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Voorwoord
Vorig jaar al, bij de herdenking van de honderdste geboortedag van
Henk Sneevliet, was het Herdenkings Comité 13 April -1942 -16 Octo-
ber (voortzetting van het Sneevliet Herdenkings Comité) van mening
dat er rrietsrr moest gebeuren. Het uitstekende boek van Max Perthus
(P.P. van rt Hart) was uitverkocht. Wat lag meer voor de hand dan
aan een nieuwe, aahvullende eigen uitgave te denken? Maar hoe en
wat ?

Het ComÍté heeft die taak toen opgedragen aân een redactie. Binnen
het korte bestek van 100 pagina's moest die redactie een keuze zien
te maken uit een zeer groot a,antal rveek- en maandbladartikelen, Pâß-
fletten en manifesten van Sneevliet, Menist, DolÌeman e. a' Die keuze
was niet gemakkelijk. De redactie betreurt het nu al dat onderwerpen
als o. a. t'Storm in de Jordaanr' (over het Jordaanoproer (juli 1934)'
de Burgeroorlog in Spanje (1936^939), de pogingen van RSAP en NAS
om zowel landelijk a1s internationaal tot bundeling van krachten te
komen tegen fascisme, reactie en oorlog" de breuk met Trotzky, en
het verval van de RVI (Rode Vakbewegings-Internationale) niet aan
bocl konden komen.

Het Comité is er van overtuigd, dat de geselecteerde artikelen e.d.
niet alleen van betekenis kunñen zijn voor de ouderen, de tijdgenoten
en medestrijders van Sneevliet e. a. Maar ook voor de jongeren die
de historische periode niet hebben meegemaakt. Het Comité is van
mening dat de klassenstrijd van NU niet los te koppelen is van de
kiassenstrijd van TOEN. Het Comité is zich bewust dat het niet bij
gedenken en herdenken alléén mag blijven. Het hoopt dan ook dat de

ievolutionair-socialistische stellingname zoals die uit hierna volgende
teksten naar voren komt, een inspiratíe zal zTjn i',ot revolutionair-
socialistisch denken en handelen NU. In die verbinding van TOEN en
NU ligt de actualiteit van de geselecteerde teksten. Die blijft, evenals
de pÍjn over hun te vroege dood als gevolg van de nazi-terreur.
Het Comité meent dat de redactie geslaagd is en een weloverwogen
keuze gemaakt heeft. Het beveelt het boekje daarom van harte aan-
Tegelijkertijd nodigt het iedere lezer/lezeres uit behulpzaam te ziin
bij een zo groot mogelijke verspreiding.
Bestellingen, adressen kunnen worden gericht aan:

Marie de Jong-Lagerwaard
1e Kiefhoekstraat 30
3073 KT Rotterdam . ,

telefoon: 0l-0 - 84.30.87
giro: 223776
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HENK SNEEVLIET en de zeeliedrpn -
en bootrperkersstaking van lglf

Inleiding

lf9 tii{9¡-worden groot van verandering., zo begint Henriijtte RorandHolst (HRH) haar voorwoord in de brocùure van ñaar politieke vriendSneevliet (zieliteratuuropgave). Met een paar forse itueken schildert
ze,de lange periode van kapitatistische hoogconjunctuur dieo met eenenkele onderbreking, van circa 1g96 tot 19i4 zòu duren"

"Het kapitalisme bloeit op in een laatste fase van geweldige uit-
breiding. Het kan die uitbreiding srechts bereikenäoor aIIe leuzender opkomende liberale bourgeoisie te verkeeren in haar tegen_
deel. In plaats van I'vrijhanderr'-krinkt het: beschermingn ver-
hooging der invoerrechten, afsruiting der volkeren van Jrkander
door ekonomische scheidsmuren. In plaats van rlvïeder - onophou-
delijke verzwaring der militaire lasteno imperialisme, koloniale
roof- en moordtochten. In plaats van "demokratiseering van den
staat en sociale hervormingen" -reaktionaire politiek, îitzonde-
ringswetten voor belangrijke kategoriën van uib"id"r", gewelddadig
neerslaan van massa-bewegingeno stilstand op sociaal gðni"A. 1...¡"Naast de bedrijfs-organisatie der kapitalisten in de indüstuie, het
transportbedrijf, de bouwvakken, enz., staat hun aaneensluiting in
patroonsbondenn wier voornaamste doel de bestrijding der vak--
beweging is. De machtigste dier patroonsorganisàtieJ getijken
trotsche burchten, ongenaakbare vestingen, die door dã arbeiders-
bataljons van één bedrijf, hoe hecht aanèengesloten en goed ge-
disciplineerd ook, nauwelijks bedwongen wotden. En mächte*n zij
zich eenigerma-te bedreigd voerenn dan staan politie, iustitie enleger, de waakhonden van het kapitaal, gereeà om ¿bindringers te
bespringen.'t

Maar wat betekenen deze maatschappelijke 
'erschijnselen voor de

arlceidersklasse ? welke konsekrventies moeten hieiuit, met name
voor de strijdwijze, getrokken worden?
HenriËjtte Roland Holst vat een aantal tendenzen kernachtig samen: :1. de noodzaak van centralisatie van de vakbeweging;

2. verscherping van de klassetegenstellingen; dilbetekent voor de
massars de noodzaak onmiddellijk zelf en direkt de klassen-
strijd te voeren;

3- deze kapitalistische ontwikkeling zaI de afstand tussen georga-
niseerde en niet-georganiseerde arbeiders verkleinen;

4. de politieke en de ekonomische aktie zullen elkaar steeds meer
naderen, zich verstrengeì.en om uiteindelijk in elkaar te vloeien.

