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Het BULLETIN
Winterswijk.sept.'43-febr.

I nr.
Zie:De VRIJE GEDACHTE (nr. 1003).
BULLETIN No. I [2, enz.l
Leiden. 17 febr. '45-mei'45. dgl. typ. nieuws.14.
I nr. uit apÍ. '45.
Na het afsluiten van de elektriciteit werd door de l5-jarige HBS-leerlingC.L. van Dam een
nieuwsbulletin zonder titel vervaardigd, met het doel vóór de kantooruren begonnen nog het
ochtendnieuwsuit Londen te distribueren. Na twee maanden noemde hij het DE NAPRATER
(zie nr. 442).Yan 17 februari 1945af verscheenhet als BULLETIN No. 1 [2, enz.].
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BULLETIN TER VERDEDIGING DER UNIVERSITEITEN
Amsterdam.nov.'40-dec.'40.2maal p.m. stenc.opinie-art.,art., ber. binnenl. ca.
500.

Zie: De VRIJE KATHEDER; bulletin ter verdediging von de Universiteiten (nr. 1013).
IO4

BULLETIN IVAN DEI RAAD VAN VERZET IN HET KONINKRIJK
DERLANDEN

DER NE-

mei'43-(?).
Amsterdam-Baarn-Amersfoort.
500-5000.
Nrs.uit '43.
waar het geDe in mei 1943opgerichteRaad van Verzet gaf ter gelegenheidvan gebeurtenissen
hele Nederlandsevolk bij betrokken was, zoals de arbeidsinzet,het wegvoerenvan het Nederde viering van koninginnedag,verklaringenuit en richtlijlandselegerin krijgsgevangenschap,
nen betreffendede te volgengedragslijn.Dezebulletins zijn talrijke malen op velerleiwijzen gekopieerd. Bovendienwerden in grote oplagen strooibiljetten verspreid.De gedrukte bulletins
werdenuitgegevendoor J.H. Doorn en gedrukt op dezelfdedrukkerij als De ORANJEKRANT
(nr.624).
BULLETIN YAN HET M.L.L.-FRONT; door klassestrijden internationalismenaar
het socialisme
Amsterdam. juli '4O-febr.'42. 2 maal p.m. stenc.opinie-art. 400-800.
Op de nrs. I en 2 na volledig.
ArbeidersPartij) omgezet
Toen de oorlog uitbrak werd de RSAP (Revolutionair-Socialistische
in het illegaleM.L.L.-FRONT (Marx-Lenin-Luxemburg-Front).De politiek van de RSAP werd
door de nieuwe organisatiegehandhaafd; zij plaatste zich op eeninternationaal en socialistisch
standpunt.De leiding van het M.L.L.-FRONT bestonduit H.J.F.M. Sneevliet,A. Menist, W.
Dolleman, C. Gerritsen,mevr. C. de Haan-Zwagerman,J. Koeslag,M. Perthus,S. Poppe en J.
Schriefer.
In juli 1940verscheenvan het M.L.L.-FRONT het eersteillegalepropaganda-materiaal,het
Na de eerste
M.L.L.-BULLETIN (zienr. 427).}{et was bestemdvoor ledenen geestverwanten.
zesnummers werd de titel gewijzigd in BULLETIN VAN HET M.L.L.-FRONT. In januari
l94l ging men over tot de uitgavevan een 'krant', waarvoor de historischenaam SPARTACUS
'Spartakusbriefe'tot de
werd gekozen.(In de EersteWereldoorlog richtte Karl Liebknechtzijn
socialistische
arbeiders.)Van de eerstedrie nummers was de ondertitel orgaan van het MARXLENIN-LUXEMBURG-FRONT, van de volgende orgoan van het DERDE FRONT (zie nr.
751).Op 28 februari l94l verscheenonder de titel SPARTACUS ONTWAAKT, HET DERDE
FRONT MARCHEERT! eengedruktebrochure gewijd aan de Februaristakingen haar voorgeschiedenis.Daarna werd de JUNIUS-brochure van Rosa Luxemburg gedrukt en gestencildin
eenoplagevan 5000ex. uitgegeven,in eenvertaling van 'Baanbreker' (Sneevliet).In december
1941 verscheenvan het M.L.L.-FRONT en de Belgischeillegale organisatie CONTRE LE
COURANT een gedrukte brochure met de titel MANIFEST!; Aan de arbeiders en arbeidersvrouwen van alle landen! Voor de leden van het M.L.L.-FRONT verschenenverder RICHTLIJNEN VOOR DE M-GROEP (M-groepen waren de militantengroepenvan het M.L.L.FRONT) (nr. 715) en in zeerbeperkteoplage het kaderbladTIJDSPROBLEMEN, dat wegens
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arrestatievan de redacteurW. Dollemanslechtstweemaal is vcrschenen
(nr. gg5).voor algemenepropagandadoeleinden
werdenuitgegeven:BRIEVEN TER BEVOÈnBilÉC VAN DE
INTERNATIONALE KLASSE-EENHÈ_ID
(nr. 86), nnrcvnN AAN ÈÊirr;ÈUèovnlpNo
(nr' 84), BRIEVEN AAN socIAAL-lEMocnÁreN
loór g"nuurndsocrAlrsrrscHE
BRIEVEN)(nr. 85),manifesten(o.a. ook^inhet Duits, g")i.nt
àande ouitse
