REVOLUTIONAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ
De Revolutionair Communistische Partij (RCP) vertegenwoordigde in de periode 1945-1952 de
trotskistische vierde internationale in Nederland. De partij nam slechts eenmaal deel aan verkiezingen
voor de Tweede Kamer. In 1948 behaalde de RCP onder leiding van Sal Santen slechts 2224 stemmen
(0.05%).
De RCP was op 23/24 december 1945 opgericht op een congres van het Comité van
Revolutionaire Marxisten (CRM). Dit CRM was op zijn beurt ontstaan nadat het Marx-LeninLuxemburg-Front, de illegale voortzetting van de vooroorlogse Revolutionair Socialistische
Arbeiderspartij (RSAP), na de executie van haar leiding (onder wie Henk Sneevliet) door de Duitse
bezetter uiteenviel. Het CRM bracht onder meer het blad De Rode October uit.
In juni 1944 gaf het CRM te kennen zich voortaan als de Nederlandse sectie van de
trotskistische Vierde Internationale te beschouwen. Na de bevrijding besloot het CRM op
bovengenoemd ‘kerstcongres’ haar naam in RCP te veranderen. Het blad De Rode October werd
omgedoopt in De Tribune (vanaf januari 1946). De leiding van de RCP werd gevormd door Sal
Santen, Pieter van ’t Hart en Herman Drenth. De RCP zou weinig succes kennen. Niet alleen bleek zij
bij de verkiezingen van 1948 weinig stemmen te winnen, ook het ledental bleef uitermate laag
(waarschijnlijk rond de 200). Daarnaast kampte de partij met felle bestrijding vanuit de veel
succesvollere Communistische Partij Nederland. Om uit haar isolement te geraken trachtte de RCP
nauwe banden aan te knopen met de Socialistische Unie, maar de toenaderingspoging bleef zonder
veel succes.
Ook buiten Nederland ging het de meeste trotskistische partijen niet voor de wind. Op het
Derde Wereldcongres van de Vierde Internationale in 1951 werd dan ook besloten dat de verschillende
trotskistische partijen zich dienden aan te sluiten bij de sociaal-democratische en communistische
massapartijen. Binnen deze massabewegingen zouden de trotskisten vervolgens moeten aandringen op
een verandering van de koers. De RCP volgde dit advies en een groot deel van de partij sloot zich in
1952 aan bij de PvdA. Binnen de PvdA gaven deze trotskisten het blad Socialistisch Perspectief uit. In
1955 sloten de meeste voormalige RCP’ers zich aan bij het Sociaal-Democratisch Centrum in de
PvdA, dat als pressiegroep ijverde voor een meer onversneden socialistische partijkoers. Na conflicten
met de PvdA-leiding hief dit SDC zich in 1960 op.

