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De Sticititi "EL DJIL EL' DJADID" Organiseert op woensdag 1 mei 
a.s. een bijeenkomt, welke in het teken zal staan van de .soli 
dariteit met de Algerijnse wezen. 

prekers: J.ioogcrspeÏ enArie.van der Hek. 
Vertoond, wordt de film : . '•J'ai huit ans" (ik ben acht jaa). Deze 
film werd vervaardigd . aan de hand van tekeningen, gemaakt door 
Algerijnse kiideren. 
iciet programma bestaat verder uit: 
iV1UZ,IEK,x.jeman Kruijt,piano, .ZANG,VOORDRACHT en een TOMBOLA. 
De avond wordt gehouden in gebouw "DE LEE 711  Valkenburgerstra± 
149. Aanvang 8 uur,.de zaal is open om 1.30 uur. Aan de zaal zijn,  kaarten verkrijgbaar, waardoor men voor een maand als begunstiger 
van de Stichting-wordt genoteerd. Deze kaarten gelden tevens als: toet. 
gangsbewijs. De netto-opbrengst van de avond komt geheel ten goede 
	  aan..e'A-lgerinse wezen:. 



DE: ITERATIONALE 
Orgaan van de Aederlandse Sectie van de Vierde Internationale 
Verschijnt; maandelij 	 mei 1963 

evene jaargang - vr'-nmei~ 1 

Administratie; J:.Jac,obs, ieidsekade 54 111, Amsterdam 
Gemeentegi'o. Amsterdam J 450 	Abonnementsprijs A. 

DEZE MAAND 

De beperkte moglijIkheden, die het maandelijks orgaan van de 
ieder1an:dse Trotskisten biedt, verhinderen ons nog steeds ori al die 
voorlichting.- te geven, die we zouden willen brengen'. 
Zo moeten we door het gerbek aan plaatsruimte ditmaal volstaan met het 
signaleren van cie bizonder belangrijke en hoopvolle (voor geheel 
Afrika)_ ontwikkeling in Algcrije ue regering en-,iella beperkt zich 
niet tot het riemen van socialistische maatregelen op papier 	ze voert 
ze ook uit. De aandelen van de ranse bezittinp'en in Algeriê ve rtonen 
de. iaats- e .weken een steeds grotere daling Een goede barometer 
Zit spoedi*g ,mogeli,jk zuilen ij dieper ingaan p de betekenid van de 
door de--Al erijnse regering genomen maatrcelen. 

De Franse staki 	dèr mijnwerkers heeft een enorme solidariteit 
:é.zden gege'en, het grootste deel, van de Franse bevolking sympathi-
3eerde met de in hun maatschappelijke- positie ernstig bedreigde arbeider; 
iental1en sympathiestakingen bewezen dit Een zeer positieve.rol heb- 
en de vrouwen van de mijnwerkers gespeeld In vele gevallen vuurden 
ij hun mannen aan de 5t:ijd voort te zetten. Uiteraard blijft in 

i'rankrijk zich het probleem van het ontbreken van een werkelijk revo-
lutionaire leiding stellen. Opinieonderzoekingen hebben inmiddels 
iitgewezen, dat de populariteit van De Gaulle zeer sterk aan het dalen 
is. Geen wonder na diens botte houding in het mijnwerkersconflict. 
(Uit ederland kwam aarzelende steun van het N'P\J en de KAB ; het CNV 
muntte uit door huichelachtigheid: het wilde geén geld geven tijdens 
ie staking omdat dit een politieke staking was, maar zou nog eens zien 
•if er als de staking afgelopen was iets gedaan kon worden. ) 
Dok wat Congo betreft kunnen wij niet veel meer doen dan signaleren fl :. 

de imperia1istn zijn er door midctel van de VN niet in geslaagd de 
Loemoembisten te liquideren, zoals nog weer eens .it tweebericiitCn 	- 
bleek. De druk om Gizenga te bevrijden wordt steeds grote 	de regering. 
Adoela heéft aangekondigd -dit te 'zullen doen, bovendien zijn de Loe-
moembisten in het georganiseerde kabinet vn Adoela sterker vertegenwoo. 
digd dan voornecn ze bezetten nu zes plattsen tegen twee in de vori-
ge regering.  

De positie vanhet oordamerikaans 1npei4ia1isme wordt steeds rnoei1ijker. 
De imperialisten zijn gedw ongen zich zelfs te distantieren van de 
Cunaanse contra-revolutionaire 'tegen" 'egering van Cordona. Veel 
steun blijft er voor Tennedy niet ove14 Zeven middenamerikaanse bana-
nenrepubliekje.s steunen hem nog, en tijdens de conferentie van de pre-
sidenten van deze staatjes in San José, de hoofdstad van Costa-Rica, 
meende de president van Guatamala nog een goede beurt te maken door te -. ',„  
zeggen, dat "er maar een manic'r is om de Cubaanse kwestie op te lossn,, 
de manier van de bajonet" 
nelangrijker is dat .i»exico de grootste en belangrijkste republiek van 
Middenarnerika, op deze conferentie van ja-en-amenknikkers ontbrak 

Ten slotte .Lederland. Een artikel over de komende verkiezingeno waarin 
vervat ons stemadvies, vindt de lezer in dit nummer. 
ijinnen deartij van de Arbeid blijft het gisten 	Nu weer heeft een 

'(ve'rvol-achterpagina) t.,, : 



De Nd r1ords part ijsîtuot xzh dq ciridrs 

t.gnov2r de verkiezingen, 

.Iet langdurig 	achterlijke, niet -industrieel, maar commercieel- 
kapitalistische karaktervan de Nederlandse economie, de beperkte om-
vang en de versnippering van het industriele proetariaat en de relatieve 
sterkte van het k1einbrgerdom tot 	diep in de 20e eeuw, vinden nog 
ste.ed.s'hua weerspiege1in in de ge.meugdepartijpojitieke organisatie Van 
de klassen dat wil vboal zeggen ; in de verdeeldheid van de arbeiders 
klasse. De kleine bugerij kou acti ht eind van de 19e eeuw een beslissen-

. de -rol spelen in de partijvorming, mtne ifi de ontwikkeling van Pro - CD 

en Katholieke partijen en vakbonden, Delen van de bourgeoisie 
kregen zo de kans via deze kleinburerlijkeschakel, g±ote sektoren van 

'de niet-bewuste, godsdienstig georinterde arbeiderslçlsse politiek in 
hun greep te krijgen. 

De betrekkelijk snelle ind.ustriatisering en proletarisering van een 
belangrijk deel van de bevolking vooral n 1945,desnele inkrimping 
van de oude 'zelfstandige boeren entmiddenstands_loag, hebben de. objec-
tieve voorwaarden geschapen voor een duidelijke herverdeling langs \klas-
seIijnen. De oude politieke en culturele bovenbouw van de maatschappij 
.is'echter een taaie factor op zichzelf geworden,.gevped door de betrekke- 
lijke stabiliteit van het kapitalisme. Een stabiliteit, die het mogelijk 
maakt dat een groeiende laag van witte boord-proletaries, een subjectief 
kleinburgerlijke. rol speelt, - die de eenwording van de .arbeidersklasse 
belemmert-. 

Hoe liggen nu de partijen in de huidige klaseesituatie, en hoe kan de 
verdeeldheid van de arbeiders worden opgeheven 7 
Een enkel woord over de burgerlijke partijen. De zuiverste bourgeois-
partij, de VVD, is wel klein doch zeer belangrijk doordat zij - bij een 
duidelijke klassepolitiek van de arbeidersbeweging- de ki'istallisatieken 
zal kunnen worden voor de politieke organisatie van de hele bourgeoisie. 

De Protestantse burgerlijke, partijen, de IR en de CHU brokkelen heel 
geleidelijk af. Ze zouden alle-en gered kunnen worden door een Nederland-
se CDU (De Duitse Chrjstendemocraische Unie); een fusie 'tussen .AR,CHU 
en KVP, waar niet veel -  kans op is. 

De KVP is wel de grootste en. de tot nog toe meet stabiele bourgois- 
parti, doch haar kracht moet niet worden overschat. Uitgaande van de 
groei van het katholieke bevolkingsdee1 gaat zij procentsgewijs gestaag 
achteruit. Haar stabiliteit is te wijten aan het feit dat zij nog steeds 
een zeker prestige heeft bij de katholieke massa, als vroegere en-
,cipatiepartij voor een achterlijk gebieds - en bevolkingsdeel dat lang-
durig door de heersende niet-katholieke bourgeoisie werd onderdrukt, 
geexploiteerden verwaarloosd, en tevens aan het feit dat er geen prole- 
tarisch alte.rnatief was en is, door het falen en het verraad van de 
traditionele arbeidersleidingen (vdA en CPN). Dit laats te is een cen-
traal punt. 

Met de vakbonds- en politieke eenheid van de niet-godsdienstig ge-
orienteerde proletariaat, zou al een grote stap voorwaarts kunnen worden 
gedaan. Hiermee zou een beslissende stap tot het massale losweken van de 
katholieke (en protestantse) arbeiders uit de greep van de katholieke 
(en protestantse) bourgeoisie gedaan zijn. 

Vat zijn nu' de mogelijkheden, die' de socialistische- en arbeiders-
partijen bieden om : le)te stuwen naar de eenheid van de arbeidersklas-
se.en 2e) een proletarisch revolutionair-socialistisch jrogram te ont-
wikkelen in ti-ieorie en praktijk ? 

