop te aanvaarden, in
ruil voor . . . een overeenkomst van het kapitaal met Stalin.

x x x x x x x x
Arbeiders,

. - • - Wij, gaven hier tien vragen en de antwoorden van het revolu-
tionnaire Marxisme daarop. Is Gortzak democratisch, dan moet hij deze vra-
gen openlijk-beantwoorden, dan mag hij ze niet onder tafel werken l

In de laatste "zelforitiek" (zie de "Waarheid" van 18 December 1948)
lazen wij: In de scholing moet het karakter van het Trotskisme worden be-
studeerd als een verrottingsverschijnsel van de kleine burgerij, het jan-
hagel, enz.

Wij leggen als laatste vraag voor aan Henk Gortzak: Is de C.P.N, zo
democratisch om bij de "scholing over het trotskisme" een lid van de Revo-
lutionnair Communistische Partij, een 'lid van de Vierde Internationale, aan
het woord te laten? Wij, revolutiönnaire Marxisten, vrezen een discussie
voor het front der arbeiders niet. Wij geven de leiding van de C.P.N, graag
de gelegenheid ons te ontmaskeren, als zij dat kan. Wij hebben vertrouwen
in de arbeidersklasse, die revolutiönnaire arbeiderspolitiek zal weten te
onderscheiden van kleinburgerlijk opportunisme, van "opbouwen, organiseren
en produceren", van klasse-samenwerking en van klasse-verraad.

LEVE DE VIERDE INTERNATIONALE WERELDPARTIJ DER SOCIALISTISCHE REVOLU-
TIE! LEVE DL REVOLUTIONNAIR COM/ÏUNISTISCHE PARTIJ!
LEEST "DE TRIBIWB". Vraag hem aan de kiosken of bij de administratie

Nieuwe Prinsengracht 47-11, Amsterdam» '
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EEYOLUTIOMAIB COMMUNISTISCHE PARTIJ (R.C.P.).

In de avond van 22 December 1948 wordt een extra
bulletin van "De Tribune" (E.C.P.)in diverse wijken van
•s-Gravenhage verspreid.

Enige exemplaren van dat bulletin, waarvan de in-
houd betrekking heeft op de ontwikkeling van de toestand
in Indonesië, gaan hierbij. (Einde)
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Extra Bulletin van

DE TRIBUNE
Redactie: M. Ferarez

Nieuwe Prinsengracht 4711 - -A'dam

ORGAAN DER REVOLUTIONAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ
NEDERLANDSE SECTIE VAN DE VIERDE INTERNATIONALE

Solidair met Indonesië ! !
Aan de arbeiders van Nederland

Opnieuw heeft de Nederlandse
bourgeosie het vuur geopend op de
Indonesische arbeiders en armen
boeren. Zoals de regeringen Scher-
merhorn en Beet trachtten, de vor-
ming van een koloniaal legeren de
eerste „politionele actie" tebeman-
telen met vredelievende frases, zo
poogt de huidige regering in een
dubbelzinnige verklaring de Neder-
landse bevolking te overtuigen van
het „goed recht" van de opnieuw
ingezette koloniale oorlog. Als »lle
onderdrukkers, denkt het Neder-
landse kapitaal zijn misdaden aan-
vaardbaar te kannen maken door
ze als „noodzakelijk voor het alge-
meen belang" voor te stellen.

Opnieuw doet zich het schaamte-
loze feit voor, dat zich socialistich
noemende leiders, der Partij van de
Arbeid, welke de steun van het groot-
ste deel der Nederlandse arbeiders,
kleine boeten en middenstanders ver-
wierven, door zich als kampioenen aan
te dienen voor een vrede met Indo-
nesië, aan het hoofd staan van de re-
gering, welke de OORLOG met In-
donesië opnieuw aan de orde heeft
gesteld. Alle tot nu toe gevoerde pro-
paganda, welke over een „vreedzame
samenwerking" met de Republiek In-
donesië sprak, blijkt een leugen, welke
slechts tot doel had de Nederlandse
werkende bevolking zand in de ogen
te strooien omtrent de ware bedoe-
lingen van het kolouiale kapitaal.

In September 1946, toen de Com-
munistische Partij Nederland zich in
haar politiek ten aanzien van Indonesië
nauwelijks onderscheidde van de
P.v.d.A én het met dezelfde frases
Over „vreedzame aamenwerking" de
Nederlandse bourgeoisie mede mogelijk
maakte, haar „politionele acties" voor
te bereiden, heeft de arbeidersklasse,
tijdens de algemene werkstaking in Am-
sterdam, getoond andere opvattingen
van solidariteit met de Indonesische
vrijheidsstrijders te hebben dan haar
officiële leiders van P. v. d. A. e« C.PN.

Het is deze geest van solidariteit
met de Republiek Indonesië, welke
thans meer dan ooit noodzakelijk is,
nu regering*- en legercommuniqué's
de publieke opinie zullen trachten te
vertroebelen door 'de gerechtvaar-
digde gewapende tegenstand der In-
donesische massa's als „gruwelen"
voor te stellen, nu K.V.P., P.v.d.A. en
N.V.V. hun arbeidertaanhang tot aan-
vaarding van de „onvermijdelijkheid"
der koloniale .oorlog zullen willen be-
wegen, nu eventuele solidariteitsver-
klaringen van C.P.N, en E.V.C, met
de Indonesische strijders met wan-
trouwen door de arbeiders zullen
worden ontvangen, die beu zijn van
het Stalinistisch verraad "en gedraai
in de afgelopen jaren.

Immers; de leiders van de C.P.N,
zijn voor de volle 100 pCt mede-ver-
antwoordelijk voor wat thans gebeurt.
Hoort hoe zij sinds een paar dagen
hun eigen politiek beoordelen: „In
Indonesië leidde de „Gemenebest-poli-
tiek" tot zeer ernstige fouten der Com-
munisten, o.a. het principieel aanvaar-
den van de Linggadjatie-politiek en
en het „Renville-dictaat". waardoor de
Indonesische revolutie in groot gevaar
werd gebracht". Aldus de C. P. N .-leiding
over zichzelf. Het was deze misdadige
politiek van de C.P.N., waardoor
Gortzak de stakers van September 1946
naar huis stuurde, en pochde: één
„communist" is meer waard dan 100
politie-agenten. Het was deze1 misda-
dige politiek die de troepentransporten
mogelijk maakte, die de boycot-bewe-
ging saboteerde, die leidde tot het
stemmen vóór de koloniale motie Romme-
van der Goes-van Naters. Niet alleen
de Indonesische C.P,, maar ook die
van Paul de Groot, heeft de volle ver-
antwoordelijkheid voor het feit, dat de
Nederlandse bourgeoisie erin geslaagd
is tot deze tweede openlijke aanval
over te gaan. Dit zijn echter geen
„toevallige fouten", het is de contra-
revolutionnaire politiek vaa de kliek
die zich in de Sowjet-Unie van de

macht meester maakte, welke zij (en
uitvoer legden. Alle „zelfcritiek" van
de C.P.N, dient om nederlagen te
bemantelen, en zij gaat gepaard met-,,
verwoede aanvallen op de Trots-
kisten. Daarmee pogen zij te ver-
doezelen, dat onze Revolotionnair-
Communistische Partij de Neder-
landse Sectie van de Vierde Inter-
nationale van het begin af aan op
de bres heeft gestaan voor de leuze
„Indonesië los van Holland, na!",
welke de C.P.N.-leiding nog steeds
weigert te voeren. Toen het eerste
oorlogsschip, de Jan Evertsen te
Amsterdam, gereedgemaakt werd,
riepen wij reeds op tot boycot,, en
sinds die tijd hebben wij niet opge-
houden deze leuzen te voeren. Vaa
het begin af aan hebben wij de po-
litiek van „Vrede en Overleg", van
Linggadjati en Renville, als verraad
gebrandmerkt I -..

Men late zich thans niet in de war
brengen door de berichten in de kran-
ten, welke de „onwil" van de Indone-
siërs, de „goede wil" van de Neder-
landse regering op de voorgrond
stellen. De vraag, welke men zich
voortdurend dient te stellen is: aan
welke kant staat het recht in deze
oorlog. De Nederlandse bourgeoisie,
welke als heersende klasse in dit land
de politiek der regering bepaalt, be-
oogt slechts der herovering van Indo-
nesië als kolonie.

Zij wenst geen afstand te doen van
de nullioenen-winsten, welke zij eeu-
wenlanguitdeonderdrukte Indonesische
millioenen-massa's heeft geperst. Zij
voert een reactionaire oorlog, omdat
onderdrukking en uitbuiting haar doel
is. Het Indonesische volk daarentegen
strijdt voor zijn vrijheid, het wenst niet
opnieuw de „zegeningen" van een Ne-
derlands bewind te, kennen, dat na
driehonderd jaar heerschappij niets an-
ders wist te brengen dan analfabetisme,
ondervoeding, lonen van enkele centen
per dag, en concentratiekampen. Het
recht is aan de kant der Indonesi-



sche strijders. Hun vijand is onze vij-
and» De NEDERLANDSE BOUR-
GEOISIE!

In koelen bloede hebben de tege-
ring-Drees en haat voorgangers de
koloniale oorlog voorbereid. Zij voer-
den de loonstop in om de arbeiders-
klasse de kosten te laten betalen van
de wapens en het leger, bestemd voor
dé „koloniale actie". Zij lieten de sub-
sidies op levensmiddelen vallen, om
aan de eisen van „léger en vloot" te
kunnen voldoen. Z(j stelden de „bur-
gelijke staat van beleg" voor, om even-
tueel verzet tegen de loonstop en de
koloniale oorlog té kunnen breken.

Thans trachten zij de Nederlandse
arbeidersklasse wijs te maken, dat als
de Republiek eenmaal ia neergeslagen,
de troepen naar huis kunnen, en een
^vreedzame opbouw" zal plaats vinden.
Kiets is minder waar l Het is mogelijk,

/om de grote steden te bezetten en de
, geregelde Republikeinse troepen te ver-

slaan. Maar ten koste van hoeveel
levens van Nederlandse arbeiders-
jongens! Het zal nooit mogelijk zijn,
de Indonesiërs tot volledige onderwer-
ping te bewegen. Derguetilla tal voort'
duren, en talloze slachtoffers van weers-
zijden vergen. Van demobilisatie zal
geen sprake zijn. Niets is opgelost,
voordat de Nederlandse arbeidersklasse

de terugkeer van alle troepen afdwingt.
In Nederlatfd opent deze .neioieuw-

de overval een periode van reactie
tegen de arbeidersklasse en haar or-
ganisaties, welke duidelijk zal aantonen
dat nederlaag en overwinning van de
Nederlandse arbeiders onverbrekelijk
verbonden zijn met die van de Indo-
nesische massa's.

De strijd tegen de regering-Drees en voor de daadwerke-
lijke solidariteit met Indonesië, moet georganiseerd worden.
Terecht hebben vele arbeiders het vertrouwen verloren in
de „leiders' van P.v.d.A. en C.P.N, terwijl de vakbonden
nog stevig in de handen der bureaucraten zijn. Dat betekent
echter niet» dat men lijdelijk mag toezien, hoe de heersende
klasse haar posities versterkt. Stelt in al Uw organisaties
en in de bedrijven de organisatie van de strijd aan de orde.
Bespreekt mét Uw mede-arbeiders hoe we tegen de bureau-
craten der vakbonden de strijd moeten voeren, en hen moe'
ten vervangen. Doorbreekt de verlamming, U opgelegd door
de misdadige politiek der officiële arbeidersleiders.

Sluit U aan bij onze strijd voort

*T\ë los van Holland nu!

Organisatie van de boycot!

Organisatie van de strijd
voor de terugtrekking der troepen!

Op voor de onverbrekelijke solidariteit
met de

Indonesische arbeiders en arme boeren*

Het Politiek Bureau der Revolutionair Communistische Partij
Nederlandse Sectie van de Vierde Internationale.
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RBYQjjIJTIOMAIE O OIMUNIS TIS G HE PABTIJ (R. C.P.).

De afdeling 's-G-ravenhage van de Revolutionnair Commu-
nistische Partij (E.C.P.) verzorgde op last van het partij-
bestuur de uitgave van een brochure, getiteld:

"De Wereldsituatie .en de taken van de 4e Internatio-
nale".

Een exemplaar van bedoelde brochure gaat hierbij. (Einde)
lij ;
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Actie R.C .P.

Bijlegen: 2.
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22 December 1948.
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Hierbij worden toegezonden:

a. afschrift van een onder de havenarbeiders in Am
sterdam verspreid gestencild manifest van de af
deling Arasterdam van de R.C.P.;

b. een exemplaar "Extra Bulletin van de Tribune".

'M. L.S,



c

GEEN C OMEDIE ,•• GEEN LEGER DES HE IL S-METHODEN, GEEN GESOL MET DE
BELANGEN EN VERLANGEND VAN DE ARBEIDERSKLASSE, DOCH ORGANISATIE
VAN DE STRIJD TEGEN HET WERKELIJKE LOONTEKORT.

STRIJDT VOOR EEN 'REDELIJK LEVENSPEIL !!!

AAN DE ARBEIDERS IN DE AMSTERDANSE HAVEN.

Er zijn vakbondsleiders die •waarschijnlijk denken exploitant te
zijn van een kermistent, waar je een bepaald bedrag offert om
prijs te winnen. Het heeft .er tenminste veel van weg en vooral te-
gen de feestdagen krijgen zij Leger des Heils-allures. Dan vergeten
ze de strijd en het werkelijke loontekort en "eisen" ze alleen maar.
een fooi. Het zou ons niet verwonderen, als er eerstdaags E«V.C.-
kerstpotten op straat stonden om de nood in de gezinnen te lenigen.
De Ionen-zijn te laag. De -prijzen der levensmiddelen stijgen» Jan
Boezeroen.lij^t armoede; de ondernemingen maken enorme winsten.
Elke dag kun je dit horen en lezen. Oud nieuws en zo waar als twee
maal twee vier. In korte trekken is dit het tijdsbeeld en moeder de
vrouw behoef je het niet meer te vertellen. Dit is alles waar, maar
WAT/DOEN WE ER TEGEN? t . •
De gulden toeslag, die de "socialist" Drees gaf, rook naar water-
verf. De N.V.V,leiders, die de gulden aanprijzen zijn kwakzalvers.
WIJ V/ETEN DIT. • . , .
Doch wat te zeggen van de C.P«N.-E-V.C.-leiding? Zij stellen voor,
dat je warm zult lopen voor Fl. 1,50 extra-toeslag en 2% gratifica-
tie voor de feestdagen. Als die gulden van Drees een uitwijk was,
dan zijn de voorstellen van Paul de Groot en Blokzijl zeker uit- -
glijdingen, in leder geval geen aanval/De C.ï.N.-wethouder van
Zaandam rekende uit, dat het tekort in een arbeidersgezin ten min-
ste fl. 7,50 per week bedraagt en dat is krap berekend. Maar kame-
raden als: dit zo is wat betekenen dan de voorstellen van de E.V;.C.
en de N,V ."V, leiding? Zijn deze voorstellen een oplossing voor het
bereiken van een redelijk 1̂ bestaans-minimum of ruiken jullie ook
dat dit je reinste kwakzalverij is? Het is een poging om de water-
verf van Drees wat aan te mengen en om de strijd te omzeilen. Zij
trachten de indruk té wekken, dat ze ook iets doen, maken daarmede
propaganda maar ONZE magen worden er niet voller op.
Dat dit zo is, wordt al bewezen door de manier, waarop de E.V.G»-
leiding de acties van de havenarbeiders -wil voeren. Een voor één
worden de verschillende delen van de haven tot "actie" opgeroepen. !
Voor de arbeiders uit de houtbedrijven en uit de houthaveh werd een ;
uur proteststaking uitgeroepen. De andere havenarbeiders moeten aan :
het werk blijven. Het gevolg van deze manier van doen was, dat ook
de houtwerkers in gpote meerderheid aan het werk bleven. Zij pasten
ervoor, een hele dag loon te verliezen voor een staking van een uur,
die zo klein was opgezet dat van tevoren reeds gezegd kon worden,
dat ze geen succes zou zijn. Willen de houtwerkers dan geen actie?
Natturlijk zij willen niets liever, maar dan samen met de Handels- ;
haven en voor eisen die een oplossing brengen. De arbeiders willen
WERKELIJKE strijd, een massale actie VOOR WERKELIJKE EISEN !!!
De manier, waarop de EéV*C.-leiding thans de strijd wil voeren is
een vervolg van haar PRODUCTIE VERHOGINGS EN TARIEFSTELSEL taktiek. \, men mag niet met onze armoede sollen. Geen oomedie én

geen Leger-des-Heils-methoden. Eist van je verbondsbestuurders, hoe >
je ook georganiseerd bent: DE ORGANISATIE VAN DE STRIJD VOOR DE OP- i
HEFFING VAN HET TEKORT. Een eensgezinde strijd voor een redelijk i
levenspeil. Kameraden, voor vanavond zijn -volgens de WAARHEID- de
arbeiders uit de houthaven opgeroepen om samen met de arbeiders van
de houtzagerijen te vergaderen. Het zal een gecombineerde vergade-
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ring zijn, omdat In de houthaven ook S.H.B.-ers werken. Maar de .
andere S.H.B.-ers en de arbeiders in vaste dienst? Zullen die niet
in actie gaan? Het is nodig dat gij Uw vakbondsleiding dit voor de
voeten werpt: Wij zullen gezamenlijk moeten strijden en voor meer
dan een fooi/wij moeten strijden voor een redelijk levenspeil,
dat gezien de huidige prijzen niet minder dan ZESTIG GULDEN als
loonvloer die tegen het stijgen der prijzen door de glijdende loon-
soaaal beschermd moet zijn. list de organisatie van een massale
strijd. Weg met de fooien.

Afdeling Amsterdam der R.C.P.
Nederlandse sectie der 4de Intern.

C
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Extra Bulletin van

DE TRIBUNE
Redactie: M. Ferarez

NTeuwe Prinsengracht 4711 - -A'dam
ORGAAN DER REVQLUTIONAfR COMMUNISTISCHE
NEDERLANDSE SECTIE VAN DE VtERDE INTERNATIOWAUE

Solidair met Indonesië !!
j ( • •

Aan de arbeiders van Nederland
Opnieuw heeft de Nederlandse

bourgeosie het vuur geopend op de
Indonesische arbeiders en armen
boeren. Zoals de regeringen Scher-
merhorn en Beel trachtten, de vor-
ming van een koloniaal legeren de
eerste „politionele actie" tebeman-
telen met vredelievende frases, 20
poogt de huidige regering in een
dubbelzinnige verklaring de Neder-
landse bevolking te overtuigen van
het „goed. recht" van de opnieuw
ingezette koloniale oorlog. Als alle
onderdrukkers, denkt het Neder-
landse kapitaal zijn misdaden aan-
vaardbaar te kunnen maken door
ze als „noodzakelijk, voor het alge*
meen belang" voor te stellen.

Opnieuw doet zich' het Schaamte'
loze feit voor, dat zich socialistich
noemende leiders, der Partij van de
Arbeid, welke de steun van het groot-
ste deel der Nederlandse arbeiders,
kleine boeren en middenstanders ver-
wierven, door zich als kampioenen aan
te dienen voor een vrede met Indo
nesië, aan het hoofd staan van de re-
gering, welke de OORLOG met In-
donesië opnieuw aan de orde heeft
gesteld. Alle tot nu toe gevoerde pro-
paganda, welke over een „vreedzame
samenwerking" roet de Republiek In-
donesië sprak, blijkt een leugen, welke
slechts tot doel had de Nederlandse
werkende bevolking zand in de ogen
te strooien- omtrent de ware bedoe-
lingen van het koloniale kapitaal.

In September 1946, toen de Com-
munistische Partij Nederland zich in
haar politiek ten aanzien van Indonesië
nauwelijks onderscheidde van de
Piv.d.A en het met dezelfde frases
over „vreedzame samenwerking" de
Nederlandse bourgeoisie mede mogelijk
maakte; haar „politionele acties" voor
te bereiden, heeft de arbeidersklasse,
tijdens de algemene werkstaking-in Am-
sterdam, getoond andere opvattingen
van solidariteit met de Indonesische
vrijheidsstrijders te hebben dan haar
officiële leiders van P, v. d. A. en C.PN.

Het is deze geest van solidariteit
met de Republiek Indonesië, welke
thans meer dan ooit noodzakelijk is,
nu regerings- en legercommuniquéfc
de publieke opinie zullen trachten te
vertroebelen door de gerechtvaar-
digde gewapende tegenstand der In-
donesische massa's als „gruwelen"
voor te stellen, nu K.V.P., P.v.d.A. en
N.V.V. hun arbeidersaanhang tot aan-
vaarding van de „onvermijdelijkheid"
der koloniale oorlog zullen willen be-
wegen, nu eventuele s.olidariteitsver-
klaringen van C.P.N, en E.V.C, met
de Indonesische strijders met wan-
trouwen door de arbeiders zullen
worden ontvangen, die beu zijn van
het Stalinistisch verraad en gedraai
in de afgelopen jarenv

Immers; de leiders van de C.P.N,
zijn voor de volle 100 pCt mede-ver-
antwoordelijk voor wat thans gebeurt.
Hoort hoe zij sinds een paar dagen
hun eigen politiek beoordelen: „In
Indonesië leidde de „Gemenebest-poli-
tiek''tot zeer ernstige fouten der Com-
munisten, o,a. het principieel aanvaar-
den van de Linggadjatie-politiek en
en het „Renvllle-dictaat'1, waardoor de
Indonesische revolutie in groot gevaar
werd gebracht''. Aldus de C. P.N.-leiding
over zichzelf. Het was deze misdadige
politiek van de C.P.N., waardoor
Gortzak de stakers van September 1946
naar huis stuurde, en pochde: één
„communist" is meer waard dan 100
politie-agenten. Het was deze misda-
dige politiek die de troepentransporten
mogelijk maakte, die de boycot-bewe-
ging saboteerde, die leidde tot het
stemmen voorde koloniale motie Romme-
van der Goes-van Naters. Niet alleen
de Indonesische C.P., maar ook die
van Paul de Groot, heeft de volle ver-
antwoordelijkheid voor het feit, dat de
Nederlandse bourgeoisie erin geslaagd
is tot deze tweede openlijke aanval
over te gaan. Dit zijn echter geen
„toevallige fouten", het is de contra-
revolutionnaire politiek van de kliek
die zich in de Sow jet- Unie van de

macht meester maakte, welke, zij te»)
uitvoer legden. Alie „zeJfcritiek" van.
de C P.N. dient om nedjwlafleA te,
bemantelen, en zij gaat gepaard met
verwoede aanvallen op de Trots-
kisten, Daarmee pogea zij, t» w»
doezelen, dat onze Revolutkknnair-
Communistische Pfcrtif de- Neder-
landse Sectie van d» Vierde Inter- •
'nationale van hot begin af aan op
debres heeft gestaan voor de. leuze
„Indonesië los van Hottand, nu'Jfy
welke de C.P.N.-leiding nog steeds
weigert te voeren. Toen het eerste
oorlogsschip, de Jan Evertsen te
Amsterdam, gereedgemaakt werd, ^
riepen wij reeds op tat baycat».. en. *
sinds die tijd hebben wij nie> opge-
houden deze lettz.sn te vowwov w»ff
net begin af aan hebben wij de po-
litiek van „Vrede en Overleg", van
Linggadjati en Renville, als verraad
gebrandmerkt l

Men late zich thans niet in 4* war
brengen dooc de berichte» in.d* kran-
ten, welke de „onwil** xan dé Indone-
siërs, de „goede wil" van de Neder-
landse regering pp de vooigrond
stellen. De vraag, welke men zich
voortdurend dient te stellen iss aan
welke kant staat het recht in deze
oorlog. De Nederlandse bourgeoisie,
welke als heersende klasse in dit land
de politiek der regering bepaalt, be-
oogt slechts der herovering van Indo-
nesië als kolonie.

Zij wenst geen afstand te doen van
de raillioenen-winsten, welke zij eeu-
wenlang uit de onderdrukte Indonesische .
millioenén-massa's hééft geperst. Zij
voert een reactionaire oorlog, omdat
onderdrukking en uitbuiting haar doel
is. Het Indonesische volk daarentegen
strijdt voor. zijn vrijheid, h*t wen*t niet
opnieuw de „zegeningen1* van een Ne'
derlands bewind te kennen, dat na
driehonderd jaar heerschappij; niets an-
ders wist te brengen dan analfabetisme,
ondervoeding, lonen van enkele-centen
per dag, en concentratiekampen. Het
recht is aan de kant der Indooeai-
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sche strijde». Hun vijand is onze vij-
aadt De NEDERLANDSE BOUR-
GEOISIE!

In koelen, blpe.de, hebben de rege-
ring-Drees én haar voorgangers de
koloniale oorlog voorbereid. Zij voer-
den de loonstop in, om de arbeiders-
klasse de kosten te laten betalen van
de wapens en het leger, bestemd1 voor
de „koloniale actie". Zij lieten de 'sub-
sidies op levensmiddelen vallen, om
aan de eisen van „leger en vloot" te
kunnen voldoen. Zij stelden de „bur-
gelijke staat van beleg" voor, om even-
tueel verzet tegen de loonstop en de
koloniale oorlog te kunnen breken.

Thans trachten zij de Nederlandse
arbeidersklasse wijs te maken, dat als
de Republiek eenmaal is neergeslagen,
de troepen naar huis kunnen, en een
„vreedzame opbouw" zal plaats vinden.
Niets is minder waar l Het is mogelijk,
om de grote steden te bezetten en de
geregelde Republikeinse troepen te ver-

slaan. Maar ten koste van hoeveel
levens van Nederlandse arbeiders-
jongens! Het zal nooit mogelijk zijn,
de Indonesiërs tot volledige onderwer-
ping te bewegen. De guerilla zal voort-
duren, en talloze slachtoffers van weers-
zijden vergen. Van demobilisatie zal
geen sprake zijn. Niets is opgelost.

de terugkeer van alle troepen afdwingt.
In Nederland opent deze hernieuw-

de overval een periode van reactie
tegen de arbeidersklasse en haar or-*
ganisaties, welke duidelijk zal aantonen
dat nederlaag en overwinning van de
Nederlandse arbeiders onverbrekelijk
verbonden zijn met die van de Indo-

voordat de Nederlandse arbeidersklasse nesische massa's..

De strijd tegen de regering-Drees en voor de daadwerke-
lijke solidariteit met Indonesië, moet georganiseerd worden.
Terecht hebben vele arbeiders het vertrouwen verloren in
de „leiders', van P*v*d.A* en C.P.N, terwijl de vakbonden
nog stevig in de handen der bureaucraten zijn. Dat betekent
echter niet, dat men lijdelijk mag toezien, hoede heersende
klasse haar. posities versterkt* Stelt in al Uw organisaties
en in de bedrijven de organisatie van de strijd aan de orde.
Bespreekt met Uw mede-arbeiders hoe we tegen de bureau-
craten der vakbonden de strijd moeten voeren, en hen moe-
ten vervangen* Doorbreekt de verlamming, U opgelegd door
de misdadige politiek der officiële arbeidersleiders*

k Sluit U aan bij onze strijd voort

Indonesië los van Holland nul
Organisatie van de boycot l

Organisatie van de strijd voor de terugtrekking der troepen!
Op voor de onverbrekelijke solidariteit met de

Indonesische arbeiders en arme boeren*
. Het Politiek Bureau der Revolutionair Communistische Partij

Nederlandse Sectie van de Vierde Internationale.

Revo l uti on nai re Communistische Partij (De Tribune)
Nederlandse Sectie der Vierde Internationale

Openbare
Protest-vergadering

tegen de koloniale oorlog

op Donderdag 23 December
in de „Brakke G rond" Nes 53-55
SPREKERS: NOL BOS, TH. V. d. KOLK, C. v. d. BRINK

TOEGANG VRIJ!! Aanvang 8 uur Zaal open 7.30

Weg met de koloniale oorlog!!!
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REYOLÏÏTIOMAIE COMMUNISTISCHE PARTIJ f R. C. P.).

De afdeling Amsterdam van de Revolutionnair Communis-

tische Partij verzorgde de uitgave van een "brochure voor

de partij.

