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DATUM FEIT Bron Bijlage Blz 

21-04-1974 
Het Comité voor een Arbeiders Internationale (CWI, Committee for a Workers' International) wordt opgericht. De 
Nederlandse tak heet 'Offensief', de leden van offensief zijn actief binnen de PvdA. https://nl.wikipedia.org/wiki/Comité_voor_een_Arbeidersinternationale  

59 

01-01-1998 
De groep PvdA-leden die onder de naam 'Offensief' actief is breekt vanwege 'verrechtsing' met de PvdA. Zij sluiten zich 
aan bij de SP als een beter, linkser, alternatief. https://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistisch_Alternatief  

60 

01-01-1999 

De SP stelt het ideologisch beginselprogramma 'Heel de mens' vast. Offensief is van mening dat dit ideologisch een 
enorme afzwakking is ten opzichte van het stuk 'Handvest 2000'. Volgens hen neemt de SP hier mee afscheid van het 
ware socialisme, en schuift daarmee op naar sociaaldemocratie. 

https://platformrosa.wordpress.com/2009/02/12/partijbestuur-gooit-
offensief-uit-de-sp/ 

70 

01-01-2000 

Offensief legt zich niet neer bij deze koers van het partijcongres. Het afzwakken van standpunten rond de NAVO en het 
koninklijk huis, de toenemende rol van het parlementaire werk in de Tweede Kamer en gemeenteraden en de 
mogelijkheden voor regeringsdeelname doen hen in de daaropvolgende jaren verder verzetten tegen de partij. Vanuit 
een eigenstandige organisatie verzetten zij zich binnen de SP tegen de democratische genomen besluiten en ingenomen 
standpunten, doelen en koers, o.a. door bij partijactiviteiten krantjes te verkopen. 

https://platformrosa.wordpress.com/2009/02/12/partijbestuur-gooit-
offensief-uit-de-sp/ 

70 

01-12-2005 SP-lid Emil Jacobs wordt lid van Offensief https://communisme.nu/artikelen/2014/04/29/opzeggen/ 

71 

01-01-2009 

Het partijbestuur merkt Offensief aan als politieke partij en stelt de leden met een dubbel lidmaatschap voor de keuze. 
Sommige kiezen bewust voor de SP en nemen afscheid van Offensief. Anderen doen dat niet, van hen komt het SP-
lidmaatschap te vervallen, waaronder dat van Emil Jacobs. 

https://platformrosa.wordpress.com/2009/02/12/partijbestuur-gooit-
offensief-uit-de-sp/ 

70 

21-02-2009 
Partijraad spreekt de steun uit voor de werkwijze van het partijbestuur om het dubbellidmaatschap van SP én Offensief 
niet te accepteren. https://www.sp.nl/nieuws/2009/03/verslag-partijraad-21-februari-2009  

61 

27-09-2010 Offensief gaat over in Socialistisch Alternatief. Emil Jacobs begint te publiceren onder het anagram Jos Alembic. https://www.indymedia.nl/nl/2010/09/69706.shtml  

72 

12-10-2013 

Emil Jacobs laat op op FB weten: "Vandaag een interessante bijeenkomst gehad met Senna Turksema, Gus Ootjers, -- en 
Matthijs van Otterdijk: De Marxistische leesgroep heeft besloten iets 'meer' te willen zijn. Van politieke interesse naar 
politieke praktijk. Een bescheiden begin van een groepje communisten. Daarnaast blijven wij onze studie voortzetten: 
We zijn alweer op de helft van Kapitaal :D" Bijlage 1 

2 

04-11-2013 
CP geeft - na de eerdere ervaringen vanuit Offensief - aan geen partij te zijn. Zij streven naar het verenigen van 'de 
werkende klasse' binnen een politieke partij (de SP, red.). https://communisme.nu/platform/  

73 

24-03-2014 

CP laat weten geen heil te zien in het zelf oprichten van een politieke partij, en dat het zinniger is om de SP te winnen. 
"Een eigen politieke partij opzetten leidt wat ons betreft tot een sektarische doodlopende weg. De SP is allesbehalve 
ideaal en we hebben er ook de nodige politieke kritiek op, maar ondanks deze gebreken is het zinniger om de bestaande 
beweging te winnen voor daadwerkelijk socialistische politiek, dan weer van de grond af aan te beginnen. " https://communisme.nu/wie-zijn-wij/ 

74 

01-04-2014 

Emil Jacobs verlaat Socialistisch Alternatief (voorheen Offensief) en CWI. Als argument hiervoor geeft hij aan binnen 
CWI niet de ruimte te krijgen om buiten de structuren van de organisatie zich te organiseren, nadat hij door CWI is 
aangesproken op zijn activiteiten op het webforum revleft.com. https://communisme.nu/artikelen/2014/04/29/opzeggen/  

