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P GESPANNEN V ET MET"DE WAARHEID,,

Het is beslist niet onze gewoonte om meningsverschillen met andere
pe.rsonn of roperingen in de abeidersbeweging voor de.burgerlijke rechter-,uit te vechten.In het algemeen künnen we de strijd
door middel van onzê ptiblicaties enz. best.aan.Bovndien beschouwen wij de burgerlijke rechter niet a'Is een instantie,welke. heeft
te oordelen over onze meningsverschillen met kameraden uit de arbeidersbevveging.
Iets anders wordt het, indien, een organisatie,welke zegt de arbeidersklasse te vertegenwoordigen en te willen leiden in haar degeneratie z6 ver gaat,dat zij bij voortduring de meest schunnige laster
verspreidt over groepen of personen,welke een standpunt innemen,
waaraee deze organisatie,of althans haar leiding,het niet eens is.
Zolang deze laster binnen zekere grenzen blijft,kan men er fijn
schouders over ophalen,maar oök hier komt het voor 9 dat de kwantiteit in de kwaliteit verkeert.
De Communisbische Partij Nederland is een van de meest reactionaire
en hyperstalinistische groepen binnen het verband van de partijen,
welke de richtlijnen van de Kr.linoligarchie volgen.Tot Paul de Groot
en zijn knechten i liet proces van de destalinisatie nog vrijwel
niet doorgedrongen.Daar is de waanzinnige laster,welke in de moskouse
processen van de dertier
g jan zijn hoogtepunt vond,nog eeds
gangbare munt.Alle viezigheid, die men tegen de Trotskisten meent
te kunnen gebruikêrl,wordt uit de goot gevist en willekeurig in
het rond gesmeten.
Sinds het midden van het vorige jaar behoeft er geen twijfel meer
te bestaan over de vraag of de Trotskisten zich mettertijd hebben
ingezet voor de Algerijnse. Pevolutie.En evenmin kan niemand zich
nog illusies maken over de miserabele rol,die de stalinisten in
rakrijk eh elders- ook in Nederland - in de .Algerijnse Revolutie hebben gespeeld.
"De Waarheid" - wat is een naam ? - zit met al deze dingen voortdurend-in zijn maag.De redactie zoekt en vindt de enige uitwe,die
deze lieden nog open staat : die van de schaamteloze laster.Men
heeft dit middel als zo vaak gebruikt en hier en daar heeft het nog
geholpen ook.
Maar deze keer is net die keer,die teveel was.Wij nemet het niet
meer,d.t onze ke.tneraden,die hun gehele bewuste leven aan de bevrijdingsstrijd van - de arbeidersklasse hebben gewijd,door de modder
worden' gesleurd.De lieden,die geen ander arsenaal meer hebben dan
dat van de laster,wier enig domein nog dat van de mesthoop van de
geschiedenis is,hebben zich door hun - gedrag buiten de rijen vara de
werkelijke arbeidersbeweging gesteld.
Zie verder achterpagina van de omslag.

DE GEN' E ENT ERAADSVERKEZfNGE N
Ofschoon wat laat door de geringe verschijningsfregueutie van
ons blad,'willen wij niettemin enkele opmerkingen maken ten aanzien van de uitslâgen"van de op 30 Mei j.l, gehouden gemeenteraadsverkiezingen.
Wanneer men afgaat op de in de verschillende bladen verschenen
commentaren,dan komt men bij oppervlakkige leing tot de conelusie,dat alle partijen gewonnen hebben.De verslaggever â, "Het
Vrije Volk",die op 1 juni schreef : "Het schijnt,dat erbij de
ietwat onoverzichtelijke raadsverkiezingen,evenals bij de
statenverkiezingen van, ruim twee maanden geleden, voor elke partij
reden tot tevredenheid is"heeft kennelijk bij voorbaat critici de
pas willen afsnijden.Bizonder verma1lijk is het werk van de cijfergoochelaars, die na verkiezingen optreden en dan net zo lang ordenen
en frunniken tot zij een modus hebben gevonden om de paL'tij,'iaartoe zij behoren als overwinnaar uit de strijd te laten 1omen.Het
aardigste staaltje van, deze kunst troffen wij aan in "Vrij Nederland"wâar Hein Vos meermoet hebben gedacht aan het invullen van
een W.A.-polis voor Suurhof dafi aan een politiek verantwoorde
analyse van verkiezingscijfers.
Maar genoeg over de z.éepkistschrijver.Deze raadsverkiezingen
hebben ons de wetenschap gebracht,dat vele •tienduizeiden het niet
eens zijn met de huidige gang van zaken in. Nederland.De uitslagen
toonden evenals die
vi de state.verkiezinOpmerkegen een verschuiving door Heian Rubens na
lijke winfyôor de P.S.P. en groot verlies
Voor de V,V.D.De Pv.d.,4. ging in verhouding tot de statenverkiezingen
iets achteruit.De katholieke en christelijke partijen bleven gelijk,hetgeen voor de KVTP,gezien "het gewin voor het gezin"- een
achteruitgang betekent.De CPN kon zich deze keer handhaven. e
ocia1isti'schë Werkers Partij heeft jammer genoeg geen zetel kunnen veroveren.Welke conclusie kan men uit deze feiten trekken ?
Omte beginnen is-de klap,die de VVD - heeft gekregen een duidelijke
veroordeling van het regeringsbeleid.Dat de KVP en de chisteiijke
partijen gespaard bleven voor een ramp â la VVD is een gevolg van
het volkomen falen van de PvA in de oppositie.Wij zijn het bij
uitzondering, met "De Tijd / Maasbod&' eens,welke schreef -."De voortgezette winst van. de PSP is voor de PvdA een ongenoegelijk gebeuren,
daar de werfkracht van de laatste, ook na haar oppositionele jaren,
kennelijk te wensen overlaat,Dit ligt ten dele ai de PvdA zelf.
In de gèest zijn de sociali?ten nog niet van de ministerzetels O)san.De partij heeft nog allerlei bindien me het huidige be-.
leid,datD de keper besouwd ook niet - zoveel verscEil vertoon
met'.herb'tei van deTrede-basTja ren." (Onderstreping van.
Wanneer wij de stemverschuivingen precies konden volgen,dan zouden
wij ongetwijfeld een doorstroming te zien hebben gekregen van de
VVD naar de PvdA en vgn de linker kant van deze partij naar de PSP.
De VVD zal zeer zeker ook veren hebben gelaten aan de christelijke

