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DEZE BAuiMD 

Van buitengewoon belang is het congres van de Franse conmumistische studenten 
geweest, Er waren felle debatten. Interessante stemmingen, Ingrijpen van de 
leiding van de Franse conimimistische partij, Doch het is niet dit alleen wat 
het congres van deze nassa-organisatie zo belangrijk heeft gemaakt, Dat was 
vooral het onderwerp , of beter de tendens van de debatten; kan er in een  
communistische beweging in dit geval die der studenten) sprake zijn van het 
recht van tendens, van de mogelijkheid en wenselijkheid over te gaan tot het 
vormen van fracties ? 
De Franse communistische studenten vormdem al lange tijd een drukmiddel op de 
PCF omrieer discussie toe te staan, çm zoals do Italiaanse communistische 
jeugd en studenten te 3nderzoeken hoe het stalinisme ntstond en hoe het zich 
ken iiandiiven9  Het 1d van de Franse studenten, Clart, kenmerkte zich d..-)or 
een onafhankelijker toon, an de leiding van de PCF heeft dan ook nict nagela-
ten om te proberen de redactie van Clart4 op alle mogelijke manieren tegen te 
wercn. De alono n-secretaris van de studotenoiganistie (de d ) arr, was 
tevens de leider van de uro-Italiaanse vleugel in de NEC. LIonderd professoren 
n lectoren 

1
(leden van de 2CR) hadden het voordat het congres rlaatsvond al 

voor Clartg opgenrnen en de burcratische CF verweten de discussie uit de weg 
te gaan. Het was duidelijk dat de 2CR tot de tegenaanval over zou gap. Dat is 
ook gebeurd. En wel vr het conres al- Eerst liet de PCF door enkele afdelin-
gen protesten aaauenon tegen de brief van de professoren en lectoren. Le Monde 
heeft, nadat het congres was afgelopen, geconstateerd dat het uit emond is 
in een volledige overwinning van de partij, dat wil zeggen van de stalinisten, 
hun leider, Bermier, word gekozen tot algemeen-secretaris en de invloed van 
de sr-Italianen en de andere ojDposanten , waaronder zich ook pro-Chinezen 
bevinden, is aerizienlijr verminderd. 
,pga zal 	2ov rmanning' de 	 in de toko st o jrcken. 	nt hei ang- 

dan de stemoverwiniiing tijdens het congres is het feit dat er enige dagen 



CIS 	V 	SCAIJ3TIE'CHI 	fCIG IJN NEDERIjJD  

De 2vd. wiL cle toch rood slappe banden et hot 'NVV en do VA goho. verbreken.. 
De partij wil zih ontdoen van alles wat :ra ntr het rade verleden zweewt'. Op 
het zjuist 'gohoude congres van do Pvd hebben Wi.j 3uurhoff horen zeggen, dat 
er vele christolijkc on'kitholieke jongeren zijn, die de rempol vn do partij 
niet willen overschrijden i,v.m. d veronderstelde binding met hot NVV en de 
VAR. 

Tzé laatste drevendo6r een enorm verlies aan leden, (men spreekt van 
veertigduizend) heeft geen andere keus dan een beroep op de arbeidersbasis te 
doen om zih;teweer: -te kunnen. stellen tegen de aanval van "coiner1e zijde".,_ 
De' s ali3tishe arbeiders zijn de laatste maanden in trek bij de VARA. Althans 
op papier. 	. 

fet VV ondergaat de ernstigste crisis sinds het eind, van de oorlog, Iahet .  
verdwijnen van H1(orte en i.do Vries enige tijd geleden, hebben J.Lageveei,. 
C ,an Jin;erdeh: en 1 .Baart (voorz. aetaalbewerkorsbond) hun functies neergelegd.1 
Voorzitter Roemèra houdt er binnenkort Ook roes op en vice-voorzitter Â,Lloos 
heeft" te kennen' gegeven niets voor het voorzitterschap te voelen. men slotte 
kreeg dè nieuwe algeoeen secretaris Van Loen een auto-ongeluk en Van Tilburg 
een hai'tanval'. .' Lardxean, Boon, Berends en Nelemans een viertal tweederangsfigu-
ren vormen ce 'top van het machtige NVV met zijn half miljoen leden en zijn dure 
nieuwe gebouw, waarin het' kennelijk zeer ongezond is.- 
L-0 opzet v-n de Pvd°-leiding en ook van de NV1r-1,eidors is duidelijk. De eerste 
tracht zich onicM' aanvaardbaar 'te maken voor een coalitie met de burgerlijke 
partijen e1 ver-<lart zich al bij voorba-4,t bereid tot elk verraad tegenover de 
aibeiders .-' De leiders van het £W'N'die hot verbond verlaten naar wel' in de oli-. 
fiek blijven, zoals in het bijzonder Ioeroar enD.art, zijn cynische carriere- 

~ers voor wier politie1ze'carrire (misschien zelfs el een ministersteek!) 
een binding met de .vakheogi uiterst conproiaut is .p .dit moment. Ziedaar 
de oor: aak'van de  

lfe 
 

oQr, ovorgenh mcgal in-de-ps-lopend blad als "Vrij Nederland", .dat wel -. 

eens •wat-linkse ge'luidenlaathoron OT.î de flank van de partij n-a,tr "links" te 
dekken, 1reeg van Zuurhoff een emotionele veeg uit de pan tijdens het congres. 
De lieren verliezen hun contrle. Het fiasco van hun loonpolitiek is er evqnroir 
vreemd •aan., De 'partij.- en vaicbondsleidingen hebben zich-door de werkgevers,' la-
ten kloppèn, züigen en vegen en weten niet neer wat zij nog, binnen verzinnen o,--I 
de arbbidorsbasis tevreden te stollen' De- zogenaezide loonexplosie van 1964. was 
voor hen een tekn aan de wand;.  

Iiöe failliet do loonpolitiek van de heren Suurhoff-hoemer is, blijkt uit de 
volgende uitspraak van SuurhQff op het congres • "Let enige., dt de minister van 
sociale zaken nog kan doen, is ingrijpen als de cono;iisohe toestand dat vordert 
en verder- eer minJe'u'oloon hij de wet vaststellen" (.he Vrije Volk van 6, mairt 
jl.) 	le zijn persoonlij 	ung 	nj (uurhoff' te kenner, dat er ooen- 
teel geen rede o enli he.io i 	r zijn voor het voeren van een centrale loon- 
politioIc" (H'VV -5-65) i;pralc hier de 'toekomstige minister van sociale -aken of 
de' •vooittor van da partij van de. Lubuicl?  

'at stellen wij, communisten, do arbeiders tegenover deze ontbinding' van de zo- - 

c'ialistische arbeidersbeweging?  
Om te beginnen dient er onderscheid genaakt to worden tussen het NVV en de Pvda... 

-1- 



Het NVV ie een arboidersorganisatio Do Pvda is een volkomen k1aiinburgerlijko 
hervoruingspartij zonder arbeiders die bij de 1:oieende verkiezingen groter nedei-
lagefl .tegoiQet gaat dan hij in lange tijd heeft golodenb Het is den taal,c van de 
co runisn 	basis ,anda Pvdi - die de arbeiders van het NVV vormen; te 
wjnr1VOOrhtCoflmuniSV1Oo Do arbeiders zijn niet inde PvJ.;i doch vorieonbij 
g.k.-aan ui aanvaardbaar lternatie do ;verkiezingsbasie van doze partij 
it 	fl:toI, herhalen van: do 'rioodzae3. van eenheid van communisten en socialis- 

ten " naar het bewoonbaar maken van de communistische bowoing voor do socilis-
tische.,.arbeidoçs.is het. mdde1 om, d arbeiders aan d. PvdA te_ ontrukken. Het is 
allcn vii 4cz weg oli3,-d.t de 001 unistisch b,g.iig in diu lann tot 
raweiggc van ,c arhotio'sklso kim wordon. Nieand.,zal willen. boweren. - 

_met -ui t.pnde.ring van au De GrooT hiuslilf - dat di CP ip zijn huadigo gedaanto 
een aanva.rdbaar politiek alternatief voor do socialistische arbeiders is De 
st.aIiniEishe lucht ,  is e nog steo.s to sn±j5.en0 Van ademhalen.kan voor,  normale 
mensen.geen. sprakozijn.• 	 . 	. 	. 	 . 

De 	 COm,UniStiSChe.partij door, alle.anti-sta1n- 
istiscb3 co 	nisten,. di bwoonbaar ie voor alle arboides zal grote. inv]oed 
uitoefeflen.. op het.prce vn 	staU,nist,i.tie binnen de CPN. en zijn poriferie, en 
hij zal, bovendien net .s,ecces Jenaon gad.n werken,. aan het winnen van socialisti-. 
scho aroidOrs.,. Enta 	die de .CÏ'g niet .-a 	door de vele midadon nit het 
vsriden, die- -zijn leiders hebben goudgepraat en het :1gim0 dt zij tot op. dit 
moment in hun organisatie iandhaven0 ket alternatief  dat,de revolutionaire con-
reunis ton de deriandso arboidr.e bieden is het. breken van do PvdA en het demo- 
cratis..rn va n de co nunistisen bew.glrg, di. 	namgt rt de sticht.ing van 
een deocratischc', eomunistische partij. naast. do CPC 'n die. zal çin,digen riot. 

van alle comaunistisc4o partijen to „:„nen oigansate; Do communistischQ 
assAparti.j 

 

	

van het .oderlandso proletariaat. 	 .- 	. . 