De CIA is de meest proletarische partij in Nederland. Zij virndt. haar 
basis in duizenden van de meest klassebewuste Amsterdamse arbeiders Na 
een lange neergaande periode, groeit zij weer en trekt zij ook jongeren 
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aan. Een belngrijk symptóom. Bij afwezigheid van een revolutionair-
socialistische massa-partij, stemmen velen op de CPN om daarmee voor 
100% het kapitalisme af te wijzen en zich voor het socialisme en voor de 
Sowjet-Unie uit te apreken. Een zeer positief verschijnsel, dat los staat 
van het feit dat de CPN-leiding een der achterlijkste, meest stalinistisch- 
bureaucratische apparaten ter wereld is. Ta 1945 heeft die leiding een 
kans gehad de CriJ tot een massapartij om te vormen, verbonden met een 
massavakbond, de EUC. Die kans werd verspeeld. Door de conservatief-
opportunistische politiek, het slaafs stalinistisch conformisme en de bu-
reaucratische methodes hebben De Groot c.s. steeds meer de arbeiders van 
het communisme vervreemd en de partij van de ene nederlaag naar de ande-
re'gevoerd, 
• zozeer is de CPN nu geïsoleerd geraakt dat de toekomstige massale 
radicalisering van de arbeidersklasse zich zeker niet in naar richting 
zal bewegen # zelfs al zou destalinisatie grondige veranderingen in de 
CPN aanbrengen. En van destalinisatie zijn er na het uittreden van de 
vroegere "Drugoppositie , jammergenoeg' nog weinig tekenen te zien. 
riet verkiezingsprogram is met zijn democratisch-teformistische vaagheden 
een teken van totale onmacht. De huidige groei is dan ook niet te danken 
aan de partijlijn, doch aande ontwikkeling van de arbeidersstaten, de 
koloniale, revolutie en de verandering van het hele politieke klimaat 
in de wereld. 
Interessant is op het eerste gezicht de "eenheids" leuze, de massa-orien-
tering op vakbondsgebied en de eis van een arbeidersregering van de 
FvdA, PSP en CPN. De prakt'ij'k is echter zo'n karikatuur dat deze leuzen 
niet meer dan machteloze kreten zijn 
De voorlopige conclusie luidt dat gezien de geringe perspectieven die de 
CN aan de massa biedt, de voornaamste aandacht op de massabeweging moet' 
blijven gericht. Hiermee. is niet gezegd, dat de CFE in een verdere toekomst 
een belangrijke rol voor 'dearbeiderszou kunnen laan spelen, na een perio-
de van destalinisatie. 
bij een der gelijk destalinisatieproces in de CPN, kan de Socialistische 
;erkers lartij, de SWJTI, een grote factor worden. Door de open discussie 
die zij in haar blad "De brug" is begonnen, heeft zij een goede stap 
gedaan. Zoor systematisch het revolutionair wereldgebeuren voor de CIti- 
arbeiders te vertolken en te strijden vtor net herstel van het democra-
tisch centralisme binnen de CiN, kan zij een belangrijke bijdrage leve 
ren voor het pers tel van de CPN tot werkelijk Marxistisch-Leninistische' 
partij.  

De stem op de I-oI, die door duizenden arbeiders wordt uitgebracht, 
is in wezen 'een positief protest tegen de imperialistische atoomdrei-
ging en tegen de NAVO; en dit vanuit het juiste bewustzijn, dat de kwes-
tie van oorlog en vrede, het centrale probleem van de mensheid nu.is. 
Vooral doordat de groeinde PSP dit geluid voortdurend laat horen en pro-
testeert en druk uitoefent iep de slaafse NAVO-lijn van de PvdA- en NVV 
leiding, is zij een belangrijk politiek verschijnsel. 

Dit mag echter geen aanleiding zijn tot illusies over de PSP als 
so..ialistische-  partij, nu pof in de toekomst. De PSP is geen arbeiderspartij 
zij is in hoofdzaak een kleinburgerlijke partij van- de witte-boord-wer-
kers, met een op zijn best z wak centristisch program, Haar ontstaan 
en groei -werden mogelijk door de stagnatie van de massabeweging en het 
falen van de oppositie binnen de PvdA, het Sociaal Democratisch Centrum. 
begonnen als een zeer gemengde ethisch-pacifistische groep ontwikkelt 

,zij zich nu -dat moet gezegd- in een meer socialistische richting. In het 
huidige program staan een serie positieve eisen (socialisaties, uittre-
den uit de NATO enz'). De zwakke punten zijn/de afwezigheid van een orien-
tering op de' arbeidersklasseen op de vakbonden. 
riet is, een feit dat de I-8F groeit, dat er steeda meer arbeiders op - stem-
men, en dat er zelfs afdelingen zijn met een actief arbeiderselement. 

/de afwezigheid van zelfs de vaagste revolutionaire overgangseiáen; 
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Het is echter' zeer onwaarchijrilik, dat de PSP het uitgangspunt zal 
worde'n van een lstere socialistische masapartij, zelfs niet van een 
centristische concentratie, zoals die van Larsen in Penenarken. 

Het is zeker niet onze teak, de tendens van de massabeweging .af 
naar eèh riög grotere verdeeldheid van de arbeidersklasse - zonder 
dat daar een werkelijke revolutionair-socialistische beinvloeding van 
een. deel van de arbeidersklasse tegenover staat- te bevorderen. 

O. grond van de ervaringen in est-Europa na 1945 zijn wij er 
vanovertuigd, dat de massale raclikalisering van de arbeidersklasse 
in cie komende crisis vn het kapitallsnie, zich in de eerste fase in 
en rond de meerderheids-massapartijen -dë socialistische ijaóour Party 
in Engeland, SPD in Duitsland en iSF in ielgi', en de communistische 
partijen in Frank-rijk én Italie, en hun verwante vakbonden - zal af-
pelen. Het proces van de eenwording van de arbeidersklasse zal zich 
allereerst van die partijen bedienen. Objectief kan worden gesteld, 
dat de arbeidersklasse in iederland zich behelpt met het NVV en de 
PvdA (en van de andee orianisaties) bij gebrek aan betere Organisa-
torische massawapens,  

En iet dit punt van, de eenheid binnen de massa-beweging stellen 
wij niet alleen de eenheid aan de orde. -1et Engelse voorbeeld laat 
duidelijk zien hoe bij die eenheid in vakbond en ermee verbonden 
socialistische partij, de druk van. de arbeidersklasse onmiddellijk 
veel groter iC zelfs zônder program ; iets 7at in spanningssituaties 
duidelijk gedemonstreerd werd .(bijv. de. Suez crisis in 1956). 

In áederland kan alleen doeltreffend naar de eenheid worden ge 
streefd, ktinnenleen confessioneel georganiseerde en niet georgani- 
seerde arbeiders worden gewonnen als de -.dor het :kleinburgerdombe-
heerste - PvdA wordt eproletariseed door een nauwe binding met het. 
NiV. De eisen van de arbeiders .in de basis van het NVV zullen politiek 
moeten worden geformuleed binnen de IvdA; een program van prolet-
risch-socalistische eieen dal daar moeten worden ontwikkeld. 

iven begrijpe ons goed wij hebben geen illusies dat de PvdA ooit 
een revolutionair-socialistische partij zal worden.',- 	stellen alleen 
at de eerste fase van massale radikalisering van de arbeidersklasse 

zien zal afspelen in en rond de socialistische massabeweging, dat ziij* . 

daar alle€n bereikt kan worden dat daar 	rêvoJ..utibhair socialis- 
tisch program ontwikkeld moet wordeiï; voor een linkse proletarische 
massa oppositie dt kar de revolutonair-marxistische massapartij 
van de toekomst zal worden voorbereiL die door d dynamiek van de 
klassestrijd in 'een crilsissituatie drastisch alle sectarische illu-
sies zal wegvagen. 

Vanuit dit gezichtspunt adviseren wij de arbeiders in iedeland 
om, zonder.-,.illusies, op de vdA te stemmen dat wil .zeggeit 
een voorkeursstem uit te bengen op de NVV ers : op de PvdA lijst. 

Deze daad krijgt echter eerst zijn volle betekenis als zij gepaard 
gaat met het actieve lidmaatschap van NVV en-  PvdA ; met de strijd 
voor een Labour Iarty een }-vdA gebaseerd op het NVV en voor de 
ontwikkeling van een proletarisch-soialistiscb, pro'ram door de 
JVV arbeiders binnen de lvdA ; een strijd ook voor de uitvoering 
van het minderhedsrapp•rt over oorlog en vrede : eenzijdige 
ontwapening en uittreding uit de NAVO. 

Kae1 \ierbiest. 



DE MO- RD P TRQTSKY 
In"Nieuwe Strijdï1  orgaan van de O.V.B., van 18 maart j,1. lezen 

wij in een boekbespreking over de moord op Trosl' van I.Levine, o.a, 
dat deze pocket door geen enkele weldenkende,  arbeider,  ongelezen mag 
blijven.. 

De konklude rende slotzin uit dit stukje luidt dan dat " 
als dit soort gruwelijke moorden vanuit Rusland worden bedreven, let 
wel, op zulk een internationale socialist, er dan voor de arbeiders 
van achter, dit ijzeren gordijn (koude-oorlogsterm Red.) weinig hulp 
in de strijd te verwachten is.". 

En vraag komt ij ons op heeft de redaktie van 'Nieuwe StrijC 
ooit ge.hoord..van de d talinisatie? (De moord geschiedde in 1940), 

0 - 0 

N U.OVA GE N ERAZlONE over,  t rots k' 

In enkele delen van decommunitische beweging wordt de naam van 
Leo Trotsr nog steeds besmeurd, of op zijn best nooit, genoemd.' Onder 
de Italiaanse communistische jeugd is dit anders, Gedurende de grote 
discussie in de Ita'ii'aana-e communistische beweging, die volgde op de 
versnelde destalinisatie , aangekondigd tijdens het 22e congres er 
Russische Communitische Partij, publiceerde Nuava Generazione", 
centraal orgaan van de Italia'nse communistiche jeugd Liga verscheide-
ne discussie-artiklén over de werkelijke rol van Trotsky:•in:d:e Russische 
Revolutie van 1917. 

Onlangs ging 1'Nuoa Generazione1' een stapje verder, Voor de eerste 
maal bood het zijn - lezers een keuze uit Trots1é nog steeds aktuele 
geschriften aan en wel een uittreksel uit het boek 1905,  .dat over de 
Russische Revolutie van dat jaar handelt. Het betreTfende artikel 
beschrijft het vitale belang-van de algemene staking, als etappe in de 
ontwikkeling van een opstand. 	 . 

0-0 

Aoerijnse; regering verlaagt cb hut-en 

De .Ben-Bella regering kondigde 19 februari j.l. aan, dat: er een 
huurplafnd wordt afgekondigd per 1 maart. 
De  Algerijnse huren zullen dan tot de laagste te wereld gaan behoren 
Ze zullen van 1500 tot 7650-francs gaan bedragen (3 tot 	15.30). 
Dit betekut ongeveer 10 tot 15, % van het ge.id'elde inkomen. Nog verder 
gaande verlagingen zullen gelden voor huizen die ver van een stadscen-
trum gelegen, zijn. 40 tot 5 verlaging; zal gelden voor oorlogsslacht-
offers en oorlogsveteranen. 