71 

01-04-2014 

Emil Jacobs laat publiekelijk weten een vervolg te geven aan hun activiteiten binnen Socialistisch Alternatief door het 
Communistisch Platform op te richten: "Ons doel zal zijn om de revolutionair linkerzijde te verenigen op basis van een 
Marxistisch programma, wat betekent dat we allereerst de diverse groepen een kritische spiegel moeten voorhouden 
en daarmee het debat aangaan. Ook willen we met dit project de bredere arbeidersbeweging – de vakbonden, de SP – 
in om campagne te voeren voor democratie, internationalisme en een onafhankelijke positie voor onze klasse en, 
daarmee, dus in de eerste plaats oppositie voeren tegen bureaucratie, nationalisme en klassencollaboratie (zoals 
bijvoorbeeld het Poldermodel)." https://communisme.nu/artikelen/2014/04/29/opzeggen/  

71 

01-04-2014 Emil wordt opnieuw actief bij de SP.   
 

29-04-2014 Eerste berichten komen online op communisme.nu https://communisme.nu/page/25/  
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30-08-2014 
Emil Jacobs aanwezig bij CP van Groot-Brittannië̈, artikelen gaan online op communisme.nu. Ook in daaropvolgende 
jaren zijn hij en anderen jaarlijks aanwezig bij deze bijeenkomsten. https://communisme.nu/artikelen/2014/08/30/naar-een-grootse-visie/ 

75 

05-01-2015 

Interview Spiritofcontradiction.eu met Emil Jacobs waarin hij aangeeft wat op te zetten met ‘een groep jonge mensen 
uit het midden van het land’: "Currently we are actually speaking with a group of young members [of the SP] around the 
center of the country that are actually wanting to develop the kind of platform I was just talking about on the national, 
at least a regional level, and get people together. And they are also very interested in our ideas. So, it’s getting together 
right now, but it’s not very interesting in a spectacular kind of way. It’s very boring work actually!"  

https://spiritofcontradiction.eu/niebuhr/2015/01/05/its-boring-but-
necessary-an-interview-with-jos-alembic-aka-q-on-changing-dutch-
political-discourse  

33 

21-11-2015 Bijeenkomst in Utrecht georganiseerd door het CP over ‘waarheen met de SP’. Er is daar gesproken over ‘een project’. Bijlage 2 3 

25-11-2015 
CP schrijft een programma. Hierin staan o.a., in het onderdeel 'Onmiddellijke Eisen', de teksten over wapenbezit en 
gewapende burgermilities. https://communisme.nu/programmadeel-2-onmiddellijke-eisen/#2.15  

57 

26-11-2015 CP geeft een stemadvies voor het XXI-congres 
https://communisme.nu/artikelen/2015/11/26/stemadvies-voor-het-xxi-
congres-van-de-sp/ 

62 

01-10-2017 

Oprichting 'Labour against witchhunt'. Is opgericht om campagne te voeren tegen wat zij beschouwt als politiek 
gemotiveerde beschuldigingen van antisemitisme in de Britse Labour Party, die zij een 'heksenjacht' noemt. Dit wordt 
later door CP gebruik als inspiratie voor 'SP tegen de heksenjacht'. http://www.labouragainstthewitchhunt.org  

 

04-02-2018 
Emil Jacobs begint de podcast 'Linkse hobbys' waar hij interne partijaangelegenheden bespreekt zoals concept-
congresstukken en concept-verkiezingsprogramma's. https://linksehobbys.nl  

42 

22-03-2018 
ROOD-leden die sympathiseren met CP richten de Facebookpagina Memes voor de Massa's op, waar ze met grappige 
'meme's' likes werven van linkse jongeren om hen vervolgens in contact te brengen met CP en MF. https://www.facebook.com/MemesvoordeMassas  

40 

01-04-2018 
Memes voor de massa's verkoopt stickers voor inkomsten om zo advertenties op Facebook te kunnen financieren. Ook 
proberen ze inkomsten te genereren via Patreon. Later gaan deze commerciële activiteiten over in derodelap.nl Bijlage 3 

76-81 

01-10-2018 Emil Jacobs richt www.linkse.media op om zijn mediaprojecten in onder te brengen. http://linkse.media  

82 
08-11-2018 Memes voor de Massa's is te gast bij het bestuur van ROOD met het verzoek om financiële ondersteuning. Bijlage 3 76-81 