Let zwaartepunt van de activiteiten van de reolutionaire'ooa...unisten zal thans 

hoçfçkakelijk in do eiasa-vat:beweging m000n lignen0 heb is zaak, dat, van de 
crisis in het NV-V maximaal profijt getrokken wordt om ook daar do buroaucra.tio 
zo ver mogelijk terug te dringen. zonder sectarisme zullen do com:unia ton in de 
vabewagjig tonen dat - zij betere woodvoerders en leiders zijn dan, de carriore 
makende bureaucraten, van..hct sag-.Ao.mers-i3aart e3aq Nio.t .o taktiek.van do 
CPN-leidor, die jo strijd.tegon do bureaucraton in do velcbowsging uit ie weg 
gaan uit- angt oruit:gezit e worden,, is de onze. Op vorstandigo wijo zal do. 
strijd tg 4e vakbon4shuje cucratio 'econbinoerd moeten worden met de strijd 
voor de voFbotering van do lpon.- en arheiovoopwiardon0 Geon-schablonos maar 
juist en tijdig reageren. 1)0 klassastri,jd ontstat niet op bevel. Hij kan-wel 
beinvloed en go i--wor,dsn Qok op dit ter'co,p zel bot optreden. van d democra- 
tische communisten -van grote invlo..d zijn. 	,.. 

Hr't pact echter niet om schone thorîn ipca.on de .vorwegonii.jking van do 
noodzakelijke vöervaardvn•voor de tvrotu strijd om do mracht met de bourgeoisie 
in dit land,. bij -die niet bereid ic teholpen deze voorwaarden te vervullen, 
blijft 	:ondrevolutienair.  0 In concreto, gait hset prom, of do anti-ta1inieti- 
echo cpceeuriisten 'eon,drovolution4ren zullen blijven, die niot.-vordor komen den 
zich t koesteren in do net. v.l routin geschreyon rwtikeltjes enhun politieko 
-ictieradius laten bepalen door o st.ilinistsn. Laat de huidige crisis in de 
hvdA en het NVV ee aaneorinzijn voor -alle corimtulis tOn 'in dit land om hun 
discussies over ogulijke onderlinge vrchilLn vopt to zetten in een een 
ibidsorganisatie.ffe zoti e.n bel.ngrijk stad zi." 

. 5.-, 



.EN DE DEM RAT J E 

In het vorige norninox van Do Interna-
tiotialo hebben we aandacht besteed 
aan 'de opvttïngen van enkele' der 
pro-Chinese 'gropingen 'de in 'of in 
de oagevihg van de 'Communistische 

'.•' "!artj 	 Ditfriael"wil- 
len w rkd&ë"roente. ebeurtënissen 

de 'CPN 'elf nader 
• belhtni.'L 

• iderst ik3 dcr d'9 röde di'e secre-
taris i.floeke tra gehouden heeft voor 
ht prtijbetaiir d'r :cprr (1 ) aLen 
herinnert zich dat-è~en 'van de weini-
ge 'urtën waarii 'wij de kxitiek van 
De iode Vlag en Spartactis onderschrij 
ven dio is vn hun beoordeling der 

..':: CPN--vakbondspolitiek,. die de strijd 
'tegen ds NVV-bur'eaiicratie uit de weg 

.
- gaat en 'haar gehele. NVV-orintering 

ondergeschikt maakt aan het al d±' 
niet opgenomen worden van CPN'ers in 
het NVV en het slage'n• vafl' loonacties 
die meestal ook' nog op een zeer pri-
rrfitieve en 'o'noldoehde :wi-jze werden 
gevoerd. Ook de genoemde rede 'van 
j-j.o&çstra onthult dat" 'de 'CPN niet van 
plan. is als revoluti'cnaire' Voorhoede 
in :d'e vakbeweging 'te fungërG. .(nan 
da s.chn.dalige voerlichting. 
7Ta.,rhejd over; de' rol die hét' •(,)J o.a. 
speelde bij. het cènfli'ctt der iotter-
damse: tucï.chauffeurs gaan we maar ge-
heel. voorbij: bj voorbaat staat voor 
de 'Cfl al vast dat het OVB geen juis-
te'of l'ide'ide'ro'l 1nspoleri ook 
niet 'bij .b'epaalde lbcalo con±licten). 
Hoe'. beoordeelt Hoekstra-dl., 	.1 van de 
NVVDnderhanda1ars in de 'metaal? De 

;houding van, die onderhandelaars, zo 
'heeft Hookstra', gezegd, 'je; te slap 
geweost'. Dat is alles en.omdat de 
rbidsrs n 4e bo1rijyen die. ,slapte 

wl corrigeren, zo valt uit do rede 
pp t, maken, komt alles nog' bst in 
ord:e Immers, de arbeiders 'voeren 
de tjd in sm'nwei'king me,t he t NVV 
vooi'al' met de besturen en bestuurders 
in het bôdrijf en in do pl'aatelijke 

afdeling i .Nu la-rt. de ervaring inder-
daad dat' vakbondsbeetuurders 'die dich-
ter bij de basis zitten, die: dagelijks  
met do arboidsroklsse, in aanraking 
homn7 eerder geneigd zijn 'radicale' 
uitlatingen te dben dan Roemers: ,'loos 

.s.. die zich oPeflljk. en vrijwillig 
hebben laten insluiten in de kapita 
listische staatsbureaucratie. Dat deze 
plaatselijke bestuurders, in. de meeste 
gevallen door de druk van hun rbei-
dersçden gedwongen zijn. zLoh. een wei-
nig an te passen bij, do eisen .dor 
rbeiders, dat komt bij de hoor. Hoek- 

str niet op. 	•' 

ChuiOUJTeJOVJ,. 

I)o CPN biedt ook nog sted gelegen-
heid te over om te constateen- dat in 
haai keuken hot lief st* ds 'stalhisti-
scho gerechten worden bereid.' Opp'erkok 
D 	Groot hef t zich 'al inigi malen 
-bijzonder boos gemakt over de' inhoud 

do Oostouropese serie van het blad 
'de Internatio'iale Spectator. Vooral de 
bi.ragen van 'J .Broekmoijer zin'nen 
ho:ni.ot. E'roo1'eljer' echter vblgt 
nauwlettend de 'ontwikkelingen in de 
Sowjôt-Unio' en constateert dat do- drang 
naar' domocr-atiaoring en (dus) destali-
nisatie - toeho-,mt`. 

estali'
nisatie'tbcnemt'; 'Zo &bhrd.f hij' zelfs 
ir dit v'Ôrband,: 'Trdtski' is. 24 jaar 
geleden in iexic'o Vermoord, mr zijn 
invloed is thans g±'ét'ar dan: wellicht 
ooit tovor'n', (2) En in hetzelfde ar-
tikel houdt ]3roekm'ijer ernstig reke 
ning met de mogelijkheid dat Chroesjt-
sjÖw'indien hij ni'et'voldoendoou 
meSvôiuoron met' de d'estalinisatjc-
vloed 'waarvoor hij indertijd zelf do 
sluizen heeft helpen openen' overspoeld 
zou worden. 
Don se'eciaaÏ 'Chroejtsjonummer van de 
Spôctator (5) 'geeft Dzoe1ei'jer die 
de tijd zelfs rijp lijkt voet oe'al-
géhole herziening van de 'trotkiten-
proeon'-, goleghid om nader £n 



te gaan op' zijn voor Chroosjtsjow3 
val re'(1ane voorspelling. Dit allo 
hooft uiteraard de woede opgewekt 
van de hoofdredacteur van ,D Waar-
heidi Joop 1iojff. liet alleen wordt 
Crookmoije. 	een van (13 incest roac- 
tioiaire oxponenten van do Neder-
landse staitsburuaucratic' genooad 
'(4), nee Broeneijor 'praat Over con 
"evolutie" die niet bestaat' Ik e-
volutie waar Droe'nsoi,jei het voort-
durend over hoeft is 'dc dostalinisa-
tic die hij tercht als, een van do 
htlingrijksto arocossen in de arboi 
derstat'en ziet, olff ontkent dus 
dat deze plaats vindt 'en schuift 
Broekmeijer ds maar ±n de schoonèn 
dat deze eigenlijk het hartel van 
het kapitalisme in do iowjot-Unie 

Dit 15 nog steeds no wijze van 
debatteren van do stalinistische 
aarhoid! 

'Zelfs in de Franse Communistische 
Partij zit moer beweging. Hotblad 
van de Franse C, 'L'Humanite, heeft 
een brief ropubliceordwaarmn hon-
derd comnunitiscbe intellectuelen 
(lid van do ci) in hot.. cdnflict tus 
s'end Frane communistische studen-
ton (.V) en ie Frarso.CP stalling 
kiezen voor de studenten. In hun 
brief a-ir, kb.ldeci: iochot merken do 
int,cllectu)len (professoren,assis-
tenten otc,) op dat bepaalde mcci- 

• lijkhuden opgelost of, vermeden had-
den kunnan worden ais er vroeger in 
de partij een dicusie was touge-
sta n (5) De stuen't.en zelf eisen 
in hun blad Clart. herstel van de 
'situatie, zoals die ton tijde van 
Lenin bestond toen er van con' 
lithisine gaan sprake was. iJe studen-
ten wijzpn' er op dat er nooit spra-
ke van was da do communistisôhe 
leiders geozn werden met du stem-
men van allen (zelfs Lenin niet) 
ltalin wordt.vrwetun 'ieder debat 
v'hindord'. ,te hebben, Het politiek 
biroau an de Franse ,C? hoeft inmid-
ccls geantwoord, welisîair op eCn' 
volkomen bureaucratische manier,maar 
toch zodanig dat voor iedere Franse 

communist duidelijk itG dat er erns-
tige merangsvurschillen zijn binnen 
do partij over de partijdomocratie. 