In deze brochure, genaamd:

"De 4e Internationale en het Stalinisme" is het stand-

punt van de aangesloten secties bij de 4e Internationale

t.o.v. de Russische kwestie, zoals die op het 1.1. gehouden

wereldcongres tot uiting kwam, opgenomen. (Einde)



UITTREKSEL

Voor Naam ...

Origineel in.PP 244-jfl^dam Naam CPN-v.ergaderingen

Volgnr :.: Ag.nr. 492.00 ! Aard van het stuk ..verslag openluchtbij.eenkoms.t...CPN

..t.fi....A.!..dflm Q.p &.,.ll..,.Aa Afiz .- Datum ..?.*M.**Ö

Op het Amstelveld wa«r bovengenoemde vergadering gehouden werd, werd
druk gecolporteerd met "De vVaurheid" en alle mogelijke communistische
lectuur. Leden van de R.G.P. verspreidden pamfletten, waarvan een exem-
plaar bij dit uittreksel is gevoegd.

Uitgetrokken door IQ, Afd./Sectie AC.D-4b. Datum 8....1.1...48...
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,S ^ V O L U T I O N ' H A I R C O M M U N I S T I. S C/H E. P A R T IJ
', Nederlandse Sectie van de Vierde Internationale (De'Tribune)

GEEN AALMOEZEN -— BEN LÖONVLOER VAN Fl. 6-0.
gegarandeerd 'door de glijdende loonschaal.

AAN DB ARBEIDERS VAN AMSIBHDAM. ' '
"~ De rëgërTng Drees heedt een aanval ingezet tegen de lonen-, zoals zelfs.
Colijn nauwelijks durfde-te doen. Terwijl de prijzen van bijna alle eerste levens-
behoeften in snel ;tempo stijgen, stapelen in de brandkasten van de ondernemers
de winsten zich op. Wittebrood is onbetaalbaar geworden voor een arbeidersge-
zin, maar-met het oorlogsbrood gaat het dezelfde kant op. Geen kapitalist zal
oorlogsbrooé eten -ook de ministers niet- dus hebben zij er voor 4 cent duur-
der er maar 10 % aardappelmeel doorheen^gegooid. Van de roomboter uitwijken op
de margarine, van de anthraciet op de eierkolen of eokes enz enz. Hét program
van Drees is dit: HET LEVENSPEIL DER WERKERS MOET LAGER-, WORDEN DAN DAT VAN DB
WERKLOZEN VAN VOOR Dl OORLOG. En hij is hard op weg.
Drees, Joekes en de N»V«V.bestuurder Vermeulen wilden toch niet met lege han-
den komen. Tot hoon van de gehele arbeidersklasse hebben zij -100 centen loon-
toeslag gegeven aan arbeiders boven de 25 jaar. Zij hebben daarbij een "huis-
houdboekje" samengesteld, dat vast niet ontleend is aan het huishouden van
Philips of van een minister. Nog veel minder heeft dit "huishoudboekje" iets
met de" werkelijkheid te maken. De gulden van Drees is minder dan een fooi, het
is een slag in het gezicht van elke huisvrouw. Waarlijk bij de leiders van de
P.v-d-A. en de bestuurders van de Unie-rbonden zijn'de belangen van de brand-
kast veilig. _
GORTZAK NIET UITWIJKEN. MAAR AANVALLEN.

Op deze meeting zal de C.P.N, onder andere spreken over haar eis van een
loontoeslag van F.2,59. Deze eis is gebaseerd op de berekening van de Unie-
besturen, dat de fpjzen met het. voor de helft loslaten d»r subsidies 2-g- a 3
gulden zouden stijgen. Die berekning van Kupers is echte-r volkomen foutief, hij
vergat, dat de loonbelasting enz. op de toeslagen doorberekend zullen worden.
Maar hij vergat vooral, dat reeds voor de huidige prijsstijgingen de lonen vol-
komen onvoldoende waren. Ook met een toeslag van F 2,50 zouden de lonen ver
beneden een bestaansminimum blijven. Daarom is dat geen strijdleus maar een
"uitwijKLeus", geen leus waarvoor de gehele arbeidersklasse.in strijd zal gaan,
maar een die onvoldoende is om de verdeeldheid te doorbreken. De leus waar-
voor alle'arbeiders, ook die van de Uniebonden, in strijd zullen gaan, is die
van een minimum-loon Voor alle arbeiders. .
Waarom voert de G.P.N, deze leus niet. Omdat zij niets geleerd heef t. 'Op een
kadervergadering van de C.P.N, zei Paul dé GROOT:. "Er zijn weinig landen, waar
de arbeidsrust zo weinig verstoord is als hier. Dat bewast niet alleen dat de
partij, maar ook d at'd e arbeiders zich volkomen bewust waren van hun taak".
(Kwartaal no. 1). Die taak was volgens de GROOT "Opbouwen, organiseren en .pro-
duceren". -Daarom moest de grote havenarbeiders- en zeeliedenstaking opgeheven
worden. Die taak was volgens B.BLOKZIJL: Na de staking tegen het-tariefstelsel
een tariefcongres van: METAAL te organiseren. De z.g. "zelfcritiek" na de ver-
kiezingen bracht geen wijziging in de politiek. Eerst stemde men voor het pen-
sioen van de koningib, toen legden zij de belofte af op Juliana. De huidige
leus van F, 2,50 meer is een vervolg van de "Opbouw"-politiek.' De C.P.N.—
leiding weet dat de grote massa hier niet voor zal vechten.
VOOR EEN 60 GULDEN -LQONVLOBR MET EEN GLIJDENDE LOONSCHAAL - . . '
Men kan onmogelijk spreken van een ïoeslag voor er een minimum basis gewonnen
is. Men kan' alle arbeiders in eensgezinde strijd brengen voor een'loonvloer
van ZESTIG GULDEN. Daarom is dat thans de enige strijdleus. Die minimum loon-
vloer miet beschermd worden tegen de prijsstijgingen die de regering doorvoert. <\m moét tevens gestreden worden voor de stijging van de lonen in verhou- j

ding met de prijzen, voor de glijdende loonschaal.
Arbeiders, stelt in UW bedrijven en organisaties deze leuzen aan de orde. Geen
AALMOEZEN. Doorbreek de Loonstop,
Biet uitwijken, noch, met een gulden noch met een rijksdaalder, maar aanvallen ^
voor een levensminimum. OP VOOR DE F 60 LOONVLOER MET DE GLIJDENDE LOONSCHAAL^

LEEST "DE TRIBUNE", REDACTIE EN ADM. Nieuwe Prinsengracht 47 - . . ;
Amsterdam Centrum i



A, F S O H R I J? T.

AAN m ARBEIDEES VAN NEDERLAND.

De handhaving van de loonstop, die de bestaansvoorwaarden der Neder-
landse arbeiders dagelijks slechter doei? worden, wordt tot op de
huidige dag door de bezitters met succes gehanteerd.
De bezittenddklasse is echter niet met dit/succes van de afgelopen
jaren tevreden..
Ofschoon de ondernemerswinsten aanhoudend stijgen, verslechtert de
toestand in de arbeidersgezinnen, door het systematisch opdrijven
der prijzen.
Eerstdaags zal "vdksbrood" en "goedkope" margarine het voedsel der
werkers zijn, wittebrood en roomboter dat der "beter ge situeerden i'
Nieuwe kleren en nieuw huisraad staat al lang niet meer in het huis-
houdboekje van de arbeidersvrouw.
De'nieuwe regeringsbegroting kondigde wel een MILLIARD voor de oor-
log in Indonesië aan, tegelijkertijd werden de subsidies opde meest
noodzakelijke levensmiddelen practisch opgeheven.
Het is duidelijk, de arbeidersklasse moet niet alleen de winsten der
uitbuiters garanderen, maar zij moet ook bloeden voor de vero^vering
van rijke gebieden voor koloniale ondernemers.
De afgelopen jaren £ijn over het algemeen zonder groot verzet van de
zijde der arbeiders voorbijgegaan. De bourgeoisie weet echter, dat
zij haar spel niet tot in het oneindige kan voortzetten. De havenar-
beiders en zeeliedenstaking, de staking van September 194-6 tegen de
koloniale oorlog, zijn voor haar uiterste waarschuwingen geweest.
De invoering van een aantal wetten zal het haar mogelijk moeten maken
de strijd der arbeiders in de toekomst te breken. De invoering van
de burgerlijke staat van beleg, de Publiekrechtelijke bedrijfsorga-
nisatie, het ambtenarenverbod en de wet op de verplichte werkloos-
heidsverzekering zijn op dat doel gericht. De P. B. 0. moet de vakbewe-
ging tot een verlengstuk van de staat maken en het stakingsrecht tot
een leeg omhulsel. De burgerlijke staat van beleg zal mede een wapen
z,ijn om de in strijd gaande ïua@amm arbeiders met leger en politie
tot "orde en rust" te brengen.

De_ houding dej? vakbonden tegenover de P. J3.JD.

De leiding dej? Uniebonden hebben zoals niet anders te verwachten was
zich uitgesproken voor de invoering van de P. 3. 0. Het was daarom niet
anders dan te verwachten, omdat deze heren reeds in de afgelopen ja-
ren de trouwe waakhond der uitbuiters zijn geweest in de Stichting
van de Arbeid en zodanig getracht elk stuk strijd te voorkomen of te
saboteren.
De arbeiders, die in de Uniebonden zijn georganiseerd, gaan niet"meer
of minder gebukt onder de loonstop, dan welke anders georganiseerde
arbeider ook, juist daarom heoben zij geen andere keus dan zich aan
te sluiten bij hun medearbeiders. De H. T.M.-staking heeft bewezen
wat bij eenheid van alle betrokken arbeiders mogelijk is.
Ook tegen de invoering van de P. 3. O., die tegen de gehele arbeiders-
klasse is gericht, en niet alleen tegen hen, diein de z. g. niet er-
kende bonden zijn georganiseerd, moeten de arbeiders EM FR(N:T VORMEN*
De E. V. 0. heeft zich tegen de P. B. 0. uitgesproken en de gebeurtenis*
sen bij de N.D. S.M. en de Verblifa hebben bewezen, dat zij juist
heeft gehandeld. De E. V. G. roept op tot EENHEID VAN AUHE,- welke de
enige mogelijkheid is om het drijven der bezitters bij voorbaat te
doen mi slukken.

Wanneer
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Wanneer het de S.V.C, ernst is met de oproep voor eensgezinde actie
tegen de P. B. 0. , dan zal zij beter dan in het verleden de strijd
moeten organiseren. Dan. zal zij de aroeiders moeten leiden in de •-
strijd tegen de loonstop, door op te komen voor eea bestaansminimum
van ZESTIG GULDEN MET GLIJDENDE LOONSCHAAL. Deze laatste houdt in,
dat de lonen regelmatig aangepast moeten worden aan het gestegen
prijspeil, iets wat in verband met het loslaten der prijzen door de -
regering van doorslaggevend belang zal blijken te zijn. De S.V.C.
zal niet zoals voorheen voor me taal arbeiders, bouwvak arbeider s, ha-
venarbeiders of arbeiders uit welk bedrijf dan ook, met verschillende
looneisen moeten komen, die bovendien zo weinig aantrekkelijk waren,
dat de arbeiders daarvoor niet eens in strijd wilden gaan.
De handhaving van de loonstop en het loslaten der prijsstop brengt
de arbeidersklasse tussen hamer en aanbeeld.
Strijd tegen de P.B. 0. betekent strijd voor een program, waarvoor
alle georganiseerde en ongeorganiseerde arbeiders in strijd willen
gaan.
Slechts door dit program tot uitvoering te brengen zal de opzet der
ondernemers, de arbeidersklasse willoos aan zich te onderwerpen,
mi slukken,,

EENHEID VAN A
VOOR EEN BASISLOQN VOOR ALLE ARBEIDERS VAN ZE SU G GULDEN MET EEN
GLIJDENDE LOONSCHAAL.
DE VAKBEWEGING LOS VAN DE STAAT. WEG MET DE P. B. Ö. WEG MET DE
STICHTING VAN DE ARBEID.
ONVERKORTE -HANDHAVING VAN HET STAKINGSRECHT!! U J

- - Revolutionnair Communistische Partij
( De Tribune )

Nederlandse Sectie van de IVe Inter-
nationale.

Leest onye voorlicnting intake de P.B. 0. in "De Tribune".

Redactie en administratie
M. Ferarez, Nieuwe Prinsengracht 4-7

Amsterdam.
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Scheuring een misdaad-

Op-een pgenbliki; dat'het meer daa-ooit- noodzakelijk, iS, d«
strijd %ègen-\der.löonsfop voor tè>ber*iden,; is een conflïtt los-
geteand !jn de BA .̂C;; dat, iacUfea- niet- aH'égleden, ongeacht

• hun politieke oveptuiginjff onmiddeHijfc" ingrijpen, tot een
schfeuTiag'-dieigt-te. léideia,! wier -gevolgen'Voor dé strijd.'der-
arbeidersklasse noodlottig kunnen worden.
Opnieuw is het- de inmenging der C.PlN. ia de zafcea, de*
E.V.C,, die tpt dit icoailiet; aankidingrheeft"'gegeven. Zonder
meer, meet verW^rd; worden: dé. wijze, waarop Paul de

^reot; da EjV.C. denkt te kuaaea riagelorea, schaadt) niet
sieckts de-.'bëlangen".der' acbeideisklasse; dergelijke pogmgén
zijn • ronduit irt&dadtg. Destijds-was-het Paifl de Groot, die
Blo-JMjjJ-enrvani-Os» zoals Se laatste oathalde op het EW.C.-
congtesi tij; zich riep .om d^grateithayenarbieiders" en zee-
liedenstaking te liqtdder.ea:„in netbelang van.de veefcieain-
gen". Daarmee werd de arBeidersklasse een zware nederlaag
toegebracht en de stabilisatie van 'de loonstop hogelijk ge- -
maakt! Later ; was het opnieuw dev;0;Pjlfcdifc d« EO/IC* '
leiding dwong op de walgelijkste wijze 'te 'capituleren voor
de.bpu^e eisen.de/;N.V.V:-bQB3TO tijdensde fjisje-be^pre-
kingsa, aiet, ter. wijle.ya/n de eenheid der. vakbeweging, maar
omdat de , ,.kpgr;s.:" • van. het, ;SJaünisnxe. e^n i4tjswre.cb.fise

• politie^,,yöorschféej: : "•', , ;
Gelukkig.is hét. in.,de .EiV.C,; ats,vakorganisatie van ver-
schillend geor;ëntee.i>de -grbeidera, • niet. zo. eenvoudig de
decreten' v^n Paul de Groot üït te voeren als in de C.P.N.
Men kan „ongewenste": functionarissen omringen met „pro-
pagandisten", die hun uitschakeling moeten voorbereiden,
doch daarmee zijn ze nog niet uitgesthè.keld.,H.efttt.nie«1ike*;.
vertrouwen der arbeiders, dan kan elK-grekiibei van de hand'"
der C.P.N, slechts een averechtse uitwerking hebbén. Daar-
bij komt, dat ook onder talrifkeoE.VvC--fnnctionariSsen, die

C.P.-Lid zijn, grote ontevredenheid bestaat over het gewroet
tegen bona-fide arbeidersleiders. Daaraan is het bijv. te
danken, dat nieuwe intrigues der C.P.N, zija bekend ge-
worden.
Des te meer is het te betreuren, dat het-dagelijks bestuur der1

Rotterdamse B.V.C., de wroeters een mogelijkheid heeft
geboden, hun plannen ten uitvoer te brengen. Ongetwijfeld;
eea> scherp protest Was op zajn plaats. Het manifest, dat 'de
dagelijkse "leiding van Rotterdam evenveel heeft uitgegeven,1
is meer dan datr het is eea oaberedeaeerde oorlogsverklaring.'
wier gevolgen 'funest kuanea zijn. Het spreekt aiet 'over de
noodzaak, acties tegen de loonstop voor te bereiden, klctagt
het verraad aan de havenarbeiders' ea zéeliedeastakiag niet
aan, stelt geen program op, dat de E.V.C.-arbeiders eea
perspectief biedt voor wat moet gaan gebeuren, doch beperkt
zieh tot een hevige^aaaval pp het Stalinistische geknoei. Wat
msiet er,gfanirg^beuKen?t.Dlb vragen niet alleen de Rotter^
damse arbeiders^ doch'-oeR-die in andere plaatsen zich af.
En wij kunnen bijvt in Amsterdam waarnemen, dat tal* van
E.V.C-leden, die allesbehalve gediead zija' vaa de C.P.-
intrigues^ thans zwijgen, uit angst voor* eea scheuring ert1-met-
het gevoel-'door Rotterdam, 'dat zij. als eea sterk bob
tegen het Stalinisme zagen, ia de steekje zija gelatea, D3ar>
om in de steek gelatea, omdat zij1 zich afvragen: Gaat Rotterv
dam ona verlaten?" Zij worden ia dié mening versterkt, doop
cyaische opmerkingen-van Coea v. d. Leade, „dal ejadelijk
het verstaad gaat doorbreken", door artikelea ia „Trouw"
en andere bladen, wier sy&pathie voor Rotterdam waarlijk
Jiiet VQartvlofett'uit.da ste^dbaarheid der Rotterdamse arbei-
ders eri het * verlaagea naar ^ea .werkelijk onafhankelijke
vakbewégiag, doch zuiver eri alleen dopr de wens vaa eea
scheuring ia de EJV.C f l

Dringend beroep op Rotterdamse arbeiders
In het manifest zegt de dagelijkse leiding van ̂ Rotterdam:
„Mét deze, C.P,N,-ErV.C,.-ïeidjng ,,ka»,niet,:meer ^esprakea
worden óver; EVV.C.rbelang", een st-andpunt dat later is
herhaald. De Rotterdamse arbeiders, en niet alleen zij, hebben
recht te weten wat daarmee bedoeld wordt. Betekent deze
zinsnede, dat Rotterdgmr pfefrïnieetsWït de landesfytit <ErV.C.
samenwerkt, betekent dat scheuring?
Niet alleen Rotterdam, ook de arbeiders .uit andere plaatsen
zijn allesbehalve tevreden over BJofczijl en de andere zetbazea
van Paul de Groot in dei E.V.C. D'ach .zij zijn wel verplicht

' met hen ,;oVer E.V.C.-belang te spreken", nu er noq gee/i
andere leiding is. Natuudijk, ep moet een betere leiding
komen. Doch dat is een karwei, dat niet op stukwerk ge?
leverd kan worden, dat men niet iiiet uhimaHtims tot stand
brengt. JJaatvoor is taaie stsij,dnQQd.zakeli^k,.,.OOTh daarvoor
is vooiat noodi'atéWjft', dat zij, dié zich bewust zijn van de
noodzaak van- een nieuwe, onafhaók^ijke leiding; in de strijd
tonen beter -de belangen der arbeiders en der E.V.C., te

dan-de'Slptóffe; In dat geval' zullen de Sfalinis-
weten,,dat al hét gescheldlöp- ,,Trotskitóea"

e.d. laster, is. Ea zjj zullen niet aaraelen, zich-tegenover hun.
vroegere leiders te plaatsen. i
Wif weten,, dat eea, grpot deel vaa de Rotterdamse bestuur-
ders het manifest hebben ondersteund, omdat zij wilden pro-
testerea tegen het Stalinistisch gewroet, doch geeasiias een
sobenrmg w^ttsen. Het. is- plitht, dat- zij., jat onomwonden
uitspreken en- er op staan, dat elke haadeliag, die op eaigerlef
wijze eea scheuring kan ibevorderen, oamogelijk maken. Ea
het is thèrfs de taak der Rotterdamse arbeiders, vaa elk
hunner bestuurders stuk voor, stuk een uitspraak te verlangea,
dat zij geen scheuring wensea. , f
Ia dat geval kaa men de „schorsing" van het dagelijks; be-
stuur rustig naast zich neerleggen. Als de Rotterdamse
E.V.C, normaal zijn plichtea tegeaover de E.V<C. nakomt,
als elke E.V.C.-er ia het laad weet, dat hij aiet bang behoeft
.te zijn dat Rotterdam aan de kuierlatten trekt, zal hét1'de,,
Blokzijls niet mogelijk zijn, hua besluit door Je voeren,
Vat het dagelijks bestuur van Rotterdam zijn „schorsing"
evenwel op als een daad,, die elk langer blijven in de E.ViC^

^onmogelijk maakt ea wenst het dienovereenkomstig op> te



treden^ dan zal feet Rotterdams gelid dat moeien verhinderen.
of door Het te verplich^ij zijn houding te wijzigen óf, indien
dat n|et ̂ mogelijk blijkt, die bestuurders té vervangen; die;
eerfesc'jieurirïg tot opzet blijken & Rebben. De arbeiders uit

het gehele land hebben er recht op, dat hun Rotterdamse
arbeiders te dien opzichte geen haïEheid dulden.. Er staat te
veel op het spell

E»Y»C*-Leiding vergroot scheuringsgevaar
ihllÉdBÈ^Véi&éiisnBfr^WB idfeianleajke Ra|d'

det E.V.C, plaats gevonden^ waar het manifest van Rfttter**
.dam is ter-sprake gekomen.'Kleinsmarvoorzitter van Trahs-
portf.-Oosterbrugfg^en Cbénen (niet te verwarren met Koe-
nen) Van Hout- en Meubel en ook andere H.B.-ers hebben
daar,; ten scherpste geprotesteerd tégen de intrigues der

;'C;|^,fjL. in.de 'E,y,G. Zij rekenden daarbij op de sterfe van
Toon vi d. Berg, die aanwezig wa^. . • • • - * • ;

; Van d'. Berg heeft van de mogelijkheid, dé C.P.^intrigues •
^ te, ontmaskeren, geen gebruik gemaajkt. Hij beperkte zich tot
;:«en herhaling ;-van-de .mededeling, dat hij de Landejijke Raad;
ttieti.erkende en dat er met dit lichaam niet viel samen te.
werden. Daardoor werd, het Blokzijl mogelijk, hem te ver-

•* zoeken de vergadering te verlaten..En daardoor vooral werd
het:BJJp|czijl. mogelijk,, het gehele dagelijkse bestuur van Rot-.
tèïd&m te schorsen. Dit besluit werd genomen met algemene

,cstpjtónèn, .D.w.z.: door de dubbelzinnige houding van v. d.
.JÉfef, heeft Blokzijl zijn zin gekregen en zelfs een Kleinsma,
^.Op^terbrugge en C/Denen, er toe bewogen, zich tegenover
.''ïïbttêrdam te plaatsen. . . ' . '
<>iHët;'.^<>Kihgsbesluit betekent niet slechts een klap in het

'^l^^ti'i^jRètt^ai^ljie-sjÊ^Sftrs. het houdt tevens in, dat
Blokzijl; ^-njèf'vbor' ïérügschWkt, de gehele Rotterdamse
afdeling der E.V.C, af te scheuren (en daarmee de E.V.C,
op een. vreselijke manier te verzwakken), teneinde „oo,w;el-
gevallige" bestuurders kwijt-te rakeh« 'Een kind kan immers
begrijpen, dat het dagelijks bestuur van Rotterdam zich niet
bij deze schorsing-zal neerleggen. Duidelijk moet echter wor-
den uitgesproken, dat v, d. Berg geen enkele; poging heeft-
gedaan, om het rampzalige schorsingsbesluit-te verhinderen.
Zijn houding was niet die van een verantwoordelijk vak-
bondsleider, welke begrijpt hoe nadelig de gevolgen van een
scheuring-zijn.
Doch wij weten, dat de wijze, waarop én Blokzijl én v. d.
Berg met de eenheid der E.V.C, spelen, niet weerspiegelt
wat onder de E,V.C.-arbeiders leeft; Zij .willen geen scheu-
ring. Het is daarom in de eerste plaats de plicht van alle
E.V.C.-leden te eisen, dat de schorsing'wordt ongedaan ge-
maakt. In dat gev/ai zal het ergste scheuringsgevaar voor-
komen zijn en kunnen zij met "des temeer klem een beroep
doen op Rotterdam, elke handeling, die : tot scheuring kan
leiden achterwege te laten of; té verhinderen.

Geen Rotterdamse kwestie
H;et gaat hier niet om een'Rotterdamse kwestie. Eén scheu-
^m^jtót E?V.G:4uidt het einde der EenhéidsiVakcentrale in.

^jlïSli^aöiïa'lfct, dat een zelfstandige ïifeitt,efd'9m5eJ£i:y.CLJJiSid3^
»«iSp'»^ih-ïdtiUT:i5taaild«'kan hoiilén, bed;rïegt zichzelf. Wie
' denfctïïièt de-landelijke EiV'.C.- kan ilijVeri Bestaan zonder
eentpteats' als Rotterdam:, houdt "zichzelf voorvdé-mal. ,
Döth-nog-afgezien daarvan: wie ̂ werkelijk' op 'dé bres staat

voor een onafhankelijke vakbeweging, strijdt niet slechts
tegen de Stalinistische intrigues, doch teveas tegen elke

.̂ andere-^scteörTn^Bpognig. BerooTd van de Steun van Rotter-
dam zullen de .nitt-Stalinistische E.V.C.-leden in andere
plaatsen nog jrieer geïsoleerd zijn. Daarom: scheuring be-
tekent in werkelijkheid: capitulatie voor Paul de Groot!

Éëve de Vakbondseenheid
De verdeeldheid der Nederlandse Vakbeweging- is epn grote

I rem in de strijd der arbeidersklasse. De eerste grote na-
| oorlogse stakingsgolf dw.ong de. N.V.V.-bonzen, ^ftderhan-
1 delihgen met de ^^.Èi ̂ :tte bperiensjivef' 'een ?fjBBj)e* ;DötJi;= de .

teruggang van de"st'rifd; de nederlaag der havenarbeiders-
en zeeliedenstaking. de laffe rol der E.V.C.-leiding, die.voor
elk ultimatum der-'N^V.V.-bureaucraten capituleerde en zich
zelfs tegenover stakingen ging plaatsen, maakte de Ë.V.C,
voor de Kupers tenslotte gevaarloos, hetgeen tot de misluk-

, king der. fusie-béspr«kingen leidde. ' .
Doch de noodzaak van de eenheid is daarmee niet verdwenen.

.»Nieuwe acties der arbeidersklasse zullen de eis van vak-
jbpndiseêjïheïcj;; inet^nóg' meer kJesin Tjaar voren brengen, dan

tot nu'toe het geval was. Ook daarom zou een scheuring'in
de È.V.C. eeft ramp zijn. Nog meer verdeeldheid, zullen de
N.V,V>-arbeiders zeggen. Hoe zou men hen ooit kunnen
winnëfl voor de gedachte van een grote, -verenigde vakbe-

, weging, als de E.V.C, thans in .stukken uiteenvalt?

Bereidt de strijd voor tegen de loonstop
Alle arbeiders,"of ?ij nu lid zij'n van de C.P.N., de>P.v.d;A.,
R.C.P. of de K.V.P., 'hebten tha.ns één groot, gemeenschap-
pelijk belang: de loonstop te verbrijzelen. Daarvoor dient men
de'strijd voor te bereiden, in plaats van „zuiverincfen" te
organiseren in de E.V.C. Daarvoor dienen ook de Rotter-
damse E.V.C.-leiders zich warm te maken in plaats van
voor Stalinistische maneuvrqs,; wier mislukking bij voorbaat
Vaststaat, als men er niet als dollen op invliegt.

*-4De" E.V.C.-arbeiders staan thans voor een belangrijke be-
) slissing: weten zij een scheuring te voprkomen, dan zullen

zij er ook in slagen, de strijd van morgen voor te bereiden.
Daarom dient thans het parool te zijn: VOORKOMT EEN
SCHEURIfJC- IN DE E.V.C, LEVE DE VAKBONDS-
EENHEID, WEG MÉT DE LOONSTOP !

Politiek Bureau der
Revolutionnair Communistische Partij
Nederlandse'Sectie der Vierde Internationale.

LEEST DE T R I B U N E - Red, en Adm. H. Ronnerplein 32 - Amsterdam
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Het afdelingsbestuur 's-Gravenhage van de Revolution-
nair Communistische Partij (R.C.P.) ontving van het Cen-
traal Comité dier partij 200 biljetten, welke moesten wor-
den aangeplakt.

. Een oproep, gericht aan de leden der Haagse afdeling
om zich voor dat plakken ter beschikking te stellen, had'
geen gustig resultaat, daar niemand zich meldde.