19-01-2019 

De demonstratie 'Mannenliefde met van der Staaij' vindt plaats. Deze demonstratie is georganiseerd door Memes voor 
de massa's en brengt de organisatie voor het eerst in het nieuws. De aanwezige MVDM-vertegenwoordigers zijn ROOD-
leden. https://www.facebook.com/events/941054519352222/?active_tab=about 

83 

03-06-2019 

Tijdens een ROOD ALV wordt Arno van der Veen als niet voorgedragen kandidaat gekozen. Daarnaast worden er 
meerdere moties ingediend, dit was hiervoor uiterst ongebruikelijk. Moties die oproepen tot het organiseren van 
politiek cafés voor discussie en het opzetten van een eigen scholingswerkgroep werden aangenomen, moties die 
opriepen tot het invoeren van een bestuursbeurs en het openbaar maken van notulen werden verworpen.  

https://rood.sp.nl/landelijk/nieuws/2019/drukbezochte-
ledenvergadering-kiest-nieuw-bestuur 

 

23-06-2019 
Sympathisanten rond CP richten De Rode Lap op: www.derodelap.nl Dit is de overkoepelende webshop voor alle aan CP 
verbonden initiatieven. Hier worden o.a. stickers en T-shirts verkocht binnen de CP en CP-verwante merchandising. https://derodelap.nl 

38-39 

17-08-2019 
CP begint een Mailchimp mailinglijst om sympathisanten te infomeren en: 'samen met jou in te zetten voor een vitale 
communistische beweging in Nederland en daarbuiten.' 

https://us3.campaign-
archive.com/?u=5c1209518e4d1abd6a9e19b5e&id=be07a03103  

84 

04-09-2019 
Sympathisanten rond CP richten de Facebookpagina Kameraadschappij De Stroom op. Dit om ROOD-jongeren in contact 
te brengen met CP. https://www.facebook.com/Kameraadschapdestroom 

36-37 

05-09-2019 CP doneert 1.200 Engelse pond aan het zomeroffensief van de communistische partij van Groot-Brittannië. https://weeklyworker.co.uk/worker/1265/summer-offensive/ 

85 

18-09-2019 

CP verstuurt aan hun sympathisanten instructies wat zij moeten doen tijdens de ledenvergaderingen in de afdelingen, 
die ter voorbereiding zijn op het congres. Zij moeten in hun ledenvergadering het volgende bepleiten: Maak bekend wie 
de bestuurskandidaten zijn die niet zijn voorgedragen, maar zich wel hebben gekandideerd, schaf het 
voordrachtsysteem af, maak het congres het hoogste orgaan (i.p.v. partijraad), geef de mogelijkheid dat afdelingen hun 
spreektijd 'poolen' zodat 1 woordvoerder namens meerdere afdelingen 10 min spreektijd heeft i.p.v. 2.   

https://us3.campaign-
archive.com/?u=5c1209518e4d1abd6a9e19b5e&id=5659a98884  

64 
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24-10-2019 
Sympathisanten rond CP richten de Facebookpagina Kameraadschappij De Vlam op. Dit om ROOD-jongeren in contact 
te brengen met CP. https://www.facebook.com/KameraadschapDeVlam  

35 

08-11-2019 

CP Groot-Brittannië aanwezig op scholing CP waar gesproken wordt over de mogelijkheden van een gelijkgeschakelde 
revolutie in alle Europese landen. Vervolgens werd ingegaan op de voorzittersverkiezing tijdens het komende SP-
congres en welke tactische en strategische keuzes communisten moeten maken in hun verhouding tot de partij en de 
factionele strijd tussen de verschillende kampen daarbinnen. 

https://communisme.nu/artikelen/2019/12/19/scherp-debat-en-
kameraadschap/ 

86 

13-11-2019 

ROOD ALV. Tijdens deze ALV wordt een motie aangenomen die de criteria voor het worden van een ROOD groep 
versoepelt, er een gekozen kandidatencommissie moet komen zonder ROOD-medewerker. Een motie voor het 
openbaar maken van de notulen wordt verworpen. 

https://rood.sp.nl/landelijk/nieuws/2019/rood-ledenvergadering-maakt-
plannen-voor-2020-en-kiest-bestuursleden  

 

16-11-2019 
CP verstuurt aan hun sympathisanten instructies welke moties zij in hun ledenvergaderingen moeten indienen en welke 
zij moeten steunen. Deze moties liggen in lijn met de oproepen die in de mail van 18-9-19 zijn gedaan 

https://us3.campaign-
archive.com/?u=5c1209518e4d1abd6a9e19b5e&id=3032519cc0  

64 

06-12-2019 

Sympathisanten rond CP richten De Kameraadschappij op. Dit is een samenvoeging van Kameraadschap De Stroom en 
Kameraadschap de Vlam. Deze groepen van met het CP sympathiserende ROOD-jongeren organiseren laagdrempelige 
'leuke' activiteiten, waarmee zij vervolgens in contact worden gebracht met het gedachtegoed van CP. www.kameraadschappij.nl 