0-0 

DE STAALINDUSTRIE IN ZUIDSLAVÏË.. 
De dynamische ontwikkeling 'an de industrile ,roduktie in Zuid- 

sla.vie sinds het einde van de laatste wereldoorlog, heeft een aanmerkelij- 
ke verhoging van het staalverbruik tot gevolg gehad. Dit is thans ca'. 
92 kg, per inwoner per jaar, tegen 17 kg. vlak voor de oorlog. Hetgeen 
een stijing van ongeveer 540% betekent een van de grootste percen- 
tages van landen met indstrie1e v'oruigang. 

(De "Metaalkoerier", weekbl.der .Alg.Ned.Bedrijfs 
bond V.d f  Metaalindustrie . (N.V.V.) 



CORRESPODENT1E.iii{INDIA• 	. ... 

De geTolgen van het Chinees-Indiase conflict voor de Indiase  nz- 

arbeidersbewegir. 	. 	. 	. .. 	 . . 

Ds door de Indiase. bourgeoisie begonnen agressie tegen de Chinese 
.Volks'eubliek heeft., naat zijn reede eerder belichte internationale 
- gezichtspunten (o.a. de hierdoor verkregen wapenhulp van., het wezld- 
imperialisme).,, ernetige gevolgen gehad voor de arbeidersbeweging in dit 
land. 	.. 	. . . 	 . 	... 	. 

Het was é.6n van. de voornaamste doeleinden der Indiase bourgeoisie 
de strijd van he't Indiase proletariaat en de arme bbere'nmassaas....te ver-
zwakken door de. .onteteuing. van een chauvinistische„ ultra-nationalis-
tische hebzkampagne tegen China en alle daaru.iee sympathiserende krachten. 
:(oa de linkervleugel van de C.P.I.). 	 . 

De •!uoodtcestand werd afgekondigd z.g. en tegen de achtergrond 
daarvan- wden uitzonderingsmaatregelen en op uitgebreide schaal onder-
nomeh arrestaties tegen de linkse arbeidersbeweging doorgevoerd. 
De houing van .volledige capitulatie van de C.oinm. .artij van ludia en 
et f h 	alen van, diverse kleine Marxistische - en linkse groepen bij het 
tegenstand bieden aan - en het zich verheffen boven, de kleitiburgerlijke-
chauv-lnistisc-he druk,heeft de bourgeoisie versterkt in haar off'enif" 
tegen de riassaas, takiugen werden verboden. Alle landelijkeakbouds-
organisaties bogen zich voor dit besluit, door gedurende. de noodtoe- . st an

-dll van staking. af  te zien. 
Zelfs normale vakbondsaktiviteiten bleven achterwege. In de algemene 

golf van terreur werden meer dan 400 C.±.I.-leiders, bekend om hun link-
se op.atttngen. over het gehele land gearresteerd en gevangen gezet, on- 
dexdc Verdedig Indiaketi. 	 . 
Do ...regedie vaad ....linke beweging was, dat ze al haar weerstandskracht 
verlorea cheen te hebben Dit i het resultaat van de klaseeverz'enings-
poitict door de C...'.I, gedurende meer dan 10 jaar bedreven. 
Een, -we 	echouspel leverde de rechtse leiding van de C..I., die 
deiridirecte cotitiebescherming haar door de regering verleend, gebruik-
te cia, doZ.gC.pro-Pekiug -linkerfractie in de partij te bestrijden en 
.t, 3..soLeren, door disciplinaire 'maatregelen en andere middelen 	 

De'Chresjtsjowistische leiding van de C.P.I. gebruikte de ulegal&l 
status, haar door de regering verleend, om de liij.kerv1e,gel  in de partij 
volledig ..tisoleren, zelfs in Linkse bolwerken als Bengalen, .Andhra, 
en .Fuujaab.  

Bij.haar poging om de kritiek te smoren, is de leiding van de  
onder voorzitterschap van 'S.A.Dange, zelfs zover gegaan de arrestaties 
van linkse elernentente provoceren. Zij, die hiraanontsnapten werden 
gédwongen zich door de politie te laten gevangen nemen, op straffe van 
uit.stoiu'.i-b'.de partij. . 

De crisis 9  ontstaan door 'het Chinees-Indiase grensLconflict, heeft de 
organisatoriJsch.e ziakhe id van de Marxistische linkervleugel in het alge-
meen en haar ideologische verwarring in het bizonder, blootgelegd. 

= 	De huidige, betre.kkélijkë rut biedt een mogelijkheid tot ophel- 
dering m hergroepering der linkse k±'achten. 

0-0 

danken de kemeraden die een bijdrage stortten in ons PERSFONDS.-
T, 

ERSFONDSg

T  de G. f2,50 9 	.M.. f2,-- 
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DE ANTE-STAKNGSWETîEr in 6E3IË 
In aansluiting op het artikel in het aprilnummer van De Interna-

tionale", volgt fie.r.de  uitslag van de, rondom en in, het Belgische 
parlement uitgevochten strijd over de anti-stakingswetten. 

Enige dagen voor de stemming in de Kamer over de betreffende vetten 
werd, zoals overeengekomen was, het 2e buitengewone congres van de 
Belgische Socialistische Partij gehouden, hetwelk een beslissing moest 
nemen over het stemmen van zijn. afgevaardigden in het parlement t.a.v. 
deze voorstellen. 

Helaas, zoals men wel verwachten kon, heeft een grote meerderheid 
zich voor de geamendeerde voorstellen uitgesproken, welke niets van 
hun nadeel voor de Belgische arbeidersklasse, verloren hebben. De 
stemverhouding was 715 v66r en 292  tegen. 

Het was. de Luikse federatie van de B.S.P., die met 112 stemmen tegen 
(honderd procent), zich het meest consequent uitsprak tegen deze anti-
stakiugswetten, 66k tegen de geamendeerde., 

Ondanks deze beslissing hebben de Communistische Partij, La Gauche 
en de Waalse Volksbeweging besloten de strijd met alle middelen voort-
te zetten.. 

Wat de uiteindelijke stemming in de Kamer betreft, daar hebben de 
afgevaardigden die de oppositionele-te vertegenwoordigen, niet 
tegen de voorstellen durven stemmen. Ze hebben zich ertoe beperkt zich 
van stemming te onthouden en daardoor de arbeiders, die hen hun vertrou-
wen geschonken hadden, voor de zoveelste maal verraden. 

L. van de Bossche. 

0-0 

De"bien vacants" (onbeheerde goederen)  niet meer 'vacant". 

Ineen op 29 maart gehouden redevoering heeft Ben Bella de publikatie 
van het decreet inzake de organisatie en het beheer van de "vacante" 
industriee bedri'ven, mijnen, handwerkplaatsen en landbouwondernemingen, 
be1fidgemaakt 
Dit is waaschijn1ijk wel DE belangrijkste beslissing, die de Algerijnse 
regering sedert ze aan de macht kwam, heeft genomen. 

De wet van 18 maart 1963 werd door de Nationale Vergadering in zijn 
zitting van 26 maart gbdgekeurd 
"ALLL INDUSTRIELE BEDPIJVEN HANDELSONDERNEMINGEN, HANDWERKPLAATSEN, 
BANKEN EN MIJNEN, ATrE LANDBOUW-EN BOSBOUWONDERNEMINGEN, ALLHI LOKALEN„ 
GEBOUWEN OF GEDEELTEN DAARVAN 5  DIR OP 22 MAART 1963 VACANT WAN VER-
EAARD, ZIJN VOOREE EN VOOR ALTIJD VACANTE BEZITTINGEN EN DOOR DIT 
FEIT ZULLEN ZIJ VOOR EENS EN VOOR ALTIJD BEHEERD WORDEN DOOR DE 
ALGERIJNSE ARBEIDERS. DAM ZULTEN WE NIET MEER SPREKEN VAN VACANTE 
BEZITTINGEN, MAA R VAN ZELF-BESTUNDE . BEDRIJVEN EN ONDEPNEMGEN't. 

(De uitdrukking "bien vaeant" - onbeheerde bezittingen - werd meer 
dan een eeuw geleden "uitgevonden' door 1 generaal Bugeaud - Frane 
generaal, die Algerije veroverde-om de diefstal van het Algerijnse 
land te rechtvaardigen en daarmee zijn verandering in privaat-eigendom 
van de Franse veroveraars. 

De Algerijnse Revolutie heeft thans het begrip én het karakter van 
het landb.ezit., in zijn tegendeel doen veranderen 	Steunen wij haar 
uit alle macht 1. 	

1 1 0 - 0 



In de Waarhidvan '13' april vonden wij onder de titel 'Wat wij ht.n te. 
zeggen hebben', een wat je noemt ouderwets stukje stalinistisch. ge-
snurk..Hèt artikel,speciaal gêmaakt voor de verkiezingsuitverkoop, 
is klassiek van vorm. Er treden twee duivels in op namlijk.te.S.W.?. 
en de P.S.P.,die beiden verslagen worden door de geest van de grote 
leider,'die nog even wacht met de invoering van het collectieve lei. 
derschap,totdat hij voldoende jaren heeft in het parlement om vol-
doende pensioen te' krijgen. Hij treedt in het stuk twee maal op. Had 
men ook over de P.v.d.Agesproken,dan was De Groot verplicht gwost 
omdie maal als duivelserdrjver op te treden. 
•Het is de moeite ward 'de blijde inkomste' van de leider in het stAk 
hier even te herhalen voor onze lezers. De schrijver vraagt.'Wat ge-
beurde. er  bij de Kamerverkïzingen in 1959?' Hij weet kennelijk het ant-
woord niet of durft hetniet te zeggen,want hij gaat verder': 'Paul de 
Grotz.ei daarover in zijn int'çview. met De Waarheid (6 april)....' 
enz De tweede maal dat De Groot verschijnt '(het was op de 13deen via 
voor Pasen) tekent de schrijver op:'In zijn interview met' onze krant zei 
Paul de Groot:'Thans is het duideljk,dat er maar een 

