
ETKET  BESCHOUWINGEN OVER DE 
CUBAANSE REVOLIJT IE ; 

1. 	De factor ,die beslissend is geweest bij de vernietiging 
van de:feodaal-kapitlistiscbe en imperialistische struc-
turen op Cuba en dit In het afgelopen jaar omgevormd heeft 
tot in een feitelijke ai'beidersstaat,is de econoniische,di-
plomatieke en militaire hulp van de ar'beidersstaten,de Sow-
jet Unie en van China in het bijzonder. 

Deze hulp heeft het onmogelijk gemaakt,dat alle maatrege-
len-en pogingen van het imperialisme om het proces van re-
volutionnaire omvorming van het land tegen te houden,en het 
regiem omver te werpen,konden gelukken.Deze hulp heeft juist 
de va--. i-. eigen aard zijnde Jacobijnse leiding van de Cubaanse 
revolutie aangemoedigd om zich bewust op de arbeiders- en 
boeren-massats te steunen en voort te gaan,cndan1 	de steeds 
actiever en openlijker vijandschap van de Cubaanse boirgeoi. 

De economische hulp van de srbeidersstaten (het opkopen 
van de Cubaanse agrarische. producten en de voorziening van 
het land met. verbruiksgoederen) heeft tot op dit moment de 
economische blokkade,die door het imperialisme is uitge-
vaardigd,gebroken en bevordert de pogingen tot. industriali-
aatie van het land-De diplomatieke hulp en in hêt bijzonder 
de militaire hulp van de aI'beidersstaten,in de vorm van 
wapenleveranties van alle soorten,de bescherming -die de 
Som iet-Unie heeft aangeboden met atoomwapens in gevel van 
een aanval van het Amerikaanse imperialisme,hebben tot op 
dit rnomnt de opzet verhinderd van ditzelfde imperialisme  
om de Cubaanse brandhaard zo snel mogelijk te doven,die 
zich over geheel Zuid-Amerika dreigt uit te breiden. 

2 Behulp van de srbeiderssteten,onafhan]lijk van zijn 
redenen is op dit moment een feit,waarvan men de grote 
mogelijkheden kan afmetenaan het Cubaanse geval-Hij toont 
beter an dan met welke ändere maatstaf dan ook,de ont-
wikkelirg van de krachten van de revolutie ten nadele van 
het imperialisme. 

.De Cubaanse revolutie heeft in een klein land overwonnen 
in de oriiddellijke nabijheid van het Amerikaanse imperia-
lisme en gelegen in een van de meest 'vitale gebieden voor 
dit imperialisme Zuid-Amerika. 

Voor de eerste maal en tot grote algemene verbazing 
heeft de Sovijet-Unie niet een tweede rangs macht met zijn 
raketten bedreigd,m;wat de Verenigde Staten,die dit heeft 
moeten slikken zonder reageren. 

Dit zijn gebeurtenissen met een historische betekenis. 
De wijziging in de houding van de Sowjet-Unie met betrek-
king tot koloniale zaken en het Amerikaanse imperialisme, 
welke dateert vanaf het moment van de mislukking van de 
topconferentie in Mei 1960kan slechts verklaard orden 
als zijnde de uitdrukking van de enorme druk van. de groei-
ende revolutionnaire krachten in de wereld op de opportu-
nistische en rechtse vleugel van de Sovjet bureaucratie. 
De Russische bureaucratie in zijn geheel ondergaat en 
weerspiegelt zich in zijn nieuwe internationale politiek, 
de spectaculaire opgang van de revolutionnaire krachten 
in de koloniale gebiede--(1,die ven de arbeidersstaten en 
zelfs van dieven de ontwikkelde kapitalistische landen, 
welke groeiende economische moeilijkheden ondervinden. 
(Nieuwe ernstige recessie in de Verenigde Staten, crisis 
van de dollarvertraging van de Europese productie) 
Aan de andere kant heeft de tegenstelling tussen de USSR 
en China op koloniaal gebied het Kremlin enorm beinvloed. 
De Chinese leiding,hoewel bureaucratisch,is enorm, veel 
dichter hij zijn revolutionnaire basis in China zelf en 
in de revolutionnaire koloniale gebieden in het alge-
meen. 



De sympathie voor China in de koloniale landen heeft zich 
in de laatste jaren ten koste van de Sowjet-bureaucratie 
ontwikkeld-De inspanning,die het Kremlin zich thans ge-
troost voor de bescherming van de koloniale revolutie, 
eerspiegelt de druk,die het ondergaat van Peklng4Deze 

druk duurt voort.De meest duidelijke uitdrukking van deze 
druk en het meest belangrijk voor zijn practische conse-
kwenties op de vleugel van Chroetsjef in de internationale 
stalinistische bureauc.ratie,is de inleiding van de resolu-
tie van de"top conferentie" van communistische partijen, 
vaer de idee gelanceerd werd om te strijden tegen 'de uit-
voer van de contra-revolutie" en van een meer critische 
houding ten aanzien van de koloniale bourgeoisie-Dit kan 
een actieve steun betekenen aan de revolutioimaire bewegin-
gen,inbegrepen de militaire bescherming tegen de imperialis-
tische interventie-Natuurlijk zal men in het geval,war de 
nieuwe houding van de bureaucratie bevestigd wordt,ondanks 
afwijkingen en zekere beperkingen moeten vaststellen, dat 
het hier gaat om gebeurtenissen met onberekenbare histo-
rische gevolgen,waarui-b men alle conclusies en consekwen-
ties moet trekken,inbegrepen die op het gebied van de 
onLwikkeling in de arbeidersstaten zelf. 

. Het meest tekenende voorbeeld,dat de diepte en de werke-
lijke draagwijdte van al deze historische wijzigingen aan-
gaet,die zich in 1960 hebben voorgedaan,blijft : DE CU-
BAANSE. REVOIUT  1 I. 

Verder, profiterend van de actieve hulp van de arbeiders-
staten,consolideert de revolutie ziçh  en zij kan niets an-
ders betekenen,dan het begin van de Zuid-Amerikaanse revo-
lutie,in het meest vitale gebied voor het Amerikaanse im-
perialisme. 
Dit effect van de Cubaanse revolutie zal nog veel gro-

ter en explosiever worden, indien men er in slaagt een voor-
beeld te geven bij de oplossing van het agrarische vraag-
stuk en de snelle industrialisatie.Bovendien een voorbeeld 
geven van een werkelijke socialistische democratisering en 
een staatsapparaat opbouwen op basis van democratische co-
mit's,dat wil zeggen dat zij alle revolutionnaire politie-
ke tendenzen omvatten,eventueel via partijen tot uitdrrjk-
king gebraeht,of vrij in één partij uitgedrukt (in het ge-
vl er politieka overeenstemming tussen hen bestaat). 
liet begin van de Zuid-Amerikaanse revolutie,in het geval 

van een geconsolideerde Cubaanse revolutie,vrp1aatst zich 
automatisch het centrum van de internationale spanning 
naar dat gebied en begint de laatste fase van de strijd met 
het imperialisme. 

In dit geval,waar de rnbgelijkheid,die zeker nog proble-
matisch is,aanwezig is,waarin. het Amerikaanse imperialisme 
gedwongen wordt om niet te kunnen ingrijpen op Cuba,bete-
kent dit,da-bde krachtsverhouding zich handhaaft en zich 
versterkt ten gunste van de revolutie en het Amerikaae 
imperialisme naar zijn-snelle en niet te stuiten ondergaan 
gaat. 

Maar het schijnt natuurlijk altijd gewaagt om ons te 
baseren op zulk een variant van de ontwikkeling in de we-
reld-situatie, een varia nt,die de meest optimistische is. 
Een belangrijk deel speelt zich in ieder geval af op Cuba. 
Ons bewust van dit ±'eit,moeten wij in Cuba een maximum van 
onze kaçhten inzetten om een gelukkige ontwikkeling van 
de Cubaanse revolutie te bevorderen. In geheel Zuid-Amerika 
(en ook in de Verenigde Staten zelf) moeten wij de actieve 
verdediging van de Cubaanse revolutie organiseren en in 
een eenheidsfront alle strijdbare anti-imperialistische 
krachten verenigen,verder alle revolutbnnaire krachten 
(vakbonden,partijen en studenteri),die strijden voor 
normale diplomatieke en handelsbetrekkingen met Cuba.Wij 
moeten 	de overwinningen van de Cubaanse revolutie 



-3- 
populariseren en de militaire verdediging organiseren in 
geval van een imperialistische aanval (Tiiternationale Bri-
gades).Maar natuurlijk is de beste bescheriing van de Cu-
baanse revolutie de uitbreiding van de revolutie in Zuid-
.merika middels de gecombineerde strijd van-het proletari-
aat en de kleine radicale burgerij in de steden,met boeren-
opstanden ende actieve Organisatie van de querillastrijd. 

Januari 1961. 	 P. M. 

Aan 
Z.E.de Minister van Justitie 	 - 
te t s_Gravenhage. 

Op 10 Februari j.1. is de negende maand ingegaan 
van het voorarrest van Michel Raptis en Sa1.San- 

• teh,die vorig jaaIJuni werden gearresteerd in 
verband met hun hulp aan de Algerijnse vrijheids-
beweging de F.L.N. 

Met deze negen maanden-voorarrest is de uiterste 
termijn r.imschoots verstreken,die in het alge-
meen noodzakelijk is voor een vooronderzoek. 

Tijdeis het vooronderzoek is verschillende ma-
len door justitiele autoriteiten vèrklaad,dat 
-in deze zaak zeer nauw samengewerkt wordt tus-
sen de Nederlandse justitie en o.a. het-Franse 
Deuxieme Bureau. 

Het voortduren van de voorlopige hechtenis van 
R8ptis en Santen doet denken aan deadministra-
tieve gevangenschap,die in Frankrijk en Algerije 
wordt opgelegd aan Algerijnse vrijheidsstrijders. 

Indien de arrestatie van Santen en Raptis op grond 
van, criminele misdaden was geschiedzou de justi-
tie zeker in staat zijn geweest om in enkele maan-
den het schuldbewijs te leveren. 

Nu dit alles niet het geval is,is het vrijwel 
zeker,dat SantenenRaptis om politieke redenen 
gevangen worden gehouden-Deze gang van zaken is 
in flagrante strijd met de Nedex'lanse rechtsrior-

- men. 

0ndergetekerden dringen er met de meeste klem op 
a.an,dat Michel Raptis en Sal Santen onmiddellijk 
op Vrije voeten worden gesteld al o± net in af-
wachting van een nog volgend r'penbaar proces. 

Ds. N.v. d.een,Zaandam 
Pro±.Dr.F.de Jong Edz. ,A 'dam 
Dr.KStrijd, 's-Hertogenbosch 
Dra. M.Lindenburg,Delft 
Mr. J . Rugge C+roningeh 
Dr.J.B.Th.Hugenholtz ,Zeist 

Prof.N.A.DonkersloOt,A dam 
DrK.L.Roskam,-A-rBsterdam 
MrE ,Weijgers ,Arnsterdam 
M.Ferares,Amsterdam 
Ds .W. Barnard ,Ams terdam.. 
Dr. P.J.Meertens ,Ârnterdam. 

FROT ESTRT OVERAL VÏÂR IIT MOGE LIJK 
]E TEN HET WJTJETJRIG VASTHOUDEN 
VAN ONZE KLFADEN RA.PI TS EN SANTEN. 



RPTTS -SANT-EN COMI2A 	 .Amsterdam, 25 1\jlaart 1961. 

Heden, 25 Maart 1961,hebben. buiten de leden van het 
comit 574 personen de brief ondertekend,die gericht is 
aan de Minister van Justitie,waarin gevraagd wordt om de 
oxmiddeflijke invrijheidsstelling van Raptis en Santen,al 
o± niet in afwachting van een nog volgend openbaar proces. 

Onder de ondertekenaars bevinden zich de. volgende-per- 
sonen : Prôf.r.J.Presser,Prof.K.van 't Reve,Prof.Dr.J.de 
Graa±',Frof.Dr.F.J.J.Buytendijk,prof.C.van Eesteren, 

H.J.Lan]iorst,lid van de Tweede Kamer,A.A.Redeker, lid Svfl 
de gemeenteraad van Amsterdam, 

De gehele redactie van "Propria Cures",E.G.Kwik,FI.G.Surie, 
J.van Tijn,P.Verstegen,M.IÇoeaen,Ties Prakken, 

Ir.A.E.Bosrnan (Baarn),Ir.G.Beljers (Eindhoven),Tv.G-.P. Itt-
man (Eindhoven)-, Mr.A. M.Wieringa-Huisho±' (Ha a riem) , Dr.W. G. L. 
Wieringa (Haarlenr,G.J.sorgdrager,arts (Haarlem),Drs.Th.Braaf' 

{Eindhoven),Dr.W.J.Jong 
Eindhoven),Ds.A.G.van Gilse (Eindhoven),Drs.H.Zeilmaker 

(Heemstede),P.Visser (Herv.Pred.te 
Apeldoorn),Drs.Â.F.Willebrands (Âmsterdam),Ds.N.J.M.Hoogen-
dijk (Muiderberg),Dr.D.A.de Graaf' (Göes),Ds.N.Fadt (Lunte-
ren) ,Ds.R.v. 't Linderhout (Lekkerkerk),Mr.J.den. Tex (Leusden), 
Drs.M.Broekmeijer (Amsterdam),J.B.Meijer (tandarts - Amster-
dam),Dr.G.J.Geers (Groningen) Ga.A.J.Hulshof'f Pol.arts (De 
Steeg),Ir.G.A.Zandstra (Doorn5,Dr.H.Bongers (Bilthoven), 
G. Lans (Herv.Pred.Ârnsterdsm) Dr.H. de Jonge (Geertruidenberg), 
P.Celij,ondei'vijzer (De Bilt,S.Gosselaar,ondexwijzer (Hul-
zen),G.A.van Oorschot (uitgéver),J.C.van Veen (Hrv.Pred. 
Bilthoven), 

29 medewerkers en bezoekers van het Triternationaal Instituut. 
voor Sociale Geschiedenis,të Amsterdam, 

Een groep medewerkers van het Rusland Instituut van de 
Universiteit te Amsterdam, 

Bestuurders en ledenvan P.v. d.A. ,Politeia,P.S.P. ,E.V.C., 
Socialistische Werkers Paj (H.Gortzak,Sjef Pieters, 
R.Rutgers,Ii.Hoogen),A.v.d.Berg,.secretaris O.V.B. ,C.Ouster-
wijk.,voorz.O.V.B.lÇouwvak,L.van Os,secr.O.V.B.Verkeer,G.de 
Vaik,secr.O.V..B.Mijnwerkers,J.Koning,Yoorzitter O.V.B. Zee-
varenden,bestuurder K.Gardenier,K.SlabbekoOrfl,adm.A.F.Ste-
kelenburg Kwawegen, 

Een groep stenograven en andere medewerkers van "Het Vrije 
Volk" te Amsterdam, •. 	 - 

De eduwen van de gef'usillee.rde leiders van de R.S.A.P. 
W.H.Sneevliet Draayer,M.Dolleman,Mater,M.Barten Oosterbaan, 
}I..J.Schrief'er Hoef man ,. 

K.- van Boeschoten,Iiein .Herbers,Meia Albarda,Helen Bielke, 
W.Bongers Heroma,.Otto Sterman,Jan W.Jacobs,Herman Kruyt, 
Fons Herrnans,Rïa de Xorte,Gé Nabrink,Albert de Jong,B.Lute-
raan,A.vsn Eolhuis,C.Houwaard,J.Engels,Maria Snethiage, 
F.Alme,D.Schilp. 

HET c OM]I[T, 
Ds.N.v.Ïeen-
Pof'.Dr.F.de long Edz. 
Dr.Kr.Strijd 
Dra . M. Lindenburg 

Mr.J.Rugge 	Mr.E.Weijgers 
Dr.J.B.ThHugenhöitz M.Ferares 
Dr.K.L.Roskam 	Ds.W.Barnard 
Prof.N.Â.Donkersloot Dr. P.J.Meertens. 