34 

10-12-2019 
CP verstuurt aan de vooravond van het congres steminstructies. Zij doen tevens de oproep het bijgevoegde stemadvies 
te printen en uit te delen aan afgevaardigden binnen de eigen afdeling. 

https://us3.campaign-
archive.com/?u=5c1209518e4d1abd6a9e19b5e&id=cf5724040c 

65-67 

06-01-2020 

CP verstuurt een mail aan de sympathisanten waarin ze vooruitblikken op de voorbereiden van de Kamerverkiezingen, 
en geven terloops aan dat zij er vertrouwen in hebben dat er vanuit de arbeidersbeweging een Communistische Partij 
kan ontstaan. Zij roepen op geld te doneren om dit mogelijk te maken. 

https://us3.campaign-
archive.com/?u=5c1209518e4d1abd6a9e19b5e&id=e7eaf98280  

87 

17-03-2020 CP faciliteert de hosting van de site communistparty.co.uk. Senna Turksema (vrm. Lid afd. Groningen) is redacteur. https://communistparty.co.uk  

88-89 
17-03-2020 CP faciliteert de hosting van de site communistuniversity.co.uk https://communistuniversity.uk  

90 

24-03-2020 

Het ROOD bestuur kiest er met 3 voor en 2 tegen voor om een online discussieplatform op te zetten. Nieuwe ROOD-
leden worden naar dit digitale discussieplatform geleidt. Deze Discordserver wordt later veelvuldig gebruikt voor het 
verspreiden van informatie over het Communistisch Platform Bijlage 

31-32 

28-03-2020 
Via slack.com wordt een groep aangemaakt onder de naam Strijdlust. Dit initiatief komt voort uit deelnemers van De 
Groep/SP in Beweging. Het is onduidelijk wat hier besproken wordt, aangezien het een afgesloten omgeving is. https://strijdlust.slack.com  

91 

13-04-2020 
Binnen SPinBeweging (voorheen De Groep) wordt gesproken over een autoritair en arrogant partijbestuur, en wordt 
voorgesteld de SP te verlaten. Google Groups 

 

18-04-2020 

Het Communistisch Platform (CP) neemt het initiatief tot het oprichten van het Marxistisch Forum (MF). Hiermee doen 
zij de oproep: "Daarom vragen wij, het Communistisch Platform, alle individuen en reeds georganiseerde groepen 
binnen de SP die zich in willen zetten voor oprechte en principiële marxistische politiek deze oproep te steunen. Daarop 
zal een uitnodiging volgen voor een bijeenkomst waarin alle gegadigden de kans zullen krijgen voorstellen te doen tot 
een concrete inrichting van deze samenwerking. Het doel is het vormen van een eenheidsfront van marxisten binnen de 
SP, voor de transformatie van de SP. "  https://marxistischforum.nl/onze-oproep/  

96 

05-05-2020 
SPinBeweging organiseert een Zoom bijeenkomst om o.a. te bespreken hoe men zich kan presenteren als dissidenten 
die zwaar overwegen hun lidmaatschap op te zeggen. En ander doet juist suggestie voor een afsplitsing. Google Groups 

93-95 

06-06-2020 

CP-sympathisanten benaderen SP-leden (o.a. via De Groep) voor een brief aan SP-senatoren om hen te bewegen tegen 
een wetswijziging te stemmen die ervoor moet zorgen dat politieagenten juridisch beter beschermd zijn bij 
geweldsincidenten.  In de brief wordt de vergelijking gemaakt met de dood van George Floyd. Brief beschikbaar via een 
openbare link van de initiatiefnemer. 

https://docs.google.com/document/d/1QSK9_TkjoJRqHW9iS-
Ii1bw5WzjGbhSy-1PrZmhfFmo/edit 

97-101 

19-06-2020 

In De Groep wordt een benoemd dat er twee scenario’s zijn: 'De SP gaat ten onder' of 'De huidige leiding wordt 
geruimd, en hun plaats ingenomen door socialisten die een socialistisch partij willen bouwen.' In reactie daarop roept 
een CP-sympathisant leden van De Groep op om aan te sluiten bij MF. Google Groups 
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26-06-2020 