Deze ontwikkelingsverschijnselen manifesteren zich zowel op inter_
nationaal als op nationaal niveau. volgens Henriêtte Roland Holst
wijzen ze tn één richting, leiden ze tot één alles-overheersende op-
gave: overbrugging van de tegenstellingen in het proletariaato oplossing
4
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van de tegenstellingen in het socialistische kamp in een) zo meent zeo
hogere eenheid. Dat houdt in: opheffing van de tðgensteliingen tussen
het syndicaiistische, revolutionaire NÃs en het rioderne, reformis-
tische Nw; en tegelijk óók: het begraven van de strrjdbijl tussen de
revisionistische sDAPn die steeds meer tendeerde náar ingroei in de
bestaande maatschappiio en haar radicale, revolutionaire ãfsplitsing,
de sDP. Bovendien zou dit betekenen dat de verhouding politieke
gqtii .yakbeweging grondig ter discussie gesteld zou-rnoeten worden.
Maar één ding stond tegelijkertijd óók vast; dit altes kon slechts
gebeuren op basis van revolutionaire sociaal-democratische beginse-
len.

was die revolutionaire sociaal-democratie in houding en gedrag terug
te vinden bij de sDAp? Bood de transportstaking nan rgride sDAp
immers ni-et de volle gelegenheid die revolutionáir-sociaal-democra-
tische taak te vervullen ?
Maar helaaso zo klaagt HRH, slechts een kleineo nog zwakke fraktie
van de neclerlandse sociaal-democratieo de sDp, heeft die taak
erkend en vervuld. De sDAp door haar ledental en invloed, in de
algemeene opinie geldend als DE politieke partij van het pioletariaat,
is in die taak tekort geschoten (...). zíjheeft meegeholpin bij de
syndikalisten de voorstelling te versterken en te bestendig.n als zou
de sDAP niet de partij van het proletariaato maar die varieen fraktie
daarvan, van de beter gesitueerden en meeï geschoorden onder de
arbeiders zijn. zij heeft scharen van dappere, opofferingsgezinde,
min of meer bewust socialistisch voelende, maai nog niet ÈIaar
denkende mannen en vrôuwen uit het proletariaat verãer van zich
afgestooten -en de eenzijdigheid en de kortzichtigheid der NW-
kringen versterkt. En dat in een tijdperk als het tegenwoordige, nu de
telkens-opnieuw dreigende wereldoorlog de arbeidei in alle tánden e1k
oogenbliko historisch gesproken, in de noodzakelijkheid kan brengen
van de uiterste inspanning en de grootst-mogelijke samentrekking
hunner krachten. En bovenal: zij (de sDAp) heeft het 'wezen van het
socialisme voor de oogen der arbeiders verduisterd.
Heeft dan het NVV die noodzaketijke eenheidsgedachte op de grond-
slag van revolutionaire sociaal-democratie bevorderd ?
Nee, ook al niet, want zo hekelt HRH, het NVV had haar "dogmatische"
eenzijdigheid en "stelselmatig" anti-syndikalismeo zeker van haar
leiders,, moeten overwinnen. Zij lnad de verbinding tot stand moeten
brengen tussen syndikalisten en modernen. zij had de feiteiijke een-
heid, 'nog verduisterd door reeds half-overwonnene tegGãsTerlingen
en voornamelijk door persoonlijke veetenr moeten uitstralen. zij bad
- daarop legt HRH de nadruk - moeten steunen met alle kracht die in
haar was; haar sprekers, haar perso haar ekonomische en politieke
macht hadden als één muur moeten staan rondom de stakende zeelieden
en bootwerkers; in haar optreden hadden de nog-twistende broeders
hun eenheid van morgen moeten voorvoelen.
En voor het revolutionaire NAS, wat had een dergeiijke revolutionaire
opsteiling van sDAP en NVV voor haar kunnen betekenen? Bij de NAS-
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mannen, zo meent HRH, had wellicht het besef gedaagd,- dat de

sociaal-democratie nog iets anders is dan de louter-parlementaire
partij waarvoor hunne leiders haar uitgeven, nl. de revolutionaire
[tasseparti¡ van het proletariaatn zijn meest-vastberaden en bewuste

voorhoeden die het léidt iangs alle wegen naar de overwinning.

Tot slot: wat stond Sneevliet voor ogen met het schrijven van deze

"Wat Sneevliet teidde bij de samenstelling dez
inleiding duidelijk:
er brochure, was debrochure ? HRH maakt dat aan het eind van haar

wensch, het inzicht der Nederlandsche arbeiders in het wezen van
hun strijd te bevorderen en de on tot de eenheid in de

En zoo z gesc met groote
dan is dit in de eerste Plaats omