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Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen en bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp. 
de dagtekening en het nummer van deze brief te vermelden. 
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Ex. no. 

OPRICHTING VAN (TROTSKISTiclCH) ANTI-KOLONIAAL COMITE 

Inleiding 

Vanwege haar revolutionaire signatuur en (deswege) geringe 

weerklank heeft de trotskistische beweging in Nederland voor het voe

ren van politieke acties dikwijls haar toevlucht genomen c.q. moeten 

nemen tot organisatie-vormen als comité's, stichtingen, werkgroepen 

e.d. met een beperkte opzet. Onder deze noemer wist zij in sommige

gevallen een aantal figuren uit politiek andere milieus voor haar

karretje te spannen, zij het dat hun steun in de meeste gevallen tot

financiële bijstand bleef beperkt.

Voorbeelden van dergelijke acties ziJn die, welke gevoerd wor

den door de Stichtingen 11 El Djil El Djadid" ("De jonge generatie") 

en i
1Nederland-Algerije 11 , waarbij, onder het mom van materiële en tech

nische hulpverlening aan Algerije, in feite politieke doeleinden wor

den nagestreefd, 

In dit verband kan worden opgemerkt, dat de trotskisten hier te 

lande zich meer in het bijzonder bezighouden met de bevordering en 

consolidatie van sociale revolutie-processen in de onderontwikkelde 

ge bieden, ook wel aangeduid met "de derde wereld ;i. 

Actiecomité "De Derde ,.1ereld 11 

Tijdens een op 23 oktober j.l. gehouden vergadering van een aan

tal leden van het stichtingsbestuur van de vereniging "Nederland-Alge

rije" werd, op voorstel van de leidende trotskist Mozes Ferares (� jan

uari 1922), een actiecomité "De Derde Wereld 11 gevormd, dat zijn ac

tiviteiten zal richten op diè landen, waarvoor nog geen andere comi

té's werkzaam zijn. Voorlopig zou het werkingsgebied de landen Guinee, 

Somali, Ethiopië alsmede Suriname omvatten, doch daaraan kunnen ande-
-

re gebieden worden toegevoegd. 

Het ligt in de bedoeling aan deze landen alle mogelijke hulp te 

verlenen, die tot een menswaardiger bestaan van de bevolking aldaar 

kan bijdragen. Allereerst wordt hierbij gedacht aan medicinale hulp. 

Dat dit humanitaire doel echter in wezen ondergeschikt is aan 

het politieke oogmerk, te weten het bevorderen van een revolutionaire 
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situatie en het zo mogelijk geven van politieke leiding daaraan, 

bleek wel uit het verdere betoog van Ferares. Ten aanzien van Ethio

piG merkte hij o.a. op, dat een aantal buiten dit land studerende 

Ethiopiërs, die in hun moederland een revolutie trachten te ontkete

nen, hem vanuit Djiboeti verslagen van hun activiteiten hebben toege

zonden, met het verzoek deze midd-:,ls de ;'bekende adressen :ï over de 

wereld te verspreiden. Gezien de hoge verzendkosten zag Ferares zich 

echter gedwongen dit verzoek niet te honoreren. 

Ook sprak hij nog over steunverlening aan Afrikaanse gebieden 

in de vorm van een internationale brigade. Hoewel hij weinig mogelijk

heden tot realisering van zo'n plan zag, zou het propageren daarvan 

z.i. een belangrijk shock-verwekkend politiek effect kunnen hebben

Behalve Ferares bestaat het voorlopig bestuur van het genoemde 

comité uit de volgende personen: 

mej. J. Goffree (29- 1-1910) - trotskistisch sympathisante 

mevr. Lankhorst-Roolker (24- 2-1918) - pacifiste 

H, Riethof ( 1- 4-1941) - trotskist

M. Poons (13- 5-1902) - dissident communist

r�. van Nobelen ( 17- 3-1920) - dissident communist.

Commentaar 

Het lijkt erop, dat de trotskisten h.t.l., na het wegvallen van de 

actiemogelijkheden in Algerije als Bevolg van de regeringswisseling 

aldaar van medio 1965 en na de daarop gevolgde periode van non-acti

viteit, met de oprichting van dit actiecomité een nieuwe impuls aan 

huo werkzaamheden op het onderhavige terrein willen geven. Of ze in 

deze opzet zullen slagen, moet worden afgewacht. Gelet evenwel op het 

resultaat van soortgelijke activiteiten in het verleden, zal deze ac

tie wellicht evenmin veel succes oogsten. 

24 november 1966. 
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