Genoemde biljetten, waarvan één exemplaar hierbij
gaat, heeft dezelfde vorm en inhoud als de binnenpagina i
het weekblad "De Tribune", lTo.168 d.d. 15 ïïovember 1947.

Verzonden op 25 Hovember 1947 ••
aan: het Hoofd van de C.V.D.



O P R O E P
aan de Nederlandse Arbeidersklasse

Werkers van Nederland!
Het gaat de kapitalisten in i dit land niet slecht. De zwarte en „normale" winsten lopen in
de millioenen. De jaarverslagen van de ondernemingen tonen zander uitzondering, hoe de rijk-
dommen zich bij de bezitters ophopen.

ELLENDE IN DE ARBEIDERSGEZINNEN
tn het arbeidersgezin wordt de nood daarentegen dagelijks groter. Opnieuw heeft de regering
Beef aangekondigd, de „loonstop' te zullen handhaven. De beloofde prijsdaling betreft juist die

artikelen, welke een arbeider zich .niet kan aanschaffen. De prijken der levensmiddelen blijven stijgen. Terwijl de rijken voor het
„probleem" staan, hoe hun alles overtreffende winsten te beleggen, kan de arbeidersvrouw, het vraagstuk, hoe nog de onkosten
van het dagelijkse leven te bestrijden uit het loon van haar man, niet meer oplossen. En dat, terwijl het levensmiddelenpakket
absoluut ontoereikend is en nog meer wordt verlaqgd. Zelfs hef brood wordt slechter. i ' -

De regering-Beel is een ramp voor de arbeidersklasse
Maar de Nederlandse arbeidersklasse is beu van de versoberingspolitiek, die alleen heer treft. De voornaamste post onder de artikelen, „die uitgevoerd
worden, vormen levensmiddelen. Zo worden „deviezen" gekweekt ten koste van het levenspeil der massa's. Er zijn echter voldoende deviezen, om de bezitters
prachtige auto's te garanderen en om hun garanties te bieden bij het beleggen van hun.kapitaal in -Indonesië. En de werkers mogen de kosten van de koloniale
oorlog opbrengen door harder werken; door de loonstop. t .
Gelukkig, de arbeidersklasse gelooft niet meer in de „sociale" politiek van de regering-Beel. Een deel. der werkers is reeds in beweging gekomen en eist

L O O N S V É
SLECHTST BETAALDE ARBEIDERS
Dé »rbelc4*rï,7watl reeds

. ZeUs de leraren waren gedwongei
en. ~E om

HOGING
Pa arbeiders van Twente en Brabant binden de strijd aan voor hun rechtvaardig» eisen,. De spoqrwi Siongens morren, evenals het overheidspersoneel en de gemeente-arbeiders, die weten dat zij tot de

'" l •niet staking

, ,̂ f

tn de particuliere bedrijven itaan de flehate rljk*bemrddér»!ffr-de ondernemers ter ziide bit het JtandfeaveM en e loon.

.

*«C kost "è<fn te



ontevredenheid is algemeen!
Het rommelt onder de werkers. De vuist wordt gebald. Steeds algemener wordt de leus; I I

weg met de loonstop.
Elke arbeider voelt de noodzaak, de strijd voor loonsverhoging aan te binden. Ats men nog aarzelt, dan slechts omdat men zich niet van de steun der ,

vakbonden verzekerd weet. Daarom is de eerste taak:

VORMT STRIJDCOMITE'S .
gekozen uit de arbeiders van tiet bedrijf, die een plan de campagne kunnen opmaken en leiding kennen geven aan een actie. In Parijs was het een dergelijk comité, dat bij de Renault-fabrleken de
steen' aan het rollen bracht en tenslotte de vakbondsbestuurders dwong, de stakingen te ondersteunen en de kassen te openen.

De vakbonden moeten de strijd ondersteunen
•Het is een ongehoord schandaal, dat de leiders der vakbonden bij elk stuk strijd aan de verkeerde kant staan en de kapitalisten en hun regerjng ondersteunen. Het is een schande, die niet langer mag
en niet langer hoeft voort te duren. Dwingt de bestuurders de kassen te openen. Dat kon in Franktijk, dat kan hier ook. Dé Franse arbeiders zijn er daardoor in geslaagd, de gehate loonstop te
verbrijzelen en strijden "nog dagelijks voor loonsverhoging met succes. STELT DAAROM IN IEDERE VAKORGANISATIE DE STRIJD VOOR LOONSVERHOGING AAN DE ORDE. Schreeuwt
het Uw vakbondsbe'stuurders toe: „Jullie zijn de functionarissen van een arbeidersorganisatie, wij hebben jullie gekozen om onze belangen te verdedigen. En wij EISEN: LOONSVERHOGING»"

Laat een actie niet isoleren!
Steeds weer pogen de vakbondsbestuurders acties te localiseren en te beperken. Daarom ging de grote zeelieden- en havenarbeidersstaking in Amsterdam en Rotterdam verloren. Reeds toen riep de R.C.P.
tot uitbreiding en verscherping van de strijd op. De arbeiders kunnen thans in de practijk zien, wie gelijk heeft gekregen. Zij, die schuimbekten over- „provocateurs" of de R.C.P., wier belangen alleen
en' uitsluitend de belangen, der arbeidersklasse zijn.
Uitbreiding-yan'ép'stakingen, .massaaj-teö^, zal de ondernemers erj dé regering op de knieën dwiagtn. Reeds het dreigement met algemene werkstaking, bta^ht het metro- en buspeisoneelin Parijs de
volledige overwinning. Als de bezitters erride regering-Beel weten,. dat dé arbeidersklasse ook hier gereid is zo nodig tot het uiterste te gaan en het wapen van de ALGEMENE WERKSTAKING
zal hanteren, blijft er van hun zelfverzekerdheid niet veel over. . '

Eist de glijdende loonschaal
Door middel van geleidelijke inflatie poogt de regering het levenspeil der massa's steeds meer te verlagen en eventuele loonsverhogingen ongedaan te maken. Alle .gepraat over prijsverlagingen is een
doekje voor het bloeden, zolang het geld steeds minder waard wordt. Slechts een löonvloer,. Beschermd 'J'ior een bepaling, dat elke stijging van de kosten van levensonderhoud door de ondernemers
moet worden bijbetaald (glijdende loonschaal), kan een '

b " • ^S1 "

es t a o n s m i n i mum
aan dé arbeiders en hun gezinnen verzekeren, kan de lonen tegen de inflatie en de daaruit voortvloeiende duurte beschermen. De loonvloer moet aangepast worden aan het huidige prijspeil en minstens
f. 60.— per week bedragen. ~. . ' . j
Werkers van Nederland, wij blazen verzamelen! Komt in beweging voor Uw naakte levensbestaan. WEG MET DE GEHATE REGERING-BEEL, die Versobering preekt voor de werkers en de
zakken der rijken spekt. WEG MET DE KOLONIALE ROOFOORLOG, die millioenen verslindt. WEG MET DE LOONSTOP, WEG MET DE RIJKSBEMIDDELAARS.

Werkers van Nederland» laat Uw kreet weerklinken t
WIJ EISEN LOONSVERHOGING!

* . Politiek Bureau
van de Revolutionnair-Communistische Partij

Nederl. Sectie der VIERDE INTERNATIONALE
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REV01UTIONNAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ

Bijgaande brief werd door het bestuur der Afd* Amster-
dam van de Eevol^utionnair Communistische Partij (E.C.P.)
verz onden aan 'alle' '"ïe'den ."^^— •——«—— -̂~-~~~«-~~~~,~....

Verzonden op 8 October 1947
aan: het Hoofd van de C.V.D.
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R E V O L U T I O N N A I R C O M M U K I S T I S C H E
afdeling Amsterdam ' f ' P A R T I J

De volgende Tarief werd door ons verzonden;

Amsterdam, 27 September 1947

aan het "bestuur van de Afd. Amsterdam van de
Bedrijfsgroep Metaal der E.T.C,

A M S T E R - D . A M

Waarde Makkers,
, &U öe Nederlandse Dok— en Scheepbouwmaatschappij liggen twee

schepe|i in rep-oratie, die door het boycotbesluit van DV; organisatie besmette
schepen zijn. Het gaat om de oorlogsschepen de "Jan van Galenden de "Tromp"»

In Werfeend Nederland" van 17 September schrijft de E.V. C, °«
"De berichten, die af en toe in de dagbladpers opduiken over het vertrek van
"een schip met militairen naar Indonesië, vestigen bij niet-ingevd jden de indruk
"alsof de boycotactie van de E.V.C, niets om de hakken heeftf in ieder geval
11 geen zichtbaar resultaat oplevert.
"^Ook al moet helaas Borden toegegeven, dat dit laatste in algemene zin
"juist is, dan is daar nog niet mee gezegd, dat dit ook voor het eerste
"geldt." . ,

En verder? ' . __.
"Moeilijkheden die wij ondervinden mogen ons slechts een spoörslag zijn met
"verbeten kracht een grotere activiteit te ontplooien*"

Met vreugde begroeten -wij, die sedert het ontstaan van de Repu-
bliek voor de boycot hebben gestreden, .deze laatste .-verklaring.. Daarom richten
wij ons tot II, om te trachten daar, waar besmette schepen liggen, de solidari-
teitsactie te doen slagen»
. In het nummer va» irW»N*.!:' dat wij citeerden, wordt beschreven,
hoe hecht de bourgeoisie de tegenactie .tegen de boycot organiseert» ¥1J SULLEN
DE STERKE OBfiABISATIÈ v£8 DE ARBEIDERS DAAR TEGENOVER MOETEN STELLEN, Wanneer
de bo iycott zoals wij helaas moeten Vaststellen, nog weinig heeft opgeleverd,
dan ligt dat niet aan een gebrek aan strijdlust van de arbeidersklasse. De spon-
tane en massale solidariteitsactie van 24 September van het-vorige jaar berdjst
het tegendeel, evenals het enthousiasmê  waarmee het boycotsbesluit van de
É.V.C, werd ontvangen» De arbeiders vallen strijd tegen de koloniale oorlog en
voor de republiek* H«t ontbreekt echter aan duidelijke richtlijnen, aan
ORGANISATIE van de strijdi ' .->,

Het is mogelijk, de ban te breken en een voorbeeld voor de haven-*
arbeiders, zeelieden en metaalbewerkers van Nederland tegeven, wanneer bij de •
N,7Ï«S,M, de boycot ten uitvoer wordt gebracht ..Het front van de-reactie kan-
doorbroken worden, wanneer Gij als bestuur besluit, de arbeiders van de N.D,S»1I*
die bijna allea leden van Uw orgordsatie zijn, in een ledenvergadering bijeen te
roepen en daar alle maatregelen te treffen, die de arbeiders van U verwachten»
Daar kan.een boycotleidtg gekozen worden, die de strijd zaHr-feunrien leiden en de
solidariteit van de andere bedrijven organiseren. Reeds te lang wordt op de
"Jan van Galen" en de "Tromp" gewerkt, reeds te lang wachten de arbeiders van
de N.D«S.M» op uw parolen» •

Wij als R»C»P» zullen elke stap die ondernomen vordt om de boycot
te verwerkelijken, volledig ondersteunen. Wij zullen niet ophouden te strijden
voor de volledige onafhankelijkheid van de Republiek en de versterking van de
Nederlandse arbeidersklasse. Onze onmiddellijke t̂ .ak is tïipjis, te zorgen dat de j
"Jan van Galen"en de "ïromp" hun bloedige onderdrukkingswerk niet zullen kunnen I
verrichten. ' • '

namens het bestuur der afd, Amsterdam
der R»C,P.

Th. vnn der Kolk.
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\In o.anslniti~J.[; op c!ezerzijds rb.:;)port ID.8609-ll!/47 dd. 27 
(J ezer, vr::1.arin me1c1in~; -,rorcJt gemo.aJ>;:t vm een Joor het be
stuur der afdeling )J!lsterdam verzon.den brief aan. ~.V .'J.
metaal, volgt hisrond er 8·'3!1. ::;.fschrift V81J. het betreffend e 
e_,_"listel. 

-~:2;V(ii;G·:H ~:.c:rr.-~1.( Ci.J~·"tiUl~I...::.I' IJCH :~ :;:->_:\..:-~T IJ. 
.. ."~~fd elinc5 _~unFJterdan. 

:,_.11;c.:terd am, 27 .3eptGmber 
19'+7. 

~'w:m het t)•.::;,stuur irt3J.1 de Lfd •. '....mt.::terdarJ vo.n c1e ·3edrijfsr:;roep 
;:eto.al c5er ~.'l.·;. 
:.~~ j;jl __ (i_2} _ij)iJ.-;'i. -------·-

.l<J.2r<.J e ~ io..J':kers, 
Bi.j de F sd erL~nd se 1)okT e~;1 .3 chee::~:3bOU'H::-'1c.atsc1J.o._i?:Pij liggen 

t~t!ee schG}:Ien in re:pare.tie, die door het boycotbesluit van 
U\'! or~~e.niss.tie b2smette sche9en z~jn. 'L:t gs.at om de oorlo 
sc ::.epen "Jc.n V8l1 G-c.len en de Tromp·'. 

In }Grkend !:Tccierlo.nd van 17 .3e:pter'lber schrijft de ~.V.C. 
~'Je baricb:ten, clie :J.f en toe ~n de dJ.:-;b~ad-?ers opduiken 
·'over het vertrek vo.n een s cln:~ rr._ct null tc.1ren naar Indo
"nesie, vestise:n b~;; niet-5.nge':r:]a en cl e i:ndruk alsof de boy
;!cot~:-ctie vcm de ~.'T .rJ. niets om de hal':1cen h:~eft, in ieder 
a~<;2val ~·.::em zichtbo.a.--r re:Jul t.:J.o.t o:JleY·3rt. 
"UoJ:: c.l nor;t helu.as "tO:cden toe:::s:,;ev·"ln, r1a.t di t laatste in 
n'll)~ .. enno-nQ 7l"n ~1"'-ic-·t:; l"s (~'='1'1 J·r:~··~.:::~ ... t.,...., ·r:or.• -l""'t "'8 r·,·,.,zarya' G .. :::> ·'-'-•'•' -'· - cJ"l-,.:> ' hCJ. ~ -•-' -~--tc .. .L l· >·) Jl •.-:; Jllv •')" ~;.:; ' 
:'dc.t di t oo};: voor het ,ccerst2 :::elJt. 11 

~n verc3 er: -
'

1l.OGiLjl"illeden die··< oncl:;rvin(!en qo--;:m on::; slechts een 
as:oorslo.c; z~jn r12et · ver1)!::ten lcracht ~en ;:-~:cot ere acti vi tei t 
"te ont::?looien:'. 

I.Tet vreugde be~~roeten 'Hij, die sec1ert het ontstaan van 
de :]e:vubliek voor de boycot hebban c.:;estreden, deze laatste 
V'2rklc.:.ring. 0c..arora richten 'lr;j ons tot U, om te trachten 
daar, "raar besnette schepen lL:;cen, de solidariteitsactie 
te c'ioe~1 slac~en. 

In het :t.J.ur{l:,,-,er vc.n :J .rr. cJ :.:-.t •./j cit~:;erd en, ~.7ordt beschre
ven, hoe hecht cJ e botn'g•=?oisie :J e te:~enactie tegen de boycot 
ore_;L!-~1iseer~t. /J~J .~~rJ]~!~-iTI~-~ _]_~ .J·_[l_~~~.:~l~ _j G~_((~..:i./~I~3.~~rrra:; Vi~L'"~ IJ ~ .,:;..R~3:~I

:J.~ .. -L'] i)_.~.~--:~ :_j::_;r~-.c·! .. ~C:-~J -~~ i...JO- :T __ ~~-~ .~'1 !.:;L:;~l~l"!". .Vo..nn(~·s:r ~J e boycot, zo
als -rri_j helaas r;1oeten vaststellen, no;; ''Jeinig haeft o~~r;ele
verd, dan li2;t oat niet aan e.en gebrek aan str1jdlust ·van de 
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arbeidersklasse. De s)on-Gane en massale solidariteitsactie 
vru1 24 'Jeptember van h_,..~t voriL:::;e jaar beuijst het tegendeel, 
evena.ls llet enthousiasme, 1.-.raarm3cl e het bo:;rcotsbesluit van 
de '=<;.V.C. YJerd ontva.."Ylgen. De ro:·beiJers v1i:Llen strijd tegen 
de koloniale oorlog en voor ,:J e re1_1ubliek. IIet ontbreekt 
-::chter ~~.an duidelijke richtlijnen, ae:m OnG.,_~TI;:.Li:riJ van de 
strijd. 

~Iet is mor~~elijk, de bc..n te breken en een voorbeeld voor 
de ho.venarbeicJers, zeeli:~:c1en en met:::.:.alb81.~.rer1mrs van Heder-
1 c.:.1cJ t e r;even, •:;anne er bJ.J de H .D .:3 . r.: • de boy cot t(m ui tvo er 
'-.'rordt r:ebracht. ~I.;:;t :front vw.1 c'Je reactie l(an doorbroken 
'.7ord en; Vlulln3er Gij al:s bestuur beslui t, de arbeid ers van 
cle IT.D •. :J.I~., die bj_j:na allen leden vm1 ~.h'! or::;anisatie zijn, 
in 2en leden_v'3:s;;~ad~r~l?-8. ~::jeen t~ roe2:Jen e~ daar alle maat
regelen te treiien, rae ~:e,. a.rbelc1ers von U ver.7?-Chten. .. 

Dao.r k['ill ecn boycotlelCilDJj sekoz,en •:mrden, dle de strlJd 
zal ktlnDen leic'len en de smliclariteit V<ll1 de aYJ.c'!8re berJrijven 
or~':aniseren. ?tee(ls te l[m;; no:r,.:-1-t; o~; de "Jan vCJ.n Go.lenll en 
de ''Trom:?:' c:;e•:?·~~rkt, r8:::ds te lc.mg v:rachten de :::xbeiders van 
de F.D.,.J.Ll. Ol.J U1:J :parolen. 

'7ij als TI.C.l'·· zullen Plke stap die onc.lc~r;1o!nen \"JOrcJt om 
de boycot te verr.rerkel~jken, volledig steunen .. Jij zullen 
niet ophouc1 en te strijd en voor de vollec1i;::;e ono..:fhonkeljjkheid 
van de ~~~epubliek en de versterking van de Th~cJ erlcmdse ar
br;;idersklasse. Cmze onmi<.Jdelhjke taak is tha."Yls, te zorgen 
dat de "Ju.n van C'r.o.len:• en de <rromp" hun bJ.o,3di~;e onder
drill'\.Jdnc;s'Nerk Diet zullen Jcwmr:m vsrrichten. 

:~?.s.r'len.s het bestuur d er afc1 • 
. Amsterdam der 11.0.::::'., 

K.~ .v' Th. Yo..n c1 er Kolk. 

-----------------------------------------~--------·---- ·---------. 
V u.::;uH.;)EH ,:c..,;:.J1: Hoofd ::-:entrale Veili~)1eid .sd i enst ,Den Haag. F. 2 
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Met ve:rwijzing naa.r het u giatere.n o~e~b8.nd1&4* 
beriobt, onder no.KA 21627, moge 1k U hierbij een afaola2'1f"t 
doen toekomen van de brief V{m de R. C.P,. aa.n net Be~ 
der Afdeling .Atrwterdam vnn de Dedrijf-sgroep 'Metaal;- der ETC · 
te knsterd&Jil• ' 

Mr. Dr. J. Hazenbergw 
I 

Aan de Hoqsedelges,renge Heer X.H.SOHILP, 
Kap,.Lt.t;Zee K.K.R.s.d~, 
Marinestat, . 
Lao.ge Vijverberg, 7, 
' s-GraveAhMI• 

BIJLAGE: 1 afaobr1ft. 
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MJ.CHRiD• 
IJVOL1J'.J!IONJU.II, OOIMONISfJ!ISCD P.AltTIJ • 
Atdeling .Ame'terdeun.- . "' 

Amsterdam, 27 Sep'Cember 1947. -

AJ.J bet bestuur van de A:f'd.Amsterdam van de Bedrij:tagroep Metaal 
d•r E. v.o., 
AMS!ERl'U&s 

Waarde makkers, _ 
Mj ~e Nederlar.t.dse l;)ok- en Sebeeps'bou'fiJ!laatsohappi~ Uggen. twee sohe- · 

pen in repara11e! die door bet bo7oo,bes1u1t van Uw organ!aa,ie beaae''• 
aohepen si~a. H4p'G gaat om d• oorloe;ssohepe.a "Jan van Galtn en de '!I'Omp"• 

It'l WerkeAA Nederland van 17 Sep1embel' scbr1 jf''t de E. V. c.. · 
"Dt berioh,en. 41e at ~en toe in de dagbladp~rs opduiken ove~ he,·v,r
tttrelt van een scbip aet mil11a1nn ll8Ar lAdon.ea~l, vee 'ligen bij n1e1- , 
.. i~ewij4en de ~4:ruk alsot 4e boyoo-.aoiJte van. de B. V. c. nieta om de . 
"hakke.n -•t"• in ieder geval seen ziohtbau reau.ltaat o:pleve~. 
•ook al moe~ helaas worden toegepven, a.-.t dit laatete ill aJ.&••• e~ . 
"~uiat is, d$ft is daar nog nie1 mee gezegd 1 dat dit ook voor bet eerste 
"seld'·" . · · - -. · 

En verdert . 
"~oeilijkhecleA tie wi~ o.ndervinden mogen ona sleoh1is een. apoo~elaa zija. · 
nmet ven•t,e,n kraoh" ee.n groten aotiv1te1t 1le. ontplooien"•· ••t ~d· begroe1en wij, die sederi bet oatetaaa'van a. Republiek 
'fOOr le bOJOOt hebben gestreden •. deze laatate venlaring. Daarom rtohten 
wij oQs -t '0', om·te 'b-aohten, d&Q", waat besmetu achepen liggen, de 
aol~dariilei-.aao._ie te doe.n slapn. ln bet 11'tlDI.tler van w.JT. dat 'fri~ ,ciiee,.._ 
den, 'WOrd1s ~aohreven, hoe n.cht de bourgeoisie. de t•gen.aotte· • .. · gen de 
borcqil, orsaniaeen. VIIJ ztJLUN DE S!muti ORGANISATIE VAN DE Jt.RJmiDEliS 
DAJ.l't !EGENOV'ER MO:&!EN' S!ILLD •- W~··~-- de boycot 1 ZOt;lls Wij bel~ moeta 
vas_tstellen,_. nqg wein.ia be•t.t opg•levord, dan 11g11 de.'\ niei· ~- een ge- . 
brek ~ e-.njdluet vab. de aJ;>bei.Ae:takl,aaae. De ~pontau en -.aal• soli_. 
· dariteitaaetie vaJ1 24 Septe.mber van het vortge ja.ar bew1Js1: he• tegen• 
«eel, even.ala he._ ttn.thoustasme,~ waa~• bet botootsbesluit YeA ~· E. v.,o. 
werd ontvanpn.. ve· ar'be14en willen atzoijd tesu de koloriiale oorlD.g ta 
voor de np-q.bliek.' Bel ontbreekt oobter aan duidelijke riohtli~.n~lt', · ua, 
OMAlfiSUIE van de st~13d• · . . , _ .. _ ·. . · · 

~et is mogeli~k, de baa te breken en een :voorbeeld voor . ~e, b:ave_Au
betc.tere, ••elieden en metaalbewe;oke~$ ~ Wede·rlan4 ,. •ve~t ,qllb.eer · 
bi3 de N.D.s.M. de 't»o7oo1s ten ut~oe~ •nt·ge~bt"· He-.. fre~t 'van de 
:-eao"U,e ~ doo~'brolto wl)rden, ~••r .Gij ale beattm.r beslu11,. de ar
beiders vsa ~· N.D. s.11. , 41e bijna.· ·· allen. le~e.n van U:w organiaa:W1e aijl't, 
in_ een l!ift"'PJ«HHf bi~een te rotpen en daar a.lle maatregelen te 
t:reft4ut; · · • . : · era van t1 venactrben. . · · 

. De.ar ·lw:t. •en 'bo7,oot).e1diag a~en word!Jl! die de atrijd _ul kW:uteu 
le$.4en en de aolidat'i t•i ._ Yrut -~ an.Aere bean. ivan organia•rtll• Reeds. te 
l&Ag wol'dt op de, _"Jan van Galen" en de •!romp gewerkt, reels te las 
waob.ten de arbeiders van. de J .D .. S.R •. op Uw parolen. ·. . 

Wij ale R. c .p. sullen elke ,etap die ondemomert 'word_t om 4• b07oot te 
verwetkeli~ken, volledig s1eunett. Wij zulle.n .n-1et o:phouden te st,r1jden 
Yoox- d• volle41ge onatha!'.kelijkbe14 van de Re~bliek en de ver:ste~lt:tng 
van de Ne4erlan4se arb&id,ersklaaae. Onze onmi4dell1jke 'taak is, ttwts, 
te morgen, dat de "Jan van Galen" en de "'!~omp" hun. bloedige o_nderdruJt-
ld.n.gswerk n1et zulle.t:J. ltunnen verrichten. _ · 

N&mena hev bea~'W:' der ~. · 
Amsterdam der R.o.p4! 
w.g. Th.van derXolk 
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Op een o~ Woensdagavond 24 Geptember 1947 gehouden bestuurs
vergadering van de afdeling Amsterdam der Revolutionnair Commu
nistische Partij (R.C.P.) werd besproken de boycot-actie der 
E.v.c. Medegedeeld werd, dat deze op nieta is uitgalopen en on
rust onder de arbeiders niet ia ontstaan. Daa.rom wordt er in 
R.C.P.-kringen op gezinspeeld om alsnog te proberen dit uitge
trapte vuurtje weer aan te· wakkeren. Erkennende, dat de R.C.P. 
klein en zwak is wordt naa.r. middelen gezooht om van buiten at 
en vooral onder de bedrijfsarbeiders meer aanha.ng te krijgen. 
Er is bij de N.n.s.M. (Nederlandse Dok- en Scheepsbouw Maatsohap
pij) een partijgenoot die -gegevens verschaf'f;e omtren t de repe.ra
ties aan de echepen JAN VAN GALEN en de TROMP. Dit werken aan 
de schepen is de schuld van de C.P.'N. en E.v.c., die de boycot
actie practisoh niet doorgevoerd wilden zien. De taak van de 
R.C.P • .is nu om de E.v.c.-leiding in ·gebreke te stellen bij de 
arbeiders en opnieuw, z~j het dan in de toekomst voor andere 
schepen, toch een begin van boyoot te krijgen. 
Er is nu een brief gezonden naar de E.v.c.-Metaal, waarin aan 
de boyoot-actie·wordt herinnerd en waarin verlangd wordt met 
de arbeiders der N.D.S.M. spoedig een vergadering te houden, 
waarin wordt overgegaan tot stillegging dar werkiaa.mheden aan 
beide sohepen en nog k9mende bot en. Reeds heeft de TRIBUNE; . 
als voorbereiding tot deze ~otie, een inleidend artikel geplaatst. 
Een pamflet zal Maandag a.s.,bij de ingangen van de N.c.s.M. 
worden verspreid, waarin de arbeiders mededeling wordt gedaan 
van de brief a8ll de E. V .c. en waarin verder wordt opgeroepe.o. 
om het werk te staken. 
Men verwacht in de kringen der R.C.P. nauwelijks een reactie 
van de zijde van het E.V.C.-bestuur'-op deze brief, maar men wil 
andere week Vrijdag een nog pittiger manifest uitgeven en de 
arbeidera oproepen, op grond van bet falen der E.V.C.-leiding, 
zelf een boycot-comit6 te kiezen en zelf een vergadering te 
houden. 
:Besloten we·rd nog om Zaterdag 27 September 1947 bij de N.D. S.M. 
een aantal TRIBUNE's gratis te verspreiden. 
Een en ander, als hierboven omschreven, ward op een op Donderdag 
,25 Septem~er j.l. gehouden huishoudel~jke vergaderihg van de 
~fdeling A.Tn.sterdam der R.p.p. nog eens stevig berhaald, waarna 
de verspreiding bij de N.n.s.M. werd georganiseerd. --.... -....... ..._ __ ._._. ________ ... __ __._ 

Origineel hiervan werd op 2-10-47 door Plv.Hoofd CVD overhandigd 
aan Overate Scbilp. 
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_ Hierbij wordt toegezonden een "Extra bulletin van de 
Tribune", dat op 24 Juli 1947 te 20 uur op de Prinsegracht 
werd verspreid onder de bezoekers van een vergadering, be
legd door de Federatie Den Haag van de Partij van de Arbeid4 
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verzonden op 30 Juli 1947 
I L -.~Ill: - _L_.!..~!: X-~--~· . -· ·-· i 

aan: hat Hoofd van de c. V. D. , alhier 
de Heer Procur.eur-Generaal, alhier. 