CP verstuurt aan hun sympathisanten instructies hoe te stemmen tijden de eerste ROOD-alv. Zij roepen hier op om 
afscheid te nemen van voorzitter Arno van der Veen. Dit omdat hij naar 'de bureaucratische kant van de SP zou zijn 
getrokken' en hij weigert een 'platform' te schrijven waarin hij 'radicalistische eisen stelt'. Zij stellen afsluitend: "als 
Communistisch Platform willen wij de SP en ROOD transformeren op een communistische, democratische basis. " 

https://us3.campaign-
archive.com/?u=5c1209518e4d1abd6a9e19b5e&id=84ea2caec1  

9-11 

28-06-2020 

Eerste ROOD-ALV, deze ALV gaat de hele dag tot in de avond door: Als gevolg van het stemadvies van CP weet geen 
enkele kandidaat-voorzitter een meerderheid te behalen (39 stemmen Arno, 27 stemmen Bastiaan en 20 stemmen 
conform CP-advies blanco. Er is vanaf dat moment geen voorzitter meer met een mandaat. Er worden vijf moties 
ingediend. Aangenomen worden voorstellen om bestuursleden van ROOD een financiële vergoeding te geven voor hun 
werkzaamheden, en 10.000 euro beschikbaar te stellen voor recreatieve activiteiten en het publiekelijk uitspreken 
tegen regeringsdeelname. Bijlage 4 

12-18 

02-07-2020 

CP claimt vanuit hun organisatie het doel te hebben ROOD om te vormen tot een marxistische organisatie om 
vandaaruit tot een Communistische Partij te komen. "Alleen met kritische discussie kunnen we ROOD transformeren tot 
een marxistische organisatie die bij kan dragen aan de strijd voor een communistische partij." https://communisme.nu/van-het-platform/2020/07/02/2490/  

8 

02-07-2020 

CP claimt de - als gevolg van hun stemadviezen - volledig chaotisch verlopen ROOD ALV als een groot succes, wat naar 
meer proeft: "Dit biedt kansen aan de linkerflank. Uit de resultaten van afgelopen ALV blijkt dat de activistische vleugel 
slechts een fractie van de invloed bezit die ze eerst had, en ROOD deels lijkt te hebben opgegeven. Het ontstane 
vacuüm kan worden opgevuld door kandidaten die de huidige linkerflank vertegenwoordigen. Wij moedigen het aan dat 
deze kandidaten zich melden in november. Daarnaast zou een dusdanig groot blok blanco stemmers kunnen leiden tot 
concessies van andere kandidaten. En zoals op afgelopen ALV te zien was, wordt er ook daadwerkelijk gebruik gemaakt 
van democratische kansen als deze zich voordoen. Het aannemen voor progressieve voorstellen en plannen, waarvoor 
wij als Communistisch Platform ook opgeroepen hebben, biedt ruimte voor ons en anderen van de kritische linkerflank 
om de komende maanden goed werk te kunnen verzetten. Ook wij zullen ons de komende maanden mengen in de 
mogelijkheden die er nu zijn ontstaan. Het moge duidelijk zijn dat de SP-leiding er alles aan zal doen om dit te blokkeren 
en de behaalde overwinningen van de ROOD ALV zal proberen terug te draaien. Daarom vormt onze strijd in ROOD 
slechts een onderdeel van onze totale strijd: de strijd voor een communistische partij." https://communisme.nu/van-het-platform/2020/07/02/2490/  

8 

03-07-2020 
Het partijbestuur besluit het CP aan te merken als politieke partij. Het lidmaatschap met CP is daarmee niet te verenigen 
met het lidmaatschap van de SP. Verslag Partijbestuur 3-7-2020 

 

03-07-2020 
Vanuit het partijbestuur worden Bram Roovers en Anne Feite Bloem gevraagd om met ROOD in gesprek te gaan om hen 
te ondersteunen in het oplossen van de problemen die tijdens de laatste ALV zijn ontstaan. Verslag Partijbestuur 3-7-2020 

 

02-08-2020 CP registreert de site www.sptegendeheksenjacht.nl http://www.sptegendeheksenjacht.nl  

102 

13-08-2020 CP nodigt sympathisanten en marxisten op om zich te verenigen in MF om zo de SP te transformeren.  
https://us17.campaign-
archive.com/?u=dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1&id=7c93767bcb  

103 

22-08-2020 
Mathias Marin (pseudoniem van Mathijs van Otterdijk, SP-afdeling Schiedam), schrijft een mail namens het CP aan het 
partijbestuur waarin zij zich voorstellen en aangeven wie zij zijn en dat zij van mening zijn geen partij te zijn. Bijlage 6 

54-56 

25-08-2020 
De algemeen secretaris van de SP reageert op de mail van Mathias met het verzoek zijn telefoonnummer door te geven 
voor een nader gesprek met de partijvoorzitter.  Bijlage 6 

54-56 

02-09-2020 Uitnodiging eerste onlinebijeenkomst MF. 
https://us17.campaign-
archive.com/?u=dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1&id=9cf5d20b82  