plakstroken(vooralin de maandenjanuari en februa_rirq+r)ïn ;naer materiaa! soldaten),
jeugd be;;;;"
stemdwasHET KOMpAS; uitgovevanhet MARXTSTÍsóÈBJEÈcóóóiviiiÈinr.
:rr).
In februari 1942moestdevervaardigingvan atteuovengenàemde
uitgavenl.n óuorg. van de
arrestatievan Sneevlietc.s. tijdelijk wordenstopgezet.go t3 april l9í2werden
Ën..ujfut, ira"nist, Dolleman,Gerritsen,Koeslag,schriefer,aislmeaé
l. nà"r en R. witteu.án à.iur1leerd.r
onder deledenvanhetM.L.L.-FRoNT.beitondsinds
lang; tijd verschil--,ïl"ing overher
politieke standpuntvan de organisatie.Bij het
de Duits-Ru"ir.rr. oorrognam
deze.teg-enstelling
"itbr;[;;;;;
scherpervoimen aan. Ènerzijas
stona Àán op het standpunt,dat men de
Sowjet-Unie
alsarbeid.ersstaat
tegenhetimperialism.,in.urui.t ouitseÀàeït-vËdedigen,
ondankszijn bureaucratische
ontaarding,en met dien verstànáe,dat d;.;;.;;ái-gi;g
orrae.geschikt diendete zijn aan de algemeneÉevrijdingsstrijdv;;h;t wereldproletu.iáàïlarroerzijds
weesmen.ditstandpuntvan de hand, daar.hetníetteïerenigen zou
zijimet
pioretarisch-revolutionaireplicht van de partij. Ten aanzienuana" ooitoËïá.rine rrá-.n ae
ueiaáiictrtingen
een
internationaalen anti-impèrialistisch
standpunri". N;h;1-;gu"lï.n
tát Jr*irte a"el uan
{
de oudeleidingsplitstehet M.L.L.-FRONÍ zich.
"""
In augustus1942richttende voorstandersvan de 'revolutionaireverdediging
van de Sowjetunie' het comité van RevolutionaireMarxisten(cRMj
o.r.
ó-v*
*rscheen omstreeksdie tijd eeng_ety_pte
uitgave,die spoedig'werouitleut"ia tot;fiil;"rg"an,
".t"riï"tï.
dat de
naamDE RODE ogT-oBER: orsaanvan hetbovrrrÉïeN
REVoLUTISNNAIRE MARXISTEN kreeg.De leidingvan het cRM bestonduit: rnr.p"rttt"r,
s. santen,H. Drenth,H.J.
combrink enA. Kleindijk.De redactionele
leiding;il;; t*trt u..urtte bij M. perthus(zienr.
717)' voor algemene
propagandawerden.verd"r-"iig"Ááu;n:
manifestenen het jeugdorgaàn
REVOLUTIONAIREJEUGD (zienr. 7 l3).
welkeformeelhet M.L.L.-FRONT voort zetteenzichlater commu. De andere-organisatie,
nistenbond'SPARTACUS'noemde,blee.fhaar;1q11lyià^even
onderde titel SpARTACUS;
bulletin van de REVOLUTIONNAIR-SOCIALISTISaÉï ARBEIDEnsgÈwnèrNG
(nr.
752)'ln december1944werddit bulletinomgezetin het algemeen
politiekemaandschriftin brochurevormSPARTACUS(nr. 754).van oktober 1944árïèir"tt"ènuovenaión
siÁnrACUS;
actueleberichten,eenwekelijksorgaan,dat korte arti[eien en actuele
binnenlandse
berichten
de brochurespg pBRsÈBCTIEVENvAN HET IMpElt:."J,f("1753). Bovendien-werdá
RIALISME (dec. 1943)en DE STRIJD oM DE rraÀcnï
i* s. 1944)uirgegeven.
De leiding
' van dezegroepbestonduit devolgendepersonen:S. Poppe,'À.
uundenBerg,L. Molenaar,J.
van Otterloo,P.E.J. Nansinken ánderen.
In deloop vandetijd werddepolitieketegenstelling
tussenbeideorganisaties
groter.SpARTACUS ontwikkeldezich in de richting van het poiiti"r.á rtundpunt
van
Herman
Gorter en
prof. A. Pannekoek.
gó.p u"iárr nog-uit: DE rnrgtNn; orgoan
!" !?!+ en r94sgáf_deze
voor de kernenin de bedriiven
(zient. stsLtlt_É u.iuunj.n àtór het g.-r"ttr.rtuppelijk mer
andereluitgegeven
bladARBEIDERS_EEÍHEID(zierri. ib.
Het CRM sprakzich in 1943in eenpolitiekeverkàring uitíoor de vierde
Internationale(internationaleTrotzkistischebeweging).
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CEREALESVADENSES
wageningen.
dec.'43-aug.'44.onr. stenc.art., meded
.200-2s0.
Compleet.
Terwijl in DE GEUS (zie nr-..199)algemenestudentenproblemen
en berichtenwerdenbehandeld, ontstondenin deverschillende
universiteitsstedenï,i""tr.-rurc
contactblad.nuoà, de (ex-)
studenten'Hierinwerdendegebeurtenissen
op en om dêhogescilolen
en debelevenissen
vande
studenten
verwerkt-Dezebladenwarendusin zekeropzichi".n ruppt"mentop nÈ
ógus. ak
l ' Uitvoerigegegevens
u^e!r9{r9nae
bovengen-oemde
organenen hun vervaardigers
werdenaangetroffenindedossiersSG15/42enSG
li/+2vandeD-uitseGàneralstaa*on*áiti"iàyt,waarin
zichde door de Slpoopgemaakte
verhorenetc. bevinden.
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