DE VERANDERINGEN TiN DE •SOWJTllT-TJN]IL 

In de laatste maanden hebben zich in de Sowjet-Unie 
veranderingen gemanifesteerd,die slechts een zeer beperk-
te indruk geven van de enorme beweging, die zich onder het 
oppervlak van .de Russische maatschappij aan het ontwikkelen 
is. 

De ,veranderingen hebben als algemene tendens een de-
mocratisering van de staatsorgenen,de partij en het Open-
bare leven. 

Als eerste oorzaak van deze verandering dient gezien 
te worden degrote invloed,die de gebeurtenissen in de 
koloniale landen en China uitoefent op de Russische massa's. 
In de Lveede plaats v.erplicht de noodzaak van grote tech-
nische. ontwikkeling de Russische leiders tot bestrijding 
vsn zekere vormenvan bureaucratie in het industriele 
apparaat. 

Het scheppen van vrijere mogelijkheden bij weten-
schappelijk onderzoek,zowel als de plaatsvindende discussie 
over literatuur,muziek, architectuur en schilderkunst,wijzen 
op een intelligenter beheer door de Chroetsjewistische bu-
reaucratie in vergelijking met de vroegere Stalinistische. 

De.derde oorzaak van de democratisering is de slechte 
toestand,waarin de landbouw zich bevindt-Men kan rustig 
stellen,dat de bôeren de gedwongen collectivisatie en alles 
wat er aan vast zat onder Stalin,nog steeds niet zijn ver-
geten. 

DE POL IT IEKE OORZAAK. 

De politieke consequenties van de "top" conferentie 
van 81 communistische partijen,die vorig jaar herfst in 
Moskou werd gehouden,zijn nog niet te-overzien. 

De interne strijd tussen de verschillende groepen van 
partijen gaat voort-Bekend is gewörden,dat zich drie groe-
pen hebben gevormd.,t.w.een groep o.l.v..China,waartoe beho-
ren de partijen in Indonesie,Birma,LMalal&a,Thafland,Au-
stTalie en Albanie.Een tweede groep o.l.v. de U.S.S.R. en 
verder de Europese communistische partijen en ten slotte 
een middengroep,bestaande uit Japan en Zuid-Vietnam. 

De verklaringen,die na de conferentie werden af ge-
legd,'bewijzen,hoegrootde druk is geweest (en nog is) 
van de partijen uit. Az.ie.Nast de bekende verklaringen 
over"vreedzame coexisten-bie,is er een nieuw element 
gekomen,n1. ?het zonder terughouding ondersteunen en 
aanmoedigen. van alle bevrijdings- en onafhankelijieids-
oorlogenu.In een aflevering van het theoretisch tij-
schrift Hommunistttdat in Januari j. l.verscheen,werd een 
redevoering afgedrukt van Chroetsjef,waarin hij o.a. 
zegt : tdat tijdens de conferentie van de 815deze par-
tijen zich hebben opgemaakt om met hun machtige legers 
eensgezind en vol vertrouwen op te marcheren naar het 
doel het planten van de communistische vlag op alle 
delen van de aardbol!' en verder lWij zullen dit doel be-
reiken.door het vormen van een verenigd front,mogelijk 
door parlementaire actie en als de heerseide klasse zich 
verzet,door geweld en burgeroorlog. 
•. Zonder de betekenis van deze. uitlatingen te onder-

s.chatten,dienen wij toch vast te stellen,dat de politiek 
van de Ohroetsjevistische bureaucratie evenzeer een zig-
zag lijn volgt als het met die van Stalin het geval was. 
Terwijl aan de ene kant van de zig-zag lijn hulp aan de 
Cubaanse revolutie,het zenden van wapens naar Laos en de 
aanbieding..van hulp aan de Algerijnse revolutie (na zeven 
jaar J )staat,zien wij aan. de andere kant de houding,die 
de Russen t.a.v. de Congo hebben ingenomen.Zij hebben in 
feite de terugkeer van de imperialisten,onder de dekking 



van de U..N.O» mogelijk gemaakt-Als gevolg van de vreedzame 
coexistentie politiek tegenover de Amerikanen, zijn de Rus-r 
sen mede verantwoordelijk voor de uitmoording van de Congo-
lese leiders en de Balubats  door de Belgen,Tsjombe,kalondji, 
Kasavoeboe en Mobutu .Ook de ondersteuning van de militaire 
dictatuur van Soekaro - Nasution in Indonesië met uitgebrei-
de 'wapenleveranties op het moment,dat de P.K.I. practisch 
lamgelegd is,toont de dubbelhartigheid van de Russische po-
litiek. 
:. De hulp aan de koloniale revolutie in een aantal lan-

den vloeit uit een dubbele noodzaak voort.Tnde eerste 
plèats om het voor de Russen gevaarlijke opdringen van de 
Chinezen bij te houden en vervolgens om binnenlandse re-
denen-Hoe zullen de Russische arbeiders oordelen over lei-
ders,die 24 uur per dag over }JIarxisme-Leninisme praten,doch 
in de practische politiek de koloniale volken aan hun lot 
overlaten..Eovendien kan de Russische bureaucratie het zich 
niet veroorloven deze volken aan hun lot over te laten. 
Wi.leven in een tijd van opgang van de vereldrevolutie. 
Vôor de tweede 'wereldoorlog, in een neergensperiode van de 
arbeidersbeweging,kon Stalin zich veroorloven hët Duitse 
en Spaanse .proletariaat te verraden-Thans voltrekt de 
revolutie zich niet in een geisoleerd land,doch.hele con-
tinenten zijn.ixi beweging.Het meest dodelijke .gevaar,dat 
er voor de Rusische bureaucratie bestaat,is het ontstaan 
van socialistische steten,die niet onder zijn controle 
staan. 

DE INTERN-1E LRT IJ-DECRAT  1 kl. 

Hoe. groot de druk op debureaucratio in Rusland is, 
bewijst de voorbereiding van het 22ste partij-congres, 
dat in October 1961 zal worden gehouden. 

De verandeningen,die voorgesteld. 'worden in de sta-
tuten van de partij,zijn belangrijk. 

Terwijl de afdelingen 1 afgevaardigde op 5000 leden 
naar' het 20ste congres zonden in 1956,was  dit aantal op 
het 2lste congres in 1959 gedaald tot 1 afgevaardigde op 
6000 leden. In 1961  zullen de afdelingen 1 afgevaardigde op 
2000 leden naar het congres zenden. 

In 1959 'waren er 1300  afgevaardigdeli vn de 8 milli-
oen partij-leden-In 1961  zullen er 4000 afgevaardigden 
zijn.Binnen het Kremlin zullen deze afgevaardigden in 
een nieuw te bouwen congres-paleis deelnemen aan de dis-
cussies,oals nimmer meer sinds het aan de macht komen van 
Stalin is geschied. 

DE RCONOMISCHE OORZA!UJN. 

Dat de behoefte van de economie en de wil van 'de mas-
sa !s  ten grondslag liggen aan de democratisering van het re-
giem,blijkt duidelijk. uit da redevoefing,die Chroetsjef op 
2 Februari j.l. gehouden heeft tijdens een vergaderingvan 
het centraal comité van de Ukrainse communistische partij. 

Hij verklaarde o.
' 
 a. 	"De leugenaars en de vervalsers 

zijn de ergste vijanden van het 'regiem-De communistische 
moraal moet versterkt worden-Men moet allen,die de mars naar 
het communisme tgenhouden,uitschake1enDe plattelandseci-
nomie moet georganiseerd worden.Er zijn geen irnpodutieve 
kdlchozen,er zijn alleen - improductieve mensen-ER MOET EEN 
KOLCHOZ DEMOCR.ATTI DSTEID WOFDEN".(ondei'str.van ons.) 

Ohroetsjef,bureaucraat als hij ±s,heeft zeer juist 'be-
grepen,dat de mislukkingen in de landbouw'en gevolg zijn 
van het ontbreken van de democratie in de agrarische eco-
nomie.(}ietzelfde geldt voor  China.) 



De ontwikkeling van de technieç,met de daarbijgepaard 
gaande uitbreiding van het industriele..proletariaat (momen-
teel 140 millioen industrie-arbeiders tegenover ± 60 mil-
lioen boeren) en de eisen tot verhoging van het -levenspeil 
van, het proletariaat,dwingt tot grotere productie van voed-
sel en consumptie-goederen.Het is een circelgang,waaraan de 
bureaucratie niet kan ontkomen-De ontwikkeling van de tech-
nieken de uitbreiding van de voedselvoorziening dwingt de 
bureaucratie tot democratisering.Groter productie en vooral 
verbetering van kwaliteit zijn slechts te verkrijgen met 
arbeiders en boeren,die een ander loon krijgen dan honger-
loon en politie-dreiging.Dc mislukkingen in de landbouw zijn 
een gevolg van bureaucratisch wanbeheer en lijdelijk verzet 
van de kolchoz-boeren. 

Met het instellen van EEN kolchoz democratie zal een 
eerste stap gezet worden op de weg naar de democratisering 
van de economie.Deze ontwikkeling geeft reden tot gematigde 
vreugde. C-ematigd . daarom, omdat het instellen van =N kolchoz 
democratie zeker no- niet betekent het HERSTJTT van de 
boerencontrolë op de agrarische productie. In de mond van 
Chroetsjef betekent EEN kolchoz democratie hoogstens het 
recht van een beperkte kritiek op slechte werkme'aode.Waar 
echter de eerste stap gezet wordt,zal deze kritiek niet 
binnen het keurslijf blijven.,waarbinnen de bureaucratie hem 
houden wil. 

In de industrie staat het er niet anders voor-De abso-
lute noodzaak om de productie te verbeteren in omvang en in 
kwaliteit,stelt ook hier de democratisering aan de orde. 
Bekneld tussen de machten van de koloniale revolutie en de 
naar democratisering dringende sowjetinassas is de sowjet-
bureaucratie de eindfase van zijn bestaan ingegaan-De ont-
wikkeling zal niet rechtlijnig zijn-De bureaucratie zal 
zich met alle kracht verzetten tegen de dreigende onder- 
ang.In zijn wanhoop zoekt hij een nieuw compromis met het 

1\.merikaanse imperialisme,dat echter zelf geteisterd door 
de koloniale revolutie en binnenlandse moeilijkheden de 
kracht niet meer ken opbrengen,die het in 1945 bezat. 

DE VREEDZAME C0XESTENT. 

De verklaring van Chroetsjef,die wij boven aanhaalden 
inzake "het breken van het verzet van de bourgeoisie door 
geweld en burgeroorlog,indien dit VERZET DOOR PkRLEt'TTAIRE 
ACTIE NIET KAN WORDEN GEBROKENfl,js in wezen reformistisch. 
Nimmer heeft de bourgeoisie afstand gedaan van zijn klasse-
voorrechten door middel van een parlementaire actie. 

De wereldgeschiedenis kent het kiasieke voorbeeld van 
de Spaanse revolutie

' 
 die ontstond nadat de bourgeoisie in 

het parlement in de minderheid was gekomen,zich militair 
ging verzetten tegen de meerderheid........; 

Het is niet onze bedoeling om stelling te nemen tegen 
het.op revolutionnaire wijze gebruik maken van de parlemen-
taire trïbune,maar wel tegen het door Ohroetsjofgeste]de 
alternatief. 	 . 

Lenin viel in zijn brochure '"De linkse stroming" de 
"linkse" communisten aan, omdat 	zidi verzetten to 
ELKE parlémentaire deelname.Lenin zag deze deelname als 
een noddzakelijk kwaad-Hij had echter nimmer de illusie, 
dat via het parlement de macht kon worden veroverd. 

Men leze wat hij schrilft (pag-38  uitgave Pegasus 1933) 
"GIJ (DE LINKSE CODiTï) ZIJT 1/ERPLICHTNIET T0] }]XP 
Pi 31 DER MASSA 'S , NIET TOT HET P 31 DER ACHTERLI= LAGEN  
DER  KLASSE AF TE ZAKID.AT  VELT NIET TE BETWTEN.GIJ 
ZIJT VERPLICHT,HEN DE B-£2TIME WARHE'ff) TE ZEGGEN.G1T Z= 
VERPLICHT;KUN BURGERLIJK DE1VDCPLAT ISCKE EN PARLEMENTAIRE 
VOOROORDELEN, VOOROORDELEN TE NOEIVIEN- 11  

Tot zover Lenin-Duidelijker kan het niet. 
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Dë achterlijke lagen der klasse hebben burgerlijkrdemocra_ 
isch.e, vooroordelen.En Cltroetsjef ? Als hij zegt,dat het 

mogelij1,is,crn de macht van de bourgeoisie te breken mid-
dels ht parlement het burgerlijk democratische parlement, 
isdat dan iets anders dan het hebben van vooroordelen op 
dezelfde ijze zo als de meest achterlijk en burgerlijke 
lagen .78n het proletariaat die hebben ? - 

In baat en revolutie"  (Uitgave Pegasus 1946 b12.40) 
zeg-t Le ni 	NUM EE'T W  1 IJEKEURIG PARLEIENTAIR lAND, 
VAN AMJ IK TCT Z 'ISERlAND ,VAN FRANKRIJK TOT EE LAND  E . 
Dl 	 USTAjT.SZAINH WORDEN ACHTJR DE SCHERMT Â]GE-. 
DAN,WOF?DEH DOOR DE DEPARTENT'T,KTSElARIJEN EN STÂ1T. 
VERRICHT. 'T DE  PARIEMEI4NTEN WORDT STCHTS GEKLETST MET BEP 
DOEL Q HFT IIIDJNVOUDIGE VOLK' TE BEDRI." 

In micdeis deze coege's wil Ohroetsjef de macht van 
de bouroisie breken 

Azien van het Spaanse voorbeeld,dat wij boven gaven, 
zouden Ivij wel eens willen weten mat Chtoetsjefs raad is aan 
de IiaIcnessche communisten,die over bijna 	millioen stem 
men besc.aik.en tijdens de laatste verkiezingen-Het parle- 
mont 	rede daarom buiten werking gesteld.Volgens de Rus- 
sische loiderzou thans de macht van de bourgeoisie met ge-
weld gebroken moeten worden-Het tegenovergestelde is het 
gevalMet enorme wapenleverenties wordt de positiè van de 
militair -  dictatuur versterkt,wapens,die in de eerste plaats 
tegen de rbeiders en boeren zullen worden gebruikt,ais zij  
de macht :ouden proberen te grijpen. 

Terecht is de Russische politiek t.o.v.de bourgeoisien 
in de koloriale landen door de chinezen becnitiseerd en het 
is te hopen.,dat de Aziatische conrnunistische partijen,dië 
Z -1ch,in. 	 aan de zijde hebben gesrJ- aard van Chinade 
enig mogelijke conclusie zullen trekken,die er te trekken 
valt,nlo snel als maar kan overgaan tot het vestigen van 
aibeid.3rs- en boerenregeringen in hun laûden. 

De sterkste wapens zullen daarbij zijn; het onteigenen 
van b-en buitenlandse kapitalisten en de agrarische 
hervnrin,waardoor de enorme massa's landloze boeren zich 
aan de zijde van de revolutie zullen scharen,en hun neutra-
listische regeerders over de kling zullen jagen. 