·' 
'.) EXTRA-BULLETil;!. VAN DE TRIBUNE, 

··•' 

\ 
'· 

Aan de .laden van de Partij van de Arbeid.· 
------~~----------------~~----~-~-------
Kamera.den, 

De eerste da.g na. de a.a.nva.ng van de oorlog in Indonesi~ reeds, schreef Uw partij
orgaan "Bet Pa.rool" het volgendea 

"Bij de a.anvang van het krijgsbedrijf tegen Indonesi~ - ja lezer, de 
oorlog de-facto is a.l begonnen ..: wordt ons VGlk bewerkt met de vanouds 
bekende middeltjes uit de propagandakast. Zeals Hitlers mars naar Wenen 
geen ander doel had dan de tibesoherming•i van de arme Oostenrijkers 1 zo 
tettert onze tlchristelijke" radio, dat de Nederlandse mars na.ar Djokja 
er een z~l zijn 11 uit ba,rmhartigheid". Zoa.ls de Oostenrijkers im~rs 
zelf die weldadige besoherming des FUhrers hadden ingeroepen, zo pro
clameert de officiEHe Nederla.ndse vo·orlichting -. preoies op de dag, 
waarop tot geweld werd besloten,.hoe kan het zo treffenl- dat "tal van 
dessa.'s wegens de toenemende terreur de bescherming van Nederland heb
ben gevra.agd". En zeals Hitler, die vurige vrijheidsbrenger, de landen 
die hij te lijf ging, alleen maar de zegeningen der ware demooratie 
kwam aa.nbieden, zo verko:tldigt de Nederlandse regering, da.t zij thana 
de voordelen van Linggadjatti aan de Republiek za1. gaan presenteren.•• 

Hemelsbreed, kameraden, verschilt deze uitspraak ViUl 11Het Parool" met alles wat · 
ttHet Vrije Volk11 schrijfto "Het Vrije Volk'i is de spreektrompet geworden van de 
ministers, die thana mede verantwoordelijk zijn voor de koloniale oorlog, die 
Beel c.s. ontketend hebben. Niet·in staat in de praotijk te handhaven, dat de 
troepen in Indonesi~ daar sleohts zijn zouden ter uit.~oering van Linggadjati en 
ter ondersteuning van de regering der Republiek zelve (zo luid~e het praatje 
waarmede de troepen steeds warden weggezonden), doen de ministers, Uw partijgeno
ten in de regering, op dit ogenblik mee aan,de geweldspolitiek, zoals die lange 
tijd ward aanbevolen door de Gerbrandy's en de generaals. Dit is ·de enige oonse
quentie,,inderdaad, na een politiek van voorbereiding van daze oorlog. En het 
m~et daze dagen gezegd worden, dat de revolutionna.ire marxisten in dit land. van 
mee~ af aan gewaarsohuwd hebben tegen deze gevolgen van de regeringspolitiek. 
Van meet af aan hebben wij er op gewezen dat de Nederlandse bourgeoisie nu eanmaal 
geen troepen nodig h~eft om er een aardig gebaar mea ta maken, maar dat zij die 
nog heeft voor de uitvoering van haar naakt-imperialistisohe bedoelingen, voor 
het herstel van haar koloniale maoht. 

En het behoeft ons geenszins te verbazen, dat nTrouw11 op dit ogenblik juioht 
en de.Nederlandse regering lof toazwaait voor de wijze waarop deze Linggadjati 
Wil gaan ten uitvoer laggen •. Da regering heeft een bloed-eenheid gesmeed met de 
uiterste reactie en <l,e P.v.d.A.-ministers achten het niet meer hUn plioht daar
tegen stalling te nemen en in hat offensief te gaan. Maar het zal moe.ilijk zijn 
U wijs te maken dat in gezelsohap van zulke poli tieke vrianden gem.raal Spoor 
thane "zijn" troapen slechts zou gebruiken voor "politie-diensten"-. Het is een 
grove leugen, en het bahoort mede tot een hale greta voorraad leugens die nog 
uit die propagandakast, waar Parool van sohreef, zullen te voorschijn komen om 
het aanzien tegenover hat werkende volk te kunnen handhaven. Reeds moest de re
dacteur. van "Het Vrije Volk" in al te matige woorden protest aantekenen tegen 
het gebruik van vliagtuigen door het Nederlandse leger en.tegen het bombarderen 
van vliegvelden.in de buurt van Djokjakarta.. Maar, kamaraden, er is nu eenmaal ' 
in werkelijkheid gaen sprake van ean "beperkte" "politionele" actie, zoals die
zelfde redacteur ons desondanks voorkauwt; er ~hi~r spra.ka van ean complete 
koloniale oorlogl Daar kan ook de varklaring.V'an Jonker Vander Goes van Naters, 
van 21 Juli, niets aan varanderen. Volkomen achter de Rubber- en Oliekapitalis
ten, aohter de bezitters van suiker en ta.baksplantages, stelt ook dit lid van 
Uw partij zicho Hij vindt het zelfs de moeite niet waard te spreken over de mis
daden van de Nederlandse regering, reeds tijdens de onderhandelingen, toen op 

.Zuid-pelebes 20 tot 40.000 we~rloze bruina kameradan warden afgeslacht. En ook 
zijn oorlogsverklaring wilde niats varanderen a.an de ate'mming tar beurze, waar
over "Trouw" schreef, dat "de gebeurtenissen in Indi~ ter baurza geen schok ver ... 
oorza.akten. Men heeft lan.,K.~enoeg rekenins: kunnen houden met de mogelijkheid 

z.o.z. 
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van mi;li 't11:ir _o.:etred~ om dispos:Uies te tref'fen. n En verderg "De· matige reactii · 
kan worden verklaa:rd ui t de overweging, · dat nu. tenminste de. kans ~estaat 1 da.t \,en 
'belangri,jk deel van onze economiscbe belii:ngen kan worden geTed,." 

DE ECONOMISCHE :BELM{GEN VAN TROUW! Is dat iets anders als.de belangen der koloniale 
kapitalisten? Als we hat daarover eens z;i..jn 9 kameraden, moet U toch tot de conclu
sie komen dat het een belediging is voor de Nederlandse arbeidersklasse dat een 
zich ".socialistisch11 nQemende partij, de ministers heeft .geleverd, die mede vez:
antwoordelijk zijn voor het oorlogsbesluit der regering-Beel! En dat het een sohan
de·is dat dit oorlogsbesluit, waa.Fv:oor thans::de P.v.d.A~ mede aansprakelijk is, 

, zoveel toejuichingen krijgt van_ Ge'rbrandy eh Schouten! 

LINGGADJATI EN OORLOG OF : VRED~ EN ZELFSTANDIGHEID! 

D~t is in •we.zen de zaak waar het om g94t. Steeds is U voorgehouden dat Linggadjati 
de basis voor overleg· en vrede was, maar thans is Beel reeds bereid "Linggadjati 
ui t te iroeren, • z6nder partner" I Maar da'!i wil immers a11een maar zeggen, dat Beel 
de wil der Nederlandse kapitalisten gaat opleggen aan de Republiek, dat hij w~l 
naar Djokja zal gaan als dit dienstig is aan de algehele onderwerping der Indone
sische massa 1 so Linggadjati was slechts een fase in de voorbereiding van wat nu 
plaats vindt. Linggadjati moest de tijd geven, om de troepen ~n het oorlogsmate
r;i..aal in grate hoeveelheid naar de tropen te brengen. Nu heeft Linggadjati aan die 
eis voldaan 9 en hu worat de arbeidersklasse van d~t land in een kploniale oorl9 · 
gestort tegen haar bruine gelijken. Het is de reaetie 7 die deze oorlog wil en n_~t 
het volk! Dat moeten ook Beel en zijn hulpministe.rs van de P .. v.deA.. begrijpen! 
Dat moet hen duidelijk gemaakt worden in de eerst~·plaats door de leden van die 
P.v.d.Ao Reeds heeft het enige Indonesieche parle~e:v.tslid van Uw partij bedankt. 
Is het geen schande, · dat deze man tot de conclusie lfl,aest komen, dat hi.i tegenover 
.zi.jn eigen breeders zou komen te staan; als hij nog. een dag na de oorlogs:verkla
ring .Van de reactie, lid ZOU blijven Van een..,.. o" 11 SQ.ci£distische 1l partij? 
Inderda.ad~.J..!L~"l schande. En op di t ogenblik m~eten ·die elementen, die hier-

...; .. -..X9TQ.~~~!.?-two_<;>.:r9J1B' druen, de deYJ:' _ _gewezen wo,:s_~~no Dat zijn al die kopstukken 
in U'w partcij 9 die ineegewe:rkt h~hben aan de . ui tvo ering van het oorlogsbeslui t van 
Beel. Datis Drees~ Mansholt, Lieftink, ko~tom alle Pov.d~Ao-ministers, dat zijn 
lieden als Van der Goes (La.at de jonker, zich bij zijn klasse.genoten voegen!), als 
Oud, -Joekes 9 Jonkman, Logemann, SchermerhornQ Zet deze verraders van de Indone
si~rs en de Nederlandse arbeiders uit Uw rijenl Werkt voor het wegvagen van het 
kabinet-Beel en. treedt. in gezamenlijk ovexleg met al diegenen die de koloniale 
oorlog. verafschuwen o Op voor een regering,die de vrede onmiddellijk herstelt~ 
die de troepen. direot zal.terugtrekken, die onmiddellijk het bevel "Staalit het 
vuren" a~ Spoor en . .zijn o-6rlogszu_ch1;ige officieren zal geve:n.a ~j._s_een. regeriE,g 
~[.09.?:.~}.isten, zoals· Palar, in. samenWC?,Fking met ..£.~J!unisten..!. Di t zijn de beid 
enige reeele krachten in dit land, die de koloniale oorlog on.middellitik zouden 
liquideren~ 

Bindt mede de strijd aan 

VOOR EEN R~GERING VAN SOCIALISTEN EN COMMUNISTEN. 

VOOR ONMIDDELLIJKE- BEEINDIGING VAN DE KOLONIALE OORLOGo 

VOOR TE.RUGTRE:rptffiN DER TROE;E>EN. 

VOOR vREDE ~USSEN NEDERLAND EN DE REPUBLIEXo 
. . --~ -

VOOR _BOYCOT VAN ALLE OORLOGS'l'RANSPORTEN NAAR INDONESIEo 
' .. 

VOOR HET RECHT OP ZELFSTANDIGHEID VAN INDONESIE~ 

Revolutionnair Communistische Partij 
(Ned~eectie v.do 4e Internationals) . . 

·Afd. Den Haag. 
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JLAGEN: 

· ···Javastrae.t 68 

te 

I-Iierbij heb ik de eer UHoogEdelGestrenge te doen toekomen 
2 exemplaren van biljetten, welke in de ns.cLl~ van 26 Juli 1947 op 
aanplakborden hier ter stede werden aangetroffen. Deze biljetten, 
ui tgaande van de Revolutioru:air Communistische I·artij, dragen het 
opschrift "De vijand staat in eigen land." 

In de nach t Ve,..."1. \Tri jd.a:::; 2 5 Juli 194 7 vverd allder proces-verbaaL 
ow_;emac.~:t terzake het bekladden van en1;:ele straten in de ze 0emeen te 
l7.et de let~zen ".:ez r;1et :3eel" en "Cuders eist ~ w kL:Cieren tert.lE", te;'~en 
:Cverllard vac'1. ·,~'=:.-,J:=, ::_:ebOl"C:n te 3rcu:len, 26 Au{:;lJ.stus 1920, fabrieksart;ei-

der, wonende al~ier, Folsbroek 37. 

De Co""'A: van Politie, 
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·f'_}~~-~.cTo~AAT GENERAAL yo~~~ON.~ERU. ~{it~} 
":fo. W~Corr.H., 216/47. ~~ __.;;.--- \ :l)\ -· . · . 
}.id/Dienst Bureau We - U .· · · 

Men .:word! verzocht bij beantwoording van 

.dezJn· brief datum, nummer, afdeeling en 's-GRA VENHAGE, .... -fi~...,L,}J.I,.-.-~•( • -
onde'ri.v~ aan te halen.r . 3' a 23 

I r' Vo!gno. 
Geliey~ ii Uw .·co' rrespo1fa~nt~e _ sle.ch'\~e.' e~ . • ~--r.:·.~¥--,..------=•t 
onderw in een brieT te bellCf~.----.,.. ¥P 

·. i · ,,,l'fi·c' : • . I) 4 J"\J\..11947-
Bijlage( · 1 - !. 
Onderw Pt.·, m f ·- -- · ... ~ · - . lJ ';}; 
Diet.= "·~ Typ. = ._.J-lf-J.: jl I A CDr · /.Jt)b • 

Den HoogEdelGestrengen 
J.G. Crabbendam 

J1111uJru.t Ne 331 liiaem 68 
DEN IlAAG.-

Hierbij /heb ik de eer U HoogEdelGestrenge.te doen 
toekomen een pamflet gericht- aa.n de Nederlandse Ar-

;iders waarin werd aangeraden all·e arbeid . te weige
ren en het maatschappelijke leven stil te l~ggen in 
verband met de gebeurten~ssen in Indi~. 
Di:t pa.m:f~ t werd gevond,en in het wacl;lthuisje van de 
Geme_enteveren aan de Amstel bij de Zuider gasfabriek. ---Waarschijnlijk is een van het personeel van de pont 
de vers:preider hiervan want er lagen op e'en bank nog 
ongeve~r een 100 tal exemplaren bedekt met een paar ' 
sten~n, om direct wegnemen te voorkomen. 

I 

ALGEr~NE INSPECTIE D.G.B.R. 
Wnd .Ho.ofd Bureau W. 

Bezoekuren op Maandag, Dinsdag en Woensdag van 10- -.....:;:;;;;;;;;;;;;;;,.-·· 
·overigens aileen ncr afspraak. 

D 1096 20.1.'47 20.000 
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AU DE. ~;tpuMpSl!l AR13EID1!!!1 

De Nedtr:l&lldee leeuw slaat weer zij·n klauwen uit naar dt!l 
bevolking van !Qdonesie. Het Nederlandse leger mareheert, de vlieg
tuJ.gen zljn !11 a.ctie. Wat staat er thana in we zen in !ndonesie te 
s.ebeuren? 

I . 
' · Ala belq;rijkste punt ~ien. wij het 6J;)-treden van het !mper1a-

list1sohe Nederlll41di zaaltwaarnemer·"·tev$ns van het internationale 
imferialisme, tegen de gevolgen van de sooiale rsvolutie, die voor
namelijk op Java heett plaatsgevonden. Nog beruet een groot deal 
van de werkeli~ke maoht daar in. de handen van de Bl.'beiders- en boe
ranbevplking, dial georganiseerd tn·te_wapende bed.rij:fspersonelen t 
.in ~ewapende ~JW.l'tl.j•torllla.ties, hun social~ ve~OJ'Cingen niet willQ:l 
priJsgeven. hlerdoor staa~ zij 1n werkeliJkheid ~ tegenstelling tot 
de Sharirs, die Willen meedoen a~ de inschakeling van Indonesia 1ft 
~et .tnternat!ona~e eoonomisci,e levan, dat wil zesgep~ da't sJ.j -· de 
Shar!rs - 1n J:ndonesie het gc.hel:-1 bedrijfsleven 0, JnOderne Jtaptta
liet.teohe voet willen reorganlseren~ 
Daarvoor staat hun eohter de Indoneeische mass~beweging 1~ de was. 

De versohillende J:ndon~sisohe regeringen h•bben het ~ twe~ 
.:1~ n1et klaargespeeld om gezag uit te oefenen over het gehels ga.!"" ·. 
'6ied. Z!j kmmen niet voldoen aan de eisen 'v av bet Nederlandee · tipe
%'1alisme, van het wereldkapitalisme, omda1.: grYte delm·.t van de bevel
king .4e ~verde ma-cb:t niet zonder atrijd wil losJ.aton. Nu. heef't de 
llederlandse< resering 4e ·'taa.Jt ep 'Cich genomEm om de kapitaliat!soha 
erda en zekerheid. te nerstellen,. '"Dat w!l zeggen, dat nu een :forse 
pog1ng wordt gedaan om de gehele 'bE:Volking opnieuw onder het kapi
talist~aohe jUk te brangen. De kol~niale oorlog hee~t zijn aanvang 
aevondtrll in een "poli tioneel op1;reden." . . 

Waarheen dit zal leiden karl niernand voorspelle.n. IIBar dat 
bet doad en verder:f brengt over grote delen v~ lndoneaie is bt~ 
zeker. Hier d~eigt een ramp van grote omva.ng '\1"0()%' de br~e w~era. 
Maar ook voor de Nederlandse arbeidarskl~, wier zonen 1n Dldones1e 
de .,..r1aliatisohe vuile was moeten. opknappen, dre1gen grote ollhe1-
len~ 

#U3ElDERS '!Alf NED~IDJ 
Qp vele ~zen is Nederland met Indonesia verbonaen• ~Bar 

•:'• .een verbol'ld id, <H.-a "roo~ ona van doorslaggeTende betek.we 
iai Dat is de solidari te3.t :nat de strijd der van oudsher vertrapte 
en uitgeswendelde bruine prol£ton, die nu weer onder hat juk moe -
ten worden gebraoht. Daarvoor wordon aa:n de Nederlandse arba!d.e~e 
en hun _gez!nnen zware lasten opgelegd.: .Daarvoor moe ten de jong' Jla!)oe 
nen gezondheid en levan wagen, voor dit afachuwelijke drijven car 
w1nstmakers. 

Het verzet van de lhdonesisohe bevolking is een deal vao 
hat verzet van· hat wareldproletariaat tegen kapitalistisohe utt
b~t1ng en onderdrukking. Die strijd kunnen zij niet alleen voerenl 
~ aot1v1teit van het wereldproletariaat moat hen hierin steun~; 
dat is een voorwaarde voor hun overwinning. 
De Nederlandse arboiders hebben tot oropliaht bier het spits af t~ 
b1jten. Duid,el!'jk moet aan dq regor1ng worden getoond 1 dat de N~, 
der1andse arbeiders h~ arbeidskraoht nlet willen geven· voor de ~~ 



J • •• I .. . ~ ·. 

.:, ' 

wapande strijd t~gon de lndones!ers. Do begonnen aotia 1n lndonesia 
kan niet zonder meer door hot optroden van de Nodorlandse arboidera
klasso worden;}:l~gedaan gemaakt ot ge.st~~kt. Maar reeds eordor is hot 

· :vort.oond .c1t"!"!; ~:ttt~senetrijcl· in hJ<t "mood orland", hot kolonia1e lvgers 
ollillogoli.jk .maAA't8 hu.'I'J. a.ct.i.e d6or ·to ~etten. Oo~ in het HodGrJ.andso 
logor is onwi~,i:fGgo:n het huidlgo optreden., :qoe hand:ig b.io.r'Qij ook 

. llei .oo.rlogska!'akter wordt verddezold • "' · · 

~ · -~~ de~ te. neman beslJ,ssing 1n de bedrijven wer.ltplaatsen eli ktu:t
to!-e)l.'- ,Sto~t tt nlet aan wat de paladijnen van ~eze imperia+is~sohe 
re§J~illg. U voorsp~&~elen. DENK ZELF, . BESP.R!EK HE~ MEl' 'E~I~ <EN 

.. ·,. ·. 
" .. 

.B E S"~. 3: -8 I '!9esluit tot eon zel.fstandig=Usden var.~r.:~."t tlv 
pla~tt!ep. in h.et bedr:f,.j.fsleven. _Houdt de bew. . . . . ill . uw e:i.gen han-
dEmi.;.ti~ 'Qegin, z!jn uitbreiding, zijll ,doele eu•- · ~ < 

Vorat oo~~t~ 1 s 1n de bec2rijven en ovel.'al eld·e~s, cUe uw wil _to'tl- :\Ut-
drUkking mpeten brengen~ ; > 

GE.EN SLAG VOd.Rilft--DP.EB.iA:bl'MIBCHE ~.t!rA.L.L..'WEJ '-~ 
t1VVE DE IN!F'Im.N'A PIONA:I;Ef 9DL:rDA.RJ!I!:S:n J :-r 

:Het oom.it~ van ~.aotie-

. _c·"··.~:.;.i~ ~ 

;,~J' ' 
.. r 
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4. 
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· ~ wonen op Maandagavond in het partijgebouw. 
~~ 
~-,,Van een vergadering was geen sprake. Het wachten was alleen 
~ op de pakken · extra-bulletins van DE •rRIB~ • Het gesl?rek 
-~ · liep natuurlijk over de ontbrande strijd in Indonesia. Ook 
~ was men benieuwd over hetgeen Paul de GROOT (C.P.N.) wel zou 

zeggen op de-openbare vergadering Dinsdagavond in het R.A.I. 
gebouw en wat voor parolen hlj zou geven, want daar werd op 
gewacht. Een scheuring in de P.v.d.A. werd verwacht op grond 
van de artikelen in HET VRIJE VOLK en HE1I' PAROOL. Over het 

, algemeen was men de mening toegedaan, dat de reactie van het 
= J publiek op het bekend worden van het optreden in Indonesia, 

tamelijk lauw is. geweest, waarvoor als argument wel.·d aange-
1 voerd.£e langdurige onderhande1ingen van de Regering met In-

.,........:.-...- dones~e.. · 
. 

Inmiddels was RllfUS (?) met de bulletins gearriveerd. Iedereen 
nam er een en ging lezen. 

Harm ':fULF, Recklinghausen, 15.9.1914, kwam binnen met z'n 
BUitaar, spee1de een paar nummertjes en zei, dat hij een 
goede dag had gehad plus een geeltje boete. 

Toen kv1am ELI (=Elias Theodorus van TIJN, Amsterdam, 17.11.24) 
binnen met""l;Wee blikken en een p8k plaksel. Een aantal bulle
tins werd ingepapt, in actetassen gestopt en klaar gelegd om 
op te p~akken. Een mannetje kreeg looo exemplaren mee, met 
de boodschap die direct naar Rotterdam te brengen, De overi
gen gingen weg om te plakken. 

De spoed-bestuursvergadering was ten einde. 
---------------------------------------------~---
V'ERZOITDEN A.Al~: Hfd • C. V .D. , Haag. 

H.C. Asd. 



Extra bulletin van De Tribune 

DE· VIJAND STAAT IN EIBEN L·AND 
WERKERS VAN NEDERLAND, 

De Nederlandse regering heeft het masker afgeworpen. 
Zij is tot de openlijke oorlog tegen de Republiek Indonesia 
oveigegaan, al J)bogt zij, als eens de Japanse regering tegen 
China, l{et woord oorlog door .. politioneel optreden" te ver
vangen. 

EEN RBACTIONNAIRE OORLOG. 
Radio en pers zullen niets nalaten om de voorstelling te 

wekken, 'also£ het besluit der regering een rechtvaardig be
sluit zou zijn. Niets is minder waar dan dat. Het is duizend
voudig reactionnair. Het is genomen in het belang van olie-, 
ruboer- en .tinkapitalisten. 

Eeuwerilang Nederlands bewind in Indonesie heeft slechts 
onderdrukking en armoede voor de J,ndonesische volkeren 
gebracht. Hard en meedogenloos hebben de onderdrukkers 
er geheerst, om zich van millioenenwinsten te kulmen ver
zekeren. 

Als zij nu 18 maanden hebben gepraat over ,samenwer
king" en ,vreedzame oplossing van het geschil", dan deden 
zij dat slechts, omdat zij niet sterk genoeg waren met de 
wapenen hun wil aan de Republiek Indonesia op te leggen. 
Nu zij zich sterk genoeg wanen. hebben zij hun eisen dus
danig geformuleerd, dat ,,aanvaarding ervan de ondergang 
der Republiek zou betekenen. W at ,gemeenschappelijke 
gendarmerie" wil zeggen, kan elke arbeider zich voorstdlen, 
die tijdens een staking de mededeling zou krijgen: .. De 
stakingsposten moeten voor de helft uit marechaussees be
staan." De lndonesiers zijn er, terecht, rtiet op ingegaan. Zij 
hehben ondervonden, dat de Nederlandse imperalisten, als 
inen hun de vinger biedt, de hele hand nemen: 

DE RECHTVAARDIGE STRIJD DERINDONES~RS 
Werk,rs van Nederland! Vergeet nooit, welke gruwel

sprookjes de pers U ook over de lndonesiers moge brengen, 
dat ·de volkeren van lndonesie een gerechtvaardigde strijd 
voeren. Zij strijden niet voor de belangen van olie- en rubber
magnajen, doch wensen de vrijheid, die hun nu meer dan drie 
eeuwen door de Nederlandse overheersers is onthouden. Zij 
denken met schrik terug aan' de .. zegeningen" van het Nedero 
lands bewind, waaronder zij voor enkele centen per dag 
moesten werken en ondervoeding een permanent verschijnsel 
was ·in de Archipel. 

PARTIJ VAN DE ARBEID EN N.V.V. 
Het is· een bdediging voor de arbeidersklasse van Neder

land, dat een zich ,socialistisch" noemende partij de minis
ters heeft geleverd, die mede-verantwoordelijk zijn voor het 
oorlogsbesluit der regering-Bed. De P. v. d. A. pleegt bewust 
verraad, niet slechts aan de belangen der lndonesische Repu
bliek, doch tevens aan die der Nederlandse werkers. Zij 
kreeg h,et vertrouwen van honderdduizenden arbeiders
kiezers, omdat zij de vrijheid voor Indonesie in haar program 
had staan. Haar besluit, ook thans de regering. te onder
steunen, is de grofste schending van dat vertrouwen. 

En het N.V.V.? Zijn Ieiding gedraagt zich als 't verleng
stuk der regering. Het heeft zich thans reeds tot de arbeiders 

' gewend met de boodschap, dat zij niet mogen staken. Het 
verbergt zich achter Linggadjati, om die ene grote waarheid 
te verbloemen, n.l. dat de Nederlandse bourgeoisie een 
reactionnaire, de lndonesische massa' s daarentegen een 
vooniitstrevende oorlog voeren. 

Reeds te lang hebben leidin~ren van P. v.'d. A. en N.V.V. 
de imperialistische politiek der regering-Beel ondersteund. 
Sociaal-democratische arbeiders, eist het aftreden der' re-

. gering, zet lieden als Schermerhorn, Jonkman, Logeman, Oud, 
Joeke:s uit uw rijen. Dwingt uw vakbondsbestuurders het aan
bod der E.V.C. tot gemeenschappelijke actie te aanvaarden. 
Het ogenblik tot handden is gekomen. Langer wachten be
tekent versterking der oorlogshetzers, betekent uiteindelijk 
ook de ondergang van uw eigen beweging, omdat de kolo
niale onderdrukkers niet zullen aarzelen hier huis te houden 
als in lndonesie, zodra zij zich sterk genoeg wanen. 

C.P.N. EN E.V.C. 
Vana£ het eerste begin hebben wij ervoor gewaarschuwd, 

dat ,vrijwillige samenwerking" tussen onderdrukkers en on
derdrukten niet mogelijk is. Wij hebben er op gewezen, dat 
Linggadjati slechts het uitganlfspunt der N ededandse impe
rialisten is tot koloniaal herstel. Wij hebben herhaald: onder
steuning der regedngspolitiek bi'tekent ondersteuning van 
de oorlog tegen de lndo.nesische massa's. Desondanks heeft 
de C.P.N.-leiding, die de leus .,lndonesie, los van Holland" 
reeds lang op de mestvaalt heeft gegooid, Linggadjati, Jonk
man, v. Mock ondersteund. Zij is daardoor medeverantwoor
delijk geworden voor de oodolf, die de regering~Beel thans 
voert. En wat doet de C.P.N. thans? In een verklaring van 
het Partijbestuur aan de .,Landgenoten" zegt zij: .. De oorlogs
verklaring aan het lndonesische volk kan geen ander gevolg 
hebben dan~at: lndonesie thans voor~roed voor Nederland 
is verloren. Zij werpt zich dus op als kampioene voor het 
,behond" van lndonesie en rechtvaardilf1 daarmee in wer
kelijkheid de politiek der regering, die immers hetzelfde will 

De lndonesische massa' s wlllen los van Holland, daarvoor 
vechten zij thans. En elke Nederlandse werker, die zich 
solidair met hen verklaart, begrijpt, dat het parco! hier met 
meer klem dan ooit te voren meet zijn: _lndonesie, los van 
Holland, nul 

De E.V.C.-)eiding heeft zich tot het N.V.V. gewend voor 
een gemeenschappelijke actie. Oat Is verheugend. Maar geen 
arbeider mag vergeten, dat de N.V.V.-leiding dit aanbod 
van de hand zal wijzen. E.V.C.-arbeiders, de kans is zeer 
groot, dat uw Ieiding een actie uit de weg zal gaan met het 
argument .. dat het N.V.V. niet mee wil doen". 

E.V.C.-arbt::iders, uw invloed in de Amsterdamse en Rot
terdamse h;wens is grater dan waar ook. Ook zonder de 
medewerking c;ler N.V.V.-leiding kunt gij voorkomen, dat 
Ianger froepen en wapens naar Indie worden gezcinden, kunt 
gij door uw daad de lndonesische vrijheidsstrijders steunen, 
kunt gij de arbeidersjongens in uniform helpen door boycot. 
van aile schepen, bestemd voor Indonesie. Een gebaar van 
uw/leiding is onvoldoende. Zij moet u richtlijnen geven; houdt 
haar aan de belofte" dat een algemene proteststakplg het 
antwoord fOU zijn op een o~rlogsverklaring der regering. 
Eist, dat zij de boycot doorvoert van alles wat tegen de 
Republiek Indonesia gericht is, eist dat zij het desbetreffend 
verzoek der SOBS! (lndonesische vakbeweging) tot wer~ 
kelijkheid maakt in Nederland, houdt haar het voorbeeld der 
Australische haveparbeiders voor ogen, die met de daad 
achter de lndonesische massa' s staan, zeals uit de volgende 
berichten blijkt: 

De Indonesische vakcen
trale S.O.B.S.l. heeft een 
oproep gericht tot aile ar
beide\s ·en progressieven 
over de gehele wereld, om 
de Nederlanders in aile 
havens en op aile vliegvel
den te boycotten in geval 
zij de Indonesische Repu
bliek gewapend zouden aan
vallen. 

De gehele Nederlandse 
scheepvaart in Australie zal 

geboycot worden en op aile 
havenarbeiders in de we
reid zal een beroep wor
den gedaan om hetzelfde te 
doen, indien de Nederland
se oorlogsplannen ten uit
voer worden gelegd, zo ver
klaarde de assistent alge
meen-secretaris van de 
Bond van Australische 

havemirbeiders, Roach, 
gisteren. 

WEG MET DE REGERING-BEEL! 
VOOR EEN REGERING VAN SOCIALISTEN 

EN COMMUNISTEN.ll 
Het is de regering-Beel. die de Nederlands werkers thans

in de ellen de van een oorlog stort. Het zijn' de partijen uit 
diezelfde regering, de P. v. d. A. en de K.V.P .. die de meer
derheid behaalden, omdat zij vrede beloofden met de Repu
blielc: Indonesia. Geen werker kan enig vertrouwen meer 
stelkn in deze regering. Weg met de regering-Bed dient 
thans het parco! te zijn. De P. v. d. A. en de C.P.N. dienen 
ernst te gaan maken met hun socialistisch program. Hun ant
woord op de oorlog~verklaring kan slechts zijn: aileen niet
kapitalisC!i!iChe partijen kunnen de vrede met lndonesle ga
randereil. Er moeten nieuwe verkiezingen komen onder de 
leus: de troepen terulf uit*'donesie, voor onmidddlijke vrede. 
In dat geval zullen de millioenen Nederlandse arbeiders, 
boeren en kleine middenstanders weten wie hun stem te 
geven. Zij zullen P. v. d. A. en C.P.N. een meerderheid ver
zekeren, op basis waarvan een regering van socialisten en 
commun1sten ,kan worden gevormd, die de vrijheid van In
donesie tot werkelijkheid moet maken en tegdijkertijd voor 
d~ N ederlandse werkers een socialistisch program dient te 
verwezenlijken, dat een einde maakt aan de loonstop-poli.tiek 
en de ongehoorde winsten c;ler kapitalisten. 

DE VIJAND STAAT IN EIGEN LAND. 
In de oarlog, die tha~s tegen de Republiek Indonesie wordt 

gevoerd, staat de vijand in eigen land: hel: zijn det kapita• 
listen, het is de regering-Beel. het zijn de burgerlijke partijen. 
Die vijand is slechts sterk, zolang hij van de werkers geen 
gevaar te duchten heeft. Eenheid van actie der werkers is 
daarom meer geboden dan ooit. Arbeiders, weest eensgezind 
bij het bespreken der maatregelen om de oorlog te verhin
deren, doch vooral: weest eeiisgezind bij de uitvoering ervan. 
Dwingt uw Ieiding tot handelen en, zo zij zich verzet, kiest 
strijdbare arbeiders in haar plaats. De hoogste bdangen 
staan thans op het spel, niet slechts voor de Republiek In-· 
donesie, doch ook voor u. Een overwinning der koloniale 
reactie zou een regiem van terreur en onderdrukking, ook 
in Nederland, inluiden. 

INDONESIE, WS VAN 1-fOLLAND, NU ! 
De R.C.P. zet het parool der oude socialisten en commu

nisten voort: lndonesie, los van Holland, ;nul Daarmee brengt 
zij de solidariteit . van N ederlandse en Indonesische werkers 
op duidelijke wijze .. tot uitdrukking. De reactie weet wat zij 
wil: herovering van Indonesie als kolonie. Ook wij dienen te 
weten wat wij willen. Toont je solidariteit met de lndone• 
sische massa's, door thans te strijden voor: 

EEN VRIJ INDONESIE. 
GEEN MAN EN GEEN CENT VOOR DE 
KOLONIALE OORLOG , 
EEN ALGEMENE 24-UURS PROTESTSTAKING 
BOYCOT VAN ALLE SCHEPEN NAAR 
INDONESIE! 

Politick Bureau 
der Revolutionnair-Communistische Pa,Uj 

Nederlandse Sectie der Vierde lnternationale. 
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EXTRA-BULLETIN VAN DE TRIBUNE. 

Aan de laden van de Partij van de Arbeid. 
-----------------------------------------
Ka.meraden, 

De eerste dag na de aanvang van de oorlog in Indonesig 
orgaan 11 Het Parool 11 het volgende: 

nBij de aanvang van het krijgsbedrijf tegen Indonesie - ja lezer, de 
oorlog de-facto is al begonnen - wordt ons volk bewerkt met de vanouds 
bekende middeltjes uit de propagandakast. Zeals Hitlers mars naar Wenen 
geen ander doel had dan de 11 besoherming11 van de arme Oostenrijkers, zo 
tette::::-t onze 11 ohristelijke" radio, dat de Nederlandse mars naa.r Djokja. 
er een zal zijn 11 uit barmhartigheid"~· Zeals de Oostenrijkers immers 
zelf die weldadige bescherming des FUhrers hadden ingeroepen, zo pro
clameert de officilHe -Nederlandse voorl:.chting - precies op de dag, 
waarop tot geweld werd besloten, hoe kan het zo treffenl- dat "tal van 
dessars wegens de toenemende terreur de bescherming van Nederland heb
ben gevraagd11 • En zoals Hitler? die vurige vrijheidsbrenger, de landen 
die hij te lijf ging, alleen maar de zegeningen der wa~e democratie 
kwam aanbieden, zo verkondigt de Nederlandse regering, dat zij thana 
de voordelen van Linggadjatti aan de Republiek zal gaan presenteren. 11 

Hemelsbreed, kameradens verschilt deze uii;:;;praak van nHet Parool" met alles wat 
"Het Vrije Volk11 schrijft., ''Het Vrije Volk11 is de spreektrompet geworden van de 
ministers, die thana mede verantwoordelijk zijn ~oor de koloniale oorlog, die 
Beel c.s. ontketend hebben. Niet in staat in de practijk te handhaven, dat de 
troepen in Indonesie daar .sleqhts zijn zouden ter ui boe:dng van Linggadjati en 
ter ondersteuning van de regering der Republiek zelve (zo luidde het praatje 
waarmede de troepen steeds warden weggezonden), doen de ministers, Uw partijgeno
ten in de regering, op dit ogenblik mee aan de geweldspolitiek, zeals die lange 
tijd werd aanbevole11 door de Gerbrandy 1 s en de generaalso Dit is de enige conse
quentie, inderdaad, na een politiek van voorbereiding vall deze oorlog. En het 
moet·deze dagen gezegd worden 9 dat de revolutionnaire marxisten in dit land van 
meet af aan gewaarsohuwd hebben tegen deze gevolgen van de regeringspolitiek. 
Van meet af aan hebben wij er op gewezen dat de Nederlandse bourgeoisie nu eenmaal 
geen troepen nodig heeft ·om er een aardig gebaar mee te maken, maar dat zij die 
nog heeft voor de uitvoering van haar naakt-imperialistische bedoelingen, voor 
het herstel van haar koloniale macht. 

En het behoeft ons geenszins te verbazen, dat llTrouw11 op dit ogenblik juicht 
en de Nederlandse regering lof toezwaait voor de wijze waarop deze Linggadjati 
wil gaan ten uitvoer leggeno De regering heeft een bloed-eenheid gesmeed met de 
uiterste reactie en de Pov.d,A.-ministers achten het niet meer h6n plicht daar
tegen stalling te nemen en in het offensief te gaan. Maar het zal moeilijk zijn 
U wijs te maken da.t in gezelschap van zlilke poli tieke vrienden gem:::-aal Spoor 
thans "zijn" troepen slechts zou gebruiken voor ":politie-diensten11 o Het is een 
grove leugen, en het behoort mede tot ecn hele grate voorraad leugens die nog 
ui t die propagandakast s waar Parool van schreef, zulle1: te voorsohijn komen om 
het aallzien tegenover het werkende volk te kunnen handhaven. Reeds moest de re
dacteur van "Het Vrije Volk11 in al te matige woorden protest aantekenen tegen 
het gebruik van vliegtuigen door het Nederlandse leger en tegen het bombarderen 
van vliegvelden in de buurt van Djokjakar·bac. Maar, kameraden~ er is nu eenmaal 
in werkelijkheid ge.en sprake ve.n een 11beperkte" "politione.e11 actie~ .zeals die
zelfde redacteur ons desondan1m voorkauwt; .~:r: .. t~_,!lJ,~.=£-~..E.!~~.~.~Y?-Jl .. ~~~.;:a_C?..~eJi.!! 
koloniale oorlog1 Daar kall ook de verklaring van Jonker Van der Goes van Naters, 
van 21 Juli, niets aan veranderene Volkomen achter de Rubber- en Oliekapitalis
ten, achter de bezi tters van suiker en te,baksplantages, stel t ook di t lid van 
Uw partij 3ich, Hij vindt het zelfs de moeite niet waard te spreken over de mis
daden van de Nederlandse regering 3 reeds tijdens de onderha~delingen~ toen op 
Zuid-Celebes 20 tot 40.000 weerloze bruinc kamera.den werden afgeslacht. En ook 
zijn oorlogsverklaring wilde niets veranderen aan de stemming ter beurze, waar
over "Trouw" schreef, da t :'de gebeurtenissen in Indie ter beurze geen schok ver
oo-rzaa.kten, ~e.n h221i..l~.iLB:~£o~S,._£~!.~lliE:it~en. hoE!~JL!J!~3_t de mo~~_jkheid 

z.o.z. 
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van mili ta~,.Etr.§lq.~ om disposi ties te treffen." En verder: "De matige reactie 
kan worden verklaard uit de overweging, dat nu tenminste de kans bestaat, dat een 
belangrijk deel van onze economische belangen ""k"B:ilW'dengered~" 

DE ECONOMISCHE BELANGEN VAN TR01J1Jill Is dat iets anders als de belangen der kolonia:.e 
kapitalisten? Als we het daarover eens zijn 9 kameraden, moet U tooh tot de conolu
sie komen dat het een belediging is voor de Nederlandse arbeidersklasse dat een 
zich 11.socialistisch11 noemende partij, de ministers heeft geleverd, die mede ver
antwoordelijk zijn voor het oorlogsbesluit der regering-Beel! &~ dat het een schan
de is dat dit oorlogsbesluit, waarvoor thans de P*v.d.Ac mede aansprakelijk is, 
zoveel toejuiohingen krijgt van Gerbrandy en Schouten! 

LINGGADJATI EN OORLOG OF : VREDE EN ZELFSTANDIGHEID! 

Dit is in wezen de zaak waar het om gaat. Steeds is U voorgehouden dat Linggadjati 
de basis voor overleg en vrede was, maar thans is Beel reods bereid "Linggadjati 
uit te voeren~ z6:nder partner"! Maar dat wil immers alleen maar zeggen, dat BeeJ 
de wil der Nederlandse kapitalisten gaat opleggen aan de Republiek, dat hij w~~ 
naar Djokja zal gaan als dit dienstig is aan de algehele onderwerping der Indone
sische massa 1 sn Linggadjati w~s slechts een fase in de voorbereiding van wat nu 
plaats vindt. Linggadjati moest de tijd geven, om de troepen en het oorlogsmate
riaal in grate hoeveelheid naar de tropen te brengen. Nu heeft Linggadjati aan die 
eis voldaan, en nu wordt de arbeidersklasse van dit land in een koloniale oorloe; 
gestort tegen haar bruine gelijken. Het is de reactie 1 die deze oorlog wil en niet 
het volk! Dat moeten ook Beel en zijn hulpministers van de PGvad~A. begrijpen! 
Dat moet hen duidelijk gemaakt worden in de eerste plaats door de leden van die 
P.v.d.A~ Reeds heeft het enige Indonesische parlementslid van Uw partij bedankt. 
Is het geen schande, dat deze man tot de conclusie moest komen, dat hij tegenover 
zijn eigen breeders zou komen te staan, als hij nog een dag na de oorlogsverkla
ring van de reactie, lid zou blijven van een .. ., ... ':soci;;.listisohe 11 partij? 
Inderdaad 9 dat is een schande. En op dit ogenblik moeten die elementen, die hier
~~~ve~nt~-oi0~ng:-dragen1 ·de deur gewezen worden. Dat zijn aldie kopstukken 
in Uw partij 9 die meegewerkt hebben aan de uitvoering van het oorlogsbesluit van 
Beel. Dat is Drees, Mansholt, Lieftink, kortom alle P.v.d.,Ac-:::ninisters, dat zijn 
lie den ala Van der· Goes (Laat de jonker zioh bij zijn klassegenoten voegen!), als 
Oud, Joekes 9 Jonkmans Logemann, Sohermerhorno Zet deze verraders van de Indone· 
si~rs en de Nederlandse arbeiders uit Uw rijen! Werkt voor het wegvagen van het 
kabinet-Beel en treedt in gezamenlijk overleg met al diegenen die de koloniale 
oorlog verafschuwen o Op voor een regering die de vrede onmiddellijk herstelt, 
die de troepen direct zal terugtrekken, die onmiddellijk het bevel "Staakt het 
vuren11 aan Spoor en zijn oorlogszuchtige officieren zal geveno ~~i_s_een re~erin_g 

~§.2.9};~lL .. "lj;2!J:.l.-~-9..~'L.J-~~r, in sam~!!:!,9£k~.!?:B'_E.le~ .. ~£..~~112:.~~.st~"9:.~ Di t zijn de beide 
enige reeele krachten in dit land, die de koloniale oorlog onmiddellink zouden 
liquideren" 

Bindt mede de strijd aan : 

VOOR EEN REGERING VAN SOCIALISTEN EN COMMUNISTEN • .. 
VOOR ONMIDDELLIJKE BEEINDIGING VAN DE KOLONIALE OORLOG. 

VOOR TERUGTREKKEN DER TROEPEN. 

VOOR VREDE TUSSEN NEDERLAND EN DE REPUBLIEXo 

VOOR BOYCOT· VAN ALLE OORLOGSTRANSPORTEN NAAR INDONESIE., 

VOOR HET RECHT OP ZELFSTANDIGHEID VAN INDONESIE, 

Revolutionnaj_r Communistische Partij 
(Ned.Sectie v .. d. 4e Internationals) 

Afd. Den Haag. 

-- -- / 

. i 



Doss.l5/96. 

I 

Volgno. 

G :S H E I M. 

REVOLU'.::IOHNAIR COI!IITIJHISTISC~:IE PARTIJ (R.c AOD//i:.~" 
Hierbij wordt toegezonden afsehrift van een door het 

bestuur van de R8 volutionnair Communistische Partij (R.C.P.) 
aan Partijgenoten en Sympathiserenden verzonden eire lai~e. 
Uit d 
der 

Verzonden op 28 1i.Bl 1947. 
aan: het Hoofd van de c.v.D., alhier 

.,. ______ .. 

.,_ ____ . -- ··-·-----··-· 
c· .. ~::.__ ___ t .3 ,_ ~--....:.~""""z ___ J 
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A f s c h r i f t. 

EEU i~LEL1IJ.ElJD BEROEP 

AAN DE PAH~eiJG:2lWTEN JN SYMPA~HISEHElJDEH 

"De- prijzen dansen hun dodendans", heeft 'rrotzky kort na de vo
rige oorlog ~ens gezegd. Zo is het ook thans. Zij bedreigen dagelijks 
het bestaan van de arbeider. Doch zij ondergraven tevens de stabili
teit, deze basis van het reformisme. En zij D;·''IUGEN de arbeidersklas
se te strijden tegen het kapitalisme. 

De prijzen dansen hun doclendans. 'falrijke weekblsden zijn er 
reeds aan ten offer gevallen, andere houden zich slechts met de groot
ste ~oeite op de been. Ook wij hebben met geldzor~en te karnpen. Zij, 
die veel geld beziiten, plegel]. niet te sympathiseren met "De Tribune". 
De prijzen gaan omhoog, bok die van het paoier, ook die van het druk
ken. "De Tribune" moet echter een ARBEIDER.SlG1AJ:JT blijven, ook vvat de 
prijs betreft. 1 'ij hebben vaak een beroep c;edaan op partijgenoten en 
lezers. Het was NOOIT te vergeefs, orndat zij weten, dat niet wij, doch 
het ::APITALISTIE het slachtoffer dient te worden van de dodendans. 
:.Iaar vooral, . omdat zij zic\1 ervan bW'!USt zijn, dat het ons ernst is 
met de zaak van de arbeiderslclasse. "ij zijn ceen 1Ville-.::eurig groepje 
met een krant, wij zijn de J!ederlandse sectie der \Tierde Internatio
nals. Het ve'rschijnen van nne Tribune" betekent meer., dan sommigen 
onder ons vaak denken. Zij is banier van het internationalisme in 
3ederland, zij is de \?oordvoerdster van het beste, dat in de harten 
van de Nederlandse arbeidersklasse leeft. 

Veel kranten zijn reeds gesneuveld, de onze mag lWOI'r verdwij
nen. Slechts weinigen kunnen zich vnorstellen, hoeveel moeite het ons 
kost, wekelijks het geld bijeen te brengen. De oplaag van onze krant 
is nu eenmaal nog niet groot genoeg, om de lage prijs van 12 cent te 
dekken. Reeds ertige tijd geleden hebben wij ons de vraag moeten stel
len: "~=an het zo doorgaan?" en wij stonden geplaatst voor de noodzaak, 
6f de prijs van de krant te verhogen, 6f de omvang te verkleinen. ~ij 
besloten het laatste, omdat "De Tribune" in geen geval duurder mocht 
worden. Doch wij hebben de uitvoering ervan - hoeveel zorgen het ook 
me~ zich bracht - steeds uitgesteld, omdat wij nu al ruimte te kort 
komen, omdat te zeggen wat gezegd IilOET v:rorden •. ij hebben de krant 
nog niet kleiner gemaakt, in de hoop op "uitkomst". Als de nood het 
hoogst is; is ~e redding nabij, pleegt mente zeggen •••••• Reeds ston
den viij op .het punt de omvang "Der Tribune" te verkleinen (te HALVE
REN) toen wij een lichtpunt zagen, dat meer garantie biedt voor het 
bijeenbrengen van het benodigde geld voor de krant in haar normale 
omvang. Daarvoor hebben wij echter een termijn van vier waken nodig. 

Zondag heeft ons Partijbestuur een begroting gernaakt hoe wij 
het -die vier weken kunnen uit~ingen. -.. ij koinen een zeer groot bedrag 
te kort, maar wij ZULLEJ'J ER :;-:OMEN, koste wat kost, als onze partijge
noten pen sympathiserenden ons nu DIRECT helpen. Llaar. dan mag niet 
~ewacht worden met hulp. · 
-.-ij sturen ingesloten een postwissel. Geef, wat je missen kunt en 
wacht niet nodeloos lang, dan zouden wij TOCH rnoeten gaan verkleinen. 
En dat mag niet gebeuren. Onze krant is de enige, die strijdt _voor 
een Indonesiij los van Holland. Slechts ''De Tribune" is solidair met 
de Duitse arbeidersklasse. Alleen wij strijden met alle scherpte te
gen de loonstop. "DE TRIBUNE I10ET GEHOLPElf, ','.'ORDEN, ZIJ IS HET WAAJ1f'r. 
Stuur omgaand een post~vissel. {J __ 

--ij zijn er trots op, dat wij enige jaren alle moeilijkheden --j:m:'b 
hebben overwonnen om de krant te brengen. ,,ij zijn trots op onze 
krant en wij hebben daar reden toe. 

S T U U R T G E L D ----------------------
Het kapi talisme vraagt dagelijks offers voor een K'tADE zaak. 

Brengt thans een offer voor een GOEDE zaak, de zaak der arbeidersklas-
se. Kameraadschappelijk groetend, 

voor "De Tribune" 
w.g.Sal Santen. 



I.D. 
DEN H A A G. 

Doss.l5/90. . G E H E I M. 

REVOLUTIONNIIR COMMUNISTISCHE PARTIJ (R.C.P.) • 

. De afdeling Den Haag van de Revolutionnair 
tische Partij (R.C.P.) heeft hier ter stede een 
nifest" uitgegeven. 

Een exemplaar gaat hierbij. 

Volgno. 
Verzonden op 1 Mei 1947 

2 MEl 194? aan: het Hoofd van de c.V.D., alhier. 

BUREAU B ACD//'Ihd 
~~-------------·--~------~ 

~..:ummer: 

o.tum: r J Mft ffl47 ---~ 
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·.;.n \l" RJ;;VOLUTIONNAIR COMl ... UNISTISCHE PARTIJ J. ("DE TRI.~UlT:l';;'~). 
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r· "':c.K.~l ~ d.ag<::n bn dan vitrGn wij vo•·r de tw~dE:: maal na c<:;n hi.ls~ .:;,o:rl·>g "'L7c' 

·· .. 3!';_, :··•·,1. De d,ag,waarop dto internationaler arb~;idersklasa·~ hRrr ~"~::.c~"l"w '3.•· 
. ,~t:::"rt,DE:, dag,vmar4p in d.t.g•~h"'l~....w~:ri;ld d,._ v.:rdrukhn d.~z.r J.a.'l<:sc~'l.:;-j;. ~ 
z·· ··;i·· zllll, n hlr"lckil. f'Yer wLge:n, die naar nic:uw8 strij d vc .Jr' n, c1_._. c~&.f; 'i'P '"-.:..~r·r, "!':. .i 

,. ·,.'"" Y,<:. w"'ldict kracht ball en t.t ~~'.ri •ntGtnba:tG vuist·! · ·- · 

'!- '" 7'.lLI_d1 dvor d~:.. slopp~:n eli st(;g--:n tr&kk~;.,~,mGt de; filorf, I~EI-tul p in h:. c; 

:>:nocpst;,at van onz~.- jas of op d ... ; '-P'-'n werkkie::l.WE: zulL,n ons hoofj l"rc-.rht~ g· .. :::· · 
"'.ls and ... r"' dagbn omhoog h<iffcn,t~-rwijl Wt.. doc,lbt:wust d\ w,_r,ld in L'-t f'~,~a~ 
zi,!n.Ov.:..rtliligd als wv zijn ·van dat brandeond.:; g;:;loof in onz..:. hart ... ,1, •r2:1;. h. t dO·· 

•;ialism"", van df; bt.:vrijding ui t de km-,llendt.o band. n dtor leom:.lr~•f, L1:: .~. 

1c-z" g;,.dachtt..n gaan d.or •ns,arbeid.:.rs,dic de strijd v>illdl. •:i;; 1 F. ~10f'5.t on8 
•t•.:-rtrouwc.n in de daadkracht d,_r arbl-id~:;rsklass" v, rlit z;;n, ·,•;i j ·.-.• ... t _n li;:d: l:u t rl_~__ 

<o go .. dc g~.-dachtt:n zijn,diG d.E. arbLidc;rs bczil.lf;;n ep d._, mo::-:· . .:.:.n van d, · :~,};~_-rrr; 
LI. Daa.r is g~.;~.-n s-cialistische, g0cn cemr:,unistisch~~ arbrid .. r,~: <:li, d. mad tit:'<: 

·., rip_ ''-'n van · ' 
KLAS:;i:NSTH.lJD r:;N H'T:CRNATIONk.LLSl' :B 

rilL'i' 1'orr· Il~:. zrJ~"tR.:J::T.i,iFo"PiJ;; .. 'B:F;Rs'TB t:EI! _____ _ 
~aar,ka~0rad~n~ho0 wordt Er rut.t dezG prol6tarisch~ ltuz~n o~~cspr~~ytn 1 Zowcl 
P .. ·,-.cL,.t!.• als C.P.N. bc.l2e .:n hun 1 Iv;t:;i-vcrgadcringvn ~;.n hun sprd-: ..... ·~· Zll}lr:l. -,-;:: 

r·. cUV!dtcZ'-' strijddag Of'Zer _ij:lassc; haar ware bE:tl',kt:nis gaan ontn .;_~;..r,.D( 'Ul ~u'. 
E .. tn OvrO'-'P op U d!ilcn ;dL, t: c•::lwoordigs cealitiL-rq;,crine;,dis r~ rls zo·vl. J. :.l· 

op haar g,_,w,t~n h'·''-f:t,tt ond~-rstc,.un<.n.T;n tc;rwijl de P.y.d.A. z" r :O< d W• t 
dat zij mc..ci~ VLrantw,oordL,lijk is voord" trce:p.,nz.~nd.ing naar InclOHl si \. ,vocr 6. 
ltD-ensto:p ~n voor dE dur<..-ltoVl nsmiddel~n-poli ti.::k dr r r< corin. ,d, 7,,_ JH.l'tj ,j 'rl_L. 
~b rLchtstr~~kse dicna&r d~r kapitalistcn is,h,'-ft d~ brutalc mo~d,van ens ~" 
Vt-rlan;c-,n,dat wij has.r stcune,n in ha11.r afDraak-politi,ck,dat 11dj ret ~n.RrcL r 
V/l;rk~n d~ posi ti<.: van de kapi talistcm zulLn gaan v,:rstbrkl:n. 
OP Hludi V.sRGADLRING ,,QRLT DE 1 hil~I Ofc'THOOFD! -----··. ---·----- ----------- ------------- -...:...- -- -·------- ---
Aaa d'-' c::.nd~;..rc kant krijgd" we tf.o docn. IIIL t die massa-1;l•Jt9gin:.;'"n v2n de C .P .1i. 
Wat bL:.dt d~., nationaa1-"corr,w'lli.r,ci.~tische'' 1 lv10i aa• d<.: Wtrk,_·rs? ~crwijl cl':.Zl 

II 

lL,;dcn d ... mond vol h...o>OL·n ov;:;r E"nhcid.,s·chcurt.:;n zij in h~tt.rdam de L.V.C. 
·~it '"lli.~:~.ar.Tl;rwijl zij zich thans,on.,der cL, druk d·..:r strijdwil<n~. Im,inc~i''rs 
ui tsrrL.k-.:n t"g"n troc..:p• nui tz .... ndin2.~n~ stl;md . .:ti zij in d(. Ks.H; .. r '· r '.·oor z n ~-k

kbn Zt.:; ook n~ noc g,_,;,.n hand uit om d~ v~r~nbld~ vurschGping-.n t_,,n tc ~ou~c..n 
To•wijl zc u.n vwordcnhosk ~itt-j.radicalt lGuzcn in d•c hand h, ~,;;en,·, :..kl 'n zij C' 
arbcid<':rs op dt:... producti~;) tc' v~,:rho.g•n, d•.or in tariefloon tc· €'",.'d1 ·, '· y,:,. n! l 
Dit. is de.. partij van de LbUGKN,-d-0 partij,dic,juist door ha<:.r .:.'~Ldic:cll. tc<.~·l 
nOf duizt;nds tl;rlijkt.. COffifllUnistj SChC arbt.idc.rS aan ha8T zij Ol.. VI t, t; brmdt:;l, 
e-ms misL .. idt,.xls van d;:· VJt:g va.n d\.: onvcrzoE.nlijkc. klas~ n3iri,)c1 ~l:"'Lon\.;.t 'n 
i0 arb~id~rs uit wil levErcn aan de N .• V.V.~bonzen. 
'JP Kii.<·.R V:SRlr.ADj,;JUNG V10ltDT VLRHA..-,D G-}~P1.E:•.GD AAN DB INTL:L\l~Tf.\_l'ICNALI ::.':'1:: :~FL ... P. ::r 
G ";VO .;:;_.;.:;1 iJ Vdl H1T l:'tiOL±;TLh.VJ- T! 
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2. ~ • ~ j j :']f. ;3 i 3 ,, G .oll p.:_Rt.. t.s, 'I?C• T Jrc::,,J.i.j\. -[ t de;~, hi~: UUJ '"·<.l_ {:, ~ 1, r. . •. i "-> ·,,,_ .,::'f :1. 

r..'f- .•.11. <'rL·:.r ;)c.:.r~i~gt:not,_.ri d<.J~min~st.:orst\ .. k ze;l O.l~P,''~ Jfln '·"ll•eYJits.:Ljst..;-· 
3Ch::. L:.[{,.TJ.Tig'. 

Yc:b.r ens g;~ldE.n de; l<>li.z.ti;h van Le;nin "-'n Li.t<;.knu .. ht,va:l Trotsky ..,n G:.c.r:x.:::tl'l.llg 
hE;t waa.:r is,da~ dat de oorlq,g-cndiE. in di·t tijdperl. nift vc..n G.t J.1:::;~1+ .z:;<1n.La;l 
calistisch~... oorlog ... n zijn,.,zolang !;al c:~.:::h rcv.olutiorin8jr~. p31"t:l.j :".•- rli :Lt 
moGt~.n h-nncn tt. strijd<.-n .tEc~n "Dl!.; VIJAND ll'l' Hl!.'r }.IG:N ~" .N.J''!\ t 
Zolang di? oo:rlogcn alz cnigst. docl h~bbnn 'clG P,Osi ~f,; var.. ~'-~: '-'1:. •.. kt...p·i tclismc 
ten koste ·van h<et ande:t.__ tc Vcrstt,fkl:in/ zolang blijft hbt parr; ·J 'L'T I. :nn 
·,ran' 'lffllh waardE..: "L:.BT ))E KAPITALI~:J:S.Clfb' OOli.L ·G Ql.'litoD.B; D.b 1:0!1. ~u. ··~' •::,.:' 
Als d·u strijd hgcn dv oorlog ni...:t 1 .i'~n{~:vr g(;VOtrd wordt do:Jr ~·. ), : ... · n t·:r
nationalen,als dt: strijd voor. dG Vt-r~f.&ring van d<: macht ni-.,t m I. C' (r· ; i .,n 
·oc~dcrt::n Int<Jrnat;ic5nalt. op d& dage-rd& wordt gt::plaats.tt,dan wordt,{''-. trvt'" 8'3.Il h,) 
~J(0L.LTJ.Jii'1R~ .Al.LbR LAN.J)'BN,v:&;RJ;NICfT Ut'i ~an :Marx;hct w~ord van r;,.r.Yt.c':~; c•;;_~·

·-~.,.lijkhdd voor l'GVolutionria.irc arbt-id81'S~e:p. stichtsn z:l.j zclf c' ~·~ l.·.:•·'~' ,de 
, J :~},J)f;; IN'TbRNld'IO)~J.Ll'.i t . . . 

' . ' _,_.: . d I 
· l".I"'}_::;_1_2_T§..: 

J.ll;,. 'lJ.::;.'\]).2; INTbRNATIONA11 IS DE ;~NIGL PROL1<JI'AR1SCHL FAC14J:'OR,DJ:;•: ::.:;::': :r\;J.,. :: l'1 VLN 
.LN2!.il:.:L~LT0'riSCiill wl:!J.ftl';LDOORLOG DOCRSTM •. N· Hbl:FT,ZIJ :JAS ]!:-.; \•;1JICh. ~J;'f'-,:rp 'I'~J-

: .: .:"::Jiili.l.Jh A.l:tB:f<:IJJl·.tL:;J OPhi:r~P l!l~ :ihO DLRMOORD 1:1~ Dl.·,N~T VAN .1'1~ L}·; .L :::,J ·.''l' :1\ 
... b'L'-LKJ';N 9 ]}:; HtOLhTARISCHB 'ViERELDVLR31iCJb!JDitiNG TOT •,vi:;l:UO<;LLJ1<R:Xi::' 1' . i .JL' LN 

D.B; L.A.I:.'l'S'r.t SLLG Ti;Gli;N DE liOIDfl'E .M~.TSCID.1'PIJ VAN THt..NS T1i~ LJ•;'t:J·~~·lLJIJ. ~},:-; VL.tclJ.:; 
IN'l'Kb..NATIOl'L.LL G~.bFT .:NI]!;U3~}:!~ HOQP AA 1-1 H};T i'~"i.tt.E;LDPROL:bTARilui..T,ZIJ lc; ]j. l''i.-:~'IJ 
Y4~' ~·; W~..£it.LD¥J"iVQL:QT}:Et ' ,,c . . , ., ·~-······~,- . ~ -~ _ .. --·-- . 

Z6 'hcht d .... RbVQLUTIQ.NNAlR COhJII:.'ONlS. TISCI{b PARTIJ in dit la.nd dv const..£LH nts 
stri_jd _t~;gGn k~t bL;dGrf· tn -~G r.ij un d~-r ·arb(-:-idGl:'sbt;:wc,ging.Ond\..:T d:~~ lc>t ~01~~ 

FROL~TARISCHF~ STiiiiD-EEN·HiiD Tl!(}bN •RET K.APITL1L:-JJ.,~! 
VOCH KLAS,-i!-1NS'1~kLJD EN IN TE;RNATIONP.Liolltb! 
VEHS'li~RlnNG V.AN DE 'VIl:i~E J;NTERNAT!ONALL! 

ondtcr die lGU2:€ll vicrGJ:i wij 'd~t:: ROOE 1, M1I! 
HAL.GSE ARBEIDEHS! . 

• EH. IS· JJ::.;.,:,N K.LDZ1 TUS3EN V}:;.RSDHILLBN D:Er RLVOLtTTIOlHiiAI.j:l.l!: Ivilii-VnRG.t>.D ".rti.:NG~lv. SLLCHTS 
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~ 
1000-10-46 

DE TRIBUNE. 

Hieronder volgt in ai'schrift een dezer dagen aan de abon
nenten van D3 ~RIJ:3UNE (R.C.P.) verzonden gestencilden 
brief, waarui t blijkt dat men ook aan dezen kant krap in 
de geldmiddelen zit. 

Amsterdam, datum postmerk. 
Weekblad van de i\evolutionnair 
Cownunistische Part~. 

Naarde Kameraad, 
Reeds geruime tijd zjjt gij lezer van ons weekblad nne Tribune'', en 

niet al1een lezer, maar ook een voorstander van ons blad. Ret is 
daarom, dat v~ een dringend beroep tot je richten. 

Onze krant behoort niet tot die bladen, die door een algemene in- '· 
stelling publiek van verschillende richtingen tot haar lezerskring 
telt. Ons blad heeft een uitgesproken mening en heeft slechus een 
doel: de klassen-strijd te stimuleren en de revolutionnaire krachten 
in Nederland samen te binden tot vernietiging van het kapitalisme. 
lvloeilijkheden zijn onze krant niet gespaard in de afgelopen jaren. De 
voortdurend stijgende kosten van papier en drukken vormen een bedrei
ging voor het voortbestaan van ons revolutionnaire weekblad. Wij we
ten, dat er slechts een middel is om deze bedreiging af te wenden: 
het opvoeren van het aantal abonne's. De werfcampagne, die wij enigen 
tijd geleden hebben ingezet, werpt goede resultaten af. In Februari 
wonnen wij ruim 9.Q abo nne's. Binnen een half j aar hebben wij onze 
krant veilig ge1rneld en klmnen wij ons op een nieuw doel richten: ver
betering en vergroting van De Tribune. 

De aanhoudende strenge winter betekende ook voor ons een enorme 
handicap .... De straatcolportage, de losse verkoop dus, die een bedui
dend aantal exemplaren omvat, moest door de abnorrnale weersomstan
digb.eden practisch stopgezet worden, hetgeen een e:;root verlies voor 
De 'I'ribune betekend e. 
D E T R I B U N E I S I N G E V A A R ! 
Vanzelfsprekend zijn wij niet in staat reservefondsen te kweken. Voort-' 
durend hebben wij getracht de revolutionnaire stem te versterken, 
door onze krant en op alle andere mogelijke wijzen. Daarom heeft de 
plotselinge terugloop, door de aanhoudende winter veroorzaakt, een 
schuld doen ontstaan, die onrniddellijk gelikwideerd moet worden OF 
ANDERS ZOU DE KRANT IN DE KOMENDE vVEK:i:J'T NIET KUNHEN vgRSCHIJNEN .DAT 
MAG NIET! Daarom doen wij een dringend beroep op u. Stuur, om dit ge
vaar te voorkomen, een bedrag dat ge missen kunt, per postwissel aan 
De Tribune. Binnen een week moeten wij een bedrag van f 765.- betalen. 
Wij zijn er van overtuigd, dat di t beroep niet tevergeef's zal zijn. 

Kameraad, helpt mede, dat de revolutionnaire stem ononderbroken 
kan blijven klinken. 
OP DE BRES VOOR DE REVOLUTIONNAIRE PERS. 
Nieuwe Kerkstraat 50-I PD ~ kam. groetend, 
Amsterdam-c: __________________________________ ~~!~!~---~=~~:-~~=~:~: __ 

VERZONDEN AAI\f: Hfd. C.V .D., Haag. F.2. 
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llierbt~ heb i1t de eer uwer Exoellentie a:tsohrit't 
aan te )ie4en .au een brief, elke door den Boonoaiaeh 
Seoretar.ts· -.n ae at4eel.ing 's-Gr&v.nb.age dtp;r R.O • Po 

,. &1m de af4.eel.lJl.«en 41er parti. ~ werd 'RJi'Sonden, naar den 
lnb.oud ~ ik 210ge veftijsen. . 

te 
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uamena dezent , 

J.G.Crabben4aa. 
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REVOLU~lONNAIR COMMUNISTISOHE PARTIJ 
EOONOMISOH.SEORETARIAAT. 

Aan de afd~elingen. 

Den Haag, 27 Februari 1947. 

•a het oongres van de E.v.o. heeft het Politiek Bureau zich 
opnieuw met de vraag van htt vakbewegingswerk b~zig gehouden. 
!erwijl \toordi.-n al de aa:ndacht van onze partijgenooten bezig 
gehou4en werd met de etrijd tegen de aauvaarding van het Jusie
rapport Eoeten wij thane, nu het Pua1•·r~port aanvaard is en 
de Blokzijla dit gedeelte van de strijd due gewonnen hebben,.met 
alle kraoht de strijd tegen de bureauoraten voortgezet worden, 
daarbij de arbeiders aantoonend aan de hand van de dagelijksche 
practijk, dat de Blokzijle verraad pleegden, 

In hoofdzaak zal onze strijd er op gerioht zijn1 
a. Het pogen van het monopolie-kapit&al, de vakorganis~ties 
aan de staat te koppel en• w a.a:rbij het zich bedient van instellingen 
als de Stichting van den Arbeid en de Bed~ijfsschappen, te ont• 
maskeren en op te komen voor de zelfstand1ghe1d der arbeiders
organisaties. 
'· Stelling te nemen tegen bet rekken van de Fueie door de lei-
ders van het m.v.v., die nog niet tevreden zijn met de capitula• 
tie van de.E.v.o. en met bet op:werpen van steeds nieuwe hindernise 
sen het zelfstan41ge bestaan van de E.v.o. bedreigen1 ~chts ha~ 
li,u1datie willen en daarbij dapper ondersteund worden door 4e 
satellieten van de o.P.N. in de E.v.o. w. moeten de eisch gaan 
populairiseeren., dat de fusie nu spoedig, binnen een termijn van 
drie maanden beslecht 1s1 zoodat verdere afbrokkeling van de E.v.o. 
voorkomen kan worden en wij op deze w1j~e aan de arbe!ers bewij• 
zen, dat het zoowel N.v.v.- ale E.T.O.-bureaucraten er om te doen 
is de E.v.c •• als.masaa....-verzamelbekken van geradicaliaeerde en 
strijdbare arbeiders te vernietigen. 
o. Herstel van de vakbondedemocratie in E.v.o. en 11.v.v. 
Daarbij moeten we s cherp cle gangsteraethodes aan het licht bren• 
gen, zooala die thane b~v. toegepaat worden in Rotterdam bij de 
bouwvakken. Hierover brengt de tribune regelmatig teiten, welke 
de partijgenooten ook in de Bedrijfsgroepen aan de orde moeten 
wtellen. Vooral de Bedrij:fsgroepen Bouwvak moeten 1n 41t spe,c1ale 
geval operatieterrein van onze part1jgenooten zijn. HET MOET PRO
!ESTEN REGENEB BIJ DE LANDELIJXE BOUWVAX EN BIJ HET HOOFDEESTUUR, 
HET MOE! SYMPATHIEBETUIGINGEN llEGENEN BIJ DE ROTTERDAMSOHE BOUW ... 
VAK. 
d. De eenheid van de maasa-vakbonden te bewarent scheuring en 
uiteen splinteren in kleine, sectariaohe organisat1ea moet vooral 
se»herp bestreden worden. In 41t verband moeten wij mededeelen, 
dat de aectarilra en ultra•linkeohen van Spartaous 1Social1sme van 
Onder Opt Bellamy•beweging, De Vlam. en de Nederl.Organise.ties·van 
Werkera \Ged•eltelijk bestaande u1t 48 vooroorlogsche, semi-~as
oistisohe Rijswijksohe werkloozenkaal) reeda een bespreking met 
elkaar hadden en 4aar de grondslagen bezig zijn te leggen voor 
"het opvangen van de duizenden, 4ie de E.v.c. verlieten". Het 
verhaalt;je mag nog ~oo schoon gecamoutleerd zi-jn, tn wezen komt 
hun bandel-.ijze n••r op een pogen tot een seotarisqhe vakbewe• 
ging 1e komen. Terwijl wij de pl1cht hebben hiertegen sile.lling te 
nemen; ook binnen de E.v.o. moeten de partijgenooten e~ t"gelijker 
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tijd echter voor waken, dat de goede oppositioneele arbeiders 
uit dat kamp, niet van ons afges~oten worden. 
Onze strijd bl.ijft er op gericht de vakbondabureaucraten te ver- : 
vangen door betrouwbare revolutionnaire arbeidera. 
e. Het kapitalistische karakter van de productieverhooging 