1
communistische 

Partij is 'Alle progressieve werkers moeten haar steunen' en verder: 
'Wijherhalen daarom het beroep op de Bruggroep(zou deG-robt niet we-
ten dat er een Socialistische Werkers Partij bestaat?) dat door het 
20steCdngresvan de'CPN in 1961 is gedaan om die groep' teii]widoren 
en alle openlijke  of ondergrondse fractievôrming stop te zetten.' 
Er zijn toch vreemde digeu. 'In - Nederland' is 'er een 20ste Congres vafi' 
een communistische par'tij,waarin wordt opgeroepen het stalinisme to 
versterken,terwijl;er in de Sowjet-Unie een 20ste Partij Congres gehou-
den wordt,waarin Chroesjtsjew (door De Groot eenmaal Knoeisje,f ge-
noemd) een urenlange redevoering hield tegen Stalin en het Stalinisme. 
Overigens behoeft ons dat niet te verbazen,wantde partijendie zich 
als de anti-facjstische kampioen durft op te treden veranderde nog 
niet zo lang geleden de statuten waardoor oud-N.S,B.ers lid kunnen 
worden van deze 'partij van de progressieve werkers'. 
Om aan te tonen dat de partij geen sectie is zegt onze scribent:'Ivlaar 
wie is een bloedarme sectie gebleken;wie staat los en geisoleerd van 
de arbeidersklasse? Niet ONZE PABTIJ,die de metaalarbeiders AANVOER-
DE in de succesvolletrijd voor loonsverhoging in 1960 en de havenar-
beiders tijdens hun staking van 1961die tot een grote overwinning  
leidde. Door de ONVERMOEIDE ACTIVITEIT VAN ONZE PARTIJ in U afgelo-
pen winter werd een GROTE reeks duurte- en koude-toeslagen voor ver-
schillende groepen werkers en bejarden afgedwongen. De politiek var 
eenheid van .de vakbeweging die ONZE PARTIJ volhardend voert,wordt 
door de arbeiders begrepen enheeft de banden van ONZE PARTIJ met de 
massa 4ersterkt. ONZE PJflTIJnam de kop voor een vreedzame oplossing 
van het Nieuw-Guinea-conflict... .enz. onz.' Wat is dit anders dan. 
stem,oncritisch bureaucraten gesnurk,dat door insiders niet geloofd 
wordt en voor buitenstaades onverteerbaar is.. De politieke inhoud 



van het stuk is beneden eik peil. Ja nog erger 2het is in tegenstelling 
tot het Leninisme. Men leze:'Wie  niet bij machte is aan verkiezingen 
deel te nemen,kan er geen 'eigen partij' op na houden'. Noch volgens 
algemene democratische mats.taven,rich volgens de geldende opvattingen 
in de arbeidersbeweging,kan men onder deze omstandigheden zich zelf 
als een 'partij' of politieke groepering blijven presenteren.' 
Het partij-zijn hangt dus af van het feit of wel of niet deelgenomen 
wordt aan de verkiezingen Het revolutionaire program en het leiding 
geven van de arbeidersklasse buiten het parlement zijn aldus van geen 
waarde. Als je niet meedoet aan de verkiezingea,dat mag je geen par-
tij zijn. Als wij niet willendan ben je er niet. Basta 
Tussen twee baakjes,heoft Adenauer in Duitsland,de K.P.D.(Komm.Partij 
Deutschlnd) niet verboden omdat deze geen 5% van, de kiezers achter 
zich, wist .te krijgen? 
Hebben de bolsjewiki,heei ver in hot verleden de verkiezingen voor do 
Doema in het Tsaristische Rulnd pt ebo.ycot?Mar wij horen het 
antwoord al,als de reactie niet wii;dat een communistische partij aan 
de verkiezingen meedoet,dan is hij natuurlijk wol pen, partij. Alleen als 
de C.P.N. hot goedvindt dan is men en pattij. 
Mooi is het in do Waarheid t lezen over 'AL&ENE.DEMOCRATISCHE MAAT-
STAVEN' 

 
STAVEN'_ Wat janmier,dat de sehijver hier De Groot niet heeft uitgeno-
digd om een verklaring to goven Hij moet daar toch wol iets over ge-
zegd hebben in 'het interview, met onze krant'. Wij zijn maar sectarirs 
maar weten niet beter dan dat er 'burgerlijke en proletarische democra-
tie' is..Van 'algemene doioraische maatstaven' hebben wij alleen de 
reformisten horen praten in navolging van hun bourgeois bazen 
Hetzelfde geldt voor 'de geldende opvattingen mde arbeidersbewging'. 
Sinds wanneer hoü.dt een commuistich an'de geldende opattiugen in 
do arbeidersbeweging? Welke arbeidersbeweging is hier bedoeld? Iá dit 
de P.v.d.A.,de P.S..? 	 1 
Voor de rest zijn we treurig-diep •tieuxig gestemd over het feit dat 
dit stel piassen nog steeds een grqop ±evolutiçna&re arbeiders weet 
te misleiden. Het gescheld op e SiWP, en PSP. is in eenwoord 
minderwaardig en naar de maatstaven van •de proletarische moraal be-
neden ieder peil. 

H .flubens. 
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De verrikig  vnde'theo'ie vati. 	Paue Revolutie.  

bet uitbreken van de Tweede Wereldoorlog hebben de revolutio-
nema&sa-akties in veÏè landen bijzondere' vormea 'aangenomen, die, de 
ervaring van de WereldrevQlutie: verrijkt  hebben 
In vele landen beleven wij nog niet geziene verschijnselen,wat betreft 
de - rol van de Staatsmachtenzljn apparaat,in de samenhang van een 
maatschappij,die in grote delen nog voor-kapitalistisch is,ve'schijnse-
len,die een passende verklari.g moeten vinden in het kader vn de al- 
gemene theorie van de Revolutie in ons tijdsgewricht. 	' 

De ..Joego-Slavische-,&riekse-,Chinese-,Vietnamese--, Cypriotische-,C-
baanse-,Algerijnse-,en Angolese revoluties met elkaar vergelijkend, 
kunnen we hen ten eerste in twee kategorin indelen diegonen,geleid. 
door Komm pa-rtijen,en diegenen,geleid door nationaal-revolutionaire 
leidingeri,in welker raam ,bij voorkomende gelegenheden,zich enkele re-
vlutiouajr_inarxjStjSch.e elementen bevinden of elementen ,welke. door 
ervaring of de noodzaak-van de strijd,zich naar het Marxisme ontwik-
kelen. 

Beide gevallen hebben' een punt vn overeenkomst: Deze revoluties zijn 
begonnen en hebben zich ontwikkeld dank zij de.;verbinding van een re-
volutionaire.leiding,d.w.z eèndie totde gewapende strijd bereid 
was,en voornaelijkd armeboerenmassa's of die helemaal geen land 
bezaten. 	 ' 	. 
De rol van het stedelijke prQietariaat was, gedurende deze fase of 
practisch te verwaarlozen of van ondergeschikt belang (het geval van 
de Cypriotische revolutie 'is ecn uitzondering waarop wij nader nog te 
rug komen).. 
Het zijn niet de-politieke akties in de steden tot aan de gewapende 
Qpstand,die het beginde.ontwikkeliug et de overwinning van de reve-
utie door ae: maditsovername beheersen,maar een bijzondere, vorm (in 

geval anders) vn revolutionaire guerillaoorlog. Deze is geba-
&erd uit  sociaal oogpunt bekeken,voor het overgrote deel op de boe- 

rerrmassa's.  
Ondanks de belangrijkheid die altijd door de marxisten aan de boeren 
is toegekend en ondanks de enorme rol die zij ook in de Russische re-
volute hebben gespeold,gaat het hier om een nieuw ontwikkelingssche- 
ma van de. .revolutie in een aantal landen.., 	 ' 	' 



Het theoretische belang,pecifiek voor dit schema,schiiilt in het fit, 
dat het meer dan ooit in het verleden,de buitengewoon revolutionaire 
en beslissende betekenis toont van de gewapende strijd als hij gevoerd 
wordt door den politieke leiding die verbonden is met de revolutionai-
re boerenmassa's. In al deze gevallen is de impasse in de steden.,wat 
betreft de revolutionaire mogelijkheden en de krachtsverhoudingen nog 
meer opgevallen,door de verbinding van de politieke leiding met de 
boeremassa's in de gewapende revolutionaire guerilla-oorlog. 
De bijzondere verdienste van de Chinese O.P. zit in het feit,dat in 
plaats van ontmoedigt te zijn door de situatie in de steden,die bolwer-
ken waren van de diktatuur van Psjang Rai Sjek over een verzwakt en 
geslagen proletariaat,een toestand die een gevolg was van jaren van 
strijd en onvergetelijke fouten van de leîding,deze kommunistische par-
tij terug wist te keren tot de gewapende strijd steunend op de boeren, 
de situatie wist te veranderen en de macht te veroveren. 
De bijzondere verdienste van de Joego-Slavische C.P. schuilt in het 
feit,dat hij,in de bijzondere omstandigheden van de nazibezettiug van 
het land,de gewapende strijd wist te beginnen,gesteund op de boeren, 
voor de nationale bevrijding die uitmondde in de sociale revolutie. 
Dit was eveneens het geval met de Vitnamose revolutie. 
De ervaring van de Griekse revolutie,zowol in zijn eerste fase geduren-
de de bezettiug,die eindigde met de nederlaag na het treffen met troe-
pen van het engelse imperialime in. december 1944,als gedurende de 
burgeroorlog in 1947-1949,bevestigt de grote mogelijkheden van de gue-
rilla-oorlogvoering. Hij bewees tevens het defaitistische karakter van 
een onkundige en verradeljke leiding. 
De ervaring van de Cypriotische revolutie is iets bijzonders door.het 
feit,dat het hier niet speciaal om een guerilla-oorlog gaat,maur om 
een unieke combinatie van een terrorisme in de steden en dorpen,ge-
steund en beschermd door nagenoeg de gehele bevolking. Niet omvangrijke 
groepen gewapende mannen,die akties uitvoerden en zich darna weer 
verspreidden schiepen een militaire organisatie die verre superieur 
was waardoor de aSa'S in de steden en op hot platte land politiek. 
werden gemobiliseerd. 
Maar het zijn vooral de Cubaanse,Algerijnse en Angolese revoluties,die 
de geweldige waarde hebben getoond van de verbinding van een politieke 
leiding met de landloze boeren in de gewapende strijdvoor het begin en 
en de voortzetting van de revolutie,een strijd, die kan leiden tot de 
machtsovername door het revolutionaire leger. Het is in deze vorm,dat 
voornamelijk de verbinding tussèn de politieke leiding en de boerenmas-
sa's zich voltrekt. 
Naar mate de politieke leiding meer verankerd is in de gewapende strijd 
zoals in het Cubaanse voorbeold,des te doelmatiger wordt het revolu-
tionaire leger dank zij een juiste politieke orintering,hetgeen de 
problemen van de machtsovername vereenvoudigt en de uitvoering van een 
sociaal program door de revolutie vergemakkelijkt. 
Het element van de politieke leiding is voor het uitbreken van de re-
volutie,zijn orintering en zijn overwinning van vitaal belang. 
In geen enkel van de genoemde voorbeelden is er sprake van een BOEREN-
LEIDING of van een BOEPENIDEOLOGIE. 
Hij was in handen van de Kommunistische partij in China,Joego-Sldvië en 
Viëtuam of in die van een beperkte groep revolutionairen uit de steden 
inte]lectuelen,semi-intellectuelen,arbeiders die een politieke scholing 
hadden en vage socialistische en soms marxistische ideeën er op na 
hielden. Ideeën waarvan alle revolutionaire milieu's in onze tijd zijn 
doortrokken. 
Dit wil zeggen.,dat het gaat om beperkte politieke leidingen van een 
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bijzonder,Jacobijns krakter,die hun graad van revolutionair begrip tonen 
door het feit,dat zij zich in de gewapende strijd werpen. 
Vanuit dit.. gezichtspunt,gaat het niet om gewone klein-burgerlijke lei. 
dingen,mar om een selectie van elementen,die de mogelijkheid bezit door 
ervaringen en 4e noodzak van de strijd in de richting van het revolu-
tionaire marxisme te ontwikkelen,de enige revolu.tioniro ideo]ogie van 
oetjft :di radicale oplossingenbiedt. 	T 

Da2z1lkCastristischo leidingen eventueel een reeds marxistische re-
volutionaire leiding kunnen vervangen bij het begin en in de loop van de 
rev'litie en an het hoofd van de boeromassasIs zeker een nieuw 
veSchijnselran de diepe theoretische beteksnis de volgende is: In 
het huidige internationale .revolutionaire geb:euren.in de huidige .gun 
stige krachtsverho.udingenin het huidige politieke klimaat,dat door-
trokken zo niet beIrrst is door het prestige en de tracht van het 
mrxisme is, het moeljk dat zulke leidingen van niet korr1munistische 
oorsprong ontstaan en zich ontwikkelen. 
In een opzicht is deze ontwikkeling-zelfs onverijdelijk,de dynamiek van 

- de revolutionaire situatie ,die in een. aantal landen van, e !Derd .We 
reld' bestateen strijd en radicale oplossingen,te.genover 'traditione- 
le 	 partijen,opportunistische en geheel verradelijke.. - 
Het :ontst 	van Castristische leidingen,aan het hoofd van revolutio- 
-nireanti-imperialistische en anti-kapitalistische bewegingen, stelt 
geen onbegrijpelijk en bijzonder moeilijk theoretisch pobeem,behIve voor 
hen,die een statische en schematische opvatting hebben van-de .-.mrxis-
tische theorie Zoals zij ook de absolute noodzaak van het bestaan van 
een revolutionair marxistische leiding voor de opbouw van een arbei- 
dersstaat na de machtsovername niet overbodig.rnaakt 	•- 
Het historisch nieuwe in het Castristische - verschijnselr,Wat Ide leidin. 
aangaa-t,bestaat.alleeu in het feit- een ongetwijfeld zeer beiangrij1-.. 
van de vervanging door een beperkte leiding met differente ideologische 
afkomst,van de rol die traditioneelvervuld moest wordendbor.de  »revo-
lutionair marxistische partij. 
Zu1ke revolutionaire politieke leidingen,zijn het produkt èn de.ui,td.ru-k-
king van de revolutionaire dynamiek van onze tijd,tegenover liet niet be-
staan of het failliet van de traditionele arbeiderspartij Dez laatSte 
is niet absoluut noodzakelijk voor het begin en de ontwikkeling Vat.. O. 

revolutionaire strijd en de verovering van de macht. Het ib veel.èr.., 
deze strijd,die begonnen wordt door een andere politieke leiding,dat de 
wekelijke politieke leiding gevormd wordt in de plaats .vn de niet.  be-
staande of failliet •traditionele leidingen. 
De vorming van deze partij,in de zin van een leiding die zich in de 
richting van het rev. marxisme ontwikkelt en werkelijk zijn doctrine gaat 
aanaarden is absoluut onontbeerlijk opdat- de omverwerping van de makt 
van het imperialisme of zijn lakeien uiet-1eidt tbt het ontstaan vn een 
neo-kolonialistische burgelijke staat.maar tot ccii ,arbeidersstaat als 
voorbereiding van het socialisme. Aan de andere kant is het onbetwist 
baar,dat indien de anti-ïnperialistischeen anti-kolonialistische strijd 
vanaf het begin geleid wordt door een werkelijk revolutionair mrxisti-
schepartij,deze strijd enorm vergemakkelijkt wordt en het ontstaan van 
diepe krisis voorkomen wordt die andere partijen ondergaan op het moment 
van de machtsovername. •. 
De verbinding van:een Castristische leiding zoals de beweging van 26 
juli. in Cuba of van de Algerijnse C..R.TJ.A,met de revolutionaire boeren 
is noodzakelijk en een voorwaarde voor het uitbreken Vti een do.eltre,f-
fende gewapende strijd in de vorm van de revolutionaire guerilla-oorlog 
-Maar het is in werkelijkheid in deze politieke vereniging,dat zich de 
voorbereidingen de revolutionaire kwalitit van de leiding afl het 



licht koen met' ndere wo-orden zijn Speciale karakter e zijb 'revclutio-
naire karakter zich vormt. Vandaar het enorme belang van de deelname 
van de boerennussa's aan de gewapende strijd. Deze massa'sezelf,zouder 
speciale politieke leiding ziji ander*s" niet in staat dan tot köte re-
volutionaire uitbarstingen zonder toekomst welke op mislukking uitlopen. 
Meteen politieke leiding. ontwikkelen zij een strijd.waarvan de logica 
en de dynarniek,.defini.tief gaan in de richting van de socialistischere-
volutie,die 

'
karakteristiek is voot, onze tijd. 

wanneer wij spreken, over revolutionaire boerenmassas,dan bedoelen wij 
een sociale gr'oepng,die niet meë'in de ontwikkelde kapitalistische 
landen bestaat. 	.. 	 . 

Het gaat om hetzij om de arme boerenmassa's (in de betekenis die Lenin 
aan deze term gaf) die nog aanwezig zijn in Spanje,Gri,ekenland,Zuid 

11 - 
Italië en de landen van de 'Derde We'reld'of. tewel om de landloze boe:. 
ren,landaibeiders en pachters,die in een aantal koloniale ensenï-ko-
lonjale landen van Afrika en; Zuid-Amerik overheersend, zijn.. 
Arme boeren en boeren zonder land vormen meestal de overweldigende 
meerderheid in de landen van de 'Derde Wereld' ,het werkelijke 'volk'" 
van deze landen,het 'meest uitgebuite en onterfde deel van de bevolking. 
In vergelijking met deze lagen beit'.het proletariaat van de.steden,dat 
deelneemt aan het ekonomischo leven,aznzienlijk..betere levensomstaiidig-
heden. De bevolking van de bidonvilles (dorpen an latten,plaatijzer ed) 
die de stedën.bmringen is in'werkelijkheid van boeren afkomst en 'is ei 
niet'in gëslaga het produktieve stadsleen binnen to dringen. 
Aan de andere kant houden zij,di.e de lad'loze boeren willen vergelijken 
met dé landarbeiders in de ontwikkelde landen en hen tot een soort pro-
let.ariaat willen maken,geen rekeniugmet het enorme verlangen na-kr 
grond van deze massa's. 	' 
De boerenmasa van - de landen van de 'Derde We'reld' is revolutionair om-
dat het levënsniveau,dat reeds zeer laag is,steeds slechter. wordt als 
gevolg vn bevolkingsaanwas,de duurte van de handel,sprodukten die zij 
moeten kopen,de verhoging van debelastingen die dopr een bureaucrati-
sche politiestaat geheven worden en omdat zij niets hebben.. te 'verliezen 
en alles te winnen. Onder deze omstandigheden,zijn de boeren breid zich 
op de weg van de revolutie te begeveii,zich te ontdoen van de imperi-
listischeen feodaai-kapitalistische onderdrukking en een radicale 
landhero'ming te forceren. 	' 	 . 	.. 

De 'revolutionaire weg voor de boeren is de gewapende strijd in.de'vorm 
van abn guerilla-oorlog,die tegemoet komt aan de structuur van deze, 
klasse en die zoals door de gehele revolutionaire ervaring in de geval-
len die wij aanhaalden bewezen heeft,enorme militaire voordelen te 
bezitten.' 	 . . 
Er kan geen sprake vin zijn,de gewapende strijd van de boeren. kunstmatig 
te beginnen hoe en war dan ook.' Ht gaat  erom te'begrjpen,dat een re-
volutionaire leiding,die trots is op' deze taaam,zonderzich te storten 
in aanslagen,een.,bondgenootschp te zoeken met een 'nationale .boUrgèoi 
sie'of het geisoleerde stadsproletariat gebruikt in horhalde gevech-
ten,alles 'moet don om de politieke voorbereidende fase van de reiIu-
tie te gebruiken' voor het winnen van het vertrouwen en het organiseren 
van de boerenmassa's. 	 .. 	 .., 	. 	 . . 

Dan 'kan op het bepaalde moment.,wanneer de tijd rijp is overgegaan worden 
tot de gewande strijd gebaseerd op. voorameljk de revolutionaire gue-
rilla-ooriog. Het is deze orintering die d Cubanse leiding uiteen 
heeft gezet dan alle kommunistisehe partijen in Zuid-Amerika in zijn 
'Tweede verklaring van Havna' en die de v,c'ornaamste lessen van de Cu-
baanse revolutie opsomt. 
Het is alleen op deze manier,dat uit de impasse gekomen kan worden van, 
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'arbeiderisme' en het zoeken van een bondgenootschap met de 'nationa- 
le bourgeoisie' in de landen van de 	wereld'*, S 