• De Nederlancizo CP houdt zich ook met 
(16 domocratie bezig, met de burger 
lijko dor.iooratiu 'b'rll te vertaLn die 
- Bakker, oekstra en L. Grootwordn 
niet moe dit steeds weer t 'verkaron 
- met steun vn de ar'beidersbeweg 
zo bolangrijk uitebroid' kdn worden. 
0o¼ rioat deze (brgerlijke) de-mó*akm  
ti - zo lezeriwo bijna dag'eli'jk&in 
Do 'iîaarheid- verdedid worden tegen 
de aanvallen van rechts, Lkt de"C 
hierbij ieder revolutionair perspec-
tief heeft verloren is wel duidelijk, 
Onlangs is Do waarheid veroordeeld in 
eer proces dat de na de oorlog wegens 
verraad tor dood ver'éordbèlde lYblu-
se had aangespnnén tegen  het commu-
nistische dagblad. We veronder'tellen 
hot proces als bekénd (er is ook in 
do burgerlijke pers melding van g-
maakt), maai vestigen de aandacht op 
het farheid-cornnientar na de veroor-
deling (De rechter had nota bcnë 
tôdgegoven dat de dodr De Waarheid 
vermelde feiten juist wren!). 
Iripiaats van duid.elijV to maken dat 
een dergelijke veroordeling juist mo-
gelijk is onder een burgerlijke demo-
cratie met een klasse-justitie die 
er vak maar al te zeer belang bij 
heeft het v'orzot en do oorlog -to ver-
gotin eaeldt Do daerheid d'it do uit-

van 'de mstordemso •rchtban1. 
niet' alleen van bolanri is voor I 
Waarheid' . maar voor de hele domocra 

(&)De CPL als krampchtig 
plaltbezor'ger en voornaamste verdedi-
ger» vai do burgerlijke, democratie ook 
déar ,  Wair zj o openlijk arbeidsvij-
andig t0 werk gaat; een fraaie rol! 

• og wat uitvQerigor, en rnot'idoiing 
word man over de opvattingen van de 
Ci ovr do burgerlijke democratie 
voorgelicht, tij'denn een  voordracht 
die Joop Wolffhild in 'Amsterdvn,(7) 
Zeker, de spreker verkoos de socja 
l's tis oho bovun; do burgerlijke demo-
cratie, maar voor de rest was zijn 



inleiding een mengeling van rofor-
mistischo illusies en een CPN-ver-
kiezingsspoechje. Zo vroeg de spre-
ker zich of welke weg naar hot so-
cialisme gekozen moest worden: die 
welke loopt via 'een uitbreiding van 
de democratie in Nederland' of door 
middel van 'uitholling, afbraak en 
vernietiging van de burgerlijke de-
mocratie'. De CM-aanhang werd 'ge-
tiistgote]id': de Noderiandao 'cmmu-
nisteri' hadden ekoen voor do eer-
ste methode, ei was "het natuurlijk 
wel zo 'dat het niet alleen van ons 
(do CPN) afhing' Over de jaren na 
1917 in do Sowjot-Unie onthulde de 
heer Wolff voorts dat er toen 'mis-' 
stappen an grote fouten' gemaakt wa- 
bn (welke vertelde hij niet) en dat 

deze:  om een 'ernstige analyse' vroe-
gèn, ze zoudon'nader bestudeerd' 
moeten worden. Zover-is

' 
 den eindelijk 

• de CPN gekomen: nadat bina het gehe-
le kader van oude bolsjeiki•: is uit-
,geroeid en iedere vorm van oppositi 
door fysieke terreur in do jaren 
dertig. is geliquideerd komt Joop 
Wolff (met de mond tenminste) op 
voor een 'ernstige analyse'. We zijn 
benieuwd. 
Enige discussianten die zich op een 
min of moer Loninistisch standpunt 

Meld5n111d0 indruk kroen we al-
thans) vïoTbn Yolff fel- aan en ver-
vttgn hem terecht een iensjewistisch 
taxidpunt, o.a0 omdat hij dofouten' 

probeerde te verklaren uit het ont-
breken van een langdurige hurgerli - 
•ç  ddmocratie in de Sowjst-Unie voor 
hot slagen van de Oktober-revolutie. 
Toon con van de discussianten boven-
dien nog volkomen zakelijk Lonins 
Staat en Reirolutie, waarin do hou-
ding dia een communist dient in te 
nemen tegenover de burgerlijke domo-
cratio zo 'voortreffolijh beschreven 
wordt, ter sprake bracht, kwam do 
hoor olff niet veel verder dan de 
verzekering dat er in de wereldsitu-
atie zo veel veranderd was, 1-let was, 
al met ali een wit armzalige verto-
ning die doCPN-theoretici ons bo- 

reiddon. Na -'r do verdiende lof is niet 
uitgebleven. Een verslaggever van het 
katholieke weekblad De Nieuws Linie 
heeft' colo , inleiding ook aangehoord en 
in zijn verslag wordt de hoor lolff 
voorgesteld als de verstandige en re-
delijke communist die zich terecht ge-
distancieerd had van de discussianten 
die hem van links geattaqueerd hadden. 
Hen wordt door de man van De Nieuwe 
Linie een ouderwetse linkse fraseolo-
gis verweten en, (hoe volkomen past dit 
eigenlijk in het straatje van De Waar-
heidi) maar meteen ho.t etiket 'trots-
kist' opgespeld. Zo komt het wonderlij-
ke eenheidsfront tussn 'communisten' 
en 'progressieve rooms-katholieke in-
tellectuelen' in Nederland tot stand. 
(8) . 	 .. 
En in con samenvatting in De Waarheid 

(9) van Joop Wolff komt men over-  die 
kritische vragenstellers niet veel moer 
te weten dan dat zo 'verstarde posities' 
innemen en 'verouderde, boter gezegd 
verroeste opvattingen, die in de arbei-
dersbeweging al overwonnen -zijn! heb-

.be . Dat.. do .CPN -con dergelijke lozin--
geneerio van vier avonden hoeft gooi'-
garïiseerd is natuurlijk uitstekend, ze 
was ortrouwini wol toe gedwongen om-
dat de belcnstel1ing voor het marxis-
me ook in ons land gpojienda is. Do 
CPN ontzegt echter iedereen die niNt' 
lid v'an die pai'tij is het riih 
marxist te noemen En juist: op deze 
vier avonden dook no CPN oen soort 
'marxism" to propageren dat van al 
h:ar 'ovolutionairo bestanddelen ont-
daan ii. Een onmogelijki-icid natuurlijk, 
marr Joop Wolf f, i-arcus B-Akker en de 
andrenliot men ac krachttoer vorrich-
ton0 Ze tru rolden uiteraard; tijdena 
de discuesio vooil word dat duidelijk. 
En we twijfelen er niet non of velen 
hebben do acrolatiocho toeren van. de 
CPN-elite op hen juiste waarde geschat. 

G.v.d. Sluis. 

Zie voor do voetnoten: olgcndo.-po-
gina.) 



(1) Do Jarh•id 11 februari 1965.- 
(2) Interhationale Spoctator, 22 oktober 1964. 
(3) 'Internationale Spoctatör 22 'januari 1965. 
(4) De Waarheid, 11 februari 1965. 
(5) Lo Monde, 16 februari 1965. 
(6) De7a.:rheid, 26 januari 1965. 	 . 
(7)Georganiseerd door Politiök en Cültuur, Nontrast dn Priclus; do CPN 'heeft 

steeds geweigerd mee to doen aan do discussie over hdorworpen die van bo-
lang zijn voor do .arboidesboioging, googaniseord door het  ISSS Het feit 
dat de SP en Vierde Internationale hiervoor ook war6n uitgnod,igd lag ton 
grondslag n do CPN-weigeri-ngî. 

(8) De Niouîo Linie, 20 februari t965. 	 . 	. 
'(9.) De Waarhid,2O: februari 1965.' < . 	. 

NOOT VAN DE  LDJICTIF  Om do eventuele indruk iog te nemn dt deze holu lozingen-
cc1us van gen betekenis zou zijn,-moot erop gewezen dat met nomo. op de 3e'-ayond 

waar Ger Verrips sprak over "Larx en de managers" - een goede analyse werd go-
geven van dë struktuur van het monopolie-apitalisme. Doch wat op deze avond 
weer, tof: was do opvallende tegenstelling tussen hot juiste beeld ven de onrust-

'barohd.toonemondo, allesomvattende macht der monopolies enerzijds en do volstrekt 
machteloze en onhoudbare politieke konklusio anderzijds democriteche kontrl3 
opde monopolios. En dat terwijl doburgerlijkoparlemantairo doaoeratie stejds 
neer oçic1ormijid wordt.  

-- 41 S - t 	S 	S - S - S - S 	 S 

Nu zelfs een aantalburgerlijke kranten - ,a. Le Monde - onthullende feiten heb-
ben gegeven over de beestachtige moordlust en de v..Teedheden der zeer goed be-
taalde Europese huurlingen en de Belgische paras bij de imperialistische aan-
val op.. het revolutionaire bolwerk Starïleystad, die zogenaamde "humanitaire" actie 
zullen wij hier alleen ingaan'op.de betekenis,  van deze agressie. 