aan te toonen. !erwijl de arbeiders opgedragen wordt zich ver
dubbeld in te spannen voor "herstel van het vaderland";voor 
"bestrijding van de gevoleen van denoorlog"zeggen wij tot hen: 
Het vaderland is een kapitalistische onderdrukkingsstaat en 
de imperialistisohe oorlog was de oorlog der kap1-ta.l1stische 
bourgeoisie~ •aarvoor de arbeiders geen •nkele verantwoord~~ 
hebben., Wij stellen de st:ri;Jcl voor verbetering van het levens
peil aan de orde ala een strijd tuesctten kapitaal en arbeid, 
De arb~idersklasse heett .haar eigen ~ddelen om zich can beter 
bestaan te verschaffen en om het kapitalisme te vernietigen. 
f. De laster tegen het Trotskisme te ontmaskeren, ~s een 
zaer belangr1jk onderdeel van onze strijd. In de cerate plaats 
belangrijk, omd$t wij aan moeten toonen, ter r~chtvaar(l~gin.g 
van het bestaan van on.ze pQJ"tijt dat wij juist de best~s-trijders 
van het tasoisme z1;Jn. om.dat wia consequent a&l+Sturen'op de ver-
nietiging van het 'apitalisme en op de overname van de maoht 1 

door het proletariaat. Ten tweede• omdat de strijd, die het . 
stalinisme noodzak.lijk moet voeren om ·te trachten onze invloed • 
te weren, ontaard in laster en verdacht~ing, hetgeen elke 
revolutionnaire vakbondsarbeider tot het overaenken moet bren
gen van de noodzakelijkheid 1;egen dit arbeidersvijandig drijven 
binnen de_ N•iierlandsche arbeidersbeweging1 __ een gesloten blok 
te vormen. 1f'IJ MOETEN HET ER OP AAN GAAN LEG.GEN HEN LID TE MA
KEN VAN ONZE PAR!IJ.! DE EENIGE P,ARTIJ,Ym:r.KE EEU PROGRAM B:EZIT, 
BAT IN STAAT Is VOOR GOED EElf E,INDE !E M.AKEN AAN HET KAPITALis ... 
TISCH WANBEHEER Elf AAN DE VERRA:DERLIJKE ltOLLEN VAN DE REFORMIS
!riSOHE EN STA'LINISTISCHE BUREAUORATEN .• 

(Over alle bovenvermelde pun.ten verachijnt in "De Tribune" 
de volgende week een resolutie van het politiak bureau). 
Maar, partijgenooten, op dit oogenblik komt er een andere 
vraag van bel~g naar voren, speciaal voor de Nederlandsche
arbeidersbeweging. 
Dat is het volgende (en wij verzoelten b1jzondere1 aandacht), 
De "SOBSI" (Centrale van Indoneaisc.he Ve.kvereenigingen) heeft, 
volgens het Indone,sische persbur~au ANTARA, aan de E. V .o. een 
schrijven gerichtt waarin de Indoneeische kameraden verzoeken 
'lveer een actie te beginnen en v.oort te zetten in de geest van 
de E.v.c.-a.ctie van September 1946." 
Zij schrijv~nc " WIJ HOPBN, DAT DE ACTIES VAN DE NEDEHLANDSOHE 
~EIDb'RS HET ZOU KUNNEN BEWERKSTELLIGE:N_~ DAT DE IlliDERLANDSOHE 
!ROEPEN TERUG GETROXXEN WORDEN• WAJ.'mEER DIT VERWEZEBLIJKT IS, 
DAN IS HIERMEDE PAS BEWEZEN, DAT DE NEDERLA!IDSOHE ABBEIDERS BET 
G<lED MEENEN MET STEUNEN VAN REPUBLIEK INDONESIA" • 
Deze Indonesische brief is niet mis t-e verstaan. ln de eerste 
plaats blijken de Indonesiers in de veronderstelling• dat de 
E.v.o. 4e bekende Septemberstak1ng tegen troepe~traneporten 
georganiseerd heef1, terwijl iedereen 1n Nederland weet, dat de 
leiding van de E.v.o. de etQking openlijk de rug toekeerie en 
niet bereid bleek uitbreiding ~ de actie te geven. Aan de 
hand van di.t ID4oineqische . schrijven moe ten wij trachten de a.r
'beide.r te mobiliseeren voor -d'e gevraa.gde aotle.Inderdaad hebben 
de Indonesilre volkomen gelijk• wanneer z1.j eeggen, dat elechts 
een actie ale in Sep-tember, maar dan UITGEBREIDen VOOR!GEZET 
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hat gewensohte resultaat kan boeken. Het ia onze plicht voort• 
durand h1erop te werken. En ale de E.v.o.-leiding BLOKZIJL 
afvaardigde naar het vakvereenigingsoongrea der In4onesilrs 1n 
A.Nb· ril a.s. DAI ZAL BLOKZI.TL BERST BOG MOEIEI BEWIJZE. lf1DA! BIJ. 

T GAA! ALS PARADEPAARD, DOOH ALS STRIJDER VOOR DE INDORESlSCHE ' 
REVOLUTIE. Dat k.an pas .. wanneer de E.v.e. een nieuwe Septem'ber
actie begint. We zullen ook niet-partijgenooten E.v.o.-era op• 
wekken onze aotie te steunen. Beseft echter, kemeraden, gij moet 
de motor zijnl Aan de slag in :\e bedtij.fsgro~en enn.in je 'bestu• 
renf voor de leuze& GEEN MAN El GEEN C:ENT VO DE KOLOiilALE OOR
:LOG WEIGERT !ROEPEN TRANSPORTEN NAAR INl>tms · t .· Eischt van de 
leiding staking tegen de troepen- en wapentraneporten onder deze 
leuze. 
Partijgenooten, de practij~ van de klassenstrijd.moet dear
beiders ov&rtuigen van de Juistheid van de politiek van onze 

lartij. Schroomt niet als R.OtP.-ere naar voren te treden. Ale 
e ale vertegenwoordiger van ae str1jdende arbeider.klaase op
reedtt dan kan de partij daar slechts bij groeien. Geen be

krompen tactiek, omdat w:fj niet ontdekt zouden mogen worden. 
Open en klaar moe ten wij .. de arbeiders de dingen zeggen.Di t is 
de beste waarborg voor de w1nst, die we dan ongetwijfeld sullen 
gaan boeken. 

A.Dolleman, 
Linnaeusstraat 256, 
Den Haag~ 

PersonaJ.iaa 

Met kameraadschappelijke partijgroet, 

w.g. A.Dolleman. 

~dries DOLJ;AEMAN1 geboren te • &•Gravenhaget 23 November 
1§, fan beroep boekhouder, wonende Linnaeusetraat 256 

( te • s-Gravenhage. 
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Afschrift. 

Revolutionnair Communistische :Partij. ("De Tribune") 

.\AN D~ HAAG3E ARB~IDERS. 

Kameraden. 
De reactie-regering Beel-Drees ple8gt aanval op aanval c.:-· 

hat levenspeil der arbeidersklassc. Zij stopt de lonen en 
verhoogt de prijzen. · 

ZIJ VOBRT :SEH AFBR.t\ . .AK-POLI1TSK Zlf TA3~ 
D;~ DEWlOC~L<\TI SCFlli R~CHT'3N DER AJ:lBEID~RS 

AA...~o 

Er moet tegen Beel en de klasse· die hij vertegenwoordigt, de 
klasse der roombotereters, het Nederlandse kapitalisme, een 
daad van sprekend verzet door de arbeiders gesteld worden. 
DAAROM IS HET NOODZAKELIJK DAT POLITIBK EN GODSDIENSTIG 
V'J5RSCHILLEND G~O}UENTJ!JERDE ARBEIDERS ZICH VE2tZA::·'IELEN TOT 
EEN G~SLOTEN S T R IJ D - F R 0 N T. 
Hoe di t te bereiken? -
De leidingen van E.v.c. en N.v.v. bieden de Nederl.andse ar
beiders een Fusie-Rapport aan waarop, naar.hun mening, de 
strijdende arbeiders zich kunnen verenigen' 
Wij, Revolu.tionnaire Communisten, .zijn van mening c.at dit nieT 
kan op grondslag van het Fusie~~apport. 

WIJ ZEGGEN DAT DIT R.A.P:i?ORT DE STH.IJ'D DER .Ll{
BBID:BliS V.&RRAADT EN DAT HIERlvfSE DE GRONDSLAG 
VOOR GAPITUI~TIE VAN DE ARBEIDERS VOCR DE 
HBERS~NDE KLASSE GEiiEGD 'viORDT-. 

Er moet een strijdbare eenheid geschapen worden. Dit is moge
lijk. 
De aanvallen dar reaotie geven meer dan voldoende gelegenheid 
voor het scheppBn van een strijdfront van alle arbeiders voor 
de verdediging van de arbeidersb~langen en voor de tegenaaval 
op Beel. 
Naar onz.e menj_ng biedt het Fusie-Rapport daarvoor geen gelegen
h:. d, 

Kameraden, over het onderwerp 
."DE R.C.P. EN lYE FUSIE N.V.V,- E.V.C. 11 

s:preekt onze partijgenoot E.MULDER op DIUSDAG 19 November, 

WIJ 1WDIGEN VCOR DEBLT UIT DE BESTUURDER VAN DB HAAGSE E. Y~ C, 
(tevens Gemeente.raads-lid) B.Hovens. 
EVENEENS VERZONDEN WIJ EEN UITlTODIG!NG AMI HET HAAGSE DISTRICT
BESTUOR. VAN DE C.P.N~ (DE WAARHEID) • . 
Wij hopen dat deze kameraden hun opvatting over de noodzakelij
ke eenheid der arbeidersklasse komen verdedigen tegenover onze 
opvatting over deze vraag. 

B.c1Z OEKT ALLE!T DEZE BELANGRIJKE V.&RGADERING_, 
V/ELKE FLA.ATS VI.NDT K 0 N I N G S T R A A T 42 
EN .A.ANV.A.NGT OM 8 uu.:r • 
DE BAT V R IJ. ENTREE 15 CT. 

Het Afdelingobestuur Den Haa~ 
van de Rev.comm.Fartij 
( 11 DE TRIBUNE 11 ) See ti-e_ van de 
Vierde Internat:ton~e. 
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'S-GRAVENHAGE· 

IlU.ICHTINGENDIENST • 
noss. l5j64. 

G E H E I M· 

REVOLUTIONN.AIR COWIM:UNISTISCHE P.ARTIJ (R·C·P·) • 

Door de a£deeling Den Haag van de Revol~ion~Jr 
ooumunistische partij (R·O·P·) wordt bijgaanda~lf~<i,.-
verspreid onqer. de gsche arbeiders. 

In . ,to wordt melding gemaakt van een open-
bare vergadering van de Revolutionnair oommunistische Par
tij, afdeeling nen Haag op Dinsdag 19 November 1946 om 
20 uur in het perceel Koningstraat 42 alhier • .Aldaar wordt 
gesproken door het lid van het oentraal oomit~ van de R.c.p. 
Ernst MULDER uit .Amsterdam." 

verzonden op 19 November 1946. 
aan: het Hoofd van den oentr.alen veilighe idsdienst, alhier. 
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Revolutionnair C~gilllnunistische J:artij. ("De Tribune") 

~fdeling Den Haag. 
~-- ·--... "'- .... - .. ·--· •.. -- - . .. •· - . . - - - -. ·•, .. - . .. . . . --. - ... -.. .. .. - .. -· ----
~AN DJi: HAA.C.'rSE 1\.Ri3TJIDILlS •. 

Kameyaden. 

De :c~eactie--regeriY.tg :Beel-Drees pleegt aanval op aanval op 
l-:.et levens:;:1eil der arb::=:iC.erskla sse. Zij stopt de lonen en ver
hoogt de prijzen~ 

ZIJ VO:GET EEN AF:Bli.AAK-PlnLITIEK EH TA:ST DE 
DEiiCCi1A.'ii:SCHE ii8CHT:GlT :D:G:J. AHBEr:DB.KS AAN • 

Er moet tegen Beel en J.e klasse die hij vertec,enwoordigt·, de klasse 
der roombotereters, hot Nederlondse kapi talisr,le ,. een daad van 
sprekend verzet <loor de arbeiders. gesteld vwr<len. 

IJAA.R011 IS HET NOOIJZA.K:SLIJK DAT P0LITIEK :bN GODSDIENST]G 
VEJ:lSCHILLEliD GEORIENTEElill'E ARBEILEH.S ZIC'H VEiLZAHELEN TOT 
EEN GESLOTEN S T R IJ D - F R 0 N T • 
H0e dit te bereiken ? 
De leidingen van E. V. C. ·en N. V .V. bieden do Nederlandse arbeiders 
een Fusie-Rapport aen waarop, naar hun .rnening, de strijdende arbei
c1 ers zich kunnen verenigen. 
Ylij, Revolutionnaire Cormm_'l.nistE::n, zijn van nening dat dit niet kan 
op grondslag van hot F·usie-Rap~)ort. 

WlJ Z:GGGEN DA~· DIT l:APFOHT. DE S'.LEIJD D:dil A.R.IlLITIE1{S 
Vl~fi.RA.A.DT EN DLT HILB.\L•ill:C DL GROIIDSLAG VOOR CAPITULA.TIE 
V A.N DE Al:lBEIDEnS VOOR DL HEEi(S}::;b])E ::LASS:C G.t.:;L:GGD YlORDT •. 

~ 

~r moet een strijdbare ecmheid 1:;eschapen worden. Di t io moc;:elijk. 
De aanvall~n dor :ceacti9 geven .Glee:r don volcloundc gelcc,cnheiJ voor 
het scheppen van ecn strijdfront van alle arbciJers voor de vcrde
diging van (h~ arbeidcrsbelangon en voor do tv.;:::cnac:mval op Bec:;l., 
Naar on~8 menin,s lJiccJ. t het :Fusie-Rapport daorvoor g8en gel~c,enheid • 

Kaneraden,. _ovE:r het onderwe:r~J 
' i,l:DE 1-LO.P. J~N :DE JI'USIE H.V.V.-E.V.C., 11 

sp:reekt onze partijt;enoot E .I:IULDia~ op DINSDi:..G 19 NOVEI.I..BER • 
\'iiJ "~OD 1--r::D·r:--1''' ;roc·,-.:-, D'''·;, '"' U"'-T ··--,--c, ,.,T_:tr• "~u·,,rr,..,..,-/-, 'T·I. -,,. D"'-· Ir '' i,Gs-c· ~~ V C Y J.\j u D ii v ·J..L J: ...... ~)tl...L J~ l.J.l...s D .. L'.n~ .. J • ." u.r'J.J..i...Jlt l.. ... :J .LJ lh.ti · ~:.; .LJ • o e. 
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. . 
Vlij hopen dat c1ezo ];:i.E11Gra:~cn hun opv<Jttihg over de noodzCikelijke 
eenhcic! dcr arbch~c;:c~ldaose kol;~on vo11 Clcdigon tcgenover onze 
opv<;=J.ttirig over d czu v:.:·aag .. 

A.Mf\l t1.lJGT Ofi 8 UT..J~; •• 

D E B ~ T V R IJ. 
,. 

He t 1\.:Cdc:lingsbGstuur Den Haag van 
de 3.8Y. Codra.- Partij ("TI::S T:::~IBUliC 11 } 
Sccti~ van de Viarde Intcrnatidnale 
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REVOLUTIONNAIR COMMU1US·:HSCIIE P.A:tTIJ" - (nnE TRIBUNEtt) 

afdeling DEU !Li.L.G • 
~-~~-~~~~-·· -~-~~~--~--~~·-~~--~--~~~~----~~-~ 

Kamer aden, 
Uw organisatie heoft een anti-duurte-actie ingezet, in 

.b.et raam waarvan hodcnavond uw 2e Voorzitter Oosterhuis spreken 
zal. · 
Nu weet iedere arbeider dat er noodza.kolijk ie.ts G:3Di.._,\N moet 
worden tegen de schandelijk hogo prijzen. Prijzen,zo hoog dat 
we niet in~staat zijn hot meest nodige aan eten.ewaren, kleding, 
schoeisel enz. aan te scha.f'fen. _Dn niet alleen dat de pri.jzen 
al zo hoog zijn, DE .BRUT~~LE RE..'s.C"TIE-REGERII\fG DEEL HEBFT DE 
EUVELE MOED· ZB NOG HOGE~ TZ M:/JCEN • Brood,, melk, peulvruchten, 
kaas 1 koffie, cacao, noem maar QpiStraks moeten de huisjes
melkers hoger~ huren van ons hebben en de regering goeft steeds 
maar toe aan ~e verlangens der knpita.listan. Onder zulke om
standigheden is de politiek van "herstel en wederopbouw" die 
deze rogering zegt te voeren, IN WERKELIJKHEID EEN POLITIEK 
V.ci.U AFBIU~:JC GEvVORDEN. . . 

' . 

Da.t ·is duide li.jk. Het blijltt ui t haar draa tisch op_trede_n tegen 
one schamel -'lavensonde.r\holti; het blijkt uit hn.ar op~,-rt tegen 
de kl~ine democro.tische rechten <U.e ons toegewezen war~nJ n~t 
blijkt ui t han.r_ Indonesie-poli.tiek en t1i t haar cyni$eh optreden 

_ t~~en stakende arbeide~sj De aanyal der rea6tie moat onm;ddel
ll.Jk stop gezet vyordelij . DE IiEDERLl~DSE .iill:SEIDERS MOETEN ~01' 
DE TEGENlL\NV .llJ OVERi} J ... :..N i . 
Ongetwijfeld kan de strijdtegen da ciuu.rte deze tegena.anva.l pe
tekenen,. 
Maar dan is hot de voorwaarde dat er indordaad STRIJD gevoerd 
wordt. 

. . ' 

I'.J.PIER.DN PROTES~N !!O.CT'EN OiuiGEZET W.ORDEN Ilr D .. -..DWE:RK:ELIJKE STRIJD 1 
Hct is.van belang kameradGn 1 eens na te gaan wat Uw 2o Voor
zitter al zo gezegd heeft op het .~ti-Duurte Oongres. 
Hocwel het duidelijk is dat de hoofd..-oorzo.ak van de du.re prl.jzen 

. gez.ocht moet worden BIJ DE K..'JliT~ .. LISTEN ~ Dr~ DE MILLIO'JNZN 
VERDIEIIJ"'EN·, ve:duaarde Oosterhuis dat, het ligt bij de "aanvmnding 
der ·grondatoffen"• Oosterhuis vond, d3.i:; '~het ernstige woord 
da-t Minister Beel voo:r de radio sprak QP ZIJN PL.i.:l.TS Wl.i.S ''. Di t 
was nota be~e de :beruohte redo,. w.:~..;·JtiN BD8L DE· NI::.'tJV/B~ PHIJ'S
VERHOGING .lill.N'KQr-miGDE·l . - .. , . 
Kameraden; wa t moat er te~echt komen van str;iJi tegen daze 
reactie-re&'Oring1 die uit naam van do roomboter-eters prijs
verhoging en loonstop aankondigt, n~s ~e~e strijdgevoerd moet 
worden onder leiding v~n Oosterhuia o.s. die zich reeds bij 
vaorb~a t neerlegt bij de karige .lonen, die volgens hem· "NET ZO 
NQDIG ZIJN' om inflatie te voorkomon als een serieus prijsbe~· ·,. · · 
leid. "• ~arige lonen. Goed~ maar dan ook karige winsten en1 prij-
zen",. "-' 
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Zo :praat geen onlwle arb-eider~- !:ritogendeell· IED.illRZ 
Yf.dlRKER, ':'mET.. (:oiT .. ~HL) ,J.: ... s:! D..J LOlfD}T. Qr.':LHOOG MOET"'"~lr! 
· -R ·ro·•rn '"'E''T .,..,IIID-' ··ro~,...., .. T ·.liT n· ·n ·-=,.-a, "L)OLITI--T,. V · iiT "!::r"-n't-:ci " C: ... ~'l.: .L.!J •'.1,. .l:!i . ..:.~ !.\. i,W..L·~ ~lo-I.:..J..~ .L;s .l.J: .. ~:.·l J.!.l-..s; l!i~ .i_U'i ..o~JJ.U• 

Er wordt al ~o veel zesprokcn _over woderopbouw en al te 
dikwijls wordt d? arbeidors wijs gemaakt U.at zij sober · 
moe ten levon,. ,.J,SOF H8T LBVZN l'JOG -NIET SQKjll G.SHOEG IS. 
Jn hee:ft Schermerhorn indortijd niet. gesproksn over gedeel·dc 

. o.rmoe<te.?, . . --
I~ ;a~t;. geQ.e.al.de. .. arm.oed-..c.,, _c,a:ls.- -da .rijken r.oo;-~nbot.cr -.en· de 

· a.'rmon margarine eten? ·Do ri'jkei! p·eulvru.chte:n: van de nie~.Awe 
oogst- en de armen. van de ou.de? Do rijkon nog klein brood· 
ku.nnan et·en dat prachtig ·'Wit Hr en .de armen hot sloc.hto 
'•wi ttG" brood? 

D..lT IS G:J:BN G3DD"3LDB .i~HlW"DDE-, . 

D.--i.T IS A R H 0 :J D TI YOm~ DB .il. ~t 1~ D IJ 1 

JDr is.in dit land.o;.;n a-so'ci~le g~ocp die parasi-teert op 
hot ~ware v-lGrk der n.rbeidersklasse. D.A.T ZIJN· DE R001;]30TDJt
:illTBRS, n;~.T ZIJlT D.C.: I.C,:J'IT; .. LISTSN,, DI:J ·SO:JJ:UI3ID P~{~TIIKBU EN 
ZBLF !EILT.JI 0:~1-r.JIT V:JRDIJN-:JlT. 

. .. ·':-

In: hUn nn8.m en in hUn boL .. ng b•)<kijrt dez-e reactio-regoring 
haar armondu c,m afbrno.k-poli tielq 

Hiertegen moeten <le ITede.::'landso a.rb~id.em een daad van sprekenc:. 
verzot gaa.n stollen.,. Ook do . bestuurclors weton dat or sl0chts 
eon vonk 'gewo.rpen b~ho,eft te ·v-wrden om ee~ brand' van strijd 
to lo.ton ontvln.mmen. Dat botekent& ocn M.':..a:HTIG-Z L.R:B.3ID$RS
KL.ASSE die aan Beel' en de ko.pi ta.liS'ten hJ.ar; et:s'en e1.f' kan 
dwingen. 

Daarom, kameradon N.v .. -v.-ers, Uw actie togen de du.urte 
moet er oen-worden voor hogQre en lagere :prijzen. 
En mn.akt.or eon .L .. CTIB van! . 
De mijnwerkers g~von hot voorbceldl ZIJ STl...:~·~:GH 24- tiFCUl 

V.JRSTll. DIT SIGHll..'..L L-~R.il.)J3IT, RET. IS Dii VTEG DI3 G:SVvLGD MOET 
WORDEN I 

STELT IN TJW ORG.:J.Nrs.: .. TIE DE KYnJSTI3 v .. ·.J{ E".Jl-T 24--UH.IGE PRO:f:SST..::. 
Sf.O:JCIHt}- .:~ •. N DE ORDE I · , 
ro lUtB:SIDl!lliS MOBT'BN riDN Ti.1.NDE!i Lli.T"SN' 'ZIEN iw'l.l1 D~ :i1DGERING-BEEL. 
D"~ V.ilX-ORGiJUS~~TI:ZS M0ET31T HUli K.:l.SSBU Ol':.nT 3T:lLLDN VOOB. DE 
STRIJD D~JH iiliH.JIDERS 1 
PROTEST.]R!]N TEGEN HET, UI~BLIJT~N v:!.U it1.'..J;.TlliJG31EU DIE IDT 
!tiH.IG INKOMBN VERBETJJI-?.BN BET3Kl.JI{T, Kl;.MER.i.DElf, J.)..J..T GB :S I 3 T 
TAl~ UW ORG~.t.NIS.::..TIE Di.~,T ZIJ B I ll H B lif . L. F · Z I E U B J .. R E N 
'! IJ D B~N 24-URIGB PROT"".2:3T3Tl~.KI;t\fG P R 0 0 L ll. H E E R T 
~NDI!R. m LEU'S a 

D1!1 • LOlf.GN 0 1i H 0 0 G- ...,. 

DE PRIJZJJii 0 ~f L ~\. Gt 
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GEHEIM .• , 
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REVOLUTIONN.A.IR Cmtr:lUIUSTISCHE :,l?A."'1.TI:J. (De Tribu.ne,u) 
-~~~--~--:-~~-~~~~~~~-~~-~~~~~~~~------~S~!!ng~D!~~H2~8~~ 

i.\C A N ! F; E S T . A.AN DE H~ T. M. lLitlJEID~RS. 

Kamer aden. 
vrtjdag 18 October 1946 blijft een gedenkw'aardig.e. dag . 

vooru. Drie 'trams en twee bttssen vo· gden· gesloten het parool 
van Uw bestu.ur en staakten twee en haJ,.f uur uit protest :tegen 
de Rijksp ngelaars. 
EEU VOLKOI'IWN RECHTV AARDTG PROTEST.. . 
Maar, hoewel alle arbeiders. ver heugd J,tunnen zi j n over U'w· ge.- , 
s·laagde mani.festatie van .18 October, moet niett-einin duidelijk 
ui tgesp.roken .worden dat bew·a.arheid is geworde:p wat 11 De Tribune :r 
schreef, direct na de stakingt . . . 

11Het protest van de i;ram-a~b~iders: tegen d..i t Col.leg'a d.er· 
reaotionn:aire ;r-egering Beel was zeker op zijn plaats • .A.LLEEN · 
LIJKT ONS DAT DE HEREN NIB2 ZULLEN·ZWICHTEN VOOR DEZE STAKING 
VAN TVffiE EN EJJNMLF UUR, UITGEVGBRD DOOR S:t.BCHTS EEN · ZEER . 
BEPERk."T TI::JEL-· VAll HE~ Pl!:RSOBEEL IN' HET TRA~ffiEDRIJF"·• ·· · . 

Kameraden, Uw actie moet forser a~ngepakt worden. Ge 
moet de strijd zeker doorzet.ten. MA.A.R DAN· UITG'E.BREIDER. 
Deze regering gaat niet opzij voor dreigementen. Zij- heeft 
reeds troepen tegen stakende arbeiders gebruikt~ Zij r~cht 
dagt)):_ijksaanvalle~ op het levenspa.l der werkende massa's e1;1 
op naar kleine democratisohe reahten. Zij doe"t dit(en zal 
b.et blijven doen) tot- l1Srstel _van haar kapi talj..st~sehe belan .... 
gen. DEZE REG-ERI:NG IS DOOR EN DOOR RBACTIONNJURt TOT OP HA.AR 
G'.8BEEJ:TTE IS ZIJ .AR:BEIDERSVIJ.AJilliG l .. 
En omd.at we hoorden dat Uw bestuu.x- (Haagse. ~fdeli:r.lg van de 

.c. Ned. Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel ... N. v. v.) e:;pres :niet 
meer trams in de stalting heeft Willen betrek:ken 1 de,ar de di
reciiie wen met Uw voorstelleri betreffende de spaarrageling: 
acooord ging, en de actie 11 dus Jf n:j_et tegen haar gericht mocht 
worQ.en, daaJ:m kamerad.en tram-arbe~de:trs, vrezen wij d.at·uw 
b-estu.ur ...... -evenals verleden jao.r ~ ook nu niet de moed. zal 
h€bben een STAKING V.A:N DE G'SHELB TR1U1 TE. PROCLiiE::SREH • 

De geschiedenis van de aoties van het trampersoneel sinda 
de z.g.n. bevrijding is er een geweest van pogingen liwerzijQ.s 
om qoo~ strijd Uw eisen ingewilligd te krijgen, Uw lefienver
gaderingen van verleden jaar waren stormachtig van strijdlust 
enPeterse en Joutstra hadden toen meermalen grote moeite T] van 
de strijd af te hotlden. Ka.meraden, ge.qerinnert U.die tijd zelter 
aQ goed ala wij. Ge weet dan ook PDg hoe kraohtig .er uit die 
p.rachtige ledenvergaderingen werd aangedrongen op directe 
~tr-:lj~,op·staking. Maar ondanka ciat Uw strijdwil .30 hoog op-;o 
laaide, zagen Peterse o.s~ toch steeds kana door 4a~dige . 
manoeuvres· (bijv. het referendum. over wel of hlet staken) 1 
hun "beproefde II 11atrij d-methoden toe te pass en 1'1:N DE uvm TE -
VJiUIII{.DS.ElE~r. ? 
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DIT NA.G ,!D:ET WE.ISR GBirztriZN', T?..AM-MA.:lTI:lliN l In MCTET3N NU 
SPRDlililffiE DADEU KO~!EN 1 

Geen ,medelijden ~et de dir·eatie, omdat zij aocoo.rq. ging met 
Uw eis .~ran spa.arregeling. zo voorzichtig springt deze direc'tie 
DA.(}ELIJKS ook niet om met arbeiders-bela:P.g~n, dat oen aotie va:r.. 
grotere omvang, gericht tegen de rijksbem.i·ddulaars, niet 
verantwoord z-ou zijn t.o.v. do directie. Jus de ~rbeidersbe
langen op het spel staan vraagt men "'zich . to:ch niet · af hoe '.net 
met de be:i.~ngen. V.f3.11 de be~i tpora· g~stelc;i :i~ ....... · 

~ • ~ •• ~: ~ ~,\~. ,.,·: ,,• ,••' .. < ~~::·,~ • :-~ ••• -.•,P' ~. '•::'·" ,< '; ·,- ~- •o : ,o • ' ' ! ' ' ~ ' 

3EN BRDD O?GEZ"STTE STAIC!NG, WA..:l.RBIJ dET GEHELE BEDRIJF IN3-'.C
SC:a:A.QLD WORDT ZA.L 3.JT:J:Cl ~N SUCOESVOli'LER ~1IN1f.8N Z IJl~ • 

· Kamer aden, · de. arbeiders van geheel l.~cderland zit 
de zgn. i'politiek van hers:tel en opbouw 11 ... die in werkelijkheia 
een afbraak-politie is ... van de Beel-nrees-regering-tot hoog 
in de keel• 
~Hb.NS Ial~ VOlm:EN ·VAN' STRIJD . -. 

DE VLAM VLLT ENOHMID f.'LA.SSA-ACTIES v;o:a;DENI · 
Ieder stuk stri~d tegen ue reactie-regering h~sft de· sympathie 
van de gehele arbe:f.;dersklasse•:P· o.rom moeten de arbeidera er 
overal toe overgaan gemeensc~ap~elijke eisen te.ste~len ter 
beveiliging vanhet ·l'evensonderhoud. . 

WIJ MOZTillN ONZE TANDEU LATEN ZIB:U .. \AN DE :&:J1-1illGJRilifrJ."'· . . . . 

Zat Uw eisen voor de.spaaregeling om in looneisen. :Sen minimum 
loonvloer V'an f.54 1 - per week moet opgetrokken worden. V~nuit 
daze loonbasis· meet het loon 'in de toel~omst nauwverbonden vJOr-
den aan :l:o.dere prijsstij~ing~ 0 • 

M.a w. KQ].ffi:tq'"DE :P:·UJSSTISJING:SN MOETEl~ Dii:1TICT L001TSVK1HOGI:NGEN · 
TOT GEVOLG IBB:SZN. -

Dc'larom moet aan de.·looncis van f.54-1-- vcrbonden word.un de eis:. 

G L ~~DEN D J - 1.0 0 N SCHAAL. 

KA.J)s$RADE1l, VIJRiiEDEN WEEK G;4. V.J;:T DE i.CIJ11-A;.'1B3IDERS QNS. ltST VOOR-
: ·'EE'&LD HOE· OPGETREDE-J:T MO~:JT.-WOllDEN : DOOR 24 UlJR TE STAKEN. 

DIE WEG ::.:QBT OV'illRAL G-EVOLGD WORDEN! . / 
STEL IN UW oaGi~TISA~IE·NAiST DE LOONEISEN DUS DE EIS DAT BI1D.TEN 