partijen en dezè weer aan dé Pvd.A.
Indien de PvdA in de Nieuw-Guinea-politiek een van die van de regering af-wijkende mening had getoond,zou de overwinning van de PSP
nog groter zijn geweest.Zo iet men hoe wonderlijk de wegen van
de koloniale revolutie zijn.Een onder de druk van de indonesische
revolutie tot stand gekomen Bunker-plan behoedde-de PvdA voor een
1rerkiezindtiederlaag,die zij zeer zeker geleden zou hebben, in-.
dien zij
minder pro-amerikaans was geweest en niet beangst
voor grotere winst voor de PSP..
De overwinning van de PSP is een uiting v
- an angst en ontevredenheid.Angst voor de oorlog en de atoobom.Ontevredenheid over de
regeringspolitieken die van de PvdA.Men ln niet zeggen,dat de
kiezers zich voor een consequente soclistische partij hebben
uitesprokn.Zij hebben zich met bijna tweehonderdduizend voorde
mint slechts uitgesproken (de SWP buiten beschouwing gelaten),
die bekend was.Het optreden van de nieuwbskkenPSP-radsleden zal
nog wei eens tot de nodige hilariteit aanleiding geven ,da- nog
weinig mensen twee PSPers hebben meegemakt,die ten aanzien van
een aantal zaken eenzelfdë mening hadden.Wij betreuren het,dat
de ontevredenheid,waarvan de PSP de uitdrukking is,zich niet in
wij de PSP als
de massabeweging heeft ontwikkelö.Als zodanig
ien
z
een rem op de ontwikkeling van de klassestrijd in dit land, omdat
zij als verzamelpunt gaat dienen van de politiek meest bewusten
uit de înassabeweging,waardoor de grote massas in de traditionele
organisaties de willige volgelingen blijven van deapparaatbureaucraten.
Wij willen de ovewinnirig van de PSP niet alleen zien als een negatief verschijnsel.Als anti-oorlogs- en anti-kapitalistischetendens is het verkiezingssucces van de PSP een heugelijk feit.
Bizonder teleurgesteld zijn wij door 1--etfeit 9 dat Henk Gortzak.
niet in de amsterdamse raad werd gekozen.Wij gen toe,d.t het,
naast de PSP,moeiiijk was om te slagen.De verkiezingsactie van
de SWF was voornamelijk parlementair ingesteld,Wij misten de verkiezingsleuzen,die een duidelijk onderscheid maakten metdie van
de CPN en de PSP.Wij misten de verkiezingsredevoeringen in dearbeidersbuurten, waarin. de ontbureaucratiseriug van de communistische bewëging uiteengezet werd en het bestaan van cie SW gerecht.ardigd.Wij misten een duidelijke ideologische lijn.
De SVP staat thans voor een kruispunt inhaar bestaan.Het is aan
leden en leiding een beslissing te nemen.Wij bieden gaarne de SWP
een plaats aan in onzë Internationale,ondanks alle aanwezige verschillen en opvatting. Onze beweging is geen monolithische, doch
een waar het democratisch centralisme geen holle frase is.Wij
vrezen echter,dat de systematische. verspreiding, van laster door het
stalinisme tegen onze beweging velen in de 5JP er thans nog voor
doet terugschrikken van het toetreden tot de Vierde Internationale.
Toch is er voor hen geen ander altematief,dan zich te verbinden.
met de nieuwe communistisôhe wereldpartij of uiteen te vallen in
een groep teieurgeetelden.Met deze l aatste t o pl ossin gu zou het
nederlandse proletariaat wel een zeer slechte dienst worden bewezen.
Het Zou een overwinning zijn - voor het in Nederland - helaas nog springlevende stalinismë.De gemeenteraadsverkiezingen tonen
een ontwikkeling naar lnks.Het zou tegen de gang van deze
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ontwikkeling zijn,indian de SWP niet naar links zou gaan.
Wij willen deZe opmerkingen over de verkiezingen bes.liten met een
citaat uit "De Waarheid' van 14 Hei 1946, dus van zestien jaar geleden

NOG EEN PRGVGGATJL'
dliier en daar kar men in de Lad stroken Zien,waarbp
"opgewekt wordt om op de lijst van de Communisten te
"stemieü.De vervalsers beweren op deze strookjes,dat
dd e C.P.N. (De Waarheid) de leuze "Indonesie los van
Holland nu " aanheft.
dHet spreekt vanzel±',dat deze strookjes geplakt worden
"met, de bedoeling om de Communisten in discrediet te
2tbrengen.Het 'etaridpunt van de Communisten inzake mdc"regie isbekend.Zij hebben met deze Lroökes niets
"te maken.De Trotskisten,waarvan de vervalsing uitgaat,
"tonen hier hun wâre aard als helpers der reactie.Men
"zij gewaarschuwd."

Zo voerden de stalinisten anno 1946 hun
- verkiezingscampagne.Zo
1
steunden zij .d Indonesische Revolutie.Zo lasterden zij over
het Trotskitme.

Het i geen zaak van de ene heersende kliek te
vervangen door de andere,maar van het veranderen
van de methoden zelf van het beheren van de economie en het leiden vacl de cultuur van het land.
Bureaucratische âutocratie moet plaats maken voor
Sowjetdemocratie.Het herstel van het, recht, tot
kritiek en warlijke vrijheid van verkiezingen
zijn de noodzakelijke voorwaarden voor de verdere
ontwikkeling van het land .Dit stelt voorop het
herstel van de vrijhetd vansbwjetpartijen,te
beginnen met de partij van de bolsjewiki en eenwederopstanding van de vakbonden.Het brengen van
de democratie in de 'industrie betekent een radicale herziëning vax±deplannen in het belang van
de werkers.De• vrije discussie bver economische
problemen zullen de onkostbu van bureaucratische
fouter, zigzags verminderen.Duur speelgoed sowjetpaleizen,nieuwe theaters, showondergrondsen zullen wordeh verdrongen ten gunste van arbeides'ioningen. 'Bourgeois distributiemorn en d
(d.w.z. de ongelijkheid van,nkomen) zullen binnen
de grenzen van het strikt noodzakelijke worden gehoudén. en naarmate van de, groei van de so'ciale
rijkdom overgaan in, goci.listische gelijkheid.
Rangen zullen' onmiddellijk worden agesôhaft.Het
verguld cel van d.ernoca te s zal de 'smeltkroes ingaan.
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De jeugd zal de gelegenheid krijgen vrij te adëmen,
te critiseren,fouteu te maken en op te groeien.
Wetenschap en kunst zullen var, hun ketenen worden
bevrijd.En tenslotte zal de buitenlandse politiek
terugkeren tot de tradities var, het revolutionaire
internationalisme
L.D.Trotsky - De verraden Revolutie.

Door een misverstand werd bij de in het vorige nummer Opgenomen
aflevering van het serie-ârtikel "Imdonesie, de huidige situatie"
als auteur vermëld :Kromo.Dit artikel was echter van de hand van
Eduard Verheyen.Voor deze fout onze verontschuldigingen aan
schrijver en lezer.
0z00
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tNDONESI EI, DE HUIDK3E S TUATiL(1 D

door
Ed.Verheyen

Het koloniale japansebestur leidde tot stilstand van het beetje
indutrie,dat be-stond.Tegenover de destructieve en uitbuitende
kant van het regiem stond economisch slechts het feit,dat de nadruk werd gelegd op de verbouw van voedingsgewassen.Dit laatste
kon overigens niet verhinderon,dat er in bepaalde gebiëden hongersnood ontstond,vooil tegen het einde van de oorlog.Het ebrek
en de harde voedselrequisitiemaatregelen brachten de bevolking tot
lijdelijk verzet en tot haat tegen het japanse imperialisme,De
japanse olitiek deed het zelfbewustzijn van de massaas geweldig
toeemen.De oude vijand,het nederlandse imperialisme was gebroken(althans tijdelijk) duizenden vroeger ontoegankelijke,hogere
en middelbare functies konden nu door Indonesiers worden vervuld,
de nationalistische haweging kreeg een zekere armslag.De bedoeling
van het japanse regiem was het hele volk te mobiliseren ter ondersteuning van de japanse imperialistische oorlog tegen het westere
n panaziatische gevoelens.
imperialisme,daarbij misbruik makend
Het onbedoelde resultaat was dat de bewuster geworden massaas in
hun anti-imperialistische instelling ook de jajnse heersers steeds
meer als vijanden gingen zii.Het japanse imperialisme moest naar
bondgenoten zoeken en bespeelde zb revolutionaire nationalistische
krachten,die zich ook tegen alle imperialisme moesten gaan keren.
Vooral steunde het japanse regiem de laag van (moderne) hele en
halve intellectuelen door middel van benoemingen in vele ambtelijke
(administratieve,technisohe,milit.ire, semi-militaire) functies.
Zo ontstond rond hét staatsapparaat een nieuwe geprivilegieerde
burgerlijke klasse.Deze drong d' oudefeodaal-ambtelijke klasse
(hele en halve intellectulen ook.) steeds meer opzij en had de
leiding van de grote,getolereerde nationalistische beweging.
Nieuwe grote organisatiea,.edwongen arbeid in het buitenland (de
romusha' s) ,militaire en semi-militaire training van tienduizenden
jongeren braken de oude,riog half-feodale,door het nederlandse