179 

02-09-2020 

Voor de eerste bijeenkomst van MF is er een voorstel met daarin o.a. moties voor een interne campagne tegen 
regeringsdeelname, een vakbondsstrategie voor de SP en een interne campagne voor Campagne voor een 
internationalistisch en anti-imperialistisch SP-verkiezingsprogramma. 

https://mcusercontent.com/dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1/files/b3285e43
-ac4a-4c6c-b441-73876072d115/MF_documenten_en_voorstellen_.pdf 

180-
185 

03-09-2020 

Mathias/Mathijs laat weten niet in te gaan op het verzoek: "Omdat wij onze artikelen echter onder pseudoniemen 
schrijven, hebben wij dit jullie niet makkelijk gemaakt. Ook 'Mathias Marin' is uiteraard een pseudoniem. De vraag om 
een telefoongesprek zie ik dan ook deels als een poging om te achterhalen wie er achter Communistisch Platform zit. Ik Bijlage 6 

54-56 
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zal niet meewerken aan m'n eigen royement." Arnout laat hem vervolgens weten dat het partijbestuur niet in gesprek 
gaat met personen die zich achter een pseudoniem verschuilen. 

19-09-2020 

De algemeen secretaris van de SP wordt door een lid uit een afdeling gewezen op het bestaan van dit inmiddels 
wijdverspreide netwerk rond CP, en openbare bronnen waaruit blijkt wie dit hebben opgericht en wie een sleutelrol 
spelen binnen dit netwerk. Bijlage 7 

4-
7+186 

21-09-2020 Agenda eerste bijeenkomst MF wordt gedeeld 
https://mcusercontent.com/dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1/files/63a323a2
-c407-4510-9b94-54ff10491827/MF_agenda_26_09_2020_.pdf 

104 

21-09-2020 Een nieuwe versie van de oprichtingsverklaring en diverse moties en een amendement wordt gedeeld. 
https://mcusercontent.com/dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1/files/0042ce6b
-a3f2-4e55-a5cb-e6958199c1a7/MF_documenten_en_voorstellen.pdf 

105-
121 

26-09-2020 
MF heeft een online bijeenkomst met 60 deelnemers. In deze zeer uitgebreide bijeenkomst delen de verschillende 
aanwezigen hun kritiek op de partij. Tijdens de bijeenkomsten worden verschillende voorstellen in stemming gebracht.   

 

26-09-2020 Notulen van de bijeenkomst van MF 

https://mcusercontent.com/dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1/files/e37fbf71-
682c-489c-ba02-
1534701807ab/MF_conferentie_notulen_26_09_2020.pdf 

122-
148 

26-09-2020 Verslag van de bijeenkomst van MF 

https://mcusercontent.com/dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1/files/ad244829
-d1a9-40cc-a850-
fb8990541f9b/Verslag_van_de_Eerste_Bijeenkomst_van_het_Marxistisch
_Forum.pdf  

155-
158 

26-09-2020 Aangenomen oprichtingsverklaring en moties MF 

https://mcusercontent.com/dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1/files/5d4d0d1d
-a0e2-4cdd-907b-
f4dfe2ec774e/Aangenomen_MF_verklaring_en_moties_.pdf 

149-
154 

02-10-2020 

ALV afdeling Utrecht i.v.m. verkiezing afdelingsbestuur. Zeven kandidaten doen met een gezamenlijk programma mee 
aan de verkiezing: oa Gus Ootjers, Robin de Rooij. Verschillende van deze personen zijn te koppelen aan CP/MF. Een 
aantal van hen wordt in het afdelingsbestuur gekozen. Daarnaast worden er nog vijf andere bestuursleden gekozen. In 
dit gezamenlijke programma zitten duidelijke parallellen met het programma van CP/MF, zoals kritiek op (lokale) coalitie 
deelname, laten inspireren door de Kameraadschappij, democratisering van de partij door factievorming en 
Marxistische scholingen. Document staat op de afdelingssite.  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:icDeDS-
urGcJ:https://utrecht.sp.nl/files/voor_zelforganisatie_en_democratie.pdf  

159-
163 

15-10-2020 

Olaf Kemerink en Robin de Rooij kandideren zich voor het bestuur van ROOD. Dit doen zij met wat zij noemen een 
'platform': een politiek programma voor ROOD. Daarin schrijven zij al over 'de heksenjacht' tegen kritische leden, 
borduren zij verder op het eerdere werk van CP en bevestigen betaald te willen worden voor hun bestuursactiviteiten, 
en dit te bekostigen door het uitfaseren van de ROOD-medewerker. 

https://drive.google.com/file/d/1v3FHmPGgej09wc9t803sblxtZIXPSxQa/vi
ew 

24-30 

20-10-2020 Uitnodiging tweede bijeenkomst MF op 8 november 
https://us17.campaign-
archive.com/?u=dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1&id=c5506f6f17  

164 

27-10-2020 
De algemeen secretaris laat aan vijf leden weten dat hun lidmaatschap is opgehouden te bestaan vanwege 
dubbellidmaatschap van SP en CP en/of MF.   

 

29-10-2020 sptegendeheksenjacht.nl en de daaraan verbonden social media kanalen gaan online https://www.facebook.com/SPtegendeHeksenjacht  

165 

31-10-2020 
Sympathisanten rond CP richten Proletaris op: www.proletaris.nl Een uitgeverij van Marxistische literatuur welke via de 
webshop van de Rode lap wordt verkocht. https://proletaris.nl  

166 

01-11-2020 
CP verstuurt aan hun sympathisanten de instructie om SP tegen de heksenjacht te steunen. En doet een oproep voor 
het doneren van geld via hun 'herfstoffensief'. 

https://us3.campaign-
archive.com/?u=5c1209518e4d1abd6a9e19b5e&id=cf5724040c 

167-
169 

01-11-2020 
Memes voor de Massa's wordt volledig ingezet om het partijbestuur zwart te maken middels op de persoon gerichte 
meme's. https://www.facebook.com/MemesvoordeMassas  

41 
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04-11-2020 
Het bestuur van de afdeling Nijmegen schorst Olaf Kemerink vanwege dubbellidmaatschap, het binnen de afdeling 
werven voor CP/MF en desgevraagd het CP-standpunt over bewapende volksmilities niet verwerpt maar zelfs verdedigt. 

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/rel-bij-sp-om-nijmegenaar-met-
communistische-banden-dit-is-een-heksenjacht~a9abba6c2/  

 

04-11-2020 Senad Delic (afd. Rotterdam) stelt zich kandidaat voor bestuur MF 
https://mcusercontent.com/dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1/files/12a0679c
-7043-4489-9cac-abefd8e5a44f/Mijn_motivatie_MF_comite__Senad.pdf  

51-53 

04-11-2020 Emil Jacobs (vrm. lid afdeling Sittard-Geleen) stelt zich kandidaat voor bestuur MF 
https://mcusercontent.com/dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1/files/d922b9dc
-856f-419a-b5d8-4dd0741dee5d/Aanmeldingsbrief_UC_Emil.pdf 

49 

04-11-2020 Michel Eggermont (afd. Utrecht) stelt zich kandidaat voor bestuur MF 
https://mcusercontent.com/dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1/files/d91aedcf-
cce1-427a-80d4-0ea64c1418e4/Aanmeldingsbrief_UC_Michel.pdf 

50 

04-11-2020 Jeroen van Rosmalen (afd. Utrecht) stelt zich kandidaat voor bestuur MF 
https://us17.campaign-
archive.com/?u=dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1&id=56fc43b661  

170 

04-11-2020 Uitnodiging tweede bijeenkomst op 8 november 
https://us17.campaign-
archive.com/?u=dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1&id=c5e67f150e  

170 

04-11-2020 Ingediende amendementen op SP-verkiezingsprogramma om binnen MF te bespreken 

https://mcusercontent.com/dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1/files/b50dab65
-a395-471a-9cf1-
a76940959b5c/Tweede_bijeenkomst_amendementen_.pdf 

171-
174 

06-11-2020 
Enkele leden van het partijbestuur doen het partijbestuur het verzoek om de schorsing van Olaf Kemerink om te zetten 
in een beëindiging van het lidmaatschap vanwege dubbel lidmaatschap. Het partijbestuur stemt hier mee in. Ingekomen stukken partijbestuur 

 

06-11-2020 CP’er roept leden van De Groep op om deel te nemen aan de bijeenkomst van MF. Google Groups 92 

10-11-2020 
Nieuwsuur is SP op het spoor naar aanleiding van Twitterberichten over ontwikkelingen rond CP en ROOD. Neemt 
contact op met DB, DB weet het buiten de media te houden.  https://www.npostart.nl/nieuwsuur/16-11-2020/VPWON_1310976  

 

11-11-2020 Emil Jacobs roept namens bestuur MF op tot het indienen van MF-amendementen in ledenvergaderingen 
https://us17.campaign-
archive.com/?u=dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1&id=30ee48dcb8  

175 

11-11-2020 MF-amendementen https://marxistischforum.nl/amendementen/  

176 
11-11-2020 MF begint een eigen Facebookpagina https://www.facebook.com/marxistischforum  

 

13-11-2020 
MF laat het partijbestuur weten dat zij een eigen bestuur (uitvoerend comité) hebben gekozen, en dat dit bestaat uit 
Emil Jacobs, Michel Eggermont, Senad Delic en Jeroen van Rosmalen. Bijlage 10 

47-48 

15-11-2020 

Gus Ootjes stuurt namens 'SP tegen de heksenjacht' een mail aan alle afdelingsvoorzitters. Daarin roept hij op om kant-
en-klare moties in te dienen in de lokale ledenvergaderingen om deze bij de partijraad en congres in stemming te 
brengen.  Bijlage 11 

177 

15-11-2020 Uitnodiging volgende bijeenkomst MF op 6 december 2020 
https://us17.campaign-
archive.com/?u=dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1&id=baa7138208  

178 

16-11-2020 
Nieuwsuur interviewt uitgeschreven leden Robin en Gus, en vraagt het partijbestuur daar op te reageren. Arnout 
reageert namens het PB.  https://www.npostart.nl/nieuwsuur/16-11-2020/VPWON_1310976  

 

18-11-2020 MF roept sympathisanten op om zich aan te melden voor de ROOD-ledenvergadering en op Robin en Olaf te stemmen 
https://us17.campaign-
archive.com/?u=dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1&id=354b017b92  

20 

22-11-2020 ALV ROOD neemt motie aan om zich aan te sluiten bij 'SP tegen de heksenjacht'. Bijlage 12 21 

22-11-2020 

ALV ROOD neemt motie aan om te eisen dat ROOD spreekrecht krijgt op de partijraad en te eisen dat ROOD ruimte 
moet krijgen voor eigen onafhankelijke politieke standpunten en te eisen dat er ruimte moet komen voor 
georganiseerde kritiek op de partij.  Bijlage 12 

23 

22-11-2020 
ALV ROOD neemt motie aan om factie- en tendensvorming actief te faciliteren en dit de volgende ALV in de statuten op 
te nemen. Bijlage 12  

22 
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22-11-2020 
ALV ROOD kiest een nieuw bestuur, bestaande uit o.a. twee leden die niet lid zijn van de SP: Olaf Kemerink en Robin de 
Rooij. https://rood.sp.nl/contact  

 

23-11-2020 
Zeven voormalig ROOD-voorzitters schrijven het partijbestuur met een oproep waarin zij aangeven dat ROOD niet meer 
is wat het was. Zij adviseren het partijbestuur ROOD niet langer aan te wijzen als dé jongerenorganisatie van de SP. Bijlage 13 

43 

23-11-2020 
Emil Jacobs registreert domeinnaam https://roodjongindesp.nl Het nieuwe ROOD-bestuur zet op deze site hun online 
communicatie voort. https://roodjongindesp.nl 

195 

24-11-2020 

CP claimt de uitslag van ROOD ALV als een succes door te stellen: "Hiermee sprak de ROOD ALV zich dus opnieuw uit 
tegen de koers van de SP, tegen de royementen van kritische leden, en voor een uitdrukkelijk socialistische koers voor 
ROOD. Deze gigantische overwinning binnen ROOD biedt veel perspectief en kansen voor de kritische linkerflank binnen 
de partij. Het dagelijks bestuur en partijbestuur van de SP kunnen het gigantische mandaat van de ROOD ALV voor een 
kritische en onafhankelijke koers van ROOD niet blijven negeren." 

https://communisme.nu/van-het-platform/2020/11/24/een-nieuwe-
koers-de-rood-alv-in-perspectief/  

19 

25-11-2020 

44 ROOD-leden uit verschillende ROOD-groepen (die door de CP'ers als 'loyalisten' worden bestempeld) zeggen hun 
lidmaatschap van ROOD op omdat zij voor henzelf geen plek meer zien binnen het huidige ROOD, en laten het huidige 
ROOD-bestuur en het SP-bestuur weten verder te gaan als SP-lid, en vanuit die hoedanigheid actief te blijven.  Bijlage 14 

45-46 

25-11-2020 Vanuit zelfde hostingsbedrijf als eerdere sites van Emil Jacobs wordt spvoorrood.nl geregistreerd. www.sidn.nl  

194-
196 

30-11-2020 
Melding vanuit een afdeling dat ROOD-leden gratis een rood boekje krijgen toegestuurd met daarin Het Kompas van CP 
(daarin de tekst zoals op de site, zie bijlage pag.57). Bijlage 15 

187-
189 

30-11-2020 
Bastiaan Meijer, teruggetreden kandidaat ROOD-voorzitter ALV november, schrijft in een brief aan het partijbestuur zijn 
waarneming van de ontwikkelingen binnen ROOD. Bijlage 16 

190-
193 

 
  