Congo is op het ogenblik dé,  centrale Afrikaanse arena waar de idrikaase re 
volutie en het imeerialisie een beslissende kachtmting zijn a.angegan. Beelis-
,send niet alleen voor Congo zelf, ieaar voor heel Afrika. Zo zal het doorzetten 
van. do sociale revolutie, waai' de leider der uiterst linkse vleugel Pierre du-

.-e.le nu de duidelijkete uitdrukking van is, b.v, doorslaggevend zijn voor de 
strijd inAngola. De bais zal dan ontnomen zijn aan de innige samenerking tus-
sen Tjombe en de zetbaas van het Aiaerikaanse imperialisme, Holden k?.oberto, dia-
de gterilla in Noord-Angola staakte en troepen leverde aan de regering te Leo-
poidville teneinde de revolutionaire hewegin te kunnen neerslaan (iets waar' nu 
de Prawda 16-12-'64, ook achter gekomen is). 
Hierdoor zal de MPLA alle revolutionaire krachten kunnen vere'nigon 'en niet meer 
van ,het   gelegen Congo-Brazzaville uit hoeven te opereren. Dat laatste 
land zal daardoor geinspireerd worden zijn ontwikkeling naar - links sneller voort 
te zetten, zonder voortdurend vantiit Leopoidville bedreigd te hoeven te worden, 
Zo zal ook een grote stap zijn gedaan in het doorbreken' van hot isolement der 
Zuid-dfrikaasse revolutie, Den overwinning in Congo zal de enigszins teruggedron-
gen beweging naar links in Soedan weer niee impulsen geven, en haar weerklank 
ongetwijfeld vinden in heel Oost-Afrika en niet alleen in Zanzibar, 

6.. 



Zij zal ook do stagnatie kunnen doorbroken van de Organisatie van ht Verenigde 
Afrika, dat nu, belioerst door burgerlijke rogi:aes, niets doet voor de revolutie 
in de Portugese kolonien, Zu-1hosie enZuid-Afrikaon niets' botor weet te 
doen dan te bemiddelen tussen do revolutie n do contrareolütiein Côngo (te 
Nairobi in Fenya onder hot toeziend oog van enyatta.) 

Het slagen van do revolutie in Congo kan voor Afrika in historische beteke-
nis alleen nog mair worden overtroffen door do uid-afrikanso revolutie (hoogst 
ontwikkeld massaal indutriael proletariaat van Afrika) en die in igori (met 
zijn tussen do 40 a 50 miljoen inwoners), /Ziet hot imperialisme kans de Congole-
se revolutie tijdelijk neer t slaan, dan zou dat hot tempo van de hele Afri-
kenso tovolutie kunnen vertragen. 
Direct na het ochecvan hot Belgische imperialisme hee't het nmorikaansa imperi-
alisme onaigobrokeh pogingon.in  het workgostold om de winstgevende plaats van 
de Belgen over to negen. Zowel economie ch politio1: als Militair wilde 'aahing-
ton het gedeeltelijke en gevaarlijke vacuum opvullon,n dat geschiedde niet VH-
vermomming heel aardig; vooral op -economisch gebied, waar de A nerikanen in kor- 
te tijd ioor dan 60 van de Lfzetanrkt wisten te verovero 	Interessant is 
daarbij dat zij in hun economische zog Duitse kapitaliston, moovoerden, die over-
al in Afrika goed weten te verdienen, geholpen door het feit dat zij officiel 
geen koloniën bezitten. 

shington brak het verzet van de Belgische ondernemers die ongaarne de gul-
zige .A erikuanse collega's .toelioten aan de rijke neokoloniale dis. Het kwam 
echter voor aan voöl ernstiger en gevaarlijker hinderpaal te staan, daarna do 
her-ni5uwde Congolese revolutie die met Lunumba tijdelijk w:s raergoslagon. Tn 
hier wordt nu een aanval togen ingez:t als nooit tevoren. Ditmaal door Washing-
ton en Brussel broederlijk tezamen. 
en wenst de verovering in Congo. niet zonder strijd prijs te geven en wil tege-

lijkertijd con les uitdelen voor hel Afrika: een tot hier en niet verder. 
Do aanval wordt op all-.,  fronten ingezet. doula werd eerst vervangen door de 
hardere Tsjoabo. De militaire hulp word uitgebreid; nioun huursoldaten werden 
opgoloidi; veel gaaa one hot door en door corrupte en anco regime te Loopold-
viiie overeind to' houden. Vanuit Loopoidvillo werdia ouccesvollo moordaanslagn 
gepleegd op leidende figuren in Brazzaville, ten einde Congo-razzavillo to in-
timid.orau'.en Van zijn steun aan de Congolesa en Angolese revolutie af to houden. 
Pogingen worden aangewend om in Coodan de beweging naar links terug te dringen. 
Druk wordt uitgeoefend op alle Afrikaanse regeringen. Clchts enkele landen 
hebben dern.aod om do Obollen" direct te steunen en daarme door to gaan: Alge-
rijk„, gypte en Congo-Drazzavillo. Ze.n antal burgarlijku r.gerinn ging zovor 
hecht verbonden met het imporialis::io als. Zo 	 de aanval op tanieyvillo 
goed te k,-,uren igerië,.IiboriZ, ivooikuat, Soneg4 u,a. Dn de tgomatigdo  re-
gimes, die de aanval .afkeurd.en (voor hun fatsoen) gingen toch door de knieën, op 
het punt van het imperialistische (merikaano-Bolieche) voorstel tot "iation.e 
vrzooning". 

Dit voorstel ozerd door Spaak en do .i 	ubssadöur can Tjombe gedaan 
bij,ijn bezoek aan Brussel. Don-alleen militaire :n.npak s e.' -ieu„i immers niet erg 
hoopvol. Door verzooningspogingon wilde monde rovolutionaie beweging scheuron 
en zo dodelijk verzwakken. Le I.ogQlijkheid daertoe ws en is rocl, aangezien 
Cournaliol en Gbnye zich boreid:hobbcr1 verklaard met AdooLt aan dj conferentie-
tafel to gun zitten en samen te workn. Tejombo weigerde, vbhai'dend in zijn 
puur militaire onderdrukkingcipolitiok. hij ging daarna steun zoeken bij Itali 
aanse, ranse en Duitse apitaliston om iets minder afhankelijk -to komen to 
stam tegenover het 'mierikeans &n heigische imperialisme. 

\crvolg op pagina 9 
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Op het,, moment dat wij dit schrijven is de rogeriig ïarijnen ria zijn zoveel- 
ste uitglij nog niet op de boDn Informatour 5chr:e1zor is druk, aan het informe- 
ren. Ofschoon hier en da-r gesproken is over een niet-politieke oorzaak voor de 
val van het kabinet kan men zich in werkelijl:heid gun politiekor reden voorstel-
len. Hot struikelblok was do commerilo televisie. Of beter gezegd de latente 
crisis (want oolk in 1963 werd do televisie-  niet geregeld) kwam tot uOfl breekpunt 
toen de groot-burgerlijke lrntn botsten op d,-; 1-ciCinburgurlijke in de 
ringspartijen "Dr is geen schuldige partijam te wijzen" zo kon iflfl in de 
kranten leZcfl. 

irderda:La De KVP is niet rtinder of meer schuldig dan d ARP en de VVD 
niet moer of minder dan de CIJIT. De scheidslijn tussen "schuldig" en "onschuldig" 
loopt niet tussen de partijen, maar binnen de partijen tussen de grot en de 
kleine luiden Van de zuilen en zuiltjes. 

De grote kapitalisten, bankiers en cincors in de OTDI'i (Vege ris) dj 	T (fi 
nancierschib' van do TIOS.Zio de Volkskrant van 1-3-'65)' en TEIL' (Pier'son fihan-
cicrsdr'gaan van de TgV.Zio hetzelfde blad) hebben op luide toon hun eisen no-
steld. Zij willen 18 uur zendtijd* Ï'o zuilen hebbn ioder''slecht 11 per week. 
Jaar' zouden do commercile-tv-broodors an gedacht hebbei, denkt u?' Doktho -  ' 
lièke"kapitalisten willen wel aardig blijven voor Van Doorn (voorzitter van de 
I'RO) en de christelijke uitbuiters mogen ir.Aoosjen(voorzittor NCRV  en van de 
hU) ook wol maar do jongens willen wat vorciienen. 

In do week van do kabinetscrisis zijn toovllig do cijfers gopubliceer vzn do 
opbrengst van do comnTercloie televisie in Engeland. Hier volgen zij: 

In het vierde kwartaal 1964 word in Engeland bruto ontvangen aan rodianie-te-
lovisic hot liv bedrag v= 3122 ,000 .000 guldan of l 3,430 000 per dag  

dt deze' bedraon in hot achterhoofd hebben do bankiers, '.corijn..n en do' zijnen 
hit,  'bos in goatuurd. jOU ziet, het is de :noCst politieko zaak 'die er bestaat. 
Eij hebben duidelijk 'to maken met een ianval van rechts. In do burgerlijke par - 
tir is ovecns een zware strijd aan d gn- r0  inti's schijnon zien t.j, g n 
verzetten tegen een lijmen van de coalitie. ikidon? D' JLC van 5 maart jl. goeft 
het .ntwdord: "De &RP zoekt toenadering tot de Pvda omdat  zi,i achteruitgang 
meent waar te nomën van haar aanhang in arboidersc:ringe'n". 
1-Toe de kaarten zullen komen to liggen in hot kabinet is voor do arbeidorsklascu 
op dit mmdnt vanondergeschikte betekenis. '!el is het noodzakelijk dat 7,11e 

zich fel verzetten tegen de invoering van de coraeerile 
televisie. Eet zijn immers de arbeiders die de :niljdenenwinsten betalen, vn' de 
reclamemakers.. lIet zijn in de eerste pla.ts de arbeidersvrouwen en :oonnefi die 
door de indringende televisiereclame beetgenomen worden. 
..,.evr. Vomn So:ceren Downer van de VVD, een bepiald niet ongewiekste tante, heeft 
in'dé 	voorgesteld een televisie-net te 'geven aan de confessionelen en een, 
ain de mderen. Het betekent,dat de sten 	n de arbeiders,hoe beroerd die op 
dit moment ook door do VARA wordt uitgezonden, helemaal uitgeschakeld wordt. 