k lbia1
open

1 PZ

kuistmatig geconserveerde maatschappij verder

De rorolutie van 1945 -f49 versterkte dit proes,Een deel van de
feoa1en liëp net op tijd over naar de revolutiotaire beweging
en wist p,ldus Zijn ambtelijke posities te hehouden.Zo kon er ëen
C
soort us
V1nden net de oderne intellectuelenklassen.Een
deel vn e eoda1•eii werd afgezet,een deel (in oord enOostsumatr-a) ge1ia.i.doerdDo feodale klasse als zodanig viel,mèthet
kolôniale syeem dat haar bestaan kunstmatig had verlengd.
Dc ticu;e
cdel-hurgeriijke klasse veroverd' in de revolutie de
riacht die
t imperialisme met haar had moeten delen en bevestigde haar pos
via haar greep op het staatsapparaat -en het leger
Be-Da al
van dat leger kon men overigens pas later in bedwang
kriei.
In en rond deze apparaten ontwikkelde zich een kleinburgerlijké
laag van ha1ii ellectuslen, ambtenaartjes, vakbonds- en politieke
leidertjesëen laag. die enigszins vantrouwend stond tegenover de
westers-georienteerde koloniale houreoisie,de vleugel die tot
onevee 1953 - 55 aan de taacht.was.
Eetrekkeli 1 k tuw is -de beperkte niet-ambtelijke vleugel van de
koloniale
ueoiieeen voorarneljk rommersiele,doch gedeeltelijk ook kliniduetiieio burgerlijke klasse die met de afbraak van -de feodale maatschappij en haar waarden ook in aanzien steeg
Boven do laag van zeer kleine plaateelijke handelaartjes,winkliertjes hebben we te •doe-,a met een middenlaag van handelaren,kleine
fabrikanten (van sigarettem,pannen,parasols - pajungs
batikwerk enz) en van rubherplantersviaarboven zich een kleine
laag vza n'Ilon.airs bevindt.
De kloniale
derlandse boureeoisielaag verdween na 1957 gehéel.De
indo-europese oloniale kleine burgerij werd als kladsefactor ook
~ Nederland
uitReschekeld ..Zij vertrok gelei delijk en grotendeels naar
ook d_ee d o de ind ene sische nazionaliteit verworven
hsddn,De
,is sterk geïsoleerd
ielct
li
ee
intgduizental
a
een. nu hulpelc;-os,tniest overblijfsel van het koloniale tijdperk.
:1

De chinese bourgeoisie en kleine burgerij werden in hun ontplooiingsmoge1ikhedën. ingeperkt. Tijdens de revolutie van 1945- 49
kv;amen
onder zware druk te staan,doch later konden zij zich
enigszins in huneconômische posities heretellen,nu naast de indone
anc'elaren eczdie lange tijo kunstmatig en op grote schaal
vierden gesteund door de dtaat (tot ongeveer 1957) om ziekte kunnen
hdaaven en. cIiLelen.
Het bon.apartïsbische regiem liquideerde onder het voeren van een
demagogisöhe cha.uvinictische anti-chinese hetze de kleine chinese
handolaartjes op het platteland (eind l959),doch liet de niillionairs
c. s, 1onen.dër de en-bi-chinese politieke druk voelden de chinese
grote en kleiiaekapitalisteia zich vielge-noopt indonesische stroman
non aan let- noofd ven un bdrij-'en to stellen en moesten zij al
hun i1egaJe en illegale zkentalenten uitbuiten om zich te kunnen
handhaven.,
-

Het chinese Proletariaat verkeert in een niet veel betere positie
dan die van hun Indonesische klassegenoten.
ben verkeizjke verandejrig in de economicie tucnuur erd er
door de revolutie van. 1945 49 niet aangevracht.Tot omstreeks
1956 - 57 trachtten de Durzerlije regerngen de aanslagen op
particuliere buitenlandse ondernemingen, en de beetting van ondernemigsgronden zoveel mogelijk ongedaan te. maken.
Gedurende een 'rtol jaren heeft het nederlandse koloniale kapitaal
- ook na 11949- zeer grote winsten verg ahrd, ondanks de druk van de
geweldig versterkte yakbonds'organisaties.Zeli's bij afwezigheid van
een v7erkelije revolutionaire leiding ging de koloniale revolutie
echter verder.Pe druk van ondop zien we weerspiegeld in de op
het westerse imperialisme georienteerde naar enigszins neutralistische " koloniale bourgeoisreaeringen in de periode 1953 - 156.
De climax van de nieuwe strijdbaarheid tegenoverhet imperialisme
en de contrarevolutie kwam aan het eind van 1957.,1`rheiders en
jongeren bezetten de 'nederlandse bedrijven,vaar rode vlaggen op
werden geplant. Het, leger nai. alles snel over ,doch nationalisatie
was onvermijdelijk geworden. Op deze wijze new de staatssector in
in totaal wadyschijnlijk
de haifkoloniale economie geweldig toe
iets meer dan de helft van het geinvesteerde kapitaal.Daarmee
zwol het bureaucratische (en militaire) a.pparaat,waarme de bourgeoisie de socialistische tendenties zoveel mogelijk probeert op
te vangen en te neutraliseret,.De genationaliseerde bedrijven zijn
walige voedingsbodemo voor de corrupte practij ken van de ambtelijke
en militaire boureeoisie geworden.
Van iets minder economische betekenis dan de nationalisatie van de
nederlandse bedrijven was de overname van de chinese bedrijven
(omzet Hp 60. . 70 milUard per jaar) van Tsjang-kai-sjek-aanhangers
en later de ecotiom is, che lisuidatie van de ongeveer 1GO.00fl chinese
tussenhandelâartj'es op het piatteland,die met hun gezinnen (ongeveer 3 . 5O0.00O.pesonen) eind 1959 uit hun woonplaatsen moesten
verdwijnen. Âangezien er geen collectieve of cooperatieve voorzieningen waren gêtoffen was het resultaat,dstde rol van de Chinezen voor een. deel door particuliere indonesiers werd overgenomen
en er voor een ander deel niets voor in de plaats trad.Het economische en verdere isolement van het toch al ernstig, verwaarloosde
ediscrimineerde pltte.land nam dearoor nog ernstiger vormen
e
aar--,De levensomstandigheden van de landelijke massaas verslechterd en
De particûliee sector van deze halfkoloniale economie is nog zeer
beduidend.Het belangrijkst is hier de olie-industrie,beheerst
- en de Caltex(45,6 %) en de Stanvac
door amerikaanse maatschappij
(22,8 %),viaarnaast een gemengd engels-amerik&sns-nederlands bedrijf,
de 8hel1 een Shell-dochtermaatschappij Permindo en een indonesisch
staatsbedrijfje Permine opereren.als "grootste deviezenopbronger
e technisch hoogstontviikkeld bedrijf wordt. dit stukje internati-o'naal kapitaal heschermd,mede met het oog op de steun en derelaties met het amerikaanse en verdere niet-nederlandse imperialisme.
Ook in de landbouwsector is dit kopitdal nog actief en het draagt
daarnaast met allerlei hulpprojecten bij tot de 'staatssector" van
de indonesische haifkoloniale economie.

De nieuve handels- en beperkt-i-cdustri1e bourgeoisie en de grote
irdouesic1ze
vist zco. ook toea de staatssten verminderde te handhaven an te versterken, ondanks de bonapartistische staats- en legercontrole op het ecorLornische leven, die soms
verlammend werkt.Zij is deels vei'vlocbten met de ambtelijke houreoisie,deëis een duideli.jké afzonderlijke klassefactor,bekend

als de z.g. "bentenggroept.

(wordt vevolgd).