Het zal een les voor chroetsjef zijn als hij constateert, 
dat deze massa's geen parlementaire illusies hebben* 

In. Europa en. Amerika liggen dè zaken helaas anders. 
Daar worden de arbeiders door .hnn reformistische en - stalinis-
tische leiders van, het slag.Oflenhauer,G-aitskell,Thorez, 
Togliattin De Groot gesterkt in hun parlementaire voor-
oogdelen.Wat daarvan het gevolg is,heeft de stalring in Bel-
gig bewezen.Door slechts het aftreden van de regering Eijs-
kens en de intrekking van de Eenheidset te vragez.,hebbefl de 
staliniston en reformisten de arbeidersactie in de poel van 
de burgerlijk parlementaire democratie vei'dronken.Ket ont-
breken van een revolutionnaire leidfl.g en een duidelijk prO- 
gram,weariii de noodzaak van de vorming van een arbeidersre-
gering werd geoteld,heeft het leven van de Belgische bour 
geolsie voorlopig weer gered.Van• de reformisten kan men niets 
andere 1er7:3chten,meer van de secretaris van de C.P.S.U. en 
zijn vrienien aan het hoofd van de communistische partijen 
in Europa,zou men mogen verwachten,dat zij niet alleen 
parlen'entaire vooroordelen,vooroordelen noenu ,maar boven- 

dien,det zij de arbeiders de bittere waarheid zeggen omtrent 
de onrncgelijkheid,de macht van de bourgeoisie te breken 
binnen het raam van de burgerlijk parlementaire orde.DoOr 
dit achterege te laten,bereiden zij nederlagen en teleur-
stellingen voor van de arbeidersklasse en wordt deze in 
werkelijkheid uitgeleverd aan de reformistische parlemen-
tariers,'wier beroep het in,de arbeiders te bedregenDit 
alles geschiedt. onder het mom van "vroodzme coexistentie." 



Ondanks dit geknoei,moet men verheugd zijn over het 
nieuwe element in de Chroetsjevstische politiek na de con-
ferentie in Moskou.Dit element is volkomen in strijd met 
het "vreedzame coexistenti&' geklets 

Wij zijn optimistisch voor de toomst,omdat wij weten, 
dat deze veranderingen tot stand zijn gekomen,door de revo-
lutionnaire strijd van de massa's in Azie,Afrika en Zuid-
Amerika. 

Wij zijn optimistisch,omdat wij weten,dat wat voor 
mogelijkheden het imperialisme nog heeft en hoe de duike-
lingen van Chroetjef c.s. ook mogen zijn,de toenemende 
omvang van de wereldrevolutie-niet is te stuiten 

Het is de hoogste tijd,dat de arbeidersklasse in de 
hoog ontwikkelde kapitalistische landen zich spiegelen aan 
destrijd,die de volkeren in de koloniale en semi-koloniale 
landen voeren voor het welzijn van de gehele mensheid 

Zij schrijven een nieuw hoofdstuk in de wereldgeschie-
denis,een hoofdstuk waarin het mensworden van millioenen 
slaven wordt beschreven. 

Dat is de echte waarheid. 
- 	 1 Maart 1961. 

P.S. In de laatste dagen is' bekend geworden,dat ook in 
China nieuwestappenzijn gezet op de weg naar liberali-
sering, van liet regiem. In.,  het blad "De Rode Vlag" is een 
artikel verchenen,waerin o.a. staat Wetenschappelijke 
waarheid heeft niets te makefl met dogma-Marxisten mogen 
critiek niet vrezen". 

De overscha-tting van de industriele mogelijkheden 
en de mislukkingen in de agrarische sector en zeker niet in 
de laatste plaats de zich onLwikkelde kolniale revolutie 
zijn niet vreemd' aan het in ere herstellen van de theorie 
van Mao (1957) "Laat honderd bloemen bloeien, laat honderd 
denkrichtingen concurreren." 

M.PABLO. 

 

DE BEVE. ]JD ING DER VROUW. 

   

(Ht hieronder volgend artikel was door kameraad Pablo 
voorbereid voor zijn arrestatie,maar hij heeft niet de tijd 
gehad het zijn uiteindelijke vorm te geven.Zod.ende publi-
ceren vn..j het in de vorin,waarin wij het hebben aangetroffen.) 

Wat hier volgt zijn eenvoudige gedachten,die slechts een 
algemene lijn aangeven over het vraagstuk 

-
van - de vrouw,Van 

het gezin en van de kinderen ; het is in geen .- enkel opzicht 
een uitputtende studie over het vraegstuk.Zodoende is het 
onverni  jdelijk, dat sommige begrippen wellicht sche.natisch 
zullen schijnen,doordat zij voorbijgaan aan noodzakelijke 
nuances en verduidelijkingen. 

- De gevoeligheid ten, aanzien van de behandelde vraag-
stukken is groot,evenals de verwarring-Bepaalde'van déze 
vraagstukken zijn taboes;waaraan men niet durft te raken, ook 
in de'ki-'ingen der avant-garde-En toch is de geschiedenis van 
het menselijk denken over deze vraagstukken rijk aan stout-
moedige ontwikkelingen ; zo stoutmoedig als de economische 
en culturele voorwaarden' van ieder tijdperk veroorloven. 

Men kent de ideeen van Plato over de sociale opvoeding 
der kinderen,Vanaf de 17e eeuw beginnen vooruitstrevende 
denkers ,zich ernstig bezig te houden' met de vraagstukken van 
de vrouw,het gezin en de kindei'en.Men voelt reeds het nade-
rende einde van de patrierchale familie en de vooruitstre-
vende verandering van deze instelling. 

Men kent eveneens de vooruitstrevend ieeen van de 
Encyclopedisten over dit onderwerp ; id.eeen,die de wetgeving 
inde eerste jaren van de Franse revolutie heel sterk hebben 
beinvloed. 
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•Wat. kende de 19e eeuw 'niet naast de reactionriaire 
ideeen van een Proudhon, een grote nte van stoutmoedigheid 
in denkbeelden van een Poürier,van een Owen,van een Flora 
Tristan, om maar te zwijgen van Saint-Simon en de plelade 
(di. een groep van + zeven dihters),van feministische 
vrouwen,George Sand,Ïad.de Steel enz. 

De marxistische beweging herneemt en verbreedt,vooral 
met Engels,de meest revolutionnaire elementen in het den-
ken over deze vraagstukken. 

Eet hoogtepunt van deze beweging ligt in de wetgeving 
in ,de eerste jaren van de Russische revolutie,voor het be-
gin van de Stalinistische verwording. 

- Dwaredoor deze historische ontwik1ing,zijn verschil-
lende ideeen uitgeeproken,bediscussieerd,opgehelderd : die 
van '!gelijkheidfl van man en vrouw en het begrip "liet paar" 
als een hogere eenheid van elkaar aanvullende wezens : het 
"huwelijk uit liefde",in de plaats van het gedwonén huwe-
lijk uit bepaalde belangen,opgelegd door het hoofd van de 
patriarchale familie of door het hoofd van de bourgeois-
familie ; het, gewenste moederschap ende "geboorteregeling"; 
dé sociale opvçeding der kinderen. 

Deze ideeen hebben hun weerspiegeling gevonden in de 
feiten en de wetgeving zelf. 

Het is voldoende de vrije huwelijken,het huwelijk en 
het gezin van een modern paar,vooral van hen,die men ont-, 
moet in revolutionnaire,intellectuele,universitalre en 
artistieke kringen,te vergelijken met het traditionele 
burgerlijke gezin!  Maar het gaat daar slechts om beperkte, 
op zich;zelf staande,uitzonderingen en dat nog in een sociale 
smenhang,die voortdurend doortrokken is met rea ctionnaire 
en.egen de vrouw gerichte vooroordelen* 

Het is beslist een illusie om te geloven,dat er voor 
vragstukken,die de werkijke beschaving van de mens raken, 
een oplossing zou.zijn,voordat de wortels van de klasse-
maatschappij zijn uitgeroeid eneen geheel ander klimaat, 
een totaal andere sociale omgeving zou zijn geschapen. 

Maar wel is mogelijk op dit xnornent,in do allereerste 
plaats,een. zicliduidelijk bewustwörden van de werkelijke pro- 
blemen,het uitwerken van een overgangsprogram voor deze 

vraagstukku en het zoveel mogelijk nabijkomen ven de juiste 
oplossingen in de kingen,de paren en gezi=en van de revo-
lutionnaire voorhoede. 

Di Chinezen verkjaren nu werkelijk cle,vzouweviJd te 
hebben dee haar uit de huishoudelijke baberij gchaald te 
hebben en door haar geheel te integreren inhét sociale, 
eonornisobe,cultureie en politieke leven.Dit in onweerspre-
kelijk het grote voordeel van de Communes,die het huishoude-
lijkwerk van de vrouw hebben overgedragen aan de organen van 
het Sociale leven ; gemeenschappelijke restau.rants,crechea, 
scholen etc. 

Zodoende ken de vrouw,hevrijd van deze : 9Tbd1,700Ttaa1 
volledig-deelnemen aan het sociale l.even,net als de man.. 

-w Mear,anneerw :e praten over het geval china,mogen we 
nooit vergeten,dat de huidige Chinese maatschappij inmateri-
eel opzicht zeer achterlijk is en politiek wordt geleid door 
een bureaucratisch system. 

De eerste factor, beinvloedt natuurlijk in zeer sterke 
mate de kwaliteit en de overvloed van de sociale diensten,die 
de plaats innemen van het huishoudelijke werk van de vrouw : 
restaurants, creches, scholen. 

-De-tweede factor, doet vrezen voor een hoofdzakelijke 
adnvtristratieve en niet wezenlijke oplossing, en voor extreme 
vereenvoudigingen 1fl de klassiek Stalinisbische st:'ijl. 

Hoewel wij het historisch experiment van de Communes 
en het progressieve karakter van de maatregelen ten opzichte 



van. de vi'ouw,invergelijking. met haar vroegere pos±tie,ver-
heud begroeten, moeten wij dit experiment op zeer critische 
wijze volgen. 

De vrouw bevrijden van de geestdodende tyrarmie van het 
huishoudelijke werk en haar te doen deelnerrien,op voet van 
gelijkheid met de man,aan het econonische,politieke,enz., 
in en woord aan het sociale Ieven,is onweerlegbaar een be-
slissende stap voorwaarts naar de bevrijding van de vrouw. 
Maar wat betekent het concreet ? Laten wij de kwestie be-
kijken van haar deelneming aan het economische leven-Dat 
de vrouw haar bestaan kan verderien zonder minderwaardigheid 
in. verhouding tot de man,wat betreft arbeidsmogelijkheden, 
benoeming in beroep,bevordering en beloning,is reeds het 
breken van eeuwenoude ketenen,keteen,die de vrouw,de sla-
vin van vroeger,aan de kar van de rnan,echtgenoot,vader of 
geiiefde,de enige,d±e over het geld beschikt en het gezin 
onderhoudt ,bonden. 

Maar, in een socialistische maatschappij betekent de 
economische bevrijding der vrouw niet 'noodzakelijkerwijze 
gelijkheid met de man in de arbeidsvoorwaarden-Integendeel, 
Want de vrouw is door haar lichamelijke bouw,zeer begrijpe-
lijkerwijs,niet zo geschikt voor elk soort werk,als de man, 
tenminste onder de huidige voorvisarden. 

De manier waarop de Sowjets onder Stalin de vrouw,econo-
piscb gezien,hebben bevrijd,döor haar te dwingen tot werk, 
wat lijnrecht tegen haar lichamelijke bouw ingaat,is na-
tuurlijk elachelijk en barbaars.Het is te vrezen ,dat 
soortgelijke excessen in China nog welig kunnen tieten. 

De vrouw is niet in alle opzichten gelijk aan de man, 
zij is veel meer aanvullend-De vrouw en de man zijn twee 
elkaar aanvullende kanten van het menselijk wezen. 

De absolute gelijkheid is een in de grond antidialec-
tisch begrip.Absolute gelijkheid en gelijkvormigheid bestaan 
niet in deze wereld,waar ieder in zekere zin iets unieks is. 

De. vrouw heeft eigen eigenscbappen en mogelijkheden, 
die de man niet heeft.En omgekeerd natuurlijk. 

Vandaar ook de belachelijkheid van de discussies 
over.de  minder- of maerderwaardigheid van de vrouw ten op-
zichte van de man-Het uitgangspunt in deze, discussies is 
fout,want men vergeet het wederzijds aanvullend kârakter 
van de man 'en de vrouw,deze twee zijden van het menselijk 
wezen 

Hier moet een opmerking worden gemaakt.11et is een feit, 
dat in de huidige .verhoudingen,de vrouw reeds met belemmerin-
gen begint,in vergelijking met de man-De' eeuwen van slavernij 
waarin de vrouw zich zag onderworpen tot de rol van het 
sexuele object,de voortbrengster van kinderen en de uit-
voerster van huishoudelijke taken,hebben de vrouw noodza-
kelijkerwijze lichamelijk en intellectueel verschrompeld, 
hebben vershillende van haar vermogens gebroken en haar 
wezen diepgaand misvormd. 

Ook zal zij een hele periode nodig hebben om haar 
wezen te kunnen onLwikkelen en doen opbouwen in vrijheid, 
en om te tonen,waartoe zij in staat ±s.Wij kennen de '^ . 

vrouw nog niet,want de voorwaarden voor haai' ontwikkeling 
zijn nog buitengewoon ongunstig,veel meerdan voor de man. 
De bevrijding van de vrouw begint zeker met haar economi-
sche bevrijding-Maar is dat alles ? Wij raken hier aan een 
verwaarloosde kwestie ; verwarloosd zelfs dooi' de commu-
nistische beweging in haar beste dagen. 

Men moet uitgaan van de vaststelling,dat deze maat-
schappij nog steeds een mannenmaatschappij is,die zich als 
zodanig heeft ontwikkeld gedurende vele èeuwen sinds het  
tijdperk van het matniarchaat.Zij heeft een hecht vèTa-
kerde mentaliteit geschapen van de man en van de vrouw. 

Zoals ook in een koloniale mashappij,vheerlijkt 
alles in de huidige maetschappij,zelfs in de meest be- 

algemeen geworden opvatting van de minderwaar-
digheid van de vrouw,in vei'hillende min of moer subtiele 



vornnen,waar de vrouwen zelf diep van zijn doordrenkt. 
Ook wat dat betreft zal er een hele periode in het 

socialisme nodig zijn om de ongezonde kiemen van een door 
mannen overheerste maatschappij uit te roeienen de vrouw 
haar volledige plaats te geven. 

In de huidige kapitalistische maat 	appijdie moer 
d-an --Geit -gewijd--i -s aan de. mateloze verheerlijking van het 
geld - hoogste waarde van een ondergaande beschaving 
de vrouw eveneens gewijd aan de opvoering tot het uiterste 
van haar vermomming in een zuiver sexueel object,frivool 
en oppervlakkig-De onderwerping van de vrouw in de kapitalis-
tische landen,aan 1 de buitensporige grillen van een belache-
lijke mode,is een.pijnhijk bewijs van de geestelijke ver-
arming van de vrouw,en niet -van haar vooruitgang. 

Wat de situatie van de vrouw in de jonge arbeiders-
staten betreft,heeft zij nog niet het noodzakelijke even-
wicht weten te vinden tussen de-eigen behoeften,van uit 
het gezichtspunt van arbeidsvoorwaarden,dat van gedrag, 
intellectuele ontwikkeling,van sexuele moraal enz. 

Wij raken hier opnieuw aan problemen,die tot nog toe 
nauwelijks serieu.q zijn besproken. 

De mannenmaatschappij hoeft de essentiele vrouwelijke 
functies van de voortplanting opgehemeld : de vrouw als 
moeder,voedster,opvoedster van de kinderen. 

Maar wat haar eigen sexuele leven betreft,bevrijd van 
het.: juk van het moeders chap,daaraan durft men nauwelijks 
te denkenzozeer wordt dit domein nog beschouwd als het 
bsloten jachtterrein" van de man alleen. 

-Dwaze theorieen zijn ontwikkeld om de mythe te reçht-
aerdigen van de vrouw,die zogenaamd organisch niet gein-

teresse.erd is in een volledig en vrij sexueel leven,gelijk 
aan datgene wat de men zoekt. 

Maar men vergeet,of veinst te vergeten,hoe bijzonder 
ongunstig de voorwaarden zijn,waarbnder de .vrouw gedwongen 
is haar-soueel leven te ontwikkelen. 