Ee zu'ilenkliek in Hilversum is nu 'c1'it n-iet iets waarvan men oiJe'ste boven 
kan zijn. De zuilendictatortjos met Jan Eroekez van de VARa voorop zijn mieze-
rige mannetjes die hun stoel slechts te dankdn hebben aan stevige ollebogor, 
ee'n AJC- of 'Vajottersverleden. Aan conroerci9le radio en televisie is evenmin 
gebrek ahi men denkt aan al do ochtend-openingen, ochtendwijdingen, avondwi jdin- 



gen of de lTffe verhaltjes die tot de "zeer gewaarde luisteraar" worden gericht. 
Het zijn groto firzea's die tijdens 'de'uitzendingon aan het woord zijn. Dat, 
noemt men echter 'de culturele en religieuze stromingen.in  ons volk". Toch we -
sen wij geen partij te kiezen voor "een open botol". 1ij kiezen voor eer radio-
otelovisie-bestel waarin de arbeidersklas.se  als grootste deel van het volk de 
mQO$te zonJtid 'a'i)gt 
A alle arbidrsorgnisati'es rroot of klein dien Z3ndtij'd ter boschikdng 
gesteld to orden iTitzerdinger oo die niet door arbeidersranistis verzorgt 
worden mogen niet misbruikt worden voor rcloiae voor indi'tri1eprbducten, en' 
radio- zn tlevisicbestel noot er kouen, dat eei afspiegeli'ii is van de klasse-
verhoudi,nefiin het 7,Tederlandse volk. Uct wordt tijd dat doarbeirspartijii 
deze eis in hun progriari's opnemen.  
De PvdA 'dient zich te ontdoen viii de voorstanders vat de conriorciole tclevie 
dia hij in zijn gelederen heft. De PvdJ- dient zich uit te spreken voor zend-
tijd voor de ÖPI, de vdre arbeia.erspzrtijcn er de' vakbonden. Als de huidige 
regeringscrisis dit resultaat zou opleveren din zou hij toch oog ergens voor de 
rbeiders vooa'deel bplevëren. 

H,Rubens, 
	4---- 
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Tiatstgnoemde machten hebben dan ook weer het oo- laten 'vallen op hJ.oela, 'as 
ge illiger uitoerder vn een 	soepele, een ner politieke npair. Dit bo- 

ibeschreva cfnsief, i pass goed te begrijpen als non de sociale 0rdiepung 
an de Congoleo revolutie veigt en zicI niet blind sta 't op de 7 heden en 
ij  1usies vn leidrs als Ghonc. ei Uounaliot 
De CL(ationale 7zaad van do Bevrijding) cb-rijft o.a. id'har progrern 
•. "Iie-  gat niet om een vervanging van do on door de ander (in de regering),, 

ar oTn een k lititi.0vc verid.aing van de structuren en opvattingen op 
econoimrch, politiek en eoci.al gebid 	n Zijeuw 	 e e "n.tionilo verzoning", 
ie de huidige s'€ructuren os.' de grep van de buitenlandse r.tscheppijen op 

L rijkdomrzn var he l id, zou Lten „rrat ze zijn, ook net andre nensen in 
de togeileg, zou d o.Lde druk irg, de ellende a het VefV 1 (illoor) langer 
1. 	r oortd'iren" 	"i socialistische,  erv ring, 	ngpast aan de om- 
8±andignden viii ons land, is 	z a'c isg van do ontik ling, voor onze 
wrkonde ssa"s!" 

Go Tarendrogt 4  
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3 The Arab Revolution (Bngelse tekst)  

4. Enige licht beschadigde exemplaren van Lc Trotsky' s 

las n 	(1932), over het opkomend fascisme 	 , 	 J2,,50 
3* SUB t 0990 d *o* 000nS 0 000 400000 0 0*S 0 0 * 0994*0 4950009490 *SS0000 •UØSS9 3z'. .- • .', .-, 

09— 



• DE VERENIGDE STATEN N DL VER1LZINGTL 	 3e deel 

De negrbeweging en de arbeidersbeweing. 

Jat zijn nu, tegen de achtergrond van deze verhoudingen en ontwikelingende 
perspectieven van de klassestrijd? In de blanke sector heerst zowel op vakbonds 
als op •poiitiekniveau nog steeds stagnatie.De Connunistische, Partij en de mili-
tante S T (SocialistischeArbeiderspartij) zijn peer klein. Beweging is er voor-
,namelijk , te 'peppeuren onder de jongeren: de studenten en andere jongeren, di 
zoel 0e hun eigen terrein als op dat van de negerbeweging actief, zijn. 

De enige massale dynamische factor is de negerbeweging, die "een betrekkelijk
eenzaam voorhoedegovecht levert, zonder de steun van de.  blanke vakbeweging.Door 
het 1angurige verraad van de kant vn de blanke vakbeweging en een deel van 
links en de geringe afmetingen van die socialistieche bewegingen die we enige 
concrete 4olidariteit opbrachten, ie het niet verbazingwekkend dat het radica-
liserinsproces der negerbeweging nationalistische vormen aanneemt • En wel het 
sterkst in het meer ontwikkelde, meer geproletariseerde Noorden. 
De strijd voor gelijkstelling in het Zuiden heeft zo nu en dan ook wel gewapende 

,vormen aangenomen: gewapend verzet tegen Ku Klux Klan en vprdore terreur in 
»tonroe (orth Carol.ina) onder leiding van Robert F. Williarns, die naar Cuba 
moest vluchten, en later van een afdeling van de houtbeworkers der tFL-CIO in 
Laurel. (iississipp). Zij wordt echter over hot geheel genomen nog beheerst door 
klemnburgeli5ks pacifistische leiders als artmn Luher Tmng De eisen gaan 
.voorlopig niet verder dan juridische gelijkstelling (praktisch stemrecht (,nz.) 
endesQgrga.tic (toelating tot scholen, openbare gelegenheden e.d.). Deze st rijd 
verscherpt zich niettemin door het toenemende racistisch en bloedig terrorisme 
togen do ilogerbevrijding. En zij stimuleert de strijd in liet Noorden.-En ander 
OM. - .,.. 	 . 

in hot Noorden met als centrum de uitgestrekte achterbuurten van i,ianhttan hoeft 
do beginnende negerrevolutie een duidelijker sociaal-economisch kaa'aktr goae-
gen. (Wij volstaan hier met enkele vluchtige notities en hopen later .; gudotail-
leerden op do verschillende bewegingen in to gaan). 

De Dreedom Now Party heeft nog wel geen duidelijk uitgewerkt program, doch 
hoeft con progressieve politieke oriSntering, uitgaande van- een breuk met do 
kleinburgelijke leiders van do NAACP tot en met dominee Luther King toe die- aan 
do bourgoois leiband der Democratische Partij blijven lopen. Zij hooft met be-
scheiden resultaten aan de verkiezingen deelgenomen in iehi.gan ( 1900 stemmen) 
en gaat onverdroten verder. 
Radical.r is de Elack Muslim beweging en in hot bijzonder de vleugel die onder 
leiding van Nalcolm X dit jaar zich afscheidde, om tot dynamische politieke ac— 
tie -ovex te kunnen gan.- »icol-m X hcft zijfl rrroof rkl 	ozJ or ri'&at'ib 
mosJ.coeûn enz. en daarnaast eefl politieke oowegmrig-d Organisation for fro-me 
rican Nnmty gJMU). Do .usliin beweging begon oorspronkelijk oetrckkelljk ohau-
vinistisch met do totale vuw;erping van do blanke mattscheppij en cultuur zondpr 
moor. Le 0U heeft •echtor in het kader van de koloniale, sociale revolutie, 
con internationalistisch„,-, scherp anti-imperialistische oriSutoring ontwikkeld, 
die daarmee tegelijk anti-kapitalistioch is. 	 1. 

Wat do soperatistis cho tendens in deze beweging betreft, horhaln we hier wat 
al eerder in Do International„ gesteld is: de riogorinaseabeweging (do beweging 
van halcolm X is in feth een plcbusdhe bewogin.) zal zo1fmoeton uitmaken of 
zij •voo ce ngors een fzondorlijk socialis-tische staat- ni'l stichtnff or zithk 
direct integreren in do blanke massabewoging, op weg na.a' volledige bevrijding, 



naer een soeidlistische, Verenigde taton waar gelijkheid vn alle rassen bestaat*  
Het., latste zagen wij liever; maar het zou van belachelijk hoogmoed en onbegrip 
eteIgen, dozo uiterste linkervlou:el en do negerbeweging in hot algemeen een 

prolotarische rasseneonhoidsboweging en integratic als dooi te ge.in voorschrijven 
en, dat terwijl e AFL-CIO-leiding en een groot dooi dor blanke vakbondearboiers 
zich verzetten tegen do volledige gelijkstelling dor negers, uit angst voor (10 

verzwakking van hun, positie op de arbeidsmarkt, -Jij zullen vertrouwen moeten heb-
beü in het vermogen van d nogorinassa's in. do loop van hun klassastrijd steeds 
bter inzicht te rwervon in do structuur. van do kapitiistische maaschappfj; 
een inzicht dat\lit z'al.mondo in het rovoluionire, bewustzijn dat ras- en klas 
eo-onderdrukking en -exploitatie onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, en da  
dus het Amorjkaunso kapitalisme geheel vorietigd zal moeten worden om volledi  
j~e_-erboni*r'ijdin,7 mogelijk to maken. 