EEN LEK KER

(/jJi

L( .-fl-r-

.r\r\tc &J
nr T

/

ENZVYEF TBL EI
In 1762 vestigde deechtgenoot van`De VIedue' een handel in
koffiethee en tabak.Van 1813 tôt 1934 wed de zaak gedreven onder
de naam Firma de Erven Weduie j.van Nelle,Intussen hebben de zaken
zich aanzienlijk uitaehreid.ln Bolgig er Duitsland werden faLiekengesticht en het aantal producten werd met vele uitgebreid.De
omzet steg in dé -jaren 1959,1960 en 1961 met 13% en wel van resp.
160 miij. tot f.64 milj en f.
milj.Pêt koffiegebruik in I\Tederlaid steeg van 35.600 ton in 1959 via 40f)0 ton in 1960 tot
44.300 ton in 1961,dus met 23 %.
Het
r! d-Coffee Propaganda Committee stelde $100. 01-1, 0 ter beschikîng van. de Gticiltlng
Propaganda. Nederland om ir, 1962 een
reclamecampagne te voeren voor het koffiegebruik..
D. winst iT.fl d.e eduwët 5edroeg in de genoemde drie jaar rep.
f.2,3
,a11e. na aftrek von de belasmil.j. en de reserve f.7.tingèn Het kaci-baal bedraagt f.1
2O %,h et dividend 5 %.
ma-lj.De koers Van cie aandelen
) heeft de eduwe" ecflter
vergelijking tot ouwe Douw (D
maar - een' snoepviinkeltje .Douwe
etshad eer.. omzet van f.175. milj.Het geplaatste kapiao1 as f.15;.- ioilj.13e winst
schrijvitigen f.15.- rûil.j. Îr werd f.7.-- miiLj. he1asinR betaald en
teredensteldaajom moesten de andee1houders zinb. met
len.Lü 1961 heeft D.E. een root aandelenaket van Van Vella gekoc1rt.iet r-arbaacdee1 vn Vo Nelle en D,. in koffie en the. en
tabak bedraagt meer dan 50 %

In

L3 % V.N DI N3DEPi..NDSE K0FFIL-ïNV0B KLM IN 1961 UIT MTGOLA
De portugese fascisten trachten de vrijheidsstrijd van het angolese
CUPE de goudstroom
volk in bloed te smoren OM OOK 117 ROTTE )-A-—1 EN JO
koffieplantages
voor
slven.
op
te laten 71eien.n rgola
het kopje koff ie, dat wij iedere de cirinken.Het is de allerhoogste
tijd,dat de nederlandse arbeidersorganisaties de importfi±ma s
dringen om de invoer van koffie uit igo1 stop te zetten.Het is
tijd voor een BOYCOT VAN NG0LEE 0FFïE L.
Het is niet toeallig,dat zon groot deel van de koffie-.inport
uit Angola ---omt, aver-arbeid is goedkoop en biedt de Portugezen
de ge1egeuhed om te concurreren op de veie1dmarkt.Dat aafi deze
kaf kie bloedkleeft deert. de n.ederisnde onernen.ers niet.Bloed
hun winst, op de koffie.
v
is voor hen niet belangrijkw
STELT IN UW ORGANISATIES DE BOYCOT -V-2--. N .ANGOLE KOFFIE iM. DE 0

SPAAN 5E /\.EDER5KLASSE
Er is een golf van stakingen over Spanje gegaan.Wèliswaar is op
dit ogenblik vijwe1 overal het werk h.e
t,maar dat kan slechts
tijdelijk zijr.Morgen zal het spaanse proletariaat weer iii opstand
is gevalgevkomen ei het zal niet rusten voor de fascit
sische tyrann
len en heeft plaatsgemaakt voor de Iberische Socialistische Republiek.

Bij de thans truggebde .stakiigsgolf heeft het asturische mijnproletariaat weespits agebeten.Dit gebied behoort tot de meest
onhetrouwbarm voor hetFranco-regiem.Daar vindt men dan ook de
sciaerpstè politieerreur,de totte soherpte opgevoerde onderdrukking.M.eni.noet de grootstebewondering hebben voor de moed va
de tstu'riers,In hun streek werden in de burgeroorlog de zwaarste
verliezen geledën, een hele generatie van socialistische arbeiders
werd uitgemoord.En toch is het dé fascisten niet elukt de jongere
generatie politiek dood te. maken..et zijnde kinderen Van de
strijders van 1931+ eni93,die opnieuw de strijd tegen hetfascistische regiem opnemen
De stakingen in Aksturig en diewelke daarna in Bilbao, Cata1oni
en zelfs ia acrterLjke oronaoies z: jr gevolgd,torien hoe groot de
ontevredenheid is.De houding van de spaanse rooms-katholieke kerk,
die een van de voonaamste organisatoren van de burgeroorlog is het
fascistische kamp was en een: stëunpilaar van het Franco-regiem,kan
1s graadmeter iordeg bescowd.Deze rcrk begint zich en-gSZ1nS
van dit regiem los te maken..tJiteraard heel voorzichtig, daar het
ook de clerus wel duidelijkis,dat de wede'roplevins van de strijd
de grootste risicos s voor de macht van de kerk mee hrengt.tan de
andere kant zijn er opportunistische overwegirgèndie leidef. tot
een voorzichtige distanciering van het gehate Franco-regiem.De
kerk is zeer goed op de hoogte van de stemming onder de bevolking
en zij weet nauwkeurig ho,-ever de ontevredenheid is voortgeschredeii.
Zij meet,dat act ranco-regiei bestaat bij de gratie van de guardia
civil,die honderdduizenden leden telt,Zij rekent met de mogelijkheiddat een spontane revolutie dat regiem zou kunnen wegvagen en
Zij kent het revolutionaire kgrakter van de spaanse massaas.De
houding van dë kerk levert het bewijs,dat de ondergang van Franco
aantaande is.
Toen de Franco-fascisten in 193 de macht gemakkelijk dachten te
kunnen veroveren, stonden de kerk, het leger en de gehele hourgeoisie achterhen.De arbeiders en grote delen van de arme boéren'beantw oord d en de staatsgreep met eer- schitterende revoluLie.nile
voorwaarden voor de overwinning waren aanwezig. In driekwart van
2
7~arije werd het fascisme vernletigeno verslagen door de heldenmoed
van de bevolking, welke bijna ongewapend de kazernes bestomnide.
de traditionele arheiNa enige weken kregen
c-er1s1vat op de grote delen van
dersorganisaties wer oor
de arbeidersklase.
................................ De rol van de taLinisten
was die van de meest rechtse partij van de arbeidesklasse.
Zij overtroffen zelfs de burgerlijke republikeinen.