- De gehele sociale druk-tradities,godsdienst,publieke 
opinie enz.- wordt uitgeoefend in de zin van verdrukking van 
het volledig ,vrije sexuele leven van de vrouw. 

liet egoistische en vaak door prostitutie bedorven 
sexuele gedrag van de man,evenals do voortdurende angst 
voor ongewenste zwengerschap,veroorzaken zware geestelijke 
stoornissen bij de vrouw.  

blaar wie kan in ernst beweren,dat de sexuele behoeften 
-van de vrouw minder gebiedend zijn dan die van de man ? 

Integendeel,er zijn lichamelijke oorzaken in de vrouw 
zelf gelegen,die haar in staat stellen vaker en vollediger 
te genieten van-haar sexueel vermogen dan de man. 

;ielaan,deze kwestie is tot op het ogenblik een soort 
van taboe,wamieer het om vouwen gaat. 

De man heeft men alle vrijheden toegestaan, zogenaamd 
wegens zijn bijzondere temperament-Laar men zwijgt liever 
over de kwestie van de sexuele uitbuiting en verdrnkking 
van de vrouw. 

Het vrije en volledige sexuele leven van de mens is 
echt-er een levensfunctie,die. zijn ontwikkeling en zijn dage-
lijkfi individueel gedrag beinvloedt,op een wijze,die niet 
precies te bepalen is. 	 - 

Dit is een laat ontdekte wetenschappelijke waarheid,die 
de mannen der 19e eeuw,zelfs de meest vooruit geschredene-, 
niet hadden kunnen aannemen. 

De bijdrage van Freud op dit terrein,is werkelijk,ge-
niaal en van zeer grote betekenis-Maar het Freudianisme 
heeft,als enorm belangrijke wetenschappelijke bidrag,tot 
de kennis van het individuele gedrag - en niet het collec-
tieve,so.oiale - geen kansen gekregen bij het marxisme. 

Het is niet begrepen,opgenomen enontwikkeld,ft datgene, 
wat er aan waar,be1angrijks en nieuws voor de kennis van het 
innerlijk leven van de mens,in aanwezig is - onafhankelijk 
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van de eigen filosofie van Preud,van zijn met veelmoeite 
samengestelde reactionnaire sociale opvattingen,van zijn 
wetenschappelijke dwalingen zelfs. 

Zelfs de beste mannen en vrouwen van de Tweede en 
Derde Internationale in de 20ste eeuw,Lenin inbegrepen, 
- met uitzondering vn Trotz - hebben niet het werkelijke 
wetenftcllappelijke en waardevolle deel van Freuds werk kun-
nen waarderen en verdiepen. 

Daarna is onder het Stalinisme en de algehele degene-
ratie van de marxistische beweging, zelfs Freud in disere-
diet geraakt. 

Het buitengewone belang van het vrije en volledige 
sexuele léven,voor een harmonische ontwikkeling en een nor-
maal gezond en opgewekt gedrag,zowel voor de man als voor 
de vrouw,was bijna totaal onbekend in de communistische 
beweging. 

Zelfs bij Engels,die toch in "De Oorsprong van het 
gezin,van de particuliere eigendom en van de sta?t,zeer 
bijzonder non-con±'ormistische ,stoutmoedige ,werkelijk geni-
sie gezichtspunten over het probleem van de vrouw, het gezin 
en de toekomst van de verhouding tussen de sexen,naar voren 
heeft gebracht,doen de verwijzingen naar het sexuele leven 
van de vrouw schuchter en gereserveerd aan-Daarin was hij 
en man van zijn tijd,evenals Lenin. 

De Derde Internationale heeft,voor zijn verwording,tot 
aan de dood van Lenin,slechts het economische aspèct.van de 
bevrijding van de vrouw in het licht gesteld.Ook zij was 
zich niet bewust van de totaliteit van het bijzondere 
probleëm van de vrouw. 
• Een waarlijke communistische beweging zal moeten 
strijden voor de totale bevrijding van de vrouw,dat wil 
0.5.. zeggen,voor haar recht op een Vrij en volledig sexueel 
leven.Bij .ean dergelijke opvatting is de doeltreffende be-
scherming van de vrouw tegen de risico's van, een ongewenste 
môederschap, een heilige plicht van een waarlijk beschaafde 
maatschappij 

Tn  de huidige omstandigheden van de wetenschappelijke 
ontwikkeling is deze bescher}iing.dikwijls slechts mogelijk 
door middel van abortus. 

Zeker is dit een middel,dat,bij herhaald gebruik,zeer 
schadelijk is voor de lichamelijke en zedelijke gezondheid 
van de vrouw-Maar het is aan haar alleen,te beslissen over 
deze kwestie ; waar de maatschappij haar de beste voor-
waarden moet verschaffen voor haar bevrijding,inbegrepen 
het middel van de abortus bij een ongewenste zwangerschap. 

Morgen zal de wetenschap ongetwijfeld middelen vinden, 
die minder gevaarlijk en eenvoudiger zijn om hetzelfde re-
sultaat. te bereiken-Wij zijn reeds op deze weg. 

In-,ieder geval moeten alle maatregelen,die vallen onder 
datgene-„.wet men de GEBOORTEBERERKmG noemt, evenals de opvoe-
dingsmethoden in deze richting,vrij door de maatschappij ter 
beschikking worden gesteld aan de vrouw. 

Deze eis,die van kapitaal belang is voor millioenen 
vrouwen,moet vanzelfsprekend worden opgenomen in het pro-
gramma van elke communistische beweging,die deze naam waar-
dig is,waar immers de communistische beweging de enig wer-
kelijke democratische vooruitstrevende en vrijheidslievende 
beweging is-Men heeft natuurlijk vaak hoogdravend gesproken 
over de zogenaamde essentiele functie van de vrouw : die van 
de voortplanting.De vrouw is,schijnt het,v66r alles moeder. 
Uitgaande van eengwoon lichamelijk feithebben de voorstanders 
van del-slavernij van de vrouw deze functie met opzet opge-
hemeld.VanZelfSPrekefld is de vrouw op basis van de lichame-
lijke functies,moeder,z'oals de man vader is ; en deze functie 
van de voortplanting van de mensheid is, in huidige termen  ge- 
sproken,fundamentee1. 	 • 
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Maar daaruit vloeit helemaal niet voort,dat' deze functie 
wordt vervuld ten nadele van het gehele vrije en volledige 
leven van de vrouw,zowel als dat van de man. 

De vrouw vindt in de meeste gevallen een schuilplaats 
in het nioederschap,en meer in het bijzonder,inhet herhaal-
de moederschap ; endit,doode afwezigheid van werkelijke 
deelneming aan het sociale leven en door het feit,dat haar 
betrekkingen met de man,in de huidige gezinsverhoudingeri,al 
gauw niet meer bvredigend.zijn, 

De maatschappij en de man duwen met al hun krachten de 
vrouw naar een opsluiting in haar huishouding,in haar 
functie van moeder en echtgenote.Âan de andere kant worden 
het moederschap en de kinderen in de mate,waarir.i de oor-
spronkelijke sexuele aantrekkingskracht tussen de vrouw en 
de man uitdooft en het even var  sleur begint,voor de ver-
pletterende meerderheid van de huidige huwelijken in de 
hele wereld tegelijkertijd een oplossing,een beroep en een 
bescherming voor de vrouw.Het is, een absolute dwa.ling,dat 
alleen het moederschap de vrouw zou doen ontluiken.en haar 
het evenwicht zou verschaffen,dt bij haar hoort. In werke-
Ujkheid.is  er voor de vrouw,zowel als voor de nian,geen 
andere ontplooiing en evenwicht,dan in een actief sociaal 
leven en in een voldoening gevend sexueel leven. 

De voorbeelden uit de historie 'zijn in dit opzicht 
veelzeggend en duidelijk-ille vrouwen,die zich hebben on-
derscheiden in het socialepolitiekê en c.tltu.rele leven, 
en die relatief gesproken een Vrij en volledig sexueel 
leven hebben genoten,hebben aan het moederschap en aan de 
kinderen slechts een beperkte aandacht geschonken,Voor hen 
ging het,zoals voor de man gewoonlijk het geval is,om één 
kant,naast andere kanten van hun interessante en actieve 
leven 1 en.niet noodzakelijkerwijze om de belangrijkste 
kant.Verre daarvan. 

Overigens kennen alle vrouwen uit de bezittende klas- 
sen en vooruitstrevende,culturele kringeïi,die. een sociaal 
en sexueel bevredigend leven leiden,aan het moederschap en 
de.. kinderen slechts een beperkte plaats toen,ondergeschikt 
aan het genot van een dergelijk volledig leven. 

In werkelijkheid is de hartstocht voor het moeder-
schap slechts eigen aan de eindeloos grote masa van vrouwen, 
die zijn uitgesloten van het werkelijke sociale leven en 
in hun betrekkingen met de man binnen de ruimte van het 
huidige gezin zijn opgesloten. 

Om slechts deze kant van het probleem te zien,.is het 
betrekkelijk gemakkelijk te bewijzen,dat de vrouw,die er 
werkelijk in is geslaagd een rijke,diepgaande en bevredi-
gende band met de man te scheppen,in het .paar,er weinig 
belang bij heeft om in deze verhouding een tussenschakel in 
te voegen de kinderen.De vrouw heeft slechts, deze tradi-
tionele wereld voor zichzelf - de.huishouding,de kinderen - 
geschapen ; een wereld waarin zij zich opsluit,as een soort 
vlucht, en compensatie itegenwicht en troost) voor baar mis-
lukkingen in haar sociale,sexuele en liefdeleven. 

Vanzelfsprekend is tot nu toede sociale positie van de 
vrouw bepaald geweest door de klassestructuur van de maatschap-.. 
pij..Het gezin,geschaard rond de vrouw als echtgenote en moe-
der,heeft de belangen van deze klassemaatschappij,die ook 
nog doormannen wordt beheerst,goed gediend.De klassemaat-
schappij heeft in het, gezin de meest conservatieve cel van 
haar sociale bouw. gevonden.De man heeft in het gezin de meest 
economische vorm gevonden voor de organisatie van zijn per-, 
soonli.jk leven ; een vorm die gunstiger. is voor hem .dan 
voor de vrouw. 

Het huidige monogame gezin,met - het zij herhaald - de 
vrouw als rniddelpunt,onderde huidige omstandigheden van de 
klassemaatschappij,en voor de gehele overgangsfase van het 
kapitalisme naar het socialismenoodzakelijk,daar het Van-
zelfsprekende voordelen heeft,zowelvoor de man alsvoor 
de vrouw 
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Het is:in de eerste plaats de meest economische organisatie-
vormvan hun materiele leven-Vervolgens roept het,vaak ten 
oprechte,het beeld op van een beschermde haven van rust,in 
vergelijking met de maatschappij,di.e dikwijls vijandig staat 
tegenover het individu. 

Wij raken hier aan .het meer uitgebreide probleem van 
het gezin-De klassemaatsëhappij heeft er,zoals reeds werd 
vastesteld,zijn meest conservatieve cel in gevonden.ffet 
• gezuia scheidt de vrouw van het sociale leven en haalt,door 
de huidhoudelijke en moederlijke plichten,die zij haar op-
legt,neer als menselijk wezen,dat in staat is tot. een vrije 
en ruime ontwikkeling. 

Ten slotte voedt het gezin de kinderen op in een om-
geving,die voor hun volledige ontplooiing als'evenwichtige 
sterke en vrije wezens,tot in de grond,ongunstig is. 

De meeste kinderen worden groot gebracht door hysteri' 
scheen onwetende moeders,die vanaf de vroegste -doorslag-
gevende- kinderjaren,de natuurlijke neiging van het mene- 

• lijk wezen tot schoonheid,heldhaftigheid en menselijke 
broeders.chap,breken. 

Demoeders worden hysterisch en onwetend door hun 
minderwaardige positie in de huidige  door mannen beheerste 

• klassemaatschappij,door hun gescheiden zijn van het actieve 
en interessante sociale leven,door de zo vaak voorkomende 
mislukking in hun sexuele- en liefdeleven,door het over-
stelpt zijn met het huishoudelijke werk eh de lasten van het 
•moederschap.De huidige materiele omstandigheden,vooral wat 
betreft de huisvesting,vergeren de situatie,waarin de 
vrouwen zich zien geplaatst,om hun functie van moeder,dat 
wil zeggen van de opvoedsters van de menshe,uit te oefe-
nen. 

De nieuw-geborene is een geweldige mogelijkheid om 
van alles te worden.Natuurlijk drukt op ieder de.erfelijk-
heid,:fl kom op deze kwestie eveneens terug-Maar in elk ge-
val is de. nieuw-geborene voor een zeer groot deel onbe-
paald gevorm.d,hhalve bij pathologische gevaÏlen.De invloed 
van de gezinssituatie,-waarin z±ct}i de meest belangrijke eerste 
fase van het leven van het menselijk wezen voltrekt,isifl 
vele. opzichten beslissend voor zijn vorming-in deze fase 
spelen de moeders een beslissende rol-Alle vernedering,die 
de maatschappij de vrouwen doet ondegaan,keert.zich tegen 
de meatschappij,door de functie,die de vrouwen als moeders 
vervullen-Men zou kunnen zeggen : zo de moeders,zo de mensen. 

Vandaar het enorme belang van het vrouwenvraagstuk-Het 
/n.iet gaat/alleen om de helft der. mensheid,het gaat om de mensheid 

• izi.zijn geheel. 
De werkelijke bevrijding van de vrouw,de verhoging van 

haar kwaliteit,betekent.de  bevrijding en verheffing van de 
• gehele. mensheid.Het gaat er niet om de bijzondere sfeer van 

het gezin,en meer in het bijzonder dat wat men moederliefde 
noemt,als probleem op de helling te zetten. 

Het gaat er evenmin om het belang,de noodzakelijkheid 
wellicht zelfs van een contact-van kinderen en de ouders en 

• vooral met de moeder gedurende een hele periode te ontken-
nen-Wat-.hier aan de orde is -vanuit het gezichtspunt van het 
scheppen van een nieuwe mensheid,bestaande evenwichtigê,Ster 

• • 	ke,gezonde,niet-egostische mensen- is de volgende kwestie 
• • kan men de opvoeding van de kinderen toevertrouwen aan het 

huidige gezin? Laten wij alle kanten van deze problemen 
nader beschouwen. In verband met de geestelijke verwondingen 

• de de huidige maatschappij aan het individu toebrengt - 
alle menselijke verhoudingen zijn in de meeste gevallen 

• toch tegenstellingen,die berusten op kracht,econojrrische, 
• intellectuele en sexuele uitbuiting,waarin ieder.uit de 
• ander een zeker voordeel tracht te halen- kan het gezin met 

zijn speciale hartelijke sfeer een omgeving zijn,di-e ver-
troosting geeft-Maar door het fe±t.dat het zich in 



tegenover de maatschappij stelt en door de omstandigheden, 
waaronder. de vrouwen leven,die de functie van moeder ver-
vu]lei,is het 11 best&' ,het meest liefhebbende gezin. verre 
van in staat de kinderen een gezonde sociale opvoeding te 
geven. 	 /een 

De gunstige sfeer voor het scheppén van/nieuwe mensheid,. 
is gén,van schoonheid,vanheroime,vx.opoffering en liefde 
voor de medemens. 

Maar het klimaat in het gezin is,in tegendeel dat van 
geestelijke en materiele kleingeestigheid, lafheid,•van indivi-
dueel en gezinsegoisme.Wëlnu,men moet vanaf het begin van de 
vroegste jaren de vonk aanblazen,die in het individu het 
vuur kan doen oplaaien voor de schoonheid,het heroisme en 
de menselijke broederschap. 

In plaats van.de kinderen op te voeden in een atmosfeer 
van ellende,leLijkheid ,nervositeit,hysterie,intimidatie,van 
lafheid en egoisme,moet men henlaten ontluiken in de pracht 
van: de werkelijke deugden van de mens en van zijn werke-
lijke bestemming. 

In de socialistische wereldmaatschappij,de eerste be-
schaafde maatschappij van de mensheid,zal er rasverbetering 
zijn en een Sociale opvoeding van de kinderen. 

Onder rasverbetering versta ik dit : de mensen zullen 
leren,vrijwillig het voortbrengen van kinderen over te la-
ten een diegenen,.diê daar en liJiamelijk en.intellectueel 
het meest voor geschikt zijn : zij zullen leren niet nood-
zekelijkeLwijs.alle hun eigen kinderen te hebben.Zij zul-
len zich evenzeer bevrijden van de ondeugd van het kinde-
ren te hebben als ?Iprive_eigendom,cn zullen leren de kin-
deren van de anderen,van de maatsappij,lief te hebben als 
hun eigen kinderen-In een verder liggend tijdperk -als 4et 
algenieiie. peil,uitgezonderd zeldzame gevaflen,zal zijn be-
vrijd van de slechte gevolgen van een schadelijke erfelijk-. 
held — ken de rasverbetering natuurlijk minder belangrijk 
worden. 

Wie weet overigens of de voortplanting van de mensheid 
zich niet langs geheel nieuwe wegen zal kunnen voltrekken. 
Zekere beperkte beschaafde kringen begrijpen nu reeds de 
noodzaak van geboortebeperking.Waarom zou een waarlijk be-
schaafde-maatschappij niet een vrijwillige rasverbetering 
begrijpen en toepassen ? 

Onder sociale opvoeding van kinderen versta ik dit 
kinderen van zeer jeugdige leeftijd zullen op de een of 
andere manier woen toevertrouwd aan een collectieve op-
voeding,geleid door specialisten. Tk ben er absoluut zeker 
van,dat kinderen zich veel beter kunnen ontwikkelen in een 
kindermaatschappij,bewaakt,soepel met fijn onderscheidings-
vermogen en echt kundig geleid door specialisten ; oneindig 
veel beter dan aan de eeuwige "schoot"  der moede.rs,zeker, 
lief en toegewijd,maarhysterisch gere,onwetend ,en binnen 
de nauwe. en egoistische horizon van, het huidige zifl. 
Zullen zij. volledig van de ouders worden gescheiden ? 

Ik zou geen antwoord kunnen geven op deze vraag,die 
afhangt van een toekomstige on 	Lwikke ling van de opvoed- 
kunde op dit terrein.Ifet lijkt me,dat er een band moet 
besta&n,maar deze mag geen invloed, uitoefenen op de be-
doeling en de invloed van de sociale opvoeding. 

In een later stadium van de kinderjaren moeten de reeds 
opgevoede kinderen met de ouders een toegenegen vriendschaps-
verhouding als kameraden hebben ; een verhouding,die niet 
op hun wederzijdse levens drukt-De genegenheid zal zirh  van 
dierlijke . vormen ontwikkelen tot diepere. en meer verfijnde 
vormen van menselijke liefdevan waardering,van solidari-
teit,van verrijkende wederzijdse uitwisseling. 

Thans voelt een ieder zich tegenover de ander verlegen, 
niet op z'n gemak,gekwetst zelfszozer zijn de verhoudin-
gen tussen de mensen vijandig en ingewikkeld. 
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De bevrijding zal op dit terrein bestaan in het verwij-
deren.van de tegenstellingen,de complexen,en de onevenwich-
tige verhoudingen tussen de mensen en het ontdekken,door 
ieder,dat de ander een mogelijke bron van vreugde is,een 
zijde,een ervaring,een andere unieke verwerkelijking van 
het menselijk wezen. 

Maar laten wij terugkeren tot de kinderende vrouw 
én het gezin-De kinderen moeten worden geboren en bestaan 
voor zichzelf en niet als voorwerp van bezigheid om tot 
vertroosting of wraak van de ouders te dienen : van de 
moeders en de vaders,die geremd en (door het lot) verslagen 
zijn. 

De oplossing voor de vrouw is zeker niet de kinderen, 
de huishoudinghet gezin.Z.oals ook voor de man,is voor 
haar de oplossing in een actief,interessant sociaal leven 
en in een bevredigend sexueel- en liefdeleven. 

Maar op welke grondslag moet dat laatste worden geba-
seerd 

TnTde' huidige maatschappij is ook de verhouding tussen 
de sexen verwrongen en misvormd. 

Er is slechts een gelukkige eenheid bij het paar mo-
gelijk op basis: van een evenwichtige wederzijdse aanvulling 
van elkaar,in alle opzichten. 

T Een vereiste is natuurlijk een sterke wederzijdse 
aantrekkings -racht.Deze aantrekkingskracht is echter reeds 
het resultaat van een geheel van lichamel.ijke,geestelijke 
en culturele factoren-De duur van die aantrekkingskracht 
hangt.. zeer sterk af van de werkelijke verwantschap,die 
zich' ontwikkelt tussen man en vrouw,een verwantschap,waar 
hun totale persoonlijkheid bij betrokken is,die elk ge-
leidelijk leerde ontdekken (bij de ander). 

De meest duurzame banden zullen tot stand komen tus- 
sen twee wezens,die elk op zichzelf rijk zijn : zij bieden, 
scheppen en ontwikkelen een veelzijdige en diepgaande ver-
wantschap,wat hun wijze van begrijpen van en handelend in-
werken op de natuur en de maatschappij,betreft. 

De fundamentele basis van elke band bij het paar is 
de oorspronkelijke sexuele aantrekkingskracht ; maar is reeds 
vn nature ingewikkeld en is slechts duurzaam in verbinding 
met andere facto:ben. 

Hoe moet men een paar vormen ? 
In de jeugdjaren van het menselijk wezen is de sexuele 

aantrekkingskracht machtig en bijna blind.Men moet dit 
accepteren en van deze sexuele aantrekkingskracht genieten 
in de vorm,waarin zij zich voordoet.Maar daL moet it 
noodzakelijke i'wijse voeren tot een "hu-welijkll,tot kinderen, 
d.w.z. tot 'een meer duurzame verbintenis,die men niet kan 
verbreken- in de huidige verhoudingen,zonder schade te 
berokkenen aan diegenen,die de zwakste positie hebben 
de vrouw en de kinderen. 

Een meer duurzame band,in de vormvan ei gezin, 
mag slechts tt stand komen na een volledig en Vrij seu-
eel- en liefde leven,met veel ervaring in de jeugd ';eerst 
moeten man en vrouw gerijpt zijn als menselijke wezens. 
Eën sexuele- en liefdesband zal niet moeten worden omge-
zet. in. een "hwvelijkt' ,gezin en kinderen, zonder dat er, na 
een periode van ondervinding en vrijheid,een diepere Waarde 
is, aangegeven. 

Tewijl gewoonlijk de mensen vroeg trouwen zonder 
enige ervaing,om zo te zeggen practisch blind,ii de greep, 
van de sexuele aantrekkingskracht,of zelfs nog erger men 
trouwt om "geborgen" te zijn,: snel tot routine en denk-
beeldige veiligheid, te komen. 
Vandaar de snelle schipbi'euk,die zich weldra voordoet 
tussen manen vrouw : een mis]nkldng,die men probeert te 
e.rgeten,te verfraaien of te verbergen door middel van 
kinderen. 	 . 
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}Iet is in de meeste gevallen de vrouw,ie op het huwe-
lijk,op gezinsvorming,op kinderen,aandringt.Zij doet dit om 
zich te bescherrnen,in haar sociaal- ongunstige omgeving en om 
en compensatie ( tegnwichten troost) te vinden voor haar 
mislukkingen in sexueel- en liefdeleven. 

.Slechts als zij jong en mooi is,heerst de vrouw in een 
illusie van waardering en vrijheid-Zij ziet zich dan bewon-
derd,en begeerd,niet door haar gehele persoonlijieid,maar 
door haar sexuele aantrekkingskrachtvoor de man-Maar in de 

huidige maatschappij is de leeftijd,vooral voor de vrouwen, 
een verschrikkelijke hinderpaal,die haar snel in waarde 
doet dalen.Vandaar haar zorg om toch maar zo snel mogelijk 
te 'trouwen" om de band te verstevigen door kinderen en om 
zich aan die rol te ondewerpen. 

In de beschaafde maatschappij van morgen zullen de 
rechten van de jeugd op een volledig en Vrij sexueel- en 
liefdeleven volkomen verzekerd zijn ; zij zullen zo een 
bâsis scheppen voor duurzame en solide pareb. 

Men kan zich reeds een maatschappij denken,die de 
fundamentele waarde erkent van het evenwicht,d'e vreugde, 
de ontplooiing van het individu,van een volledig en Vrij 
sexueel- en liefdeleven ; een maatschappij,waarin het min 
of meer duurzame monogame paar de plaats inneemt van het 
huidige gezin-De kinderen van, een dergelijke maatschappij, 
voortbrengselen van rasverhetering, zuilen eengezamnenJi-jke 
s.ciale opvoeding ontvangen. 

Natuurlijk is deze etappe nog zeer ver verwijderd, 
want. zij verondersteld een materieel-en cultureel gesproken, 
zeer. hoog ontwikkelde maatschappij ; een maatschappij,die 
de klassen,het geld,de eigendom,de verschillen tussen hoofd-
enlîandenar.beid,eTk soort vooroordelen ten aanzien van de 
vrçuw,het vaderland en het geloof heeft uitgeroeid... 
Een maatschappij van vrije hoog ontwikkelde mensen,in - 
staat om volledig op gezonde wijze het leven te genieten 

'zonder een ander te. schaden. 
Op dit moment hebben wij te maken met een kapitalis-

tische maatschappij of,met een maatschappij op weg naar 
het socialisme,die in materieel en cultureel opzicht,nog 
vrij achterlijk is. - 

Wij hebben dus voor al deze problemen een oergangs-
prögr.amma nodig ; men zal het nog een gehele periode moeten 
stellen met het gezin van het huidige type.Mogelijk en 
noodzakelijk is echter al het volgende : - in de eerste 

- plaats het gehele vraagstuk van de vrouw in al zijn onder-
delen, in al zijn ingewikkeldheid te erkennen,en niet de 
strijd te beperken tot de economische bevrijding en gelijk-
heid. 

-De vrouw het recht op een vrij 'en volledig sexueel-
en: liefdeleven toe te kennen en haar door de maatschappij' 
wettelijk.te beschermen tegen het ongewenste moederschap. 

-De leden van de Revolutionnaire Partij en de arbei-
dersvoorhoede opvoeden in een geest,die rekening houdt met 
alles :wat hier is gezegd over de vrouw,het gezin en de 
kinderen. 	' 

He is wel voorbarig om van elke arbeider dergelijke 
opvattingen te veriangen,maar het zou niet minder fout zijn 
de 'opvoeding van de leden van de Revolutionnaire Partij 
in deze, geest te vejwaarlozen. 

De communistische kwaliteit van de leden-  van de Revo 
lutiçnnaire Partij moet zich niet alleen in hun politieke 
ideeen tonen,msar eveneens in hun persoonlijk.gedrag en 
hun culturele en morele opvattingen. 

De verhoudingen tussen mannen en vrouwen,de verhouding 
niet de kinderen,het gedrag van- ieder in het huidige gezin,de 
opvoeding van de kinderen, zijn belangrijker toetsstenen voor 
de werkelijke communistische kwaliteit van de leden van de 
Revolutionnaire Paitij,dan het aanhangen van conjmunistisehe 
denkbeelden. 	' 	'' 



Het Stalinisme heeft het denken en de praktijk in de-
ze-.vraagstukken 

e-
ze-.vraagstukken geweïdadig achteruit gebracht,ten voordele 
van reectionnaire en kleinburgerlijke opvattingen en zeden. 

Het is aan de IVe Internationale om smonhang in de 
denkbeelden betreffende deze vraagstukken uit te werken ; 
denk'beelden,die rekening houden met de ervaring,de weten-
schap en de socialistische perspectieven voor de menselijke 
samenleving van morgen. 

Mei 1960. 
x x 

x 

DE BELGISCHE STAKING. 

In een periode van betrekkelijke hoogconjunctuur in 
het Europese kapitalisme is het mogelijk geweest,dat een 
groot deel van de Belgische arbeidersklasse een algemene 
staking ontketende en gedurende enkele weken volhield. 
Een stuk klasseristrijd,dat begon als- e' vedediging tegen 
een aanval van de bourgeoisie (eenheidswet),groeide uit 
tot een it'achtrnetingdie de burgerlijke staat een schok 
gaf.en stakingscomite's plaatselijk bracht tot vormen 
van dubbele heerschappij. 

Deze explosiema-akte korte met ten met alle burger-
lijke en reormistiche 'theorien' over de verburgerlijking 
van de. arbeiderskiasse ,over het ingegroeid-zijn inde 
"welvaartsstaat",over het, verdwijnen van de k]assetegen-
stellingen. 

De staking leerde on  ,dat een georganiseerde arbei-
dersklasse (die een hoger loonpeil hee:N dan de Nederland-
se arbeideTsklasse),zodra zij erntig.bedreigd wordt,'be-
rid en in staat is om tot radicaal verzet over te gaan. 
En,verder maakt zij ons duidelijk,dat,bij zo'n grote 
wanverhouding tussen kT'abtsinspanning en résultaat,de 
zwakke plek lag bij het ontbre)n van een werkelijke lei- 
ding. 	 - 

Wat zijn in het kort de achtergronden van deze staking;  
waarin ligt het falen der leiding en welke lessen kunnen 
wij er uit trekkpn ? 

Belgie is een hoogontwikkeld industrieel kapitalis-
4sch land,waarvan een deel van de economie sinds enige 
tijd- vastgelopen is.De bourgeoisie mate fabelachtige 
winsten in de Congo ; zij was echter niet beid op grote 
schaal in de eigen Belgische economie te investerén,en 
nieuwe indu.strien te vestigen-Veel kapitaal vluchtte in 
buitenlandse fondsen-Een deel van de industrie raakte achter;  
een,deel der grotendeels verouderde koleuniijnen kan niet 
meer winstgevend geexploiteerd worden.Onder het mom van 
bevordering van investeringen,wist de 'bourgeoisie zich 
ongewoon veel belastingvoordelen toe te .eigenen.Dat be-
tekende voor de staat geldgebrek, greeiende staatsschuld-, 
en geroep om bezuinigingen.  

Na de oorlog is het Duitse en ook het Franse industri-
ele apparaat sterk uitgebreid en gemoderniseerd-In de Europe- 
eemeenschappe1ijke Markt doet de maelitvari die lan-

den zich steeds sterker voelen en ook internationaal 
neemt de interkapitalistische concurrentie sterk .toe.ZO 
zag de Belgische bourg oisie zich genoopt zijn concur-
rentie-positie te herstellen door een aanval op het le-
venspeil van de arbeidersklasse te doen. 

Dïbgesehiedde in de vorm van de eenheidswet.Deze 
'wet houdt o.a. in 
-- verhoging van, de indirecte belasting (op. deconsump- 

tiemiddelen dus),wat 'ooral de arbeidersk1ase. treft,; 
-- verhoging van de loo nbeiasting7  niet progressief, 

maar met een gelijk pércentage voor iedereen,wat dus 
ook weerhet zwaarst op dearbeiderskiasse drukt ; 

-- verhoging van de aftrek op het salaris,of verhoging 
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van van. de pensioengerechtigde leeftijd 'bij het overheids-
personeel 

- verandering van de werkelo csheidsverzekering :'na een 
periode van "verzekering" ,een periode van "steun",met 
controle o.a.van het inkomen van het hele gezin (ha-
telijk.onderzoek naar de mate van bebeftigheid), •; 

: 	dreigende verlaging -nos niet duidelijk gesteld- van 
.do ziekte- en invaliditeitsverzekering (wegvallen 
van steun bij "kle+ne risico's). 
Deze aanval geschiedde deels onder het voorwendsel : 

noodzaak om de kosten en verlies van de Congo goed te ma-
kenIn feite is het aandeel van de Congo 'in de Belgische 
economie niet zo groot,+ 4%—,en—men verdient verder neg 
steeds behoorlijk aan de Congo---Daar staat tegenover,dat 
het. Belgisch. im.péria1ime dbor de Congolese revolutie 
een, geduchte schok heeft Epkregen ; het Verloor zeer veel 
prestige en leed ook enig economisch verlies ; een ver-
lies,dat in de toekomst wel eens ernstig zal kunnen worden. 
De Congoiese revolutie was indirect,maar ook direct een 
grote stimulans voor dè Belgische arbeidersbeweging.Zij. 
heeft de bereidheidtot de staking helpen bevorderen-Het is 
goed hier even op te merkn,dat de kolniale massa's ook 
voor de-Europese arbeidersklasse vechten tegen het, lEipe-
rialisnie. Iets wat van beide kanten zal moeten gaan komeni 

Tenslotte is er nog een andere factor : een zekere 
traditionele strijdbaarheid van het Waalse proletariaat 
(gedeeltelijk te verklaren door oude concentratie van 
zware industrie,slechte.arbeidsvoorwaarden en scherpe 
klassetegensteflin,gen).4aet resultaat hiervan is de vor-
ming van een linkse centristische (dat is :. instaand 
tussen werkelijk Tevolutionn.air en reformistisch,in het 
algemeen min of meer linksaocialistisch) vakbondsvleugel 
onder leiding van Renard,en een linkse centristische op-
positie in de Belgische Socialistische Partij (BSP)rond 
de bladen "La Gauehe" en; HLinkst .Zr, was er in Belgie een, 
Iets anders politiek klimaat dan in. Nederland. 

Het voorstel tot de eenheidswet bracht beweging in 
het Algemeen Belgisch Verbond van Vakverenigingen (ABVV). 
Dit verhinderde overigens niet dat eind 1960 de meerder-
heid•rvan het 'uitgebreide nationale comité van het ABVV 
tegenstaking stemde-5 Decemner 1960 besloot de afdeling 
gemeentepersoneel van de algemene centrale van overheids-
personeel evenwel om op 20 December tot een algemene 
staking van onbeperkte duur over te gaan. 

Direct vanaf 20 December werden de Antwerpse haven t. 
de electriciteitscentrale van Gent en de gemeentekantoren 
platgelegd.Vandaar. sloeg het over naar de metaalindustrie 
van Luik en elders in Waflonie en naar verschillende 
spoorwegstations.23 Decemher was de algemene staking in 
Wallonie een feit. 

De Techterv.leugel van de ABVV-bureaucratie was geheel 
verrast.Na enige aarzeling spande zij zich zeer in om de 
staking zoveel mogelijk te beperken en onschadelijk te 
maken.Dit verhinderde echter niet,dat ook nieuwe delen van 
de Vlamse arbeidersklasse in beweging kwann(in de in-
'dustrie , in Antwerpen,Gent ,Brugge en Oost-Vlaanderen) ende 
bureaucratie enigszins deden wijken. 

Echter hebben deze pogingen tot sabotering van de sta-
king door de AM-bureaucratiè,tezamen met de:druk van het 
katholieke vakbondsapparaat,de kerk (het ingrijpen van 
kardinaal van Roey) een zeer belangrijke rol gespeeld in 
het laten mislukIn van de totale algemene staking direct. 
na  20 December.± 1.000.000 hebben korte of lange tijd 
gestaa,100.O00 staakten niet.Desondanks blijft het van 
grootbeiang,dat vele duizenden arbeiders van de katholieke 
vakcentrale ,'vooral In Wa1ionie,mêegéstakt hebben. 

Door het uitblijven van een nieuwe leidirg met een 
revolutionna Ir program van overgangseisén —een arbeldérs-
egering,bestaande uit socialistische patIj én vakbonden 



en de katholieke vakbonden-nationalisering van de mijnen en 
de zware industrie (allereerst de energievoorziening); dit 
alles door te zetten door middel van, bezetting van de be-
drilven en arbeidersmilities —moest de staking zonder grote 
ove!'vanning a±'lopen.Wat dan ook na 3 a 4 weken gebeurde. 
Het opmerkelijke is,dat dit geschiedde zonder demora1iering. 
Ongebroken ging men,in vele plaatsen onder het zingen van de 
Internationale,naar huis-Het duidelijke voornemen 'werd daar-
bij uitgesproken om het de volgende keer bete r' te doen. 

In deze grote strijd werd duidelijk,at veel arbeiders, 
ookin Vlaanderën,heel goed begrepen,dat er. met. parlemen: 
taire .afspraken. geen werkelijke. oplossingen tot stand komen; 
at:men..- zie de vernielingen - grote risico's heeft durven 

nen n, en zich zeer moedig tegen het politie- en militaire 
apparaat van de.burgerlijke. staat heeft geweerd.In de sta-
kings-oomitg 's,die niet docr de centristische Renard-leiding  
werden beheerst werd een nieuwe arbeidersleiding opgewQrpe1i 
die veel beloof' voor de toekomst-De geweldige klasse-energie 
ontlaadde zich herhaalde nlen in sabotagëmaatreglen en 
geweldadig verzet tegen de politie-Dit is een belangrijk 
symptoom van een radicale klassenatrijd .zonder bewuste iei-
dingant wat voor l- iding,program,perspectieve.n ,hebben 
partijvakbondsleidir,en de litikse oppositie in de BSP, 
eigenlijk 'weten te geven ? 

De bureaucratie van de katholieke vakbondscentrale 
heeft zijn gewone rol van stakingsbreker gespeeld.De recht-
se..meerd.arheidsvleugel van het ABVV.apparaat,heeft in zijn 
angst voor de massa's de algemene staking verraden-De eni-
geleidïng",die zij :'wiSt  te gev.en,was het laten aanbieden 
van een compromis aan de bourgeoiie,door Van Acker,in de 
Kamer.De socialistische partijleiding probeerde een bemid-
delende rol te spelen : zeer verzwakte eisen van "struc-
tuur'hervormingen',vage beloften ean.de arbeiders en een 
vlot compromis met de Katholieke Partiçj.De Communistische 
Partij -was dermate refo:rmistisch,dat zij niet eens de 
leuzen van Renard durfde tevolgen.Zij wilde niet verder 
gaan dan het ongedaan maken van de eenheidswet-Een groot 
aantal leden van die partij was echter 'wel bereid om ver-
der te.gaan. 

De linkervleugel van de vakbondsleidirig,Renard en de 
zijnen,hebben de leiding van de staking min of meer in 
handex. gehad-Dit 'wil niet zeggen,dat zij het initiatief 
hebben genomen.Centrist als hij is,voerde Renard al van 
te voren,in het bestuur van het ABVV zigzag-bewegingen uit. 
Tijdens de staking,'weigerde hij de massa's tot een beslis-
send gevecht te bëngen. 

Hi.j ging niet verder dan de eis van intrekking van de 
eenheids'wt ,vageu structuurhervormingen" (waar je alles uit 
hlen kan)„-weg met de regering Eyskens enz.enz.Erger is 
nog,dat hij 'bij gebrek een een gemakke!Lijk succes,steeds 
meer de. strijd heeft afgebogen in' de richting van het fede-
raJ..ismeDat wil zeggen : ee zekere politieke en economische 
zelfstandigheid van Wallonie en ook zelfstandigheid van de 
Waalse vakbonden binnen het IBITST.,Dit is ronduit opportunisme 
en go.e1.kope demagogie geweest ; het spelen op primitieve 
provincialistische gevoelens-Het is het breken van de klas-
se-eenheidhet mis le iden. voorhouden van kleinburgerlijke 
schijnoplosingen,waardoor bovendien het Ylnmse nationalis-
me aangewakkerd 'wordt. 

op- Zelfstandigheid van Walloni brengt geen en3Ble op-
lossing.Vleanderen is geen blok aa het been.Vlaanderell 
Is een min of meer onderontwikkeld gebied,waarvan de ont-
wikkeling geheel ahankelijk is van de grote Waalse 1,our-
geoisie. In Wallonie is het grootste gedeelte van de industrie 
en de geldmact geconçenteerd.De meeste kapitalen worden 
nog steeds inwallonie geinvesteerd-Het loonpeil ligt in 
Wallonie. hoger dan in Vlaanderen en er is minder werlOOs-
heid0Wel• is er de laatste tijd van een iets grotere econo-
mische onLwikkeling in Vlaanderen sprake dan vroeger. 
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De enige weg uit het slop is eenheid van de arbeiders-
beweging ; de macht van de katholieke partij en vakbond 
over de Vlaamse arbeiders breken en gezamenlijk strijden 
voor een socialistische oplossing der economische,sooiale, 
politieke en culturele problemen. 

Men begi'ijpe ons goed .Wij hebben niets tegen een zekere 
zelfstandigheid van kleine volken of delen van volken met 
een. eigen cultuur.Op een gezonde wijze is dat echter alleen 
mogelijk in de socialistische maatschappij-In de hoogont.-
wikkelde kapitalistische maatschappij is nationalisme al-
tijd een middel om de internationale (en nationale) arbeiders-
klasse - te verdelen en de klassetegenstellingen met de bour-
geoisie te verdoezelen. /in 

Het treurige is,det/de arbeidersbeweging geen enkele 
groep zich principieel (op revolutionnaire gronden) verzet 
tegen deze federalistische afscheidings- en misleidings-
politiek van Renard.En de tegenstanders,bourgeoisie en refor-
misten,.hobben er natuurlijk misbruik van kunnen maken. 

Ook de linkervleugel van de BSP,voor een deel gegroe-
peerd om de bladen "La GauchII en iTLinks?!,heef t niet dwars 
tegen dit federalisme in durven gaan.Wel kwam me met een 
'iele lijst van op zichzelf juiste eisen : nationalisering 
van de energievoorzieningvermindering van militaire uit-
gavencontrole op de holdings,inveLeringsfonds;gratis me-
dische vcrzorgi.g enz ens als ook een mars naar Brussel. 
Doch de essentiele punten bieven uit : bedrijfsbezetting; 
versterking van de stakingsposten tot arbeidersmilities ; 
een arbeidersregering. van socialistische partij en vakbon- 
den en katholieke vakbonden,een massale mars na 	 Brussel 
om die regering in te stellen ; nationalisering van de mijnen 
en de zware industrie (door te zetten daar middel van die 
bedrijfsbezetting).Z onder: deze programmapunten bleef al.: 
het geroep om HstructuurhervormingenIf -hoe uitgebreid ook 
uitgesponnen -in de lucht hangen.Zoal 'Ta GaucheII de eisen 
steldewerd de zaak in wezen binnen burgerlijke parlemen- 
taire paden teruggedrongen.Deze socialistische linker- 
vleugel kwam niet verder dan een links-centrisme. 

Men ken nu natuurlijk beweren,dat bepaalde delen 
van de arbeidersklasse deze eisen wellicht goed begre- 
pen en gevolgd zouden hebben,maar dt het Renardistische 
vakbonsapparaat te machtig was,als remmende factor-Zeker, 
de invloed van de Renard-vleugel was groot ; zij het dat 
deze vleugel beslist niet alle stakingscomit 's van het 
begin af voortdurend heeft beheerst-De linkse oppositie 
bad echter in elk geval met alle krachten moeten proberen 
om Renard voor te zijn.En daar waar dat niet zou kunnen, 
ad dn alsnog geprobeerd moeten worden om in de sta- 

kingscomits die rem te doorbreken,door een revolution- 
nair perspectief te bieden.Het ging om het opstuwen van 
de meest bewuste voorhoede-elementen,die op verschillen- 
de plaatsen de bereidheid toonden om verder te gaan dan Re- 
nard wilde.Zij hadden een beter begrip van de situatie dan 
Renard. 

Voor het geval dat een volledige inwilliging van de 
eisen niet zou hebben plaatsgevonden, zou het toch hebben 
betekent dat een volgende maal die voorhoede beter ge- 
wapend zal zijn om dooi' greep van het centristisch appa- 
raat heen te hreken,om zo een sprong voorwaarts te doen. 

Het wreekte zich,dat er in de ESP geen georganiseer- 
de linkse oppositie bestond ; als een sterk bolwerk van 
waaruit doeltreffender had kunnen worden opgetreden,om. 
de staking op een hoger.pelitiek plan te brengen ; en om 
direct na de staking de revolutionnaire voorhoede ook 
politiek-te organiseren,teneinde zo de macht te kunnen 
betwisten aan de reformistisch bureaucratische leiding. 
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Ondanks de afwezigheid van een leiding en een echt pro 
gram heeft deze strijd de arbeidersklasse zeer veel geleerd. 
Het 1assebewustzijnisversterktIllusies over de burger-
lijke staat,haar gewêldmiddelen en haar parlement,zijn ver-
zwakt-Velen doorzagen de verraderlijke rol van de rechter-
vleugel der. ÂBVV-bureaucratie.Hier en daar ]am ex' een nieu-
we leiding op in de stakingscomit's.Deze comité's hebben 
het begin van dubbele heerschappij (dat is zelfstandige 
arbèidersmacht naast burgerlijke staatsmacht) leren kannen. 
Mendeed belangrijke ervaring op in de strijd van de sta-
kingsposten.Het begrip voor de noodzaak van arbeidersmili-
tiesnani toe. 

.ver-der zijn ex' katholieke arbeiders naar het ABVV over 

Msn.Dit toont en heeft de ogen kunnen openen voor het 
t,dat het strijdbaar opkomen voor het klassebelang de 

enige weg tot doorbraak naar de katholiek georganiseerde 
arbëiders.en,daarmee naar de klasse-eenheid,is. 

De -Belgische staking. houdt vele lessen voor de hele 
Europese arbeidersbeweging in-De sociaal-economische en po-
litieke omstendigheden,waaruit de Belgische staking is 
voortgekomen,zijn niet precies dezelfde als die in de rest 
van West-Europa.Met de toenemende economische problemen, 
waarvoor de West-Europese bourgeoisie zich geplaatst ziet 
(intei'ka'pita listische concurrentie ,te chnologische werkloos-
heid en,z..),kan deze echter ook buiten Belgie gedwongen 
worden om scherp tot de aanval over te gaan. 

Zonder enig enthöusiasme zijn de arbeiders hun stem 
gaan •uitbrengen.Velen zijn zelfs thuis gebleven-Men begreep, 
dat-:met.verkiezingen geen maatschappelijke problemen in de 
kern worden opgelost. 

De Belgische verkiezingen brachten o.a. : ernstig ver- 
lies voor de katholieke partij 	tilstand van de socialis- 
tische partij (verlies in Wallonie,en winst in Vlaanderen) 
enige vooruitgang voor .de liberalen ; beii grijke winst voor 
de oornrnrnistische partij ; opkomst van Vlaams nationalis-
tische groepen. 

Hierui..t, kan voorlopig grof-weg worden afgeleid : een 
duide-lijke veroordeling van de katholieke partij door vele 
Vlaamse katholieke arbeiders ; de behoefte van een deel van 
de Waalse arbeidersklasse aan een'radicaal socialistische 
politiek,wat hen naar de communistische partij dreef,ondanks 
de reformistische politiek van deze partij,eenvoudig bij ge-
brek aan iets - beters. 

Deze verkiezingen betekenen in wezen een veroordeling 
van de BSP-politiek,door een grote voorhoede van Waalse 
ax'beiders,en ook een veroordeling,objectief gesproken,van de 
federalistische politiek van Renard,Een principieel socialis-
tische politiek zou immers nog veel meer Vlaamse katholieke 
arbeiders naar de BSP gebracht hebben en de bestaande: stro-
ming naar een nationaal klassefI'ont aanzienlijk versterkt 
hebben.Pijnlijk wordt de afwezigheid van een werkelijk be-
wuste linkse oppositie in de BSP gedemonstreerd,die aan de 
arbeiders,(zowel de meest linkse Waalse als de Vlaamse in 
het algemeen) eenweg had kunnen wijzen binnen de socia-
listische. massa partij 

Nodig is in Belgie eenheid van in het klassefirn.t van 
Waalse en Vlaamse arbeiders ; een georganiseerde linkse 
oppositie in de BSP,met een socialistisch program van 
overgangseisen,wasrin nationalisering van mijnen en zware 
industrie ; earandeerd waardevast minimumloon -,drasti-
sche vermindering van de oorlogsuitgaven en uittreding uit 
de Nato,centraal moetenkornen te staan. 

iLa.v. da Belgishe.stakin.gnog oenenk1e opmerking 
.over de Nederlandse klasseïstrijd.De opflikkerinen,typo 
graen-,metaai-,bus- en .bouwvakstaking hebben enige bewe- 



ging gebracht en enkele zeer bescheiden succesjes opgeleverd. 
Behoorlijke resultaten moesten uitblijven,omdat noch het 
NVV,noch de P.vd.A. werkelijke leiding en een strijdproram 
aan destakingen hebben 	even.Er was bovendien nog een 
linkse .:oppositie,die een uitweg kon bieden 

Inde huidige situatie zijn alle mogelijk&verbeteringe, 
in de abeidersvooewaarden en lonen,do de bu'eaucratie van 
de arbej rsbeweging,pergeleverd aan de zogenaamde overle; 
organen, d.e o±'iciele •bernide1ings organ.isat ies,die slechts een 
doel: hbben,n.l.•. de klasserstrijd onschadelijk te maken ten. 
bate van de bourgeoisie. 

Bij de snning in het bouwvak verhinderde de regering, 
b.v.de overlegorganen,dat de bouwondernemers bepaalde con—
cessies deden ; d.w.z.de bouègeoisie nam,mede door middel 
van de overlegorganen,met de andere hard weg wat zij.met de 
ene' hand had aangeboden.

' 
 Dit leert ons de noozaak om vanuit

een sterk NVV,dat de heleklasse zou moeten omvatten,de ei 
sen direct tot de ondernemers te'richten.Het College van 
Ri'jksbemiddelaars dient zo snel mogelijk opgedoekt.-te worden.. 
En zo moet ook het Iluitengewoon  Besluit Arbeidsverhoudingen. -: 
(BBA) snel verdwijnen.  

De centrale eis,die nu algemeen gesteld moet worden, 
dient te zijn : minimumloon van f.90.--per week met een 
glijdende loonschaal,d.w.zkoppeling aan de veranderingen in 
de. kosten van levensonderhoud,De strijd voor deze eis (h als 
deel van een heel program van socialistische overgangseisen) 
kan de Nederlandse arbeidersklasse wapenen tegen de aanval—
lenvande bourgeoisie-Daarbij hoeft niet op een tweede 
bestedingsbeperking gewacht te word en.De herwaardering van 
de Nederlandse gulden is ook al zo'n aanval (we komen hier 
later nog op terug).Bepaelde vertegenwoordigers van de bour—
geoisie waren zeer duidelijk ; het moest (na de revaluatie). 
maar heel rustig worden op het loonfront. 	 . 

Nederlandse arbeiders aarzelt nietals heL mogelijk is, -  
naar het wapen van de directe actie,van de staking,te grijpen. 
Neemt een voorbeeld aan de strijdbare Belgische' meraden 
Eist een. 'waardevast minimumloon ; dat is het ui-tgangspunt van 
een strijd voor echte strctuurhervormingen ; d,w.z'.nationali—
sering van grote .industrien en de banken (verekerings—, en 
beleggingsmaatschappijfl).Een dergelijke strijd,is het enige 
juiste verweer tegen de aanslagen van de bourgeoisie ,die 
—internationaal op de terugto1it ---langzamerhand steeds 
agressiever zal worden.Denkt aan Belgie, 

Andriés Verstraten. 

X 

Rk PL JB - SAMEN COMTI. 
Hondiepst:raat 27 
Amsterdam -z- 

Aamsterdam,8 April 1961. 

In totaal hebbe'n758 personen de brief ondertekend,die 
door het comite gericht wed aan de minister van justitie 
inzake het voortduren van het voorarrest van M.Raptis en 
S. Santen 	 - 

Na het publiceren van de list op .25 Maart j.L met 574 
handtekeningen,hebb€ 	 n o.a. de volgende personen de brief 
ondertekend  

W.L.Kijlstaarts (Hengelo),Louis vai G'atëren,acteur 
Amsterdam),Drs.H.Lange (Amsteçdam),Drs.r.v.a.Z eijden 
Amsterdam ,Drs L.L.Brinkmans (Anterdam),DrsS.J.Bosgra 

(Amsterdam ),E.V.C.—bestuuders : DKlainsnia (-Amsterdam) - 
.A.v.d,Broek (Utrecht) '~  G.Groot—Rcessink (Amsterdam) - 
J.B.J.Van Nes (Amsterdam),Drs.F,Tielmen (Leiden), 
Chr.D.J..Grritsen,godsdienstondeiwijzer (Den Haag), 
HJ.Scheeve,onderwijzer (Winschoten),Â.den Breejen 
(Amsterdam),W.Helslag,architect (Ede),G-.Soniusbest. 
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P.S.P. (Lse),DsW.A,Verstee (Winchöten),T.Murrs, 
Hoofd ondeiwijzer (Âppingeasm),3v.d.Meu1en,jurist (Leiden), 
Mr..J.D,Korevaar (Den Haag) 29 leden an de Stichting 	- 
Vegetarich Centrum te Ooserbeek,een groep an .11 .nster-
damse havenarbeiders,verder leden van P.v.d.A.,N.VV.,P.S.P., 
O.V.B. ,.SIPW.PP,E.IT.C. ,Politeia. 

De ondertekende brieven zijn doorgezonden aan de 
minister van justitie op het moment, dat de elfde maand 
van het voorarrest is ingegaan,het vooronderzoek gesloten 
is,doch nog steeds geen datum werd bepaald voor het pro-
0es. 

Het Comité. 

X x 
X 

DE NEDELAND POL-J' 	S3TUÂT2E 

Het is geen onverdeeld genoegen om voor ieder nummer 
van De Internationale de politieke ontwikkelingen in Neder-
land onder de loep te nemen.Er zijn om de bliksem wel interes-
santere en vooral meer hartverwarmende arena's in de klas-
senstrijd in de wereld.VTe moeten echter ons werk doen in 
dit stukje van de wereld en trachten het vooral zo goed 
mogelijk te doen,daarbij goed in d gaten houdend,dat 
after all,00k 	Nederlar geen eiland is in de wereld-;, 
politiek en beslist niet onberoerd blijft door de grote 
stromiigen,die de aarde een ander gezicht zullen geven 

Dit wordt ook goèd - beter dan door te vele arbeiders-
beseft door het ondernemersdom,dat ziÈ •steeds' meer verbindt 
met zijn internationale bondgenoten.De zaak Rapti-Santen is 
een sprekend voorbeeld van de wijze,waarop de internatio-
nale bourgeoisie. en haar ministers-handlangers in alle 
kapitalistische landen7  ook in 1'Te derland ,sa mEnw erken om. de 
werkelijke vijanden van de burgerlijke "orde" te. .bestrden. 

Het hooft dus zin om ons bezig te. houden met de Neder-
landse politieke situstie,verbônden als deze is met bet 
internationale gebeuren en als facet van dat internatiorale 
gebe.ren,waarmee wij hierop directe wijze te maken hebben. 

	

de 	. 
De belangrijkste gebeurtenis vanachter ons liggende 

periode zou het congres van de Partij van de Arbeid hebben 
moeten zijn.Natuurlijk IS dit congres belangrijk geeeet. 
alwas het alleen maai vanwege het naar verhouding grote 
aantal afgevaardigden,.dat.zich uitsprak voor eenzijdige. af-
schaffing van de atöombeapeniiig.Ookijerderi.s er inde 
congresvoorbereiding een - grote-mate van ontevredenheid en 
onlust met de hyper-reformistische koers van de leiding aan 
de daggekornen,al is deze laatste-er Vrij vlot in. geslaagd 
om de critiek.in de vorm van voOrstellen en onLwerp-,reso-
luties, min of. meer geruisloos onder de cbn.grestafel 'te 
werken. 	. 	. 	 .. 

- •Het congres toöndeeenontstellende vlakheid en wed 
gekenmerkt `door een totale afezigheid van ieder enthousias-
me.Dit alles is typerend voor de Dolitieke, st.agxtiwaarin 
de Nederlandse arbeidersbeweging zich op dit ogenblik be- 
vindt. 	. 	 . 

Afgezien vn min of meer plotseling optredende ui-
tingen van tarbeiderismeu - huichelachtig tot op het merg, 
maar daarom niet minder tekenend - werd er in dit cbngr'es 
gen enkele maal zelfs maar een aanloop gedaan in. de rich-
ting van een analyse,laat staan oplossing,van de problemen, 
waar de arbeidersbevolking van dit land voor staat. 



Het schandaal van de woningbouw,de naar Westeuropese .nat-
steven gerekendijzonder lage Nederlandse. lonen dè band. 
over ha 	toenen.de economische machtnentraies,het 
voortdurende afbrokkelen van de parlementaire dèmberatie, - 
.Weztirisn,het zijn alle problenen,waer.nbch de leiding, 
noch - generaliserend gesproken - het gelid raad mee weet. 
Niet dat er aan de basis van de P.v.d,A. geen roeiende 
onrust is wenwege de volstrekte uitzichtloosheid van de 
politiek van die partij. 

De uitbarstingen van 11arheiderism&' - goedkoop., 
vrijblijvend en 	 misleidend als ze zijn - van lieden 
als Burger en Suurhoff,zijri er de secundaire symptomen van. 
De-jongens en meisjes van de Tesselschadestreat zijn beze-
ten 'van een welhaast pathologische angst voor een eventu-
ele navolging van het voorbeeld van de Britse Labour Party 
en ook de recente Belgische gebeurtenissen hebben die 
angst in niet geringe mate iersterkt.Nogmaals,Nederland is 
geen van de omringende wereld afgesloten gebied en de 
reaties van de P,v.d.A.-leiding weerspiegelen een druk  
van debasis,welke men niet geheel meer ken negeren.De 
keerzijde van dat "arbeiderisme wordt gevormd door de 
.bruuske wijze,waarop een figuur als Ruygers optrad tegen 
de voorstanders van eenzijdige atoom-ontwapening-Ook 
daarin weerspiegelt zich in wezen dezelfde angst vo 
het "Labour-effect", . 	. 

Tot deze groep-van symptomen kan ook de breuk met 
Politeia gerekend wordenLHet io niet zozeor,dat het par-
tijbestuur van de P.vid4A. geen argumenten hft om die 
breuk te rehtvardigen,men.kan zic. eenvoudig nit ver-
obrloven om duidelijk te mRken,waarom men de .socialistische 
studentenorganisatie niet meer lust. 

Dat zou voor vele leden van de partij al te ont-
hullendzijn.Vandaar dat men zich in de dekenvan het stil- 
zwijgen wikkelt. 	- 

Het moet duidelijk zijn,dat in de hierboven ge-
schetste situatie positieve elementen schuilen.Ânders 
dan tot voor kort is er thans sprake van een politieke 
bewiatwording van de in de P.v.d.i.* aanwezie arbeiders-
lagen.Hoe aarzelend hc,e angstvalligook,er is zich een 
proces van diffex'eniatie. aan het voltrekken en het is 
zaak daaraan de uiterste aandacht te besteden 

Wij behoren niet tot degenendié bij de eerste de 
beste uiting van groeiend klassebewustzijn onder de refor-
mistische arbeiders in Warsjawjka uitbarsten.Daar is 
ook nu .  nog geen aanleiding toe.Waar wel aanleiding toe 
is t is het stellen van de vraag of het ogenblik niet as 
aangebroken ,waarop het noodzakelijk is geworden vooi 
linkse groepen en figuren in de P.v.d.A.om de onrust,de 
ontevredenheid en de onlust te gaan concretris eren In 
een werkelijke linkerviéugel.Naar onze mening is dat 
ogenblik thans inderdaadgekomen en is het de dure plicht 
van de linksen in de P,v.d..A. om van de kntering van 
het getij gebruik te maken om vorm en richting te geven 
aan de. groeiende weerzin onder de P. v. d.L -arbe ide.rs 
tegen de politiek van hun huidige leiding. 

Hoezeer het overigens een illusie is om van deze  
leiding in positief-socialistische zin pok maar iets 
te vwechten,het is en blijft zonder meer noodzake-
lijk om juist in die partij zijn weg te zoen naar de 
wedergeboorte 'van een werkelijk socialistische massa-
bewegingin Nederland. 

Verderop in dit artikel komen we nog te spre3n over 
de P.S.P. en de S.W.P.,mear nu reeds wensen wij met alle 
klem te stellen,dat geen van beide organisaties het pers-
pectief openen op een massale herleving van hetsocialis-
tisch bewustzijn van de Nederlandse arbeidersklasse. 



- 27 - 

De oprichting van de P.SPØ met name is o,. m.* een 
uiting ven kortzichtig ongeduld, een falen in het voeren 
vn een politiek op langer zichteen onvermogen om,hoe 
moeilijk dat ook is,op te roeien tegen reformistische 
modderstroom-,zolang dat nodig is.Het is het onvermogen 
om in te zien,dat op langere termijn de herleving van de 
klassenstrijd en het klassebewustzijn van de Nederlandse 
arbeiders niet ken uit'blijven,al was het alleen maar van-
wege de onvermijdelijke verscherping van het offensief 
der bourgeoisie. 

"Links-" in de P.v. d.J.. zal zich van dit alles ten 
volle bewust moeten zijn en zich met alle kracht verwe-
ren tegen tendenzen,welke zijn gericht op het buiten de 
massabeweging bi'ngen van de politieke meest bewuste 
delen Van de Nederlandse arbeiders en intellectuelen. 
De. të orgenteren linkervleugel zal tot haar voornaam 
ste.taken dienen te beschouwen het ten volle 'bewoon-
baar maken van de P,v. d..A. voor de klassebewuste ar-
beiders en die intellectuelen,die het socialisme seri-
eus nemen,d.w.z. socialist zijn omdat ze het socialis-
me zien als de ENIGE oplossing voor de adembenemende 

waar de bevolking van de wereld voor staat. problrnen,  

De weg van de socialistisce oppositie in de re-
formistische beweging zal niet licht z.ijn.Ret 'bureau-
cratisch apparaat ligt als en loden ]ast op de partij 
en ieder poging tot principiele opheldering wordt 
door Suurhoff,Burger &Co. met ergusrgen gevolgd en lede-
rea±'wijking van de !?generale  lijn" tracht de topkliek 
en zijn aanhang de kop in te drukken,wanneer het niet 
anders kan zelfs door het stilleggen van bepaalde acti-
viteiten. 

De weg van "links" zal die :moeten zijn van het 
bouwen van een KLBSEvleugel in de P.v. d.I..Zij zal tegan-
over een burgerlijke leiding,welke heeft afgezien  van het 
socialistisch perspectief,die de P.v,d.L 	qua pro- 
gram gemaAkt heeft tot een in wezen N1FT socialistische 
kleinburgerlijke hervormingspartij ,een leiding,die zich 
volkomen heeft verzoend met het vborLbestaan van het 
kapitalistisch stelsel," links" zal tegenover Burger, 
Suavhoft',Ruygers en hoe al die snuiters verder mogen 
heten,een KL.ASSEFROGRAM moeten stellen,d.w.. een 
program,dat uitgaat van het ±'eit,dat de wezenlijke Po-
litieke scheidslijnen klasselijnen zijn en dat de klas-
senstrijd,hoezeer die - in de huidige periode ook vaak 
onderde oppervlakte blijft,dag in dag uit gestreden 

wordt en dat in die strijd de arbeiders een klasse-
partij -nodig hebben. 

Koe zeer ei' in de linkervleugel op allerlei pun-
ten meningsverschillen mogen• en kunnen 'be staan, over 
een ding zal men het eens moeten zijnn.l. dat de 
redding van de P,v.d.L alleen volbracht kanwoiden 
door de proletarisering van PROGRAM en GELTD. 

Net zal wellicht mogelijk zijn om in een vol-
gend nummer van "De Internationale afzonderlijk in 
te gaan .op de mogelijkheden en perspectieven voor 
een linkse oppositie in de P.v.d.L Daarom moge hier 
volstaan worden met deze Vrij ruwe schets van wat e 
naar onze rrPning op dit punt te doen staat. 