AFZIDNJ3AR.6N TIJD lfillN ·24:..u:a:i:GE PROTESTST.A.KING· GUPROOLANiEEjlD WOHDT 
OWD~ DB LEUS: • 

L O'N ~ N 0 M H 0 0 G 

P R IJ Z E N 0 M L A A Gt· 
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G E H E I Me REVOL'DITI01'NAIR OOMMUNISTISOHE I'.ARTIJ ("DE TRIBUNE 1') 

Sectie van de Vierde Internationale. 

----~------~- ---------------- --------- --------- -----~ ---
AlN DE .A.RBEIDERS IN DE WEDEROPBOU'·,Vo 

K~neraden. . 
Opnieuw worden er verslechteringen daorgevoerd in de wed~rop

bouw,. 
In tal van plaatsen zijn de arbeiders de vorige week Zaterdag met 
f1.5.- tot fl.lO.- MINDER naar huis toe gegao..n,, D,"larbij komt. dat, 
:Jerwijl de arbeiders bereid zijn om in de week enkele uren langer 
te vverken, opdat zij Vrijdags-avon.ds ne.ar hu.is kl..umen gaan, ·om·'dan 
:!\Haandagmorgen met de eerste gelegenheio. terug te gaan, he~ nu zoo 
is t dat zij pas ZATERDAGAVOND LliT THUI8 KO~\illN .1 . ' 

Laartegen is door de contaot-oom.Jlissiea reeis ge:p:.ro·cesteerd• Er i8 
;'\e;n peti ti.onnement naar dw ministe,r van SociaJ_e Zaken gegaan waarop 
vele N.V.V. en E.v.c.-arbeiders hun ha:;.'1.q;beekening iJJ.aatsten. Maar 
OOk talrijke k§;tholiek en christelijk georganiDee:r:den hebben hun 
varontwaardiging uitg~sproksn~ · 

HET K.A.N EOHTER NIET ALLEEN lHJ WOOB.DZU lll:IJ7li}( ~ 
BE nmL~l~.i\ :UA.DLK VOlGEN l 

_ Wat deden de Vakorga:nisaties ?. :':let N .. V. V.! cl8 r:a-cl'!.olieke en Chris
telijke Vakorganisaties; sa.menwerkenc.l ir.:. de , •. Linie 1', hebbem de ver
slechteringen reeds geaccepteerd. Onda:rJ.:'Ks d::.t z::.j congressen houden 
teg~n de .duurt.e en voor een Iilenschvvaar·-:!.ig ·o<;.~SLlan,- Glikken zij in de 
practijk de verslechteringen. 

HIER MCLT E.UI: rT~DI; · ~T KOMEN 1 
Er wordt veel over WEDEROPBOUW gesproken. Er worit gezegd dat de.ar
beidera SOBER mowten leven. Er is ech ter in di 1.1 land een a;_sociale 
groel?, die parasi teert pp het _zware werk der arbeidersklasse •. 

DAT ZIJN DE KAPITALISTEN I ZIJ PREDIKBN SOBERHEID, TERWIJL ZE ZELF 
MILLIO:CNEN VERDI:I;;NEN • JJ.AT ZIJN DE ROOMBOTER-ETERS, TERWIJL DE .A.RBEI- · 
~~RS MARGARINE IarnNEN VERORBEREN 1 

D~ prijzen worden opnieuw hooger. Brood, kaaB, melk, ca.qa9, ja wa.t 
niet al wordt duurder .. Terwijl de Beel-regeering SPREEKT over loon
stop 1 VERLAA.GT MEN DE LOON~GN IN DE WEDEROPBOUW 1 ZOO ZIJH ER IN ALLE 
WERE:-OBJEOTEN GRIEVEN BN J{LACHTEN. , · 
DE ARBEIDERS IN NEDERLAND ZULL.l!;N HlERTEGElr DE DW· MOLTEN STELLEN • 
REEDS GAVEN. DE MIJNWERKERS HET SIGNA.A.L DOOR 2-4 UUR TB ST.!.KEN. DIT IS 
DE WEG DIE GEVOLGD MOET WORDEN. 

'-

Stelt in Uw Vakorganisatie de AOTIE VDOR LOTSVERBLTERING AAN DE QRDE. 
'ER MOET EEN 24-URIGE PROTES~-STA.KING KOMEN IN RL;T GEHEELE LAND • De 
arbeiders MO:t;TEN HUN T.A:r:~DEN L.ATEU ZIEN aan de. regeering-Beely 

DE VAKORG.ANISATIES MOETEN IlUN K.ASSEN·OPEN STLLLBN VOOR DE STRIJD DER 
A.RBEIDERS4 . .. 
Ma.ssa-v-ergaderingen ~m demonstraties moeten er komen IN· RET GEHEBLE 
tAND, onder het motto t DE LOONEN OMHOOG-J DE. PRIJZEN 01ffiAAG 11 
l?rotasteert ~EGEN :OE V E R S 1 E C H T E R I N G E N JN DE WEDER
Ol?BOU\Y l 



£lz. 2. 
Protesteert tegen bet uitblijven van maatrBgelen die Uw karig in
l;::omen verbeteren, ZOODAT VROUW EN KIND BLHOOHLIJK KUNNEN LEVL'N 1 
}~ISCHT V.Alif DE VAKORG.ANISATILS DAT ZIJ BINlTEN AFZIBNB.A.BE TIJD BEN 
24-URIGL J?ROTESTST.A.KING PROCL.lL.IJl';Em;:N QlTDER DE LljUS : 

DE L 0 0 N ~ N ·O_M H 0 0 ..., , 
I ,) • 

.t _-
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•s-GRAVENHAGE· 
\ .· "-"' •, 

INLICHTINGENDIENST· 

DOSS. 15j63. 
G E H E I M· 

REVOLUTIONNAIR COMMUIHSTISCHE PARTIJ (R·C·P·). 

Door de Revolutionnair communistische partij, afdee
ling 'S-Gravenhage is bijgaand pamflet in de afgeloopen da~ 
gen hier ter stede verspreid onder de arbeiders, werkzaam 

t,\ in den wederopbouw. 
h 
\jl 

f 

verzonden op 11 November 1946. 
aan: het Hoofd van den centra1en vei1igheidsdienst, alhier. 
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Bovolutioi:r~air CoL"LBlln1;it~~}le ~~ij • ( 11 D:8 T?.IJ3UNE 11 ) 
.•. 

Suctic va~ e~ VivrdG Int~rnGtionalb. 
-....---...--... _. • ..,, _____ ""T-"' ·-- ............. -- ----- ... -~(' - -·- .... ---~ ....... ,.. --:"·,. ~-- ...... -- ... -__.. ------·--~-----

AA.-;J DE ARB:C IDEl::S IN TIL VIE:D.Gl10P.i30UYl. 

K<:11,10 rc den. 

O:pni0UW worc~vn vr V0rslGchtc::.'il1C0l:1 doort:~cvocrd in c1G vwdur
o:pbc;;uw~ 
In tal vC:!n :plaats0n zijn d;_. arbci(,_,r,e dl:. V•::-ri(}-' wc,;._;l;:: Zat...:rdag mot 
f o 5 • ..:.. tot f. 10 .. - IviilffiER nSFJr hll:i::'s t'o'"' g0gasn~ Daarbij kont do. t) 
tGrwijl dz; nrbvir1c,r~:, 'b'-r0id zijJi 01.~ in dv Y/00J: l..TI.h.;l,_. ur'"'n lRno:;r 
tc \'1krk0n, opdst- ~i j Vri jdrDgs ... av.on<1s naa r huif:l kunn'-'n gaan, oL: dun 
Ma:.::nziagnorgcn iili...:t l~G """:ret_:__, g;,.~lcb:.:lil'lGid: tvrug t\,; ('<.Hn, hvt nu zo is 
;~.~t •• r-··-~~-,·:;,1)l'G'V'J'"'l"r -T! 1;'01 '"£f!T'T'"l Kr.,·,-,·,~T uu ZlJ pas La: • .'.L.Glu ~ A ' .L<J) ..LJLLti j; .>Y J.u- ,_;,_h';!..LJ.I.·••. 

LG.e-rtogcn iD floor du contoet-co;::tt/is:::;ics r.;;cds c;vprot0stuurd. L'r is 
ecn pc. ti tion,~LGnt naar d0 LlinL::'tL;r van Socic-118 Zol\e:n c;0gsan v.rcwrop 
vclo U.V,V~ on E,V.O,-o.rbeiJcrs hun hs.r ... cTt;_;:::Gr ... ing plaatsteno J'1o.:<r 
ook ta .. li'ijkc katholiel: en christolijk goorgonisc;:c:rden h0bbvn hun 
"(J:eTrfntvraardiging ui tgosproken. --: · 

. .. . . 

!f1.2T KA.N LCI-El' m~ N II:T .A:~L.LmH :BIJ YlODRIIEl\1' BLIJVE:N, 
- ER -HiCEj~:Srr D ATI:CH VOLJEN 

'.Vat dGden ao Vckorganisc:.tics ? .H8t lif .v 0 v.' c'.G Ko'tholiuk .... Gr~ Christ~:;- . 
lijke Val;::orgonis::,tivs, sancnwerkcnd in •::c 11 Unic- 11 , h;..;bbc.;n do VG::sl8ch..,. 

· tel·ingen roE:Cls gU'Iec&:ptcurU., Gnclnnks c.bt zi j c9:ngrussGn houc1en tegen 
de duu:rto un voor oun 110nswaardi_g -~~~uctoDn, slikk-:;n tij in d'-' prnctijk 
d0 vcrslcchterin(:;ell. . , . · . 

IllER ltiO:CT 1~Ef:r llilT').l~ · u,IT ZOKEH ! 

E:r worc1t ve-;..;1 ov0r 1iEDE:;;10P:BOuW gt:- [~:prok0n·. Er wordt .. 2;1vzGgu· det c1e: 
arbGidGr~ ~30BER r;1o0t.:-n 1uv~~·· ~:tis eclltc:·i? dit.:)..nnd een .a-soC'ialo 
groep, dlc por3Gl tocrt op n0t Z'f~rD W·:.:rl: .:..,0r orbclc1crsklc:ss.e. 

DAT ZIJIJ liS KA.J?I:;.:LLIG':rl~H ! ZIJ ~ P1WJJ:r£CDN S.OI.CI·USI:D·;· T:E:tLWIJL ZE ZZI:E' 
1-ULLIOB~f.Cl:J v:t;:?DIEEEH .. Dfi..T- ZIJJ:F:IJE ROOI\rr:BOT:t~H-LTI~RB, T:SilWlJL LiS /i.J{JI.a-
LEJ.U NfJ'\ G!i.EIYiE lCUHlLS:LT \i1~EORBEE:2N 1 - . 

De prijzen worcL;n O:LJlliGuw hot;..~r. B~:-ood, kc::<Js 1 1~1~.>lk, cacae, ~ja wot 
niet al worcJt c1m.ndcr, Tcl."'Vlijl· d.G &ul-r\,ii_;ur:ing .SP.~I;KT ov~r loon
stop, VLRL!l.J.(;.T M:CH DE 'LOl'frD Ill. DE. 'i!LDEROPBOUV( _-! ZC ZIJ::.~ ;~:::. IL\, A.:LLJ 
WEPJ:C-OBJECTI;:I:T Grl.ll:CVEL1T :~i'i KLA.GHTEN • . 

/ 

DE A.?J3ETDERS IN HDI::s~~~LAIT£ ZULL:::U HIERTEGEH: :PE. DAAI! MOI~TEN STI.;LLDN • 
REEts G&i.VEH m:: ~HJI:'/i:C'{W.JJns 1m1:· SIGIJid\.IJ 1J'OG.K 24 TruE_ 1=:: ~;;T{dCEN. :rn:r rs.;. 1 

DE l7E:} DIE GEVOLGD I\llO:;:.;T ·JC~J!:Slf-. _ --. ! 

Stel t in u.w Vukorg;::nisa tiG -de. 1\C~L-:; VCOH LOTf'.)V:S:::t_I5ET:G~=tiNG [·J~.U DB ORD,.->1 
EB. MO:ST EEl'T / 24-URIGJ~ PROT:SST-ST!-d{lHG KOES~1 IN HLT GEHELE Lio.HD., De .• r 
arbsiders MOE'.LEN riDU ::1· .. lwl::.N LATEN Z E.JT c. en de rct,e:ring ... :Beel . · 

D:S VitKORGLNISATIES MOETB:!J HUlJ KLSSI:JN OPE\f ;;:rEL:;:;3l\f V0;)3. ]B S~RI·ill 
_TIER ATillEIDEitq • .. __ 

· ' · -r r~'-'T G'"lr·"T":" 1l1assa-vEJrgadc:;.:·il1gsn en dcli:.onstrt:ties noBtvn er :coL.:.&n I..:. rL.:/ .;:.,·lx.,J.J,J.:.I 

LLUT:D, onc1c r ~hut Elotto- : .IT'G 1C!T8N··.Ol'llHOC:C, i DIS I'Ii.I,JZ1~IT OI'JL;J .. G ! ! 
nn l!r;''ii'C:'-Ij11\''I':B m r;n:;G~r::t .... ~l' 'D. :,-, -.-. v' 11' 71. s.- L'•' ,~ c· . T;·.· ~:; T,1 " I O·'C i' -,-, '!··T IlT DE . ~.-IT'D~ 
..Cl\.\j..J...LJ'Y..L..J .... ..L:.i t.....L, J_..._. _._,_, _ ~ : .~.-J:L , , , -. . i.~ ' 1J.·- '_L' .,cj J:L. .J:~ \:I J.j .L\ ·.• ~ ·.JJ_. ~J,.t..-

OPBOU\7 ! I 

Protcstecrt t8gcn llc t ui tblijv~-:rl :i_en n8at~cgclon die mv korig lnk_.~~· 
men vorbeteren, ZO:OA.T 'G~OU\-! El1 KHJ'D B0HOOBLIJK lCU.iJi.n:JH LEVEIJ l· -. ·· . _.. 
EIST VA.N DB _V£J::::ORGANISt_TIEG Di'.T ZIJ 3Ilff'fLS!'-! A.:E'ZII:N-8Al~l:: TIJD EEU 
24..,.URIGE F20T:SG:2Sft~KDTG I'TWCLAl'tiEICClT Ol.:J.IL_t_~ :O:G LSUS l 

n E L 0 N E N t . , 

-- D .E P R IJ Z E IT 0 M L A .~ G ll-

-I 
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INGENDIENST: ... 

• 15/62. 
G E H E I M· 

( 

REVOLUTIONNAIR COMMUNISTISCHE :PARTIJ (R·C·:P·)• 

noor de A~deeling 'S-Gravenhage van de Revolution
nair communistische :Partij (R.c.p.) wordt hier ter stede 
een tweetal mani~esten verspreid, respectievelijk onder 
personeel van de N.v. Gemengd Bedrij~, Haagsche Tramweg 
Maatschappij en aangeslotenen bij het Nederlandsch Vak 
verbond. 

van beide mani~esten gaat een exemplaar hierbij. 

verzonden op 9 November 1946. 
aan: het Hoo~d van den centralen veiligheidsdienst, alhier. 
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REVOLUI'IONNAIR O?~'llviUNISTI$CliE PA-RTIJ • ("De Tribune") 

~fdeling Den Haag. 
·. - _, ---------· -- ............. -· ... ..._._. -"·'•-·--r:r .......... -·· "-:"'-·-·:· ... - .... ·"·--·-.-- ........ - .......... ., .. ·- .. -·-- ·t;: ·-· ... :-·----- -··--·--··--

/ 
M A. N I F E S T AA.N :OE H. T. M. - A.RBETD:.:!.:PS, 

K3meraden, , 
Vrijdag 18 Dcto1Jei· 194-G b1ijft een ·cedenkwaardige dag voo:V U. 

Drie trahls- en twee bussen volLden t:~esloten het paroo1 van Uw. b~stuur 
en staektl!').n twee en een half uur uit prot~st teg~n C.e Rijkspinge1Dars, 
EEN V0Ll{01~N I<ECHTVA.A.lill:LG PHOTEST,. . 
Maar·,, hoevv0l alle ·arbeic1ers verheu,:;c: ku::men zijn over Uw ges'pdcC.e 
Eo.nifestatie van 18 October, noet niett?i;Iin. :luidelijk ui tgesproken 
worG.en cL:1.t bewaa:rh.eid is [;~wore: en vtnt 11 De Tribune 11 schreef 1 direct na 

· · cle: Ot2king : 

ONS 

11Het protest van, ce tram-e:rbeiC:..ers tegen dit College der reac
t"Ihon?ir~ reger-ing Been wa;:: zeJrer op zijn placts .. A.LLEEN LIJ::=1.r 
DAJ: DE 1-IEREIJ NIE1' ZULLEl~ Z\7IC1fJ.:EN V001:-l DEZZ STPJCilJG VA.l~· TVfEE 
:CN "'EH Il"'I"Ii' UTJ"~D u·-nr.c'"' 7 01"RD DnoTl '"'L4'Cl-In:c: T•i:["•")'J z· ::!•f.."i) 1'"'P"'~£Yl~"T D""'''L .LJ ' . t1._ JJ..: IJ.),.' J.....L ;:··LJ V ~ · ~ ,1.1., () J,.;J _.. J....,; ...l.JD.~-'J ...LJ.i..J.LL. ..1.JJ..:J ..U \.....:- .L.J..LJ 

V l-1.I'i HE1.T: PERSONBE;L IH HEI' TRALillEDRIJF. 11 

K:'1r;1erac~en, Uw actie 2.oet fors€r oan.gepslct worden. 'qe i:loet ;}e 
GtrijC: zet:er doorzetten, liA.A.ll DLN UITGEBB.EIDER •. 
Deze-regering.gQat niet opZ~j voor Jreige2enten. Zij heeft ree~s 
trce,en tegen stalcenC:e ar1~e ir: er.::o gebruikt. Zij rtch c1af-;elij1:s et8nvt.•l
len op het levens:Qei1 d.e:;.· wer!.re.nC:e noez<J 's en op rwn:r kleine 6ec.ocrE:-
tieche rechten. Zij Coet (it (en zal het blijven·doen) tot h.erstel 
YD.n ·hac.r kapi talistj_c.:ehe bel&nBen, .D~~ZE IillG·EEING IS DOOR EN DOOR 
R:CACTIONA.IS. ! TO'.I: CH Hb.AH GEJ3REUTZ1 IS ZIJ A.H:BEIDERSVIJlHIDIG ! 
En ewlot we !worden d~.:t Uw be stuTl..r (Ha2~,se o.i'l~eling v.:1n de· Ned" Ver. 
van Spoor- en Trar.1wegpersoneel ~ )~. V. V.) exp:;:'es niet .:::teer trG.ns in 
de stal:ing heeft willen i~·etrekken, dClc:r de directie wt1 net Uw voor
stellen betreffenc1e c.1 e spac:rregeling e ccoord ginc, en de a.ctie "dus 11 

niet tegen h~1c::r .~;ei:ieht i::l(;Cht worden., doc:: roLl., k:Juer.::- c:el": trt!.;.J-<H""bei6-ers, 
vrezen vvij Clu t Uw b{HJtuur - evenais verle(;en j::::~r ""!'. o.oJ.:: nu niet d~ 
;·:J.oeCi ZDl hebben EE:t·f S:L\Kili"G· V fi..IT DE G:i~nELE TLi,,Jil 1E l'lWCbf;.i::EE,'.~1~ • 

De ceschiedeni~ v~n de octies vnn het trnmpersoneel sinds de 
z.g.n. bevrijding is e:L een r::,ewee:::-1·t v~:;n pot,ingen UvleTzij(s om door 
strijJ Uw · eisen ingewilli;i_.:C:l t$ krijgen. Uw lec:enve1 t:;::Jeringen vcn 
verleden j2.2r vmren ~tor":J.acl"..tig. ve:.1 t>trijc}llJ .. st en Jeterse en .Joutstro 
h::::CCen toen neerr.1Dle1~, /;;I'()te ;::,oei te U vr;r;. 1e c:trij;: .::1 te .houden .. · · 
ICai:(eraden~ g-e herinnert u t"'.ie tij(, ze:::er zo coed nls wij, Ge Vleet Can 
ool-:: nog hoe krc:chtig er ui t C.ie prz.::chtit;;Gtlecenve:cgc:c1er·ingen were 
:JangeGronget}. op cirecte strij c~, op st<~Jting ~ r!Icr:~r ondcnks c1c: t Uvv 
~tr!~dwil zo hoog o~l~~i(e, zsge~ Pet~rse ~.s~ toch st~efls l.c2ns Coor 
.nnncnge n~noeuvres t b~JV, het re:r erenclE~ over wel of nl .. t st:~~}:en)., 
hun·'lbeproefce 11 "stri-jd"-aeth.oC::en toe te pnEJsen EN DE UHI; TE VERHIN ... 
]):CEEN. . 

D I'.f 1·.~A.G NIET fillER GEBEUiillN-, TR.AI·il·MAiifNEN ! 
l!k\.DDN KOHEN ! 

EE MOETEN IJU SPlilliCDlffiE 
I 

Geen 1-:1eC:~lijC:en r .. 1et de di1·e~tiet or:crJ·t zij :::ccoorC ging dei! U:\v cis 
v~n e:pc.t.r~rregeling.., Zo voorziclltig sprinr;t deze (:irectie :OA.GELIJ:~:s 
oo}: niet o;~1 ;.:1et arpeic1ers-belE",rJ.cen, dnt eep. r:ctie von grotere omv::::ng.., 
&;ericht tesen de Jiijkober:J.iG.dela<Jrs~ niet ver2ntwoorC: zou zijn t,.o.v. 

--



de r:irectie. A.ls C:(( n-rbeiclersbel~nc,e?l c·}} llct r:pel str:<Jn vraogt l·:en 
zich toch nie.t Df hoe het· 11et de bel::.rJ.cen v:~n .~e ·ce si tte:::3 u:. stelc1 ,is l 
EEJ\f L "PEED ovc· c."z-:7-:Jlm-· c ({1 I \"Ir:r .... -··: ... ' TY""• I "i ""'•1_"'\ (1'7C·j:..T~ .L-r B'"·j}::> I rr IlJ G-,.·::. ... , ;1 ;, i ..:::t;IJ) 
.,. _· ..t.\.. .J. ~._··.,e; ..LJ.l..-L...i:.:J U.Lt'l..!..- .t'~\...1', \!H .. tiil_J·t .. fl.L:.J \:.f..tJ..._,..._w ..L.., 'l:O ..i..l. t..:' .LJUV.!. C"l....L 

HGHD:l: ZA.L DETE2 El~ SUCCESVOLTJ:2i.c :;:JJFi1iZlir Z IJN. 
,;., . 

Kar:tel~;-<en, C~e a:rbeiCers v.:::~ ::-:;cl:eei .tr~~~erL:u::, zit Ce zc;n, "poli-
tie~: \~<.:.n hetstel en op'..1ouw 11 - Die irL v·reTl;:elij:~::.LeL'. een sfbT88k-poli-
tie~;. is - v:-.:n C,e Beel-Drees~Te,-·.erinr·· tot hoo .. ~r in c~e keel. . 

.... _. •• I._) • ~ 

f!1T-r .. ,o' fT~~. T?'rT~Tl· .. l.-·p-r;l,j VO ~,T.7E·'~. ~\;T t, .,., c-: <T\ ·."• I .TD ~~,.;.J._IJ- .......... u ... ~ ..u '4 • ..._'U~ ..L> l.._ ..... l.i U .l:..:..1.. u . 

.... ·_.__..~~ TilJ VLt~~·li VA.l·~-~~l~l{OI~liTI~~-... T~:Tl'~SSL.-i~C~L'IDG VT~)7~IJE!J. t 

Ieder stulc 2trij~~- tec;~n Ce re;;ctie-fe,:,:,eTinc. b.eoft de syaph:;;tie v:-tn 
de sehele Drl,e.i~ers}:l:c sse. ·_w;_L;ron t.o oten- -~- e ·::-.rbei( e::~G er overe: l ):ioe 
ovel'(;::tzm f::;G.rV'*.ensr.h;:,_ppe:l-ijl·.:e .ei$oq te · stelier1 ter beveiligiilC vc:n: het 
levensoncerl1oud. · · ·· , ,... ·· · 

Vfl.J ~~'IOT'EI:N. ONZB 'f AIID:Cl'T L-~.11' EN ZTG:Ll Ai.,11 D:G: BBI:I~"""REGERIJ:Hl. 
Zet U1v eisr~n voor r.:~e s:::;c:c:trre;;clinc e:.: in loo~1.eiseri .. Een ;Jj.nir.iUJ,i. loon
vloer Vcn f. 54.- J?er week ;_:oct opg-etrokkeE worr~e-n. Vcnui:t C:cze· loon
basis ~:oet J·~.8t loon in (~E; toek.01iUJt. r.1.21UW verbon~ en wort en ~ TrL ie{ ·2r(:l 

prijsst•!ging. ~ 

N.~-~ ~w. K:Jc;8llilL •·PRIJSTIJGING-BN iJOI/l'El:r DIEl.EC~: LOOI~SVE.:IHOGIIG:GD 1'C"I 
G'-7·vo "Lr' II-'"'"0·::·-·rr ..u - 1' J.:.Jj_)j-;);.J ·~ • • ... : 

..Dcc.,ror,l r:-:..oet ncn :.~8 .'166;1eis v~-::n f ~ 54 • ..:... ·verboncen war:.:: en '~e eis : 
. ~ .. 

S. L IJ D .S N D L ~ Q.O_TI G C H L ~ L • 

:KA:•mii~.EN, V:I;;r~LE:OEN Yvl:El·: G-i' .. VZl'T DJ~-. riiJl1"-·:.£U:\:SIDEiLS ONS KCT VOOR:BEEL:D 

I'IOE: oK;:u:Jii.:~:DI~N J\103'~ VJ:J.RDLE 1 DOOP -24 UuT~ '}:~ f:).rA~:CJ.;. 
J)TT:; 'V,;,G HQ"'T'':0 0~~--::Jf.' c,. r:•?VOLG-D. · . ·.-1"u-o,."''...,i.;t-J' t·· ·.-< .. a,~; \: D l~:l · J:...; 'T,-.p.i.L..-1.-..u \.1'~ . , V I\...LJ. -• 

§TEL' If(~Ud UJ~C+t',.NIG.td'IB J.ifLt~.ST DE LdOb1=J:S.CrJ DW:) ])1~ ZIS lJiLT BINliTN 

t\F..:I:r:iNBAB.EN ... :-o:jn Eiin 240::.TJ1i IGE Il~U·Ti:-;s':CSr;.:;~,·aNG C-rl:WBOCLi-J.Ml~1i~J) VIORDT . .. -~ . . 

L,:. 0 U 0 M II 0 0 G 

P E IJ, Z ·-'--' n 
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~·· . 
, .. ., .~,. ........... . ... 
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. HEVOLUTIONlifA.IR COHLUNIS'IISCH:D IA.RTIJ ("De Tribune 11 ) 

1'11 A. N I F E S T A..AN DL N, V. V. - l>.PJ.~LI:O~RG , 

Uw or;;anisatie lleeft een r:mti-<:uurte·-2ctj_e ·ingezet~ in 'liet rcon 
woarv~m heCenavon.(1 uvv 2e Voorzi tter Oosterhui::~ spreken s:Jl, 
Nu weet iellere nrbei.::e·r t:.::t' e1· noo·.::.z;~ncel·ij1;: ietc {i·T~Dt\.id~ rwet w::1rde.ri 
tegen -J.e sc'c.;.Dnuelijt ho;;-e prijzen. Prijzon~ zo ho'oe· ,·;c:t VH~ niet ±n· 
sta2t zijn het :::eest nouige ~Dn etellc,wa.ren,. l:l(<; inc, schoeie·cl e~fZ. 
e.sn te sc:x:.ifen. :Sn nict 2lleen .:~:r: t. c"!--e .pr:L j zen 21 zo l10o2: zi jn, .JE 
:BRUIA.LE H.S:\.GTID-H.UGLIU:JG·- BE:OL ELEl!'f DL ETJ'I':t~L.C iJOED ZL HCQ. H'::c..:.2R '.PI:; 
~~AI~EIJ.. Brooc., :~elk, peulvruchteh, 1cnbs, koffi.e!~· cacD•:), 'noe>:t:t.lD2r op! 
Str,;.::l::.c no~ten ::.e huisje;;uel!:::erc hoe:,ore huren v;_m ens hebben ec Je 
r~geri~g ~eeft steeds rnc:2r toe.oon Ce verl~n3ens Ger k~pit3listen. 
On:. er zullce · OD[;t;_w.~. ighe:,en is C:,e poli tiek vDn ;'herstel en we(.erop- · 

ouw 11 c,ie ,~ez;e re{;ering zect te voere:;.i, IU \TE.RIG::;LIJK.I-Il:JI]) .'E:S::\f IOLlTIEK 
V A.N A.J:l:BRA.iLC: G~WOH.DEN. . 

. . ' 

Dat is 0uidelijk. Hot, blijkt uit b3~r 'dr2stiech opt~e~en togen ons· 
sc_h<:~;J.el le:Wenson::erhoud; het b1ijkt' ui t l1.:1r:r optrec:.en tecen .~e l-::1(-d .. ne 
C.e!l10o:t.:-c.tische rechten· .:lie ons toeb:,o\'iezen ':!:.Ten; het blijkt ui t h:'.~r 
In,:onesie-poli tiek en ui t, h2.D :c cyp.is9h opt reel en tegen ot ak:enc~ e ::E]~ei
,:ers. Ile Stanvol der rec::ctie .:lloot Ol1.iJJ..~<~elijL eto:p t:.ezet vmr:.en, jJ..:.'.: 
1iTDEB.LUIDSE ~BEIDEHS ~m::!iT:EN i:Cl: DJ~ ':0I;GtHb.AlN AI1 OVL.fl.Gtd!.N. . . 
Ongetwi jfelC. }::;:m de stri jc1 t ec.en Ce .~uurt o Ceze toc,ellr.t<mv::l betelce;nen • 
~.1nc::r clan is het voorwn~r~"\E.; C!st er :i,n:.1er(L.a.C~ STRIJI! [)evoerC' \ior·~.t. 

Pl~.PIEHEN. J?J:W~fES'I'EiT i~LCE':r:iJN OlriGEZE~r 'HOJ·mEN IlT 'DAAJWi:ERY~LIJEE . S~RIJ:!) . , . I 
IIet is van bel2ng lce1r:er:1Cen, eeris rL: ;te gr:-1~;r1 w.:.-:t Uv,i 2e · Voorzittf.{r 
ol zo cezeg·:'. he eft op het f.\_nti-Duurte-Congres. , 
Hoewel het duic:elijJ\. is (~;.;t (_~e hoof.t-c,-orz:~:nk v:u1 .. ~.e .:.~u:re p:r>ijzen ge
zocht uoet worden BIJ DE 1::.£-tPITLd~IS.TEN, DIE. DI; i·Li:JjLIOEir.Gl1 V'Li:fC.H.i.::l~EE, 

( verklo.c.::rc'.e Ooster;huis C;Dt het lic;t bij de· 11 <::;;nvvenLing Cqr [,l~ort·~:stof:-
'- fen 11

• Ooeterhuis vond, c1c;t 11het ern''ltj,f_.e wo·orC. ,:.;::•t Min. Beel ve:or ,~e 
roC:io spra:tc OP ZIJIJ .PLAA':rS "1"!AS 11

11 Dit vr:-•s not.::: bene ,:.e beru.cl1te:i re~e,' 
1.7 AA.RI.LT BEEL DE NI.CUWSTE J?RIJSV:SilliCG:INlfEN t-;.AlllmNJHGDE ! ... 
Kane:::.ooc:en, WE\.t noet e:o terf:Cht ·l;:qnen von strij':: tet,en :~e-ze renctie- . 

. regeri.ng, diE: ui t nccm vm1 :~ o roor}boter-et~rs IJri j sverhoging en loon
step ac.mkonc~ic":t, CllTJ C.eze strijC GGVOE:r·:~ ,·.1oet wor(.en -on~:er loL;inc; 
VCln Ou:::;terhuis c .s. c~ie zich reec1s 1~d.j voorb:·:at n9erlec;t bij (<e l:;_:loi~:;e 
lonen, C:ie volgens hen~ 11 lE2.' ZO HOI'IG ZIJN ~n infl:-:ti.a te voorJ:oL:en 
e.lo een cerieuB pr-ijsbeleiD "• 11 Kori;;G lonen. Goe,J, r:,.:::.Jr dun oo:!-: 1crige 
winsten en prijzen11 , 

Zo pr.::~t ~;een onkeio c:trboiC:er. Intec;en<::eel ! TEJJERE "iffii~{ER·7EI'.~ 
(EN V/IL) DA.T DE LOHEN Ol/IHOOG MOPF2N ! . 

Eii liOT:S LE.Lif IGIIITlE,_ KOI~'BIJ ALIT DE ti...?.UO.?J-POLIT I:SK VAN FEEL, 

Er wor!: t 21 t£ veel ce sproken over .we. el·opbouw er;. sl te C ikwijl:? 
worc't \:e· :::::."'bei(8ro v.rijs Gem'-: . .:Jd c"ot zij ~ober nootcn loven. t1.LSO:b' 
HET LEVEN HOG lUEs; SODl~R G:SNOEG IS. , 
En heeft ~3cherL;erlwrn im1ertijl::. niet G,esprol::en over ~el~eeL'.e ::r;_~oc.::G ? · 
Is C'.nt ge(:leel~:e :::;."':·:oe~e, r;ls (:e rijJ.cen rooaboter eten en ,":e ::1r:."en 



margo.r1nE: ? ])e rijl<.::en peulvruclltGn v.:~h '~e :1ie1.FJ8 oor:ot en -·.e C:Llen 
':en <1~ OU(.~e ? De rijk~n noc ~::lein 1n·oo,~ J;:u;:1nen eten ~-t .. ~ t l)l~c-~ clltig vd t 
~s en ue C!ruen het slecht€ "wi tte "··brood ? 

, ~AT "J.S GEEN GEIJ:t;ELDE h.Blv10EDE j. 
DAT IS A R.B 0 3D E YOOR DE 

Er is in eit lone een n-sociale groep Cie p~rc.Eiteert op het zw~re 
v7erk Cer arbei-c.erskl·r.;s.se. DAT ZIJH D~ ROOl:BOT:GR-ETERS 1 D"'~T ZIJl: DD 
KAPITA.LIST:GN t DIE eOBERiE.!;ID )PREDI:CEN .BN Z:SL]' IiliLLIOEl'ti_:;R VL~:Dii:Jl-:-~liH •. 

In hun mian .en in hun b.::;lrng bec-.rijft c.~ezu re8ctie-rq;ering h<·:c.r 
aruo<?c~.e en 2fbJ.~et<Jk-poli tiek, ....... :.- ..... 

Hiertecen .::.J.oet·en -:~e NeCorlc:n::se crbeitc;rs ee1:c Cl:~:.:,~ v.:::n spre::enC ver~fi 
c,c,.,n stellen. Oo}c C.e be~tm..lr.2GrQ vroton cnt or slechts oen von:: ce-

.. vmrpen behoeft te rmrC:eri. ow ec.;r.~. br~n:~ v2r~ strijC te 1-:ten ontvl:-!Ilnenlt 
:Dat botekent: een IviACHTIG:C A.3J3EIDlillSKLASS:C C.ie 8Cn :3eel en do L:::;:.;i tD .... 

listen h<.:cr e:i,.sen of k;_~n .::winc;en. 

D:::c:ron, k82:1erofen N ~ V. V ...... e1~s, .Uw actio tegen .:e --~uurte r.10et 13r 
een Yvor·::en voor hcgDre loneu en lDgere prijzen. 
Zn r.1a;:_~k er een A.CTIE V:Jn l 
DE. ;mijnwerkers g:.wen het voorbeeld : ZIJ. STLAIGEN 24 U?.EN ! 

VEJ:1STA DIT SIGNAA.L l{Al:IERADEN J _ HE:r IS DL WEG DIE GEVOLGD MOET WOFJ):CN 

"' 

~'J:ELT IN UW OR.GANISATIE DE KWZSTI£ VAN :EElT 24-URlGE PROTEST-STAKING 

t1.idi DE ORDE t 

DE ARBEIDERS :fliOBTEN HUN TANDEN Lb..TEN ZIEN l;.A]'T DE l-~GEHING-l3EEL~-
DE Vl;,K-01l.GAN15ATIES IVIOETEN IfGH KA.SSEN OPEN S:T:ELtEN VOOR DE STRIJD 

DER A..c"WEIDERS •· 
PRO'J:ESTBEEN TEGEN HET UIT.BLIJV:CN VAN MAATREG·3LEN DIE U\7 :;{!.EIG INKma:ElT 

VEIIBETEREN BETE:rGNT,. KAl.ffirtA:D2U, . ·DAT GE ::S I S T VAIT U\7 ORGLlUSA ..... 

TIE DAT ZIJ B I N N E N A F Z I E N B A E E N T IJ D EEN 

24-URI GE P R 0 T E S T S T A IC I , N G · I' R 0 0 L A 11 E E R T 

OliDER DE LEUS 1 

. DE LONEN .() 11 H 0 0 G -

DE PI:UJZEN OlVILAAG 

q 