De Volksfrontregering saboteerde de strijd tee-r- de fascisten en
trachttde socialistischerevolutie,de enige voorwaarde voor de
overwlnnlng,te vernietign.De democratische' landen steunden
Franco met hun non-interventiepolitiek, terwijl Hitler en Mussolini openlijk legers ,luchtvloten en öorlogsschepen in de strijd wierpen.
in de steek gelaten en verraden konden de nassaas,door het ontbreken van een. werkelijke revolutionai-marx.istische massapartij de
weg naar de overwinning niet vinden,De oudere generatie wordt beheerst door een diep wantrouwen tögen de partijen,die in de burgeroorlog bankroet gemaakt hehben.Natuurlijk is dit doorgedrongen
tot de jongere arheiders.Reeds meer dan twintig jaren is deze
nieuwe generatie niet meer o.der de invloed van de stalinisten,
reformisten en syndicalisten.
De haat is die,De kinderen van het millioèn gesneuvelden en vermoorden weten wie hun vade heeft vermoord.De vrouwen, die achter
zijn gebleveu,zwijgen niet.Zij vertellen hun zonen en dochters
van de strijd van hun vaders.Deze vrouwen moeten in de stakingen
wel een geweldige rol gespeeld hebben,want het is vrijwel uitgesloten,dat zonder hun aanmoediging zulk een staking volgehouden
kan worden.Went dcie betekent in de eerste plaats hongeren,alle
dagendat ze duurt.De spaanse vrouwen behoren tot de meest onderdrukte van Europa.Zij zijn bezig te ontwaken en welk een geweldige kracht van vrouwen uit kan gs
in de strijd heeft de Chinese
Revolutie bewezen en bewijst de iigerijnse Revolutie nog iedere dag.
Voortdurend circuleerden er de laatste jaren in de -Der-, berichten,
dat Franco opgevolgd zoukunnen worden door Don Juan,die dan oontitutioneel zou regeren.Franco en zijn aanhangers willen dat wel.
M tracht de massaas te troosten methet vooruitzicht van verande-.
ringen 9 die wellicht eens zullen komen
-.2.)r-,ar ook de monarchie Inn
de, spaanse arbeiders geen vertrouwen inbog.zemen,zij is verbonden
met het grootgrondbezit-,een brandend probleem in gpanjeider
het Franco-regiem werd eenmaal een boerenconges gehouden.Het eiste
verdling van het grootgrondbezit,waarop een grootgrondbezitter
cynisch opmerkte,da-h dan de burgeroorlog voor niets was gevoerd.
De lieérsènd kaste acht het niet zordergevaar van regiem te verwisselen.IEen beweging tegen het Francô-apparaat zou wellicht veel
grotere verschuivingen teweeg brengen.
In 195,na de tweede wereldoorlog maakten de Spaanse massaas zich
op om met Franco af te re1nen,doch de toen bestaande en in de
voorafgaande maanden gegroeide traditionele arbeidersorganisatiepropageerden doe niets,ij worden straks ook bevrijd van het
fascisme.De bevrijding bleef u:it en een goed moment wos weer voorbijgegaan.Het Franco-regiem heeft het daarna nog jaren uitgehouden.
Hoe was dat mogelijk ?
gedurende de eerste jaren 1-id de oorlog vierde in Frankrijk en Itali
e ocalitiepolitiek hoogtij.Socialistische en communistische partijen maakten deel, uit van de reeringen.In die landen was in die
Jaren stilstand en acï.teruitgang.De engelse Lebourregering leverde
Franco zelfs pantserwagéns Met het uitbreken van de koude oorlog

perialisten Franco te steunen.Het veroubegonnen de amerikaanse im

derde productieapparaat, de achterlijke productiemethoden, de gevol-

---

gen van de burgeroorlog,de roofpolitiek en de corruptie van de
fascistenkliek maakten economische stëun dringend nodig om de
'zwakke schakel' ie-b4wat te versterken.De miliIoennsteun van de
amerikaanse imperialisten werden ôpgeslokt door de corrupte falangisten en de fascistische politie.Ook de geweldige geldoverschotten, die door het toeister1bezoek Spanje binnenvloeien verdwijnen
in die bodemloze put.
Men kan zich afvragen of dit alles onder een burgerlijke republiek
zou veranderen. In ieder, geval heef t'de spaanse bezittende klasse
wat dat betreft geen enkele illusie,De amerikaanse imperialisten
hebben Franco i'rïgeschakeld bij de verdediging van de viesterse
vrijheden" ...., Thans is er bij de westeuropese Natobondgenoten
een streven merkbaar om Spanje binnen de EEG te halen.Daartoe
zouden ttenige doinoratische veranderingen i het Spaanse staatsbestel» nodig zijn.ivIen zou anders al te zeer zijn gezicht ver1ie
zen.Dit verklaart ook de steun van de reformisten aan de spaanse.
stakers.Maar het bedrog ligt er duimendik op.Zonder de steun van
de USA-îrhpenialistn zou Franco geen uur meer blijven bestaan.Men
heeft toch trouwons een Natobondgenoot in het fascistische Fortugal,welks regiem geen haar beter is dan de Franco_dictatuur:?
Waar de in de Nato en EEG verenigde imperialisten naar streven is het
bereiken van een oorzichtigeschijnomscha.kelig van het Francobewind raar wat söhijndemocratische heroimingen.Daarmee hopen zij te
bereiken, dat,zondèr dat er wezenlijks revolutionaire ontwikkelingen in Spanje ,een situatie wdrdt gesohapen,die dat land "aanvaard baar 11 zou maken als EEG-lid.Zoals de za<en nu liggen zou de stunt
van een spaans EEG-1idmaaachap 'onverkoopbaar' zijn ën al te zeer
het ware karakter van déze roversclub duidelijk maken.
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Het is goëd nog even wat dieper in te gaan o de rol van de kerk
in
arije.Deze is met duizenden daden - economische en sociale met de Fanco-tTrannie yerbonden.De kerk is een van de belangrijkfâctoren. geweest, die Francos overwinning hebben mogelijk ges
maakt.Iviaar vooral de lagere geestelijkheid weet thans. donders goed,
dat de doodsklok over die tyrannie luidt.Ea de kerk wenst niet mèt
die tyrannie onder te gaan.Vdndaar dat delen van de clerus en vooral de lagere,zioh voorzichtig distanciereri in de eerste plaats - in
die gehieden,waar de revoltionaire gezindheid het grootste is.
In de achterlijkste,zuidelijke provincies dürft men zich nog steeds
openlijk solidair te tonen met de fascisten. Waar de kerk het bangst
voor is,is dat de komende revolutiönaire vloedgolf Spanje tot een
Socialistische Republiek zal maken,Dat te woorkomen - en wel tot
iedereprijs - id hët doel van de omzichtige manoeuvreo van de
Spaanse roomse kerk,In Nederland hebben we van dit alles een afspiegeling gezien bij de kamerdebatten over de motie-Goeohart,De
KYF was er,na veel gekronkel,tegen
De beweging heeft zich in spnje in gang gezet.De opgang van de
revolutionaire beweging in de wereld is ook Spanjp niet voorbi-igegaanrDe overwinningen in zie en ifrika,maar vooral de gebeurtenissen, in Latijns 1merika versterken de strijdersmoed van het
anjarspaansevolk.In Cuba een spaanssprkend. land,w aar nee de
den zich sterk ve±bonden voelen,heeft de revolutie gezegevierd.
"Het is dus mogelijk om te overwinnenu,zo zullen zij tegen elkaar
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zeggén»Het is mogelijk om eenfascistisch regiem te vernietigen,
wanneer wij een zijnU Men kan er over praten en zich de vraag
stellen- "Waarom overwonnen de arbeiders en boeren in Cuba wel en
wij niet ?" Zij zullen de cubaanse leiding vergelijken net hun eigen
leiding in het verleden. Ondanks elle leugens- ,die in Spanje over
Cuba verteld vvorden 9 drirLgt de waarheid door.
Wat de arbeiders en boeren van
ane boven alles nodig hebben is
een revolutionaire marxistische p.ertijAar de uiteindelijke overwinning behoeven mij niet te twijfelen. Ook ei schijnt deze stakingsgolf teruggeebd,steeds opnieuw .al hij zich herhalen en zal de
strijd nieuwe vormenaaimnemen.Eenrnaal in beweging is een snelle
uitbreiding mogelijk.Daarhij kunnen overgangsleuzen een grote rol
spelen.Eisen als "Vrijheid van
gati,s•a.tie en drukpers","Bijeen-roe-ping van een constituerende veigaderirig" zijn in zulke situaties
de ieuzen,die de beweging zullen voortstuwen
De nederlandse arbeiders roer de actie van het spaanse proletariaat net alle krachten ondereteunen.Intemnationale solidariteit
mëtde spaanse arbeiders t
G=C>= o