In het langzaam en aarzelend op gang komend 
radicaliseringsproces in de Nederlandse arbeidersklas-
se-,valt e aanwezigheid op van twee groeperingen bui-
ten de traditionele arbeidespartijen : de P.S.P. en 
de S.W.P. 



De wordingsgeschiedenis van beide groeperingen mag bekend 
verondersteld worden. Intussen hebben beiden een ontwikke-
ling dogemaak,zij het dat de S.W.P. vrij spoedig stag-
neerde door de bureaucratische gedragingen van de leiding 
en de vaak nog sterk stalinistische gedweeheid en voeg-
zaainheid van het gelid-Het is in ieder geval duidelijk, 
dat de S.W.P. vrijwel geen enkel vat heeft op de arbei-
dersmilieus buiten het stalinisme en er ook vrijwel niet 
in slaagt om zich een weg naar de jongeren  te banen-Het is 
te veiwachten,dat de huidige al vrij langdurénde stagnatie, 
zal overgaan in ontbinding,hoewel de S.W.P.;als organisatie 
het leven nog Vrij lang zou kunnen rekken4Van enige wezen-
lijke invloed op de ontwikkeling van het klassebewustzijn 
van de Nederlandse arbeidersklasse door de S.W.P. zal echter 
geen sprake zijn. 

De P.S.P. bevindt zich momenteel in een nieuwe fase. 
Er .vind-' binnen deze ptij, een differe'ntiaieproees plaats, 
dat in de eerste plaats tendeert naar een POLITTREE stelling-
name,die uitgaat boven het aanvankelijke,volkomep steriele 
pacifisme-In haar uitingen in pers en radio is de nadruk 
langzaam maar zeker naar het socialisme van de P.S.P. ver-
schoven-In dit verband was b.v. de discussie in "VBevrij-
dingTt over de Belgische staking een opmerkelijk ymptoom. 
Feit is  verder,dat en zich in de P.S.P. ernstig bezig-
houdt met scholingsarbeid,een zaak,waarom deS.W.P. zich 
in wezen ternauwernood bekommert1Tslotte kan geconsta-
teerd worden,dat de P.S.P. in haaç groei hier en daar 
abe±ders naar zich toe trekt. 

Mag uit dit alles nu geboncludeerd wordendat de 
P.S.P. een wezenlijke oplossing zou kunnen zijn voor het 
fundamentele vraagstuk,waarvoor de Nederlandse arbeiders-
klasse zich geplaatst ziet de vorming van een revolu-
tionnaire proletarische. massapartij ? Hoever de P.S.P. 
ook verder nog mag uitgroeiëhhoevee.l zetels ze ook bij 
de volgende verkiezingen mag veroveren,het moet uitge-
sloten Sppèht worden,dat de PPS.P. het uitgangspunt zal 
worden voor zulk een massapartij. 

Dit gegeven is deze partij een onding,een obstakel op 
de weg naar die massapartij,omdat ijwai zij aan  wer)elijke 
socialisten in her rijen verzamslt,zij rleze BULLEN de 
massabeweging houdt en deze daarmee wezenlijk hindeiL,Wij 
willen dus helemaal niet beweren,.dat de P.S.P. niet hier 
en daar een Tevolutionnair-socialistische tendens zal op-
leveren, maar deze zal door zijn afsluiting van de. massa-
beweging eerder een negatieve dan een neutraie,laat staan 
een positieve factor in het revolutioneringsproces van e' 
Nederlandse arbeidersklasse betekenen. 	 0 

0 Jan Blokker.. 

X 
X 

Door de aanval op de arbeidersstaat Çuba,heef t het 
Amerikaanse imperialisme zich weer eens overduidelijk in 
zijn ware gedaante vertoont-Niet alleen verleende het 
onbeperkte gastvrijheid aan alle contra-revolutionaire 
vluchteiingen,het gaf ook zeer uitgebreide financiele, 
militaire en politieke steun bij de voorbereiding der 
invsie.Eenanticornmunistische hetze tegen de Cubaanse 
revolutie leverde daarbij het noodzakelijke ideologische 
rookgordijn. 	0 



Deze contra-revolutionnire aanval werd overigens 
door een groot deel van de "verlichte" burgerlijke pers 
veroordeeld als een grote ±'outDe intelligente vleugel van 
de internationale bouieoisie geeft voorlopig de voorkeur 
aan een tactvoller optreden geen al te grote steun aan 
reactionnaire dictatoren, aanvaarding van neutralistische 
regeringen,concentratie op hulp aan de half-koloniale 
bourgeoisie. 

De inwendige tegenstrijdigheden binnen het kapita-
lisme en binnen de bourgeoisie bemoeilijken het tot stand 
komen van een dergelijke politiek en maken deze soms 
zelfs onmgelijk.Het regiem Kennedy ken daarin in wezen 
niet van dat van Eisenhower verschillen. 

De aanval op de Cubaanse revolutie is in±'eite een 
gevolg van de verwarring,waarin de verschuiving in de 
wereschtsverhouding,de Latijns-Amerikaanse en de Cu-
baanse revolutie,de Amerikaanse bourgeoisie hebben ge-
bracht.Zij is echter ook een symptoom van de noodzake-
lijkheid voor de heersende klasse van het neergaande 
kapitalisme om militair geweld te ge'bruiken.Bij het 
steeds weer mislukken van de politiek van steun aan de 
zwakke half-koloniale bourgeoisie,zal de bereidheid om 
tot de laatste geweldmiddelen over te gaan,er beslist 
niet minder op worden, 

Het is duidelijk, dat een consequent gevoerde klas-
senstrijd,die op basis van een socialistisch overgangs-
program de arbeidersklasse overal in de wereld,voert 
naar de verovering van de macht,de enige behoorlijke ver-
dediging tegen imperialistische agressie,is.In het licht 
der harde feiten komt dan b.v. de leer der "vreedzame 
coexisten-tie" der Chroetsjewistische bureaucratie neer 
op de ontwapening van de arbeidersklasse. 

De gewapende Cubaanse arbeiders en boeren (die zich 
gelukkig van bovengenoemde theorie nooj veel hebben aan-
getrokken ) hebben et succes de aanval weten af te slaan. 

Door dit alles heeft de revolutionnaire ontwikkeling 
in de overige Latijns-Amerikaanse landen een sterke op-
waartse stoot gekregen-De voorhoede dmassa I s hebben van 
hun solidariteit blijk gegevendoor •demonstraties.Duizen-
den vrijwilligers gaven zicl-  op om naar Cuba te gaan.Z.el±'s 
in Noord-Amerika werd er gedemonstreerd. 

De druk der massa 's dwingt de--sterk tegen het im-
perialisme aanleunende -- Latijns-Amerikaanse bourgeoisie 
de Amerikaanse aanval af te keuren,Deze drrik dwingt de 
Braziliaanse bourgeoisie om een bonapartistische leiding 
te aanvaarden,die als eerste in Latijns-Amerika beginnen 
moest met een min of meer neutralistische politiek.Haar 
afkeuring van het Amerikaanse imperialisme was in Vrij 
duidelijke bewoordingen gesteld. 

Tegenover de versterking van de Cuha&nse revolutie 
staat, dat de rechtervleugel in de leiding van de Cubaanse 
massabeweging,onder leiding van Fidel Castro,in zijn 
positie bevestigd is.Dit houdt de mogelijkheid in van een 
zekere bureauoratis&e ontwikkeling.En tevens ,door de 
economische afhankelijkheid van de Sovjet-Unie o.a. Van 
een onoritisch opzien tegen de Stalinistische bureaucTa-
t.ie . 

Hier moet echter onmiddellijk aan wonden toegevoegd, 
dat--dit geschiedt in volkomen andere machtsverhoudingen 
in de wereld, dan tijdens de periode van de Russische 
revolutie tot de tweede wereldoorlog. 

En ook zufln de revolutïonnaire ontwikkelingen in 
de overigeLatijns-Amerikaanse landen voorkomen,dat er 
iah werkelijk geveerlijke verstarringen zullen gaan 

voordoen. 
Het blijft evenwel noodzakelijk om in Cuba te ijveren 

voor de vorming van een revolutionnair-socialistisch 
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partij met een concreet socialistisch program.Daarbij 
zullen allereerst de fundamentele eisen moeten worden 
gesteld van "directe arbeiderscontrole op de bedrijven",. 
en beschikking van de arbeiders 'in hun vakbonden over 
de eigen wapens",dat wil zeggen geen kzernering van 
de. wapens. 

De Europese en Noord-Amerikaanse arbeidersklasse 
moet hun bijdrage leveren tot de bescherming en verdie-
ping der Cubaanerevolutie,door het geven van onvoor-
waardelijke steun. 

V0R2 O0MJJ ' TER. VERDEDIGING VAN 59 

CUBAANSE RE\TOLUT M. 

APSOBE  1 FT VAN HEN TELEGRAM VAN IE VEEERLANDSE 
SECTIE DER IVe INTEIMATIONATR, AAN DE CUBAAN-

SE BE GE RINU. 

.De Nederlandse sectie van de We Internationale 
heeft met afschuw kennis genomen van de Amerikaanse 
55flVi op. Cuba ;zegt de arbeiders en boeren van Cuba 
zijn' onvoorwaardelijke steun toe ; brengt de broeder-
lijke groeten over van Michel Raptis en Sal Santen, 
leidersven de I\Te Internationele,die reeds 11 maanden 
zonder proces in de Nederlandse gevangenis zitten 
wegens.hun hulp aan de koloniele revolutie. 

DE ANTI-ATOOMBOM MARS. 

Op tieede Paasdag hebben ruim 1500 mensen in de 
aLraten van Amersfoort,Utrecht en Anterdamgedmon-
streerd voor eenzijdige af'schaffihg van de atoombewa-
pening. 

fl.etheeft lang ged-unrd,doch eindelijk heeft het 
opwekkende voorbeeld van de grootse demonstraties in 
Engeland,00khier'zijn invloed doen gelden. 

Zeer te 'betreuren is,dat deze demonstratie in 
Nederland geheel buiten de masaLbeweging om ontstond. 
Een groot aantal hele kleine,rnin of meer-  pacifistische 
en soçialistischegroepen hebben de organisatie van 
deze eerste Nederlandse anti-atoombom-mars -op zich ge-, 
no1n. -  - - 

Bureaucratie en pers van de P.v.d.A. en het N.V,V. 
negeerden de zaak-Het C.P.N.-apparaat organiseerde op 
seetarische wijze iets afzonderlijks. 

De aansluiting met, de' arbeidersbeweging moet nu 
aan de orde worden geste ld.Er bestaat in brede kring 
onrust over de permanente oorlogs- en stoom-gevaren,' 
die het kapitalisme met 2ich mee brengt-Wil er uit deze-
bron een krachtige stroming ontstaan ,dan zullen de poll» 
tiek meest bev'uste arbeiders en pacifisten in' de P.v.d.L 
en het N.VV. de anti-atoombom en ontwapèningsbeweging in 
hun eigen organisatie moeten overbrengen.Nist door iets 
afzonderlijks te organiseren,'doch door zich'bij de 
jaarlijke &emonstraties,dieer komen zullen,in zo groot 
mogelijke getale aan te sluiten en docr een ruime discu 
sie over,  ontwapening in de grote arbeidersorganisaties van 
de bureaucratie af te dwingen. 
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De bestaande anti-atoombomen-ontwapeningsbeweging 
en de algemene discussie over deze onderwerpen,moet gelei-
delijk op een hoger politiek plan worden gebracht.Uit de 
leuzen tegen de atoombewepening enz. moeten de eisen groeien 
van : drastische beperking van de oorlogsuitgaven,eenzj-
dige ontwapening,en uittreding uit de NATO. 

De strijd, tegen stoom en andere 'bewapening moet be-
wust tot een onderdèel van klassenstrijd worden gemaakt, 
van de socialistisch gevoerde klassenstrijd. 

X 	x 
X 

RPJ ]B-SANTEN COMff±i 
ioendiepstraat 27 
Amsterdam., 

Âterdam,28 April 1961. 

   

Nadat op.10 April j. 1. de brief van het Comité, 
waarin de onmiddellijke vrijlating van Raptis en Santen 
werd gevraagd aan de Minister van Justitie was verzonden, 
voorzien van '57 han.dtekeningen,hebben nog 252  personen 
het verzoek ondertekend. 	 - 

.:iet de 12 leden van het Comité is het aantal onder - 
tekeners daardoor op 1C21 gekomen. 

Onder de laatste ondebtekenaars bevinden zich 
C1van. Duinpredikant (Blokzijl),H.van Duin, onderwijzer 
(Blokzijl),F.H.van Duin,ondeiwijzeres (B1okzij1),.Wa-
gelaar, ondeiwijzer (Blokzijl),E .Hoornik (Arrterdam), 
Mr.F.Eldering (Amsterdam) N.eo Rost (Amsterdam),A.de 
Wolff Gruntjes (Amsterdarn$,DrsS.Segal (Amsterdam), 
L.Oegal Çldewelt, cand.psych (Art eraam),H.Grèlinger, 
znQ.warts (Den Haag ),W.J.van Elderi,arts (Den Haag), 
Dr.L.E,WAbada (Leeuwarden),S.T.Boelsma, oud inspecteur 
P.T.T. (Breda)Mej. Tr.B.van Manen (Den Raag),I.R.Westra 
leraar U.T.S,mmen)1Zr.Ï.Cosman (Baan).G.van Welsum (Lrnh. 

10 leden van de afd.E 	van de P.S.P. 	- 
Het gehele hoofdbestuur van de D.S.S.V.:Foliteia : 

ICoTnel1sse - F.Tichelman - I.van Steenis A.v.d.Hek - 
A.Tulp - O,J.Brakel I.Dijkstrs - I.E.Ruitenerg - 
G.vMn rijn - L!Lewin. 	 - 

Verder Mels .Meijers (Amsterdam),John
- 
 T.Walker, 

{Arnhem). 
&msterdam),G.J,Nijhoff (Soestdijk),ir.T.H.A.Schaefsma 

Het comité ontving vele bewijzen van instemming. 
Twee ondertekenaars schreven o.m. : "Als Nederlanders 
schamen. zij zich ervoor,dat hun land op deze wijze 
handlangersdiensten verricht aan die Franse kringen, 
welke tot op heden de. vrije zelfbestemming van Algerije 
niet alle middelen trachten tegen te gaan.Jaren van strijd 
tegen een niets ontziende overheerser zouden in Nder1end 
juist bijzonder begrip doen verwachten en de ideeele 
drijfveen stempelen de betrokkenen tot politieke strij-
ders die in het neutrale buitenland recht hebben op de 
groo-6t mogelijke consideratie." 

Een andere briefschrijver verontschuldigt zich 
met hhHelaas waren 't er niet zo veel.0.s. bang voor 
de B.V..D." 

Het Comité heeft de adhesie-betuigingen heden aan 
de Minister van Justitie gezonden. 

) 
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INHOUD. 

Blz.. l Enkële beschouwingen over de Cubaae 
Revolutie. 

3 Schrijven aan. Z.H. de Minister van 
Justitie te Den Haag over M.Raptis 
en S.Santen. 

4 574 handtekeningen voor het Raptis-
Santen - Comité. 

5 De veranderingen in de Sowjet-Unie. 
De politieke oorzaak. 

6 De interne partij-democratie. 

De economische oorzaken. - 

.7 De vreedzame coxistentie. 

8 	De bevrijding der vrouw door M.Pablo. 	- 

19 	De Belgische staking door Andries Verstraten. 

,, 24 758 handtekeningen voor het 
Raptis - Santen - Comité. 

,, 	25 De -Nederlandse politieke situatie 
door Jan Blokker. 

,, 28 Cuba. 

30 Afschrift van een telegram van de 
Nederlandse sectie der IkTe Internationale 
aan de Cubaanse regering. 

30 	De anti-atoombom mars. 

31 	1021 handtekeningen voor het 
Paptis 	Santen - Comité* 
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