.- 	 . 	 ,. 	 . 	 -,. 	 . .. ... 

' 	 Gezien d reuzonspçongon die de • negorbwegiug in z.or korte tijd l gemaakt 
bif t .in hot kader der internationale, kooni.alo re-voluie, is er alle reden tot 
opt.mism'e. 	 . . 	 . 

Het is do t!aak van de iirikurviqgel dor blnke arbeidrsb'weging, do nogerstrijd 
overal volledig to steunen; oh in het bijzonder de Freedn', libw Party en de OAATJ, 
ter voorbereiding in .n socialistische ngermasspartij. 	golijkortjd zal e 
ernst gemaakt moeten worde4n met de voorbereidingen tot do oprichting van een 
bladre arboidersnassapartij, die met die negorpartij con prolotarisch eonheid 
front zal rnoeten vormen. Den zeer zvaro' opgave! Hot zijt er naar uit dat de bl 
o ya1ondsarbbiders vod' oJn hele tijd nôgpolitiek uiterst moeilijk to benado 

ren zuilen zijn, als relatef goprivilegicord 4leïd in oonstoods aang'oeionde 
eo van zwarte en blanke werkelozen en paupors'. Nijzondoro moeite zal darom 

moeten worden gedaan laatstgenoemde blanke lagen politiek to activeren en to 
ganiacren. lIet gelukkige initiatief van gezamlijke blank-zwarte workelozepdo  
monstatios is al enigo tijd gelo.on. genomor. D, dynm4sche acties dor I-iarlom-ne 
gors -huurstakingen o .d .- tegen do bezitters van hun volstrekt verwaarloosde 
alleï'smo.gste krotwijkon, die schrikbarend, hoge huren eisen, zouden door blanken 
die in soo'tgeiijko omstandighedJn lovn, kunnen worden nagovolgd en liefst w,2er  
in samenwerking. En dorgolijke acties kunnen over allerlei andere socieai-econo 
iishe terreiien worden uitgebreid. 

liet is niet nodig op edn grote ciisis te wahten. De stinkende boerput van 44 
lat noorgaandamerikainso kapitalisme levert nu al vôldoonde brandstof om de 
negorpaupermassa's en de blanke •erkolozen onpaupers bijeen te brengen, op bst 
van ooncrete, soheip oiijiijndo stukken strijd voor do ernstigste noden. Als de 
nog gu.pcnde kloof tuen de rabs( n zo enigszins zal Vunnon orden gedempt, als d 
mtssa's hun eigen cartij(en), verder leren ont\ikkc1ei, al een i4uwo fase de 
klass'estrijd in kunnen gcin do massale, verenigde, directe, programmatische -iaroo  
v4. up de kernen van het hoofdbolwerk van het wereidkapitalismu en imporialtsoG 

Do nogerboweging zal de --_„,_,schILedorie ïngan als de voorhoed, die do eerste 
fase - hat wer ontwaun der iÇoord-rio;ik:eanso maesas - heeft ingeluide 

G. Eerunidregt. 

STEUNT dUS PURSFONDS 
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DQ voornaratc. faiçtor,n waartoe he-t pro1ccr 	 in rcz-n 	ugor'icht 

moet woron zijn nog steeds dezblfo: Het Engelse Imperia1isiic 50510fl mc.A do 

Maloisç LoocHaic en burgrliko 1gen en e Chinese bowgeise vn alak a 

•Sinapötèén: hettjkaanse imrialisie r de acergiÔid, tegenover de 

Zuloostzat 	it 	 Vietnura aos al' erecusc en aferemc en 

ocr cI' boiapar±istis€n leile 	 L Inoies8 

Hei; Lnperialisne heeft rondom do rbeicersstain îiet nae deowetUn± en 
Noord Vietnam ei Noord Kor een 'kordn Law : 11tajrèbe en bodge 

nö'tschappen• met zeer kser17atieVe er reaktonniré reeime getroken. In'lizi,14  
loopt die ketn van Turkije ovee Iran P'kitan 5 Thailnd, 1Va1eisi 	ZuiclViet 
an de Filipiijiiei, ui.dKorea naar Japan Het zj, neutsIe India heeft ztch 

• met zjn tcenerüënd an neunjstjsohe o1itiek van de laatste jaren daar vrij* 
willig> hij aangesloten, In deze indrukwekkende reek die overigens niet;overal' 
even solide is want keifs Hakistan• en Tukije ontwikkelden een ïirt nahanke 
like'huitenlande'politjek, is H:lei-si maar eenheel bescheiden 1adje met 
en zeèr hein bevoikingstal van ongeveer tien uiilioeia 

De eende bocenscrietten en kuliuoes (tin rbber erz) en iet vele envaterds 
'Engelse kapitaal, zjn echter een be1airaka ±'aktor voor het Inip rialisne, En min 

even elangrk i ee strategische T.Va.-rdeivn it gebied, .op 	1ratEla 
van Z,LAzf c.enovr I1iuoes1d 
Hoe stajt eb er nanel k voor 	e ongeving 

UIDVTFT ht hehei ir'è3, bur erlilke wa mc 	in ee Verenigde staten en nog 
ineerdaarbubtoi, eeds op.- geven En Laosook; tot op zekere hoogte, 
ret- z",er zwakec pc onoîrriseh weinig ontwikkelde CALBODJ-. lwaalt onder d druk 
ven ' de ontwikkelingen steeds vordr af van cie neutralistische g' we, hiiennuk 
iee.ft geç.n andere Jeus, don zi,.ch zo snel mcgeUk op de toekom-stig verhodinge 
oor te, ereilen. 

J~CJf)j1A ho ft 'itcchapc1j1k een 7çkaro v iibeohep aan Tndonci. Htt h s±ora 
sche verschil is o.a. ' 	in Eurn'a het oloni le 1 p1i lis,--ie e n ,rord er op 
raming hocj2t cioirn order Je Lude,. prck"1 i+ Uistiache sc.i.' 	stru. -b iioi, 
.ei hee b 

 
een ze-er z ral& bouroisi. die het :rese c1avinisire en he 

oudhisrne gbruict, gebruiken west, ben de 1ndiasé klst va 	ote en 
ln eaiid laron Oti zi l'7rJf boLy ±o handhaven,. 'k zi er onvoldoende snel 

exploi-tenelo mnk omien cru met 'behulp vin het Iraocr 1] 15010 een n 1OL0a. occne*d 
che (iclusile) ontwikkcling giande t' maker . la India, eet een s.taais, 

kapitalisti'sche' sektor, 	Bij het failliht vanA.e buroerlijke politieke partijen 
teaonFvo1 dcz economische rob1e.mn7 heeft in maart 1962 een aantal kloinbur 
gerl1je li1jteire loidurs e macht in handen genorncn Om een bais in de rlas,-,a 
te vincl::n en cSnie bntwik:oling mogelijk te maken, zijn teze het "gyptische 11 
pad CD gegaan: Van bureaucratisch staatssooia1i smo van bovenaf. Op basis van 
do 'et op Ce Netionalisatie van Ondernemingen (110(53) worden eç4't enationa-
liseerd alle sigarettenfabrieken '(2OiO..63), d parelvisr.;eri en cci cultures 
(16863)9 de Burriese Economishe Onrwikkelinge haatschappij en. zijn 4 dochteronder-
nemingen (1796), het Instituut voor 1)efensic Diensten en 5 ermeo verbonden 
zaken (28963),. 	grooihandi, warenhuizen cooeeratieve winkels in voedings 
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(19.3.64 middelen. textiel en 14 c ogoren v11 algemoon  
ei 9.464). do 	 ï:4 ' 	en later do bankcn 
Het is duidelijk, ddt Eura zo st(1--ds minder aantrekkdijk voor het Imperialisme 
wordt.; 
Heel anders ie 	t riet 	1JLA - 	 t 	 OOOOO n7Ioivrs) 
het de Filippijnen smeu vormt ht de zi a scYxe sril von het inperiolistische 
ZOÂVO•act Als bufferstaat tussen Franse en Engelse kolonies in heeft het 
nooit foinel e overheersing gekend, m ar cT aamee tegelijkertijd ook niet de sti 
mula:.isen van cie anti-.imi.erialistdsche massa-strijd Op basis van de hoge vrucht 
baarheio van de grond en.de ho rijstrodu'ri!e heb en zich teraeita.ire feodaie 
en copradorenlagen 10)ilfl handhen In dç laatste fase net behulp van een mi 
litaire diktatwir von ihoel Sngkran en Sint en (nog weer ecenter) van 
steun van het .Laaenjkaaflse irapriaiisrIe. BiT steun is eohter niet forroidahel en 
de economische ontikk.ingsmo.e ijk-'eden blijven onder het bes ari.e corrupte 
regiem zeer beperkt :  
Actieve oeliiieke oositie  op grote scleaa., is er nog niet te bespeuren, el 
LS 	uidel -ik, at de 	er3 5oor1 rolee 'e 0oinse minderibeid van r te om- 
vang (OOOCO) de oiddenstandT voor het regiem steeds onbetrouwbaarder wordt 
Over toekoustige cYJe ora+iikkeLigen 'en 'e ena rieses 's moe1ik ets 
te voors'ellen Door.een deskundige wa.rner!ler is in1963/64 het vermoeden uitgeso  
sprokn dat er wel eens verrassend sne lie.; een e.: ander in .beieing ken komen, 
wanneer het cI.iktatoriale deksel van de vr lzame ,Thad andse boerenpo ïordt afge 

INDONIIL is voor het Imperialisme steeds einder solide gaworden Tegen deze 
achter. 'rond krijgt het behoud va-,  het "ctab ele d.1eidi gc.een op een s-trate 
gisch sunt tussen de. Grote- en de In 	Oceaan voor het Imperialisme een bij 
zondere betekenis, Zoee hij vo-„beeld d-: het 	e:k.aanse Imperialisme het 
ervoor over heeft ;  mt het st:pze tien an een groot dee. van zijn steun aan In 
donesi 	de vriendschappelijke relaties niet d.s Indonesische bourgecisie, bijna te 
vê!bm&cen 	 4 

Rëeds eer'ér werd er in dit blad or 	 de de sabiliteit Van iJlalrkka 
gele en i's ra de rore] 	ceid d  I.aleiie r Cinse hevol'n she'tei ten el- 
kaar u t tè si den, wt des T9  en' ei e kan, omdat 1eze tegcntel ing iet 
alleen ethnisch•. doch erciaal is 	le-  se arditerlijke 300renmasea. fe6daliteit 
en adr.cinis-tra-tieve 'oorgeoisie .r Last en t::e.jover,Oh'iese arbeiders, cehdden 
send cm bourgooisie. Fierhil gaan we c1!-:.n ncL  niet eens In op de Indiase arbeiders. 

brnoe evenn de ioinneran 	çlit de Lrrriu111st1bche guox.illsti d ir rt1jd 
pratice kon ¶r3fi 	u 	a oh hld o 	tger ontc t kon 	'n ot e aleise 
boerenbevolking 

IvulEISIE kiem -tot s-tand het is bekend., ondIr Engelse imperialistieclie druk. 
door, een koehandel tuos3r1 de 'ioungko 	LbdOe1 iohman, leider der coalitierege- 
ring-van 

oalitierege
ring van alaya (UH.NO. OA..dIA , van e drie grote burerli!ke natio'n.liieiten 
part ma re. s 	cs de 	 CCe 	e  L 	 e 
PdPiegening van Siigapore onder ceading v n Lee Kwen Yu; dezé laatste had de 
reaktion -iro steun ver. ahriazi e: -ie zijnen nodig tegei. het Singa.nocrFie irole. 
tri: t 	noest oaarm de rarlikc li_so pooc ie v'u rio araean osia1is 
zeer hardkendig nd erdrukken, door middel an vele arrestaties en een rs:tische 
s.teinverva1 sing. 	 . 	. 
Het resultaat as:cvarigens niet dat er, grote  harmonie tussen halaya en Singapore 
ontstond 11e burgerlijke en feodale kringen in Kuala lumpur en !aiaya in het 
algemeen blijven doodsbenauwd voor Chinees overwicht en vooral voor het Chinese 
Proletariaat in Singaeore En zelfs de gezeten Cdinese hourgeo:.se van halakka 
die georganideetd is in decoalitiepartij.iiC,. staat wontrouwig tegenover het 



kleinburgerlijk gedoe van d• FkP onder leiding van Lee Kwan Yu (onder de druk 
der massa s) in het hoger ontwikkelde Sadgapore. Dat kwum tot uiting in de be 
lastingmaatregelen van de Haleisische minister van financin, de millionnair 
en MCAer Tan Siew Sin, die sreciaal  de loontrekkenden en de handel, i.hb 
die in Singarore,±reft. 	De bijbedoeling was, om de in Singapore regerende 
PAP te benadelen, ook door de hele economie van die stad te verzwakken en zo 
de PCA in Singapore omhoog te helpen. 

Hoe moeilijk de PAP het ook heeft, do Barisan Sosialis is er do laatste tijd ech-
tef niet in gesla.:gd om zichtbaar grote sccessen te boeken, hoewel het moeilijk 
is, om preciese gegevens te krijgen over de situatie. Volmaakte rust is er echter 
niet te verwachten. Zelfs niet in balakka zelf. Begin fëbruari demonstreerde in 
Kuala Lumpur een 1000-tal jongeren van het "Socialistische eront, een coalitie 
van oppositionele partijen, waarbij de ruiten van het gebouw van de Amerikaanse 
vodrlichtjmgsdienst sneuvelden. Nadat de Paleisische regering de leiders van 
de oppositionëie partiienha gearresteerd, het feit waartegen de 1ietoing ge-
richl was, had ze kort voordien ook voor een aantal staten van ïialaka de 
'tstaat van gevaar voor do openbare orde afgekondigd.. Het belangrijke van deze 

• feiten ligt niet in de omvang van het front. Bot is slechts met 2 man in liet 
104 zetels teliendé parlement van de Federatie vertegenwoordigd, Het zit ineer 

• in het feit, dat deze kleine beweging, die zich van het begin af tegen het samen-
gaan met Singapore en tegen de vorming van BaloisiHn heeft verzet, dwars tegen 

• e officile, chauvini sti sch-reaktionnaire hetze tegen Indonesi (waarmee Kuala 
Lumpur nu in een soort van formele oorlog is verwikkeld) zijn juiste strijd voort 
zet en kanc ziet, de regering in een zo verregaande staat van zenuwachtigheid 
te brengen, 

Het meest succesvol was de strijd tegen iialeisi in BRUNEI, dat zich buiten de 
federatie heeft weten te houden met steun van Iedonesfd. 

toorslaggevens zijn en blijven de ontwikkelingen in Indonosi voor de toekomst van 
Baleisi', Ben enkele opmerking hierover. Pc geen ditmaal ook niet uitvoorig &p 
de buitenlandse politiek van IndonesiH in. le stippen in ïet voorbijgaan alleen 
maar even aan, dat de anti-i.ale±sische, d.w.z. anti-imperialistische strijd van 
de Indonesische regering mede gevoerd wordt onder druk van onderop en ook het 

,arakter vn een afleidingsmanoeuvre heeft in verband met de slechte economische 
toekomst Bovendien wensen Soekarno en de zijnen in een minder door het Imperia 
lisme. beheerst Zuid Oost Azi7 dan nu het geval is in de vorm van HAFRILINDQ 
een grote Malcise federatie die een Indonesische invloedssfeer zal zijn to • ont 
wikkelen Haphilindo zou omvatten Indonesi, het huidige Haloisi, Brunei en 
de FiJippijnen. Dez zou tegelijkertijd een stuedarn zijn tegen de groeiende invloed 
van China en van het comiounismc., in het algemeen. Waarmee niet in strijd hoeft 
te. zijn, dat er allerhartelijkste relaties tussen Djakarta en Peking bestaan 
Sukarno ken hot zich niet permitteren , dergelijke relawies •el].een aan do PKI 
over te laten. Het hele voortbestaan van de Indonesische be rgooisie is afhan 
kelijk van uiterst behendig buitenlands en binnenlands evenwichtsspel t  Dit spel 
behoeft de bescherming van een rookgcrdijn van revolutionaire frasen die de NU 
Oe ideologische pas moeten afsnijden. 
De strijd tegen '..a,leisi»d is door Sukarno als een dankbaar geschenk aanvaard om 
dit spel nog een tijdlang voort ie kunnen zetten De scherpte van die strijd en 
ht gewelddadige karakter ervan zijn een concessie aan de PKIL. Doch de regering 
n het •3.ege' hebben kans gezien, om, net als bij de strijd voor de integratie van 

Irian Barat, de strijd in ei:eh and en it die van de NU te houden Daarnaast 
heeft men ook, mede via ministrbzetels, deze partij voor het wankele reerings-
beleidnedeverantwoordelijk gemaakt 
Men- was te zwak om de PKI te dwine.en om zich in een nationalistische eenheids- 
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beweging op te lossen. Ook het minstens even gevaarlijke streven om de SOdSI, de 
kommunistis6he vakbondsdéitrale, te breken, door middel van een concurrerende- in-
stelling, die --Ciet uitdelingen van rijst en klerén leden kocht, is mislukt. 

De corjninioTische beweging is zo ontzaglijk sterk, dat zij alleen verzvakt an 
worden door een, frontale gewelddadige aanval van het leger, die ns zal koen, 
al nrobeert de iKI-ieiding hem telkens uit te stellen door een uiterste aan 
o orti 1.vi te dnonstrcren. /o wordt ukaino als nationale rielie volstrekt 
ontzie , zin oelen zijn de der KI. Belangrike reevoerinen van hem viM.dt ipen 
teru i LIochLre, van oe Cosriunistsche Partij Indonesië. ij oefent }oo eene 
druk 'ib o 	Jrarno en de linkervleugel van de öour'eorsie trn de jD 	ten e 
leger te helpen beschermen en om een hardere 	 cli i 
te zetten. 

Deze harde ati-imTerialistische en antmaleiische politiek iseewel. ook y 

deCieese' PTleiding tevens afleedngstkiek, Br net toen its gedaan wtr-

den met do revo:Lutionaire energie. Er moet toch een zekere compensatie z voor 

het uitblijven van degelijke successen.  in )e binnenlandse strijd van het pro1etri-

aat'op materieel en ander gebied. Dearbeidrs kunnen toch niet wordenzoege-

nooden met e ver-vief f in'g vin 2 PKI-leen v n halve tot hele miniSters,. Evenmin 

als de kleine hoeren tevreden kunnen worden gesteld riet de az.alige 1andhervor 

lflin 	'ie in „„e,-„,en le hadji's en andere middelgrote en relatief rote g-Condbew- 

zitter-s. 	En ook defensieve succeshen zoals het afslaan vn anticommunis- 

tische c,11on0c,ntraties zoals inde.r-tijd de Democratische Liga (ex-iasjhni en ex-

.SI, P.artai Sosialis indonesia, rechts sôciaaldemokratisch) en nu de Fukrni-

tische beweging, kunnen moeilijk de wanverhouding vorbloernen, die er bestaat 

tueri'.e gaÔht van de PK1 en de concrete resultaten van Co strijd. et 5sci•r 

ook niet tc v- rvionderen, dat er zich een groet stuk chaotische onô2'fici 

af sihl't, b -  th Oost-Java, tussen communisten en kleinburgerlijke Islamieten,: 

niveau. 
Eens'zi1 eer  ber 0E dag aanbreken, da, er zowel .voor de bourgeoisie als het le-
ger, als voor PKI-leider Aidi-b en de zjnen, er, geen Irian Barats en geen 

sies EeX zullen zin, om de systematische en fronta1 klssenstrk4 uit 
de weg te kunnen gaan. 

(Een volgeriLe maal ho- en Wij:. verder te kunnen ingaanop de ii±nnenlândse ver-

i.ioudingcn in Inc'oe 'si e, de Sukarnistische Beweging, de oukeffin von ae larton 

MUREk, de'saneringt1  van de Pers, enzovoort). 

K RO N 0 
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BDiI CET UIT DE BOUE. 

Togen do aanvankclijl.cc verwachtingin'ie nu 'toch do bouwvak-CAO praktisch een 
feit gowordcn.Cp enkele ondergeschikte punten na hebben de onderhandelaars een 
akkoord bereikt. Of do bouwvakkers h;t er moe eens zijn, is con ander ding waar 
we direct nog iets over zullen zoggcn. 
Nadat do bouw,patroons d° onderhandelingen feitelijk hobbon gesaboteerd, moesten 
deze er oc hot laatste iipertje met alle geweld doorgedrukt worden. En do er- 

bonden hebben hier - zij hot onder voel ach-en-wee-rroroep -, maar weer 
aan meegewerkt terwille van de rust, hot "algemeen belang" en moer van deze - 
zchonerige dingen, at is mu de holangrijRsto eis geweest die ter tafel kwam en 
wat ½s hiervan terecht gekomen? hoewel dit niet voor het gehele land geldt, 
naar voornamelijk in de z .g. kriolgohioden -d.wz • die delen van het land wa tr 
do arbeiders hit-  mst op hun poot spelen - is dit do eis van het afschaffen 
van het tariefplafond. Omdat dit de bouvvakkcrs hot mogelijk kan maken een hoger 
irikoric-ri to hroikon zondd'r dat, de patroons iedere koor maar weer bezweren dat 
ze in conflict koson met de looncontrlodionst. 
Toch moeten wC met deze eis heel voorzichtig zijn, want in feite is hot een 
rookgrdijn. In de praktijk is het immers zo, dat juist in de knolgebieden de 
35E tariefregeling gebruikt wordt om het loon de hoogte in te brengen zonder dat 
er in feite in tarief gewu'kt wordt. Want waar het tarief-systeem naar de letter 
wordt toegepast, is dit een jaagsystooi'.i waar we juist vanaf moeten. Een betere 
eis is duo de uurloon-ver}iogin Helaas hebben de onderhandelaars genoegen geno-
en not slechte 5? waar dan nog de ruim 2 AOT -eompensatie af moet. 

Rot is van groot belang dat hot uurloon zo hoog mogelijk ligt ook al in verband 
net verschillende uitkeringen, zoals ziokto- en vorstverlet en werkeloosheid. 
Eet is toch belachelijk dat het uurloon voor do hoogste groep nog ma-ir f2,55 
at bedragen. Dit noot dan worden opgevijzeld door 4 huurcompensaties en 5 of 
6 andere bijelagen of vergoedingen. Het is duidelijk dat ti een tijd van minder 
werkgelegenheid het eerst een aanslag wordt gepleegd op deze min of me--r losse 
vsrgoodingen Toch zal het ook wel duidelijk zijn dat con loonsverhoging alleen 
maar van blijvend belang kan zijn als doz beschermd wordt door een regeling, 
waarbij het loon automatisch de hoogte in ga t net het stijgen van de prijzen 
dw.z.: een giijdex.idc loonschaal onder contrlo van do vakbeweging.'Slechts dar 
kan een loonsverhoging werkeiijl vooruitgang betekenen. 
Nu blijft het dccxi naar achter do prijzen •:vinrennen, die immers al de hoogte 
ingegaan zijn voor er van loonsverhoging sprake was. 

Een belangrijke eis voor de bouwvakker is verder nog de vorstverietrugelin  
waar nu na jaren praten nog geen bevredigende oplossing voor is gevonden. 
Over een aantal mind.r belang 	punten i non hot min of neer eens geworden. 
Dan is er nog con zeer belangrijke eis dio de bouv;vaf:ner na aan het hart ligt 
en dat ie de workti.ldverkorting. Dczo eis riaa hûloma..il nio ter tafel gelegd, 
omdat hot niet hnalba.r zou Zijn ufl d opunboronerang er togen zou zijn i.v.me 
de woningschaarst Een arrzaliger argumont is nauwelijks denkbaar. Want wat 
gebeurt er in do noordelijke provincies, waar Ofl a artal bouwvakkers werkeloos 



lang door de linkse minderheid geëist werd het recht van tendens te hers, elen. 
De linkse op'ositie beriep zich daarbij op de praktijk in c.e Russische comu 
istisoho partij ton tijde van Lenin 

Irteressant is bovendien dat het congres met een grote meerderheid van stien 
vn delihnanii , het Franse partijblad, eiste dat het een rectifioatie lzou 
nemen van een onjuist bericht over een bepaald voorstel van vier linkse leden.' 

Djt betekent dat ook de studenten die uiteindelijk (uit angst afbreuk te doen aai 

de "eenheid"?) tegen het recht van tendens stemden, toch niet meer bereid zijn 
de PCF-leiding in alles te volgens 	 - 
Aai het slot van het côngres sprak Roland Leroy, een lid van het po1itiekbureau 
vn de POP, Hij zei det de "reactinaire kranten` zich vergisteni hot ws riet de 
POF die de studenten onder controle ha. gekregen, het waren de studenten elf 
geweest die do orde hersteld had(len. Hoe groot de angst is bij de burocraen van 
de PCF voor de stellingen vandu linker vleugel der studenten, bleek wel ut de 
felheid warmeo hij de aanhangers van het recht op tendens bestreed en hei zelfs 
entïlenini sme verweet • Zijn rede word overigens herhaaldelijk ónderbroken door.  
uitroepen als "Stalin en "leugenaar"; do linker vleugel gaf zich niet geionnen 
n zal in de toekomst zonder twijfel haar strijd voortzetten, Een aftredeM 

leider van hot bureau die tot do pro-Italiaanse fractie behoorde, veklaarde aa 
een redacteur van Je Honde: Het kan nog twae jaar duren, Mn zla em. grobt deel 
van de hi4dige meerderheid do opvattingen, die wij nu hebben, innemen. 
Ook ik was, toen ik lid werd van da UHO , een trouw aanhanger  van de par*j", 
In ieder geval: zover is het nog niet. De stalinistische methoden vieren p het 
ogenblik weer hoogtij in de leiding van de IJHO. hen is zelfs zover gegaaiii do 
boekwinkel van Iet blad. Clart te 'zuiveren": De nieuwe leiding heeft do oude 
ners van het blad , waarin o.a. een open brief aan dc leiding van het centraal 
omit stond verwijderd. De zelfde weg gingen boeken van i:ao Tse Toeng, Qrasoi 

(een van de opricht ere van de Italiaanse OP en gestorven in een fascistische 
gevangenis,), ?ogliat'ti en Italiaanse kranten die voordien in de boekwini4el te 
koop waren. 
Destalinisatie vindt plaats , door allerlei oio- en neergangs-hewegingen heen, 
bok al verloopt ze niet altijd: zo snel als velen zouden wensen. 

(vervolg Bericht uit de bouw) 
Iet zou goed zijn als de.bouwvakkors op de zelfde manier als do Vrije zaterdag 
tot stand gebracht is, maa-tree1en zouden troffen die de werktijd bokortén 
tot 8 uur, 

Ie praktijk i toch, dat als de arbeiders vastbesloten een maatregel troffen deze 
later wel in ie CO wordt opgenomen zeker als men er maatschappelijk geien 
aan toe is. 

Met een niet aflatende hardnekighoid moet men dus in aktie gaan voor wetO-
tijd-verkorting, voorhl nu de OtQ zo 1ïeinig waardevol s iieof-b gehracht 

;Voor de glijdende loonschaal 

Voor de 8+ werkdag 
Henk de Vries. 