FR.S VAN DE L.E\JER
Reeds enkele maaien hebben wij erop aangedrongen,dat de kameraden,
de de internationale lezenniet zouden arzelen om naar de pen
te grijpen, als ze menen iets te moeten opmerken iaar aanleiding
van ons blad.Het eerste schaap (nou ja,sohaap ...) is over de
dan en volgens het spreei/ood moeten cm nu meer volgen. In ieder
geval- drukken wij hieronder volledig de brief af,melke wij van
kam W.te A. on-bvingen.Gebrek aan plaatsruimte maakt het onmogelijk
om in dit nummer ook onsntwoord te publiceren.Dat gebeurt
dan in het. augustusnummer. .
De redactie.
Waarde Geestverwanten,
Gevolg gevende aan de aanmoediging op hlz.17 onderaan nhet laatste nummer van De Interuationle' veroorloof ik mij hierbij enkele
oYmerkingen met betrekking tot het stellig zeer waardevolle artikel
van Michel iPablo
De .Angolese Revolutie.Een artikei,dat oningewijden wil voorlichten,moet in de eerste plaats goed duidélijk zijn,
opdat zij zich een oordeel kunnen vormen.Dit is nu m.i. niet het
geval waar Fablo uitwëidt over de verschillende door Angolezen Opgeïciatë organisaties.4lleen van de UA krijgt men een beeld op
grond waarvan uien wel tot de conclusie kan komerf,dat deze orgatisatieder zgn. geassidiileerderr voor de revolutie wel nauwelijks van
enige waarde kan zijn.Maar wat is de FLUA ? Een organisatie yan nationalistische literatoren ? Wat ie het karakter n de in 1G56 door
deze FtAget1cLte IIDLA 7 Llleea nationalrstisch of ook socolrstisch c.q. comtaunistisch ? Ook over de UPA kan ik mij geen duidelijk
beeld vormen op grond van dit artikel.Lel krijg ik de ndruk,dat
Fablo met deze organisatie en haar leider Hold.en Roberto niet bepaald bijster ingenomen is.
Hij schrijftdat deze organisatie in oorsprong slechts (waarom
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slechts") een uitgroeisel van de r tionsie ongolse beweging wa
cat Fobeto in 1938 'lecrito (vaarop olechts?) een diacTpel Van
iioemoemba scheen te zijn . dat hij de : oprichting van een A ngolees
Bevrijdingsfront met de ïLPL weigerde en zijn eigen UPA tot de enige en uitsluitende leiding van de Angolese Revolutie uitriep.Veroer schrijft Fablo,dat de
haar eigen revolutionaire activiteit van februari 1961 in Luanda sltregenove die van Roherto's
UPA in het district Congo op 15-3-61 er dus op voet van gelijkheid
(?) met de UPk de oprichting van een Eenheidsfront eict,
Het zal wel aan mij iiggen,masr ik moet. u eerlijk bekennen,dat ik
nu nog niet weet wie ik gelijk moet geven, de IVLA of cle TJRA.
iis Fablo dan verder schrijft,dat de algerijhse en congolese erva'é van Ue masringen al hebben aangetoond,dat de - in de volle ac-Ei
saa voortgezette - verdeeldheid noch een toeval (allicht 1 want
toeval bestaat niet ) toch het gevolg zijn van, rivaliteit tusen
eigd om achter
personen of stammen Tof vTk
ben ik zeer
die uitspraak een hele serie vraagtekens te zetten.Men kan zich
door zijn sympathie voor de pnderdrukte, koloniale volken ni, ook
laten verleiden deze te idealiseren en deze zich in - politicis veel
rijper voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn.
Nog dezer dagen las ik,dat ir ex-belg!,-;--h Congo een stam van een
andere stam 600 marnen,vrouwen en kinderen op beestachtige wijze
had afgeslacht en is het -mij niet- recht uidelijkviat dit'- met
nationale hvrijding of klsssestrijd te maken heeft gehad.
Maar goed,als Fablo dan verder schrijft op blz.9,dat deze verdeeldheid zich th uiteindelijk ontwikkelt volgens nauwkeurige
klasselijnen,daar de nationale anti-imperialistische strijd nu de
tendens hèeft zich te ontwikkelen tot een sociale revolutie enz,
cht kan veropzi
enz,,hoe kan ik dan nu bepalen wat ik juist in
wachten hetzij an de j! hetzij van de LFAnuRb po1iwiee karakter van beide orgaalsasies in ren artikel van Pablo helemaal
Jl mogen 1an in de huidige etappe rle
niet uit de verf ie gekomen
verschillen tussen deze twee organisaties niet belangrijk zijn, de
belgische Congo heeft ons geleerd,dat deze in do volgende etappe
(die misschien wie weet hoespoedig aanbreekt) enorm groot kunnen
'worden,Juist met het oog op de lugubëre roldie het amerikeanse
imperialisme thansin Afrika speëlt (zie hlz,lC) is de meest
exacte voorlichting noodzaleiijk,r'aerom is een passage als op hl -7
TY rn de derde alinea zai men de revolutie althans ten dele bevrijder. van de thans door Congo gemonopoliseerde hulp,die bepaaldwordt
door zekere n.uvikeurig aan te wijzen huitenlahdse irlijk vee], te 'vaagenuiinste voor politieke beginnelingen als ondergetekende,Waarom het kind niet bij zijn naam noemen ? ik vermoed,
datrussische of aanverwante invloeden bedoeld zijn,maar als ik Op
Tot dat doel gaat het in
blz,10 van hetjankee-imperialism e lee s
de cl:rond van de zaak in de kaart van het zwarte nationalisme spelen
enz dan kunnen - gezien het gluiperige raffiiement van het imperi. s.
alisme - ook amerikaanse invloed bedoeld zijn.
Voor europese arbeiders is de interne politieke constellatie in de
veshil1erde afrikaanse landen toch al moeilijk te begrijpen en dit
des te meer eis de eigen efrikaanee leiders dan ook nog scherp tegenovër e]iksarstean,Metbetrekking tot de ex-belgische Congo bv. is
het wel duidelijk,dat een Tsjouibè de eponent van ht belgisch= 12 =