De rol van de arme boeren of landloze boeren in talrijke landen van de 
'derde wereld' is niet alleen beslissend voor het uitbreken en het 
ontwikkelén van de gewapende revolu.t.ionaire strjd,die kan leiden tot 
de machtsovername door de- politieke leiding die met de boeren is ver-
bonden. Hij  wo-rdt enorm belangrijk op het moment van de machtsovername, 

revolutionair leger,zijnde een georganiseerde macht die de woord-
voerder .wordt van de fundamentele eisen van de boeren als sociale 
lag;de radicale landhervorrning,de agrarische revolutie. 
Het is niogelijk,dat binnen het kader van een koloniaal of semi-koloni-
aal land,de verwerklijking van zulk een eis,de totaliteit van de eko-
noniische structuur: diep beinvloedt en de weg naar de socialistische 
revolutie zich opent. ,  
Blijft,inderdaad,vervolgens de houding van de boereu,de overweldigende. 
meerderheid van de bevolking- tegenover de arbeidersstaat,die ver . 
plicht is de collectivisatie van de landbop.w geleidelijk aan te pakken. 
Conclusies trekkend uit de thans voldoende opgedane ervaringen in al-
le 8rbeiderssttenom te béginnen met de TJSSR.,moeten wi duidelijk be-
vestigen,dat het niet mogelijk is,om de. overgangsperiode -aar het so-
cialisme te beschouwen als een, dia noodzakelijkerwijs het offer van een 
of twee generaties vn boeren; a;de  pïmitieve accumulatie meet in-
houdén.  
Overal,met gedeeltelijke uitzon.deri 	n Polen en Joego-Slvi',.zijn 
het de bôeren.,die geven en voortgaan niet geven var, de belangrijkste 
ekonomische bijdrage voor dit fonds van acqnmulatie, 
Of de.opbouw van het socialisme zl niet anders betekenen voor de 
meerderheid van de bevolking,de meest ob.terfden onder hetimperialis 
me en feodaal-kapitalisme,het nog een of twee generaties worden be-
handeld als het zwarte-schaap in ;de •nieuwe maatschappij. 
De agrarische politiek moet besdhouwd worden vanuit de GEHELE Gkôno-
politiek,die georiënteerd. moet zijn . op de verhöging van het levensni-
veau van de massa's,een juiste beloning van de arbeid van alle groe-
pen van de bevolking,een doelmatigeen•dwnok±'atische deelname van de 
produkten aan de controle en het beheer van de ekonomie. 
Wat de absoluut uoodzakeljke collectivisatie van de landbouw aangat, 
deze moet geleidelijk tred houden iet de ekonomische,têchnische en 
werkelijke culturele mogelijkheden van de staat,de markt en de maat- 

chappij,zonderenige druk op de boeren.,die door voorbeelden en het 
vrije spel der ékonomische krachten in de nieuwe mtschdppij,meege-
voerd zullen worden naar het gebied ta het zeer produktieve,gemecha-
niseerde en gemoden.iseerde gemeenchapsbezit 
Zulk een ekonomisiae• oriëntering is thans voor de nieuwe arbeiders-
staten in Afrika,Zuid_Amerika:e el.dersbeter mogelijk dan b..v.in het 
geval van de USSE,die enorme bedge. 1voor. militaire verdediging 
moest uitgeven. 	 : 

Meer dan in enig ander geval,hebbe de; Cubaanse en. Algerijnse voorbeel-
den. aan do grote massa's en de revoiutiöaairekaders in de wereld. de 
waarde aangetoond van de gewapende strijd van do boererrnassa's,als de 
weg om de revolutie te beginnen en om te overwinnen in een aantal 
landen van de 'derde wereld' in het bijzondr. Onder de invloed van de-
ze voorbeelden,heeft een Castristische stroming zich ôntwikkeldd, in ecn 
aantal nation.alistiche organisaties en zelfs in enige kommunistieche 
partijen,die georiënteerd zijn' op de gewapende strijd van de boeren 
Deze hoogst progressieve ontwikkeling vult door zijn eigen speciale 



ervaring- de politiek van het revolutionair-marxisme aan. In alle ge-
vallen waarin wij te maken hebben met een Castristische ontwikkeling, 
is de plicht van de revolutionair-marxistische tendens duidelijk n.l. 
het tot stand brengen van de verbinding met deze stroming op het ni-
veau van de gewapende strijd om de vorming van een revolutionair-
marxistische leiding,die de socialistische overwinning van de begon-
nen revolutie kan verzekeren. 

Sinds do Tweede Wereldoorlog  is de revolutie de sociale en de ekono-
mische pro-kapitalistische structuren van Afrika binnengedrongen. 
In deze gebieden,waar de landbouw-ondernemingen,kapitalistische han-
dela- en zelfs industriële-ondernemingen na,-,st feodale vormen 1e-
stan,overheorsen nog altijd in grote sectoren sociale stamregels en 
primitieve ekonomie. 
De klassestructuur of zelfs feodaal-kapitalisme is nog nauwelijks 
doorgedrongen.. Een inheemse bourgeoisie is weinig ontwikkeld en als 
sociale lag nog nauwelijks aanwezig I deze omstandigheden bezet-

ten de nationaal revolutionaire bewegingen,die aan de macht kwamen, 
als gevolg van de strijd of door de vorieend onafhankelijkheid in 
het. staatsapparaat een bijzondere plaats t  In de maatschappij spelen 
zij een Bonapartistiscl.e rol. Zij hebben de geweldige druk ondergaan 
van hun basis,bestaande uit de enorme massa van boeren in deze 
dcn,van het stedelijke p±oletariaat,van de imperialistische of kapi 
taliBtische ondernemingon,van de 'opgevöeden',de kernen van inheem-
se feodaal-kapitalistische compradörende imperialisten,de arbei-
dersstaten en van de werldrevolutie in het algemeen. 
Onder deze-omstandigheden bestaat de mogelijkheid,dat de staat over-
gaat tot een politiek van ekonomische en sociale structuurhervormin-
gen van caionalisaties,radicale landhervorming,monopolie ôp de bui-
tenlandse handel,industrialisatie en planificatie,die het land op de 
weg naar de arbeidersstaat brengt. 
Narmate de nationaal-revolutionaire beweging die aan de macht komt, 
reeds voorzien is van een duidelijk antiimperialistischanti-kapita-
listisch progtagi en de druk en de controle ondergaat van zijn revo-
lutionaire basis,des te groter is de kans op de antiapitaIistische 
orintering van de nieuwe staat De financile,technise en culture-
le hulp van de arbeidersstaten en van de revolutionaire beweging in 
de ontwikkelde landen kan eveneens voor een dergelijke oriëntering 
van beslissende betekenis zijn. Maar er bestaat tevens het gevaa,dat 
onder de druk van het lage ekonomische en culturele peil,die in die 
gebieden in die periode karakteristiek is,eeu eerste vorming van 
bourgeoisie en een enorme snelle bureaucratisering van een gehele 
sociale laag plaatsvindt in het beheer en de machtsuitoefening 0111 

zich meester te maken van de voordelen die het statsapparaat biedt. 
Men kan- op zijn minst gedeeltelijk- dit werkelijke gevaar keren,dat do 
overwinning van de revolutie in alle landen van de 'derde wereld' 
bedreigt,door steeds nauwere banden met do irboidersstaten en de So-

cialistische revolutie in de ontwikkelde landen door de uitbreiding 
van de werold revolutie en door de voortdurende vorgroting,de orga-
nisatie. er  de planificatie van de internationale ekonomie. De orga-
nische verbinding van de huidige drie sectoren van do wereldrovOlu-
tie:d.e arbeidersstaten,de koloniale revolutie en de revolutie in do 
ontwikkelde kapitalistische landon,schept do noodzakelijke voorwaar-
den voor de harmonieuse en gelijktijdige ontwikkeling van ieder van 
deze sectoren.. Het is in deze gcdachtcngeng,gaacdo van het algemene 
naar het concrete en van dit laatste -,'opnieuw naar het algcmone,dat 
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de theorie vn de wQreldrevolutie in onze tijd,de theorie van de P-arma-
nente revolutie,-die de gehele buitengewone rijkdom omvat van de revolu-
tionaire ervaring van onze tijd zich onderscheidt in het bijzonder door 
zijn samengesteldheid,zijné unieke combinaties en gemeenschappelijke wet-
ten en-doordat hij zichzelf ontwikkelt en verrijkt dbor het opnemen van 
nieuwe lessen. 

Michel PablO. 

00 
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HET- L T"  -VAN EEÎ\ THE RE71CUS 

Het niveau van Mao-Tse-Toeng als theoreticus wordt in de opeenvolgen-
de uitgaven van de Verkorte Sowjet-Encyelopedie als volgt aangeduid: 

1955: 'een groot Marxistisch theoreticus' 

1957.-.leen zeer belangrijke Marxistische theoreticus' 

1960: 'een Marxitis6h theoreticus'. 

1962: 'een theoreticus'. 

O A!hanti vôor öVo.orut ong'_achtruit 

Een volledig onderzoek. nr  de Alliantie voor de ooruitgang werd on-
langs an de staatssecretaris van Handel der V.S. gevraagd,door enige 
van de belangrijkste leden van imerika's 60 families. 
Een van do 60-familiehoofden,J.P .Graco,voorzitter van het comit,dat 
het onderzoek ver1angt,che.ef aan een andere 'famiiievader'(.Dvid 
Bockefelier,voorzitter van. de Chase Mnhatten Bank van New-York):'Ret 
program voor de vooruitgrig kan in zijn huid-!ge vorm niet slagen,en we 
verkeren in groot gevaa,eeb strategische nederlag op het Westelijk 
Halfrond to lijden ........ 
Ik ben nog nooit zo bezorgd geweest over een van de belangrijkste as-
pecten van de buitenlandse politiek van de V.S.' 

(De Alliantie voor do Vooruitgang - 2 milliard dollar per,  jaar 320 
jaar lang - is een laatste poging van het Yankee-imperialisme,de op 
komende vloed van de Latijns-Amerikaanse revolutie te keren.) 



NIEUE MOGELIJKHEDEN BIJ DE STUDENrEN. 

DE STUDENTENVAKBOND. 

In het boek van prof. De Jong over Saks (lieter Viedijk) kan men 
lezen hoe moeizaam de eerste pogingen verliepexi om een socialisti-
sche studentenvereniging op te richten en in stand te houden. Dat 
was aan het einde van de vorige eeuw. 
net propageren van de marxistische ideeën in die kringen is sinds-
dien moeilijk gebleven : er is bijna geen land waar de studenten 
wereld zo doordrenkt is van kleinburgerlijke - en reactionaire idee-
en als in ederland. Daar komt nog bij dat het aantal,,gevallen van 
socialisten, die in hun studententijd min of meer marxistisch dach'n 
maar later de represen tanten werden van het uitgesproken reformis-
me zeer talrijk is (Albarda, Van der cTaerden, Bonger enz.). Dit 
heeft het vertrouwen van de arbeidersk-lasse in de studenten geen goed 
gedaan. 
Soms was er inderdaad sprake van een revolutionaire opleving; het ble-
ven echter meestal fraseologische oprispingen en de bittere nasmaak 
van het ijdelijke hiervan, werd nog jaren daarna geproefd. 
De Oktoberrevolutie in Rusland heeft ook onder de Çederindse studen-
ten zijn uitwerking niet gemist. Het moet toen zelfs voorgenomen zijn 
dat een par tijbestuurde van de toenmalige SUP (Soc.Dem.fartij), die 
in een lezing de politïek dei' bolsjewieken verdedigde, door studenten 
op de handen rond werd gedi'ageni Zo, groot was ook daar het enthousiasme, 
Na de Tweede Tereldoorlog heeft de communistische studentenbeweging 
Fericles een zekere omvang gehad. Gelijktijdig met: de CPN verdween 
deze groep in het isolement. Icliteta, de äncialistische studenten-
vereniging, beperkte zich jarèniLan tot studeerkamergepraat, onder-
scheidde zich nauwelijks van het uiterst rechts-reformisme, en slaag-
cie er dan ook niet in om een verbinding ot stand te brengen met de 
arbeidersbeweging. 
baarin is, wat Ioliteia betreft, de laatCte jaren enige verandering in 
gekomen ; men nam steeds meer afstand van de hoiiderdprocentige NXt\/U-
koers van de lvdA (al heeft Faliteia zich toit  nog toe nog nooit open-
lij-r, tegen de NAVO verklaard) en slaagde er ook in de betekenis van 
de koloniale revolutie onder grotere groepen van studenten te pro-
pageren (Algerie, Cuba). 
:ie zullen hier niet gaan herhalen tot welke cbnflicten met de pvdA 
deze ontwiuikeli 	naar links (die gepaard ging met een ineenschrom- 
peling van lericles) wel moest leident Eist belRgiijkste politieke 
winstpunt in deze ontwiFieling iseeest dat Ioliteia geweigerd heeft 
zich bij de eisen van de IvdA-leiding nCei' te leggen en zelfs tot de 
aanval Overging (de publicatiean het Roodboek) riet staat vast dat 
joliteia het gevecht heeft gew nnen dat de wijze waarop het gevecht 
gevoerd werd zich zeer gunstig ondeischeidde van de afschuwelijke 
capitulatiehouding van de SDC-leiding en -om met, het direkte politie-
ke resultaat te eindigen- dat het een .belangrijke bijdrage tot de 
groei van de oppositie binnen de PvdA, zoals doe bp het laatste con-
gres is gebleken, is geweest. 

wat de rest van de studentenwereld betreft, lijkt het beeld nog 
steeds somber. 
Zeer duidelijk is ;-iet reactionaire karakter van de studentencorpora 
- die in de meeste universiteitssteden nog steeds machtige posities 
iïmemen- gebleken tijdens het beruchte ontgroeninsschandaal van 
vorig jaar in Amsterdam. Een italiaanse filmploeg is er zelfs voor 
overetomen om er een en ander van vast te leggen voor een documen- 
taire 	 
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Dez praktijken zijnniet nieuw en beperken zich allerminst tot Amster-
dam, ket was hier slechts een kwestie van onbedoeld uitlekken, 

Studeinva.kb.Önd. 

Een werkelijke democratisering vn het gehele onderwijs  zal ook zijn 
politl?ke uitwerking niet missen... _:_;et percentage studenten dat uit 
de arueiderslaSs9 voortkomt bedraagt nu, in 1963,  ondanks het stel-
sel van de rentéloze voorschotten en studiebeurzen, nog altijd niet 
meer dan 5. Een dergelijke dmocatidering zal voor de univrsiteiten 
de invoering van hét studieloori betekenen, al zijn we er ons van be-
vust dat kiieraan.Ook nadelen kleven. ioliteia stelde deze eis al jaren 
geleden eti langzamerhand omt er owersteunig voor. 
Dit is eenkwbstje dit alle studenten raakt en de aandacht ervoor 
zal.niet:beper1rnoeten blijven tot Ioliteia alleen. 
In Nijmegen is nu een, zeer belangrijk initiatief geio men: een groep 
studenten wil, komen 'tot een landelijke S udentenvakbond, die o.a.  de 
els van het..stud ieloon zal moeten propageren.1 Jn september zal het 
opricritirigscongres wordn gehouden. Het slagen van dit initiatief kan 
voor :destiidentenwereld belangrijke - ook politieke- gevolgen hebben. 
De moeilijkheden die overwonnen zullen moeten worden zijn groot en 
de katholieke geestelijkheid zal zich zeker verzetten tegen dit pro-
gressieve idee. 
\iooralde Franse studentenvakbeweging heeft de laatste jaren uitdtekend 
werk gedaan, o.a. bij de ondersteuning van de Algerijnse revolutie. 
Eet is op zihzelf al verheugend, dat de Nijmeegse initiatiefnemers 
de Franse vakbeweging als voorbeeld nemen. Iatuurlijk, in Nederland, 
het land waarvan'enwel eens zegt dat de. studenten er nog conser-
vatieve. zijn dan de hoogleraren, liggen de verhoudingen anders (in 
Frankrijk Leest bijvoorbeeld een op iedere vier studenten het orgaan 
vab de Franse communistisch studenten), maar het initiatief zelf 
is ook al ee teken van iiet zich.wijzigende politieke klimaat 
in Nederland. 
Revolutionaire marxisten beperken zich niet tot het toejuichen van 
initiatieven wanneer deze al een succes zijn geworden. 2e weken er 
van het begin af aan mee om het, tt een succes te doen worden. 
Naar mijn mening is het idee van een Nederlandse studentenvakbond, 
die medeverking ten volle waard. 

ierrit 3torm 

MEN NORDT NIET ALS VROTJ GEBCREN1  MEN VORDT VROU.J GEMAAKT. 

'Bij de jongers bestaat er geen twijfelaan dat hun opvoeding 
bedoeld is op zijn minst, hen in het volwassen leven te doen 
slagen, om hen instaat te stellen iets tot stand te brengen 
in de buitenwereld. Net  meisje laat men echter voelen, dat ze 
dezelfde opvoeding krijgt, voor het geval ze een mislukking  
wordt,- een ongelukkige, die ergens geen toegang tot de 
hemel van het huwelijk en het moederschap kan krijgen, waar 
ze eigenlijk thuishoort 	 

(opvoeding tot vrouwzijn - uruno ]3etteheim) 



"SIIWHEN VU)h DE VREDE ++ +±+++++ 

- 	Men doet er .verkeerd ean 1,-et verspreiden van het pamflet door 
de Engelse ??pîoImen  voor devrede" als een -al'o niet geslaagde- 
stunt te zien. 	 .. 	 . 
0-ver de uitwerkinvan dit pamflet, de paniektoestand waarin de 
Engelse 17aita11stenreger1ng - eraate, nadat haar plannen tot 
bescherming" van dat wat er na een Pèrnoorlo ven de bevolking 

over zou zijn, - hé eft men in de dag- en weekhiaden kunnen lezen. 
ivLet mededelingen over-  de inhoud van het pamflet is men spaarzaam 
geweest. Rëdden we t er nog te redden valt aan geheimen heeft 
men blijkbaar gedacnt.. 	 1 

Hier volgen dan enige gegevens uit het pamflet 	. 

Na een keaanval. op Engeland zal een kleine groep van 5100 
mensen voor het-militairè- bestuurmoet.en zorgen. Ze zijn 

.,verdeeld over 15 jo:fdk*artieren. Ht pamflet beschrijft een van 
de Îioôf'dkwartie.ren, . dat gelegen is bij de route van jjdermaston 
naar. uÖiiaen Deze ple1 ligt buiten ae geJarebzone, anneer er een 
60-rnegaton op £ondenzou vallen 	et deze hoofdkwartieren. zijn 
al oefeningen gehouden in de zoîier van het vorige jaarè en ging 
t oen uit van een aanyel pEngeland waarbij zeven bommen zouden: 
zijn ge jorien het in In t pamflet Gelid delde hoofdartier faalde 
volkomen. Beric.nten die ket door moest gëven kamen twee uur te 
laat aan. 'at het hoofdkTartier cel heeft is een bar en in de 
bezetting van. dit .kdartier kornenö.a. voor een specialist. Op 
het gebied van de geslachtsziekten. De belangrijke ministeries 
zijn vertegenwoordigd in de staf 	O.a. voor publicaties aan 
de bevolking: !) en om werkkracnten 

'
te vorderen ( ! ). 

:at oen ongelooflijk cynisme spreekt uit dit alles. Het pamflet 
heeft aangetoond -voor wie het nog niet wist- dat leven na een 
kernoorlog onmoglijk i, dat de gewone bevolkihg zal sterben 
als ratte en dat de heersers iuet de mogelijkheid van een kern-
oorlog al volledig rekening houden. Teliswaar alleen met de bedoe-
ling zich zelf veilig te stellen. 
De publicatie van het pamflet is, waar het de volledig karakterloze 
houding van de bourgisie meedogenloos onthilt, van grote be-
tekenis. 
Het is overigens nog .de vraag hoe serieus de Engelse regering 
haar eigen plannen neemt 	tijdens de Cuba-crisis stond het 
hoofdkwartier bij nldermaston leeg 
Onze Engelse kameraden zullen van deze onthullingen dankbaar 
gebruik }urinen maken bij hun strijd voor de eenzijdige natio-
nale ontwapening.  

-0-- 



BOE KEbAL I N MOSK 0 	? 

	

JTie had kunnen denken dat 7 jaar na het 20ste 	rtijcongr.esta- 
un weer gedeeltelijk 	erehahiliteerd zou worden? Anderhalf jaar  
na de tweede begrafenis van Stalin, en vier maanden na de publicatie 
Erfenissen van stalin's. Chroesjtsjow heeft zich hiertoe geleend •en 
bekende geweend te hebben toen Stallin stierf terwijl i3eria zijn 
plezier niet. verborg. 

In een rede van 8 maart voor een L!ehoor van inteiiectueleh was de,  
meest spectaculaire draai te horen ven de laatste jaren. 

iatuur1ijk vacnt men, zich er el voor te spreken van een nieuwe 
vers'cceurende revisie • ven aanvairdtde uitspraken van het 20 e 
en 22ste congres nog als 'juist. Maar men verlegt het accent van schuld  
naar eria, die een imprialistische agent genoemd wordt. 
Chroesjtsjow heeft niet sangekondigd de destalinisatie stop te zetten 
in literatuur en poiitiej. el waardeerde 'nij de Verdiensten iaeel Wat 
meer dan de mislikkingen en dit betei:ent toch een hele verarideing. 

In al wat geschreven is in de he•rfst van l96 b.v. debben histo-
rici en auteurs de fouten van Stalin nareplozen, bijna tot aan het 
begin van deze eeuw. u kwam tot de these dat de vergissingen van 
Stalin alleen in de laatste jaren van zijn leven voorkwamen. 
De vraag is 	of we die laatste jaren met.tientallen moeten tellen. 

Zonder twijfel is deze matiging voorbereid door de actie die in 
december is ontketend. Op i! deoéniber heeft Chroes4 jtsjow voor de 
opperste Sowjet al ve'kJ.aard de verdiensten voor partij en communie-
tisciae beweging van Stalin niet te 0: tkeinen. Dit was in tegenstelling 
met zijn negatieve waardering voor de voorafgaande maanden. 
De reaevoering van 5 maart gaat hier echter ver boven uit 	talin was 
weer ae grote revolutionair geworden die .de; le'ihistiscne stellingen 
'tege allerlei opposities verdedigde..* 	' 

Deze ommezwaai doet denken aan die nâ d :.bortgaaie kwestie in 
1957, Chroesjtsjowliet toen verklaren dat,.- de cèmmuni'tiscne beweging 
'geen afscneiding laan hebben. 
Toen verklaarde de situatie dit gebaar, maar deze recr'? 1,-oeten we gel-
ven dat dit i veroorzaakt door agitatie van ..intéllectuele kringen 
alleen? De leiders zijn verontrust over de opi:ositie'van.de  laatste 
tijd, de vloed van manuscripten over de Stalin-kwestie (een erg ge-
vaarlijk thema zou Chroejtsjcw gezegd hebben). 
Elders neft Chr.oesjtsjoW gezegd dat wanneer m'en het veld vrij zou 
laten aan allerlei auteurs van petities ten gunste van riet bestaan var 
kunstenaars-tendenzeri, merihulp. zou verlenen aan het tot snd'komn 
van bedoelingen tegen de revo1utiorire veroveringen 
Dit alles bewijst'datde lëiders der partij ernstig gealarmeerd zijn, 
-terwijl voor zover bekend de uitingen niet buiten regeringscontrole 
zijn gva1len. 
Oider' deze onistaridigheden is* een. aantal anali.ten van de oostelijke 
politiekaan komen zetten met de hypotnese van een. vette invloed der 
Chinezen. Dezelfde analisten merkten oi. dat de Irarde nog steeds niet 
heeft gereageerd op de Uhinee aanvallen in de ers. 
Anderzijds wordt het collectieve leiderschap weef opweheneld, en het 
bewijs daarvan vinden deze analisten in het feit dat Koslow vaker dan 
in het verleden aan de zijde van Chroesjtsjow verschijnt bij offici-
ele gelegenheden en ook op  foto's in de pers. 
De Sowjet-bureaucratie is gesciarkken van de critiek uit het gelid 
en tracint deze nu in te dammen. be uitgeb'ractntecritiek z1 ijleel 
at scnnerper zijn dan wij weten. En nee' waarschijnlijk neeft de cr1-

tiek zicn niet be1 erkt tot de dode 'Stalin. 
Op puur literair en artistiek terrein is de lange rede van 



Chroestsjow iet logische gevolg van wat hij eerst had gezegd. 1\/iaar 
Z. nimmer in de loop van de laat ste Sien jaar heeft men een zo dringen-

de poging tot rechtvaardiging van de voogdij van de partij over het 
hele intellectuele leven gehoord . 'De litcratuue en kunst', zo ver-
klaarde de redenaar, liontwiLkelen zich onder onmiddellike leiding 
vande communistische partij en haar Centraal Comité. Dit geldt voor 
alle schrijvers en kunstenaar!, groten als ook d-ebutanten. Zij moeten 
de partijlijn volgen zonder afbuigingen". 

:at het aan de kaak stellen van de persoonsverheerlijking betro 
zei Cnroesjtsjow 	"dit betekent niet .dat het uur van laat maar gaan 
neeit geslagen, net betekent in het eeheel niet dat de regering de - 
leidseld heeft losser gemaakt en dat zij het SChi.: van detaat maar 
laten drijven waarneen cie golven Liet willen stuven en dat.een. ieder nu 
maar kan doen waar hij lust in neeft". 
• 1.lj trok in te;:endeel de conclusie. dat-zelfs in een communistische 
samenleving gei absolute vrijneid mogelijk was. Dit l jkt te zijn 
uitgevonden om toegevoegd te worden aan de lijst van categorische 
formules van dit soort. 'Jaar wat hieruit volgt remt dn zekere gevallen 
zeer sterk de discussie die nu al verscdeidene jaren aan de-gang is. 
• C.roesjtsjow veroordeelde Ilja EhrEnhurg, en niet alleen hem maar 
ook alle aderendie in neutraliteit als toeschouwer, . zonder deel te 
nemen aan .d Sowjetrealiteit, terzijde willen staan en hun kunst beleven. 
Dit is-de oude talin-lijn die weer door de leiding wordt geprefereerd. 

"Vreedzame coexistentie op artistiek terre-in", was een leuze door 
tendenzen van auteurs gebruikt. Maar dit wordt beschouwd als verraad en 
zij die dit 1..redihen zijn.bezig af te glijden naar anti-kommunistische 
stellingen, zo ieette het. . 	 . 

De vreedzame coexisteritie op artistiek gebied werd door een belangrijke 
groep schrijvers geist in een petitie in december. Ondertekenaars 
waren o.a. ; Ilja Fhrenburg 	o.erkow 3jtsjipatsjew en Tichanow 
het is duidelijk dat dit het antwoord is van Chroesjtsjow op blun pe- 
titie. Toch zijn er die hierdoor niet ontwapend zijn, bijv. Iljitsjew's 
verklaring in een gedicht waar hij zegt 	"De twist van vaders en 
kinderen in de áowjetsamenleving is een verkeerde twist". 
Er is hier in ieder geval een interessante discussie onderbroken, 
ten gunste van de "vaders", d.w.z. de oudere generatie. 
Een gedicht van hikolas ribatsjew (een oude geharde) getiteld "keen, 
jonge mensen" zegt dat de jongeren klaar staan om de heilige zaak te 
verraden. . . . 

ViktorNekasow; FaoestOfski, Voznesjenski en ook Katajew voegden 
hun stem bij die van Ehenburg. 	. 	. 	 . 
De partij heeft-wel verklaard de afgedwaalden weer te willen helpen 
om in het goede spoor te komen. 

(gegevens ontleend aan iie Monde). 

Henk Verkerk 
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Enige tientallen leden vn ve-rschillende politieke partijen, 
vakorganisaties en jongeren-organistias hebben het initia-
tief genomen tot de oprichti-ng van een comité tegen het ko-
lonialisme. 
In het comité hebben zitting leden van bestaande comité's 
op dit gebied. Een van de belngrijkste doelen is te pogen 
het werk ten behoeve van de koloniale bevrijdingsstrijd te 
coördiIeren. 

Als gevolg van de oprichting van het comité kan. genoemd 
worden: het ontstaan van de Stichting EL DJIL EL DJADID J  
die zich voornamelijk zal bezighouden met hulpverlening aan 
de Algerijnse oorlogswezen. 
Het Comité heeft besloten een bescheiden bulletin uit te 
geven DE KOLONIALE REVOLUTIE met informaties uit de kolo-
niale landen, die wij vergeefs in de dag- en weekbladpers 
zoeken. 

Deze week heeft het comité een telegram ontvangen van de al-
gemeen secretaris van de PA.I.cT.C. (Partij voor de levrijdirg  
van Portugees Guinee en de Kaap Verdische eilanden) Amilral 
Cabral waarin dringend om de toezending van verbandmiddelen 
en medicijnen wordt gevraagd. 
Het minimum-bedrag dat wij nodig hebben voor de verzending 
van een beperkte hoeveelheid penicilline en verband is ZEVEN 
HONDERD EN VIJFTIC galden 
Wij ontvingen van dit bedrag reeds een deel, doch zijn nog 
niet in staat de bestellingen te doen ER MOET ECHTER SNELLE 
	  HULP WORDEN GEBODEN,. We doen 

fl i\/\t 	TEGEIk 	een dringend beroep op ueen 
'\ 	/ bedrag over te maken Postgiro o 	 13500, tgv. rek 797, M.Ferares 

Amsterdam. Vermeld PAICTC-gewon- 3K'1ÔLLENSTRMT 31, den. Telefonische toezeggingen -WESL  gaarne aan sterdam(020)946559 



Vier politieke hoofdpr.oblemen (slot) 	- M.pabl 

Nieuwe noglijhhbden Bij de studenten. 
de studentenvakbond 

'Skionnen voor de vrede' 

Doekehbal in \!oku? 

Oproep van riet Comité tegen kolonialisme. 
De revolutie in "lortugees" Guinee. 

- Gerrit Storm. 

- 
- H.Verkerk 

groep linkse jongeren een blad gestieht 'De Nieuwe Geboort" w , aarvan 
het eerste nummer verschenen is. et zou een start kunnen zijn voor een 
nieuwe oppositie binnen deze partij, die wel beschouwd kan worden als 
e meest rechtse reformistische partij van Fest-EuTopa. 

De belangrijkste voorwaarde om het beter te doen dan de capitulanten 
van net SDC blijft eciater -afgezien nog van de aanwezigheid van een 
flinke dosis fantasie en durf - het leggen van een verbinding met de 
oppositionele vakbondselementen..:",-ij hebben meermalen over de groeien-
de ontevredenheid binnen het NW gescr:reven en steeds betoogd dat deze 
zijn uitwerking op de ivdA niet zal missen. "De Nieuwe Geboortt' zal die 
'Vakbondsontevredenheid dt de binnenkamers moeten halen en ook in poli-
tieke banen gaan leiden, 

Ten slotte nog een voetnoot: Amsterdamse predikanten hebben besloten 
op geen enkele manier de BVD, deze dienst vandoor de staat betaalde 
badieten, van inlichtingen te voorzien. ivien kannatuurlijk de vraag 
stellen of nat dan in net verleden wel gebeurde. belangrijk is dat 
hier nu me gebroken is. 
Het is vooral tijdens het proces tegen onze kameraden Raptis en Santen 
geweest, dat deze dienst, verlengstuk van de Amerikaanse dienst, tegen 
haar-  wil in de openbaarheid kwam. Het groeiende verzet tegen deze gang-
sters van de reactie is zeer verheuFend 

de redaktie. 
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De Nederlandse partijsiatie en de 
arbeiders tegenover de verkiezingen. 

Kort nieuws. 

Correspondentie uitlndia 

De Anti-staking5wtten in belgi 

- .Verbiest. 

- v. d. Bosche 