franse imperialisme is,maar de figuur van Loemoernba daarentegen is
mij nooit heelemaal duidelijk geworden en evenmin begrijp ik wie
precies achter de muiterij van het congolese leger heëft gezeten,
en met- welke bedoelingen en tegen wie die muiterij precies gericht
was,tls u nog een vroeger exemplaar van YDe Interna,-tionale 11 hebt,
waarin hierover opheldering wordt gegeveinhoud ik mij daarvoor
aanbevolen.
Intussen gaarne met kameraadschappelijke groeten,
BTnnenkort verschijn
De Vierde Interntionie
,Na t zij i3
[ab zij wil
door Rflichel Pablo
In deze thans in het nede±'lands vertaalde
brochure geeft Mchel Pablo een overzicht
van de ges.chiedenis en de doëlstellingen
Van de Vierde Internationale,
De prij.s vndeze gedrukte horchure
bedraagt f.0,50. IJ kunt thans reeds
bestellen hij onze administratie.
Verder zi n bij onze administratie nog eKemplarefi verkrijgbaar van
UTh e krab Revolution u eveneens door blichel Fablo.Prijs f.0.75,
0=0=0
In het volgende nummer temen wij de. eerste verantwoording op van de
voor ons Persfonds ontvangen bijdrgen.Is Uw bijdrage daar al bij ?
Zo niet
Zorg,dat je erbij komt
Wij wenken uit alle macht om
De Interiationale naar inhoud en baan uiterlijk zo goedmogelijk te
is daarbij onmisbaar,
doen zijn.Maar uw hulpkameraden
STEJUT HET FERSFCNDS L
WE?T wBNi{EES
)o=o=o•
Onze krant heeft voortdurend te kampen met nuiretegeb rek.Daard oor
moesten wij ditmaal enkele artikelen latën. overstaan o, a, een er—
tikel van Eduard. Veheen over We stirian, Wij hebben ons echtër
voorg.enornen dat artikel in het volgende nummer te pu b lie e ren • In
dat nummer zult u ook vinden een héspreking van het boek Gesprek—
ken met Stalin?' van Itlilovan Djilec.
De red actie.
Alle aanwijzingen leiden tot de opvatting,dat de verdere gans
van de (Sow.t—) ontwikkeLing onvermijdelijk Woet leiden tot een
botsing tussen de cultureel oitwikkelde. krachten van het volk en
de bureaucratisôhe oligarchie.Deze crisis. kan niet vreedzaam
worden opgelost.No nooit heeft een duivel vrijwillig zelf zijn
klauwen afge ra-ie den.DeW3owjetbureauoratie zal zijn p or, ities niet
zonder strijd opgeveü.De ontwikkeling leidt ongetwijfeld naar dé
weg van. de revolutie.
L.D.Trotsky De Verraden Revolutie.
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"door mij,S.)voor de weetduitseheime dienst van Hitlers spionage'hef Geblen heeft gewerkt
"der de 'drie hierboven genoemden'bevi,nden zich, in- uw verslag,
"Miohel Rapts en ik ,waarmee u dus. insinueert als zouden wij voor
de westduitse geheime dienst hebben gewerkb,waarbij deze provo'caties tegen de algerijuse nationale heweingin nauwe samen'uerking met de franse geheime diensten werden opgezet'.
"U dient te begrijpen dat u dergelijke laster niet langer ongestraft
kunt publiceren. Raptis, en ik hebben ons gehele bewuste leven in
"dienst van de revolutio., Pir-IvLrdstische beweging gestreden met
"inzet van onze gehele persoon.Een van de redenen waarom wij onze
"activiteit het beste in en door de Vierde Internationale tot
"uitdrukking meenden te kunnen wri moeten brengen was het feit,dat
"de stalinistische bureaucratie bijna de gehele oude hoisjenisti"ache garde uit de periode van degrote.TüktoberRevolute,biider de
"meest lasterlijke heechuldigingen (o.a. wegens damenwerking met
heeft uitgemoord.
"de duitse spion-gedien.st
"Hoe juist wij er -aan deden, ook en juist in d1 periode voor de
"eer van de oude boisjewistische garde te strijden en de otalimis"tische laster aan de kaak te stellem,is wel duidelijke gebleken
"tijdens het pas gehol-,dei XIe Oonres iu de CPSU,viaar Kroesjtsjow
"deze misdaden,door Stalin en zijn medestanders begaan,-noest er"kennen.
"Kennelijk bevreemd voor. de gevolgen van de juistheid onzer kritiek
"onder de communistische arbeiders en intellectuelen, bevreemd ook
"voor de spontane solidoriteit,die de massaas in de g.ehele wereld
'xiehhen getoond jegens 1>,pt19 e mij voor onze steun aan de
"algerijnse vrijheidsstrij.cl,meent u gebruik te moeten maken van
"e
duistere Otto preitag omons,in de trant die wij nog var.
"vroeger kinen,te belateren.
tegen,'lke eerlijke
'r1e1ukg hebt u daarbij list historisch
"arbeider er intellectueel die ons proces heeft gevolgd,kan slechts
"net valging de infame beschldigIagen van Otto Ere1ag tegen Paptis
"en mij,door uw redacteur nog jangedikt,heh ben gezeu. Ook de
"leiding van de Ilgerijnse Eevolutie weet,dat dj met inzet van onze
"vrijheid en ons leven,zoiader, eigen pretenties en slechts overeen"komstigde wensen van de FT.N,de alserijnse vrijheidsstrijd hebben
gedie-,n-d.U7j laster Jegens Dfilichel Pi-pis cc. nij kan ook hij de
"PEN slechts de diepste minachting voor uw methodes oproepen.
"Or uw br1ctit nog enige gelccf eardgheI te verlenen, schrijft u.
" Santen en Rptis kwamen er hIj de d.msterdamse rechter met lichte
straffen ' (een jaar en drie maanden)
"straffen af' .Die
"hebben wij te danken aan de golf van cölide.rtèit,die o.-ns proces
eeoverspl
nie hij
" ut .11e delen van ewee
'de minster van justitie protesteerden, behoorde de parlementsfractie va de £F1 (Coiruni 4 1c}e Partlj Indoneaie),de leiding
"van de CGIL (het italiaans vakverbondvan wiens leiding tal van
comraunis ten deel uitmaken),naast duizenden revolutionaire
organ1aLtIes,'akbonden, tudeerorgaca2saties en strijders In de
Wi hebben die 'lichte straffen' voorts te danken
"gelel wereld.j
"aan de demonstreénde amste'damse jeugd,aan de algemene veront"waardiging bij iedere progressieve Nederlander tegen de duistere
" metl-iodes,die door de EVD (en qmgetwijfeld Joop Zwart in het vei
tij

ti

U

?'band daarvan),in samenwerking met andere geheime diensten,tegen
ons, bondgenoten van de algerijnse vrijheidsstrijdzijn gebruikt.
U
il dient goed te begrijpen dat u door de plaatsing van de later
van Otto Preitas nog aangedikt met uw eigen eommentsar,Michel
Kaptis en mij 2.n _onze eer en goede naam hebt aangetast, ongétwijie1c met het doel ook de Vierde Internationale ie t.±'fen.
t Eaptis en ik,wij hebben hand in hand gesteden,niet slechts cm
de dappee algerijnse vrijheidssfrijd aadwerkel ij k te ondersteunen,niaar ook tegen een door de zwartste reactie op ons
, en onze
beweging gerichte aanval.Door uw lasterlijke publicatie verleent
"u de vijanden van de algerijnse revolutie en van de arbeidereèewe"ging slechts hand- en spandiensten.In elk gevl zijn Michel Eaptie
en ik niet bereid ons dergelijke laster te laten welgevallen,
"Ik verzoek u daarom,mede namais W±ichel Raptisdeze rechtzet-ling
van feiten binnen een week na heden in uw krant op e nemen.
Kam, groetend,
_anten'

AE.G EErN. wvEFyPHomE
ME
VE'E CO) ÎOAT[
Er bestaan onder desocialis-bische arbeiders van velerleischakering
vele 1111,isies omtrent- de Europese Economische Gemeenschap.Dat Is
volstrekt geen wonder, Om te beginnen is het streven naar eenheid,
in de eerste plaats vande arbeiders - nationaal en internationaal - en in een verder perspectief van de gehele meusheid wanneer eenmaal de kluisters van de uitbuiting van de ene mns door
de andere zullen zijn verbrijzeld - vlees en bloed van de socialistische arbeidersbeweging,In de tweede plaats worden de reformistische hureaucrat-en niet moe
de illusie,ale zou de
EG een belangrijke stap
door Jan BlQkker zijn op de weg naar de
socialistische
nwording,
4 te voeden.
Dit laatste is echter niet alleen een illusie,he-b is erger : een fatale misvatting en het is daarom noodzakelijk om in alle duidelijkeen kverbond van
heid te laten zien,wat die EEG- in werkelijkheid
de westeuropese grote trusts om te geraken tot de versterking van
hun militair positie,van hun concurrentiepositie op de wereldmarkt
en tot een tot zijt- uiterst e doelmatigheid opgevoerde uitbuiting van
de arheidersklasse.Dat in dit proces de middenklassen ernstig gevaar lopen te worden verpletterd is den feit,dat in de "officiele"
pers nauwelijks tot uitdrukking komt.
Om de doeleinden van de EEG te bereiken is niet alleen nauwe economische samenwerking nodig,maar dient ook de politieke hegemonie
van de grote bourgeoieie van de deelnemende landen te worden hevest-igd,Een van de grondvcowaarden is echter de militaire saamhorigheid
en het is dan ook niets teveelgezegd,indien men de EEG en de NATO all "
een siamese tweeling Seschouwt.
Dat het eenwordingsprocee zich niet zonder schokken en - vaak ernstige - spanningen voltrekt behoeft aa de amdere kant. niet te ver-bazen,wafmneer men let op de in vele opzichten sterk uiteenlopende
economische,politieke en militaire stru.cturen vtLn de deelnemende
isP
.
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landen en hun graad van. ontwikkeling.
De kern van. de
G iordt evorr- e door j.e tdutland enn Frankrijk,
Met Italie
ittciii~
e Ben eluxdeeL:eners tegen
wil en dan.De lakens iorden uitgedeeld oor pdenaup' er De Gaulle.
Deze twee hebben al voo-rgesteld oRanneer de Eeaelu. niet wat gewilligex' wordt op de verschillende punteraarover mom er- téel 'iri.
ving bestaat,•dan zaar eer i,as on_Farijs_RomeT ie voer,
r

ï

i

ken.niet ônhelangrj.k aspect v-n de .G is het strevën om door juiddel
van de zg.. associatieverdrageiaeeiz aantol 1ar1.den,o.n de vroegere franse kolonin in frika,in een staat van politieke en eocn9mihe onderho.righed te houden en ze op de meest doelnatige.,j
vast te nagelen in hun p.ösitie.van leveranciers vat goedkope mine1rale eagr ische rondstof±'erl en fzetgehieden voor de europese
indutrieproducten.
Met déze karakteraanduidigen is nog in het geheel geen volledig
beeld van de EEGgetekend.ietteinin zijn zij reeds- genoeg om deze
l gemeenschap? met een wan t rouwend
gadegeolagen.V66r alles IS
het nodig om de EEG diepgaand te analyseren en Zijn Ware karakter
onbarmhartig bloot te legger-..Dit zullen wij trachter4 te doen in
een reeks arikeleu,welks beurte1ins 'een aan-bal facetten van de
EEG belichten.,,
....

Sip-da zijn oprichting heeft de EEG een niet onelacigrijke ontwikeling doorgemaakt. Verschillende van de in eerste ïnstantie gesteldle
doelen zijn bereikt en sommige zelfs overschreden.Maar reeds is een
ernstige stagnatie merkbaar. Geleidelijk aan zijn de uitgangspun.ben
Veren:Lgd Europa" en 1 Europa der. Vaderlandeif in een steeds scherpere tegenstelling tot elke komen te ataan.De zi4h thans voordoende ernstige moeilijkheden vloeien in wezen voort uit tegen.ste.l
lingen op het gebied von de atoombewaperina,uit een strijd om de.
leiding, in het atlantische hordgenootschap.Wie hie.r.omtnt nader
wenst te vorden iiaelicht, leze het artikel van iial:er Lippmann in
De Volkskrant van 22 -mei j.l.Wie omtrent het UvreedzameU en "progressieve" karakter van' de EEG nog illusies had,kSi ze. c1ar kwijt-.
raken.
Hoezeer overigens de leden -ram de EEG-club el in veelal. het licht
in de ogen niet gunnen wordt treffend gëllustreërd door een artikel in de Haagse Courant v.n J-"- mei J.l.
Ondanks cie protesten von cie EEG hebben e VS de invoerrechten op
tapijt.eti. en vensterglas yerhoogd,viaordoor -rooal Belgie -wordt getroffen.Dit land eist dan .00k dat de EEG-broeders tegenmaatreger
len zouden treffer-,Maar welke ? De Haagse Ort, schijft
"Een lange reeks Vat producten is de revue gpasseerd,doch telkens.
"bleek dat,wanneer sommige landen tegen irerho ging van invoerrechten
"of beperking van. de ir±oercoutingerten geèn bezwaar hadden, andere
"daarentegen destemeer gekant waerL tegen zulke matrege1en."
Westdu itland weigerde er le.udbouwrodupten oder te laten vallen,.
Nederid -tabak of taDaksprodJcen."Ten3lottes me erin geeloegd
een Lijstje.., op te stellen ,. een aantal ôhemisotae producten,
kunstvezels en damesondergoed."in arren moedë .ou men overigens
nog maar eens met de .Amerikener gaar,- praten ,.. Er klinken in deze
roverasymphcniie vele dissonanten mee.We zullen ze er stuk voor
stuk uithalen.

Michel Raptis (Pablo) encv l Saüten hebben nu een proces tegen de
"Waarheidsridders asngespannen.De dagbladen hebben hierover reeds
bericht.Ook "De Waarheid" vond het ber'icht het vermelden Waard
Een pikante bizonderheid is echter, dat men naliet te vermelden, dat
onze kameraden verklaard hebben de gegiste schadevergoéding aan de
algerijnse kinderen ter beschikking te zullen stellen .... Evenmin
heeft men het daar nodig gevonden om de brief te puliceren,welke
Sal Santen op 15 december 1961 aan de redactie van De Warheid
schreef.We publiceren die brief hieronder en l.ten verder commentaar achteiwege,Dat is ul. volstrekt overbodig
"Aan de redactie van De Waarheid,
A m s t e r d a m.

Amsterdam, 15 december 1961.

"W.M. ,
"In De Waarheid van 14 december jl.hebt u een persverslag opgenomen
"van een zekere Otto Freitag,volgeus UW krant "de naar de DDR uit"geweken voormalige leider van de Trotskistische 'sectie Duitsland
Vierde Internationale',welk verslag is vermengd met uw eigen
commentaar.
"Alvorens op de lasterlijke inhoud van de verklaring van Otto Prei"tas in te gaan,wil ik,mede namens Michel Raptis,ndrukkelijk ver!'klaren,dat deze persoon ons volkomen onbekend is,noott deel heeft
"uitgemaakt van de Vierde Iuterriationale,Iaats-baan van de leiding
"van een harer secties,iii cassu de Duitse.
"In uw verslag insinueert u,als zou er op enigerlei wijze samen"werking hebben bestaan tusen Michel Paptis en mij enerzijd,het
"heerschap Zwart anderzijds.Ik heb,door Zwart in zijn proces van
"12 december jl. als getuige gedagvaard, onder ede verklaard nooit
"op enigerleiwijze met Zwart tè hbben samengewerkt en daarmee de
"volstrekte waarheid gesproken.
"Ik heb mij omtrent de machinaties van Joop Zwart nooit enige illu"sie gemaakt (terwijl Michel Raptis tot aan zijn arrestatie zelfs
"nooit van Zwart bad gehoord) en ik heb in mijn leven anderen al"tijd voor Joop Zwart gewaarschuwd.
"Toen ik,na mijn a.restatie,tot de ontdekking kwam,dat Zwart,via
"Oeldrich bij het drukken van Franse indentiteitskaarten was be"trokken,heb ik de officier van justitie meegedeeld dat deze samen"werking mij volledig onbekend was (zoals ze ook Rapt-'s onbekend
"was) en dat ik,mocht daarover bij de justitie enige twijfel bestaan,
"talloze getuigen zou oproepen die wisten hoe ik over Zwart dacht
"en dat ik dus niet in staat kon zijn geweet, ooit in enigerlei vorm
"direct of indirect,met hem samen te werken.Toen het de officier van
"justitie ook verder bij het vooronderzoek bleek,dat Paptis err ik in
"geen enkele relatie tot Zwart hadden gestaan,moest de justitie er
"toe overgaan,tegen Zwart een afzonderlijk proces te voeren. "Dat Zwart een "aent v de Gehien-dieust" is,zoals u schrijft,
"acht ik mogelijk.Uw informant Preitag,die,volgens uw eigen bericht,
"voor de duitse geheime dienst van Hitlers spionagechefGebien
"heeft gewerkt,zou u daarover wellicht nader kunnen berichten,zelf
"beschik ik gelukkig niet over dergelijke informatiebronnen
"Ongehoord en lasterlijk wordt echter uw bericht wanneer U schrijft,
"'Freitag,die zelf,evenals de drie hierboven genoemden (onderstreept.
Zie verder 14-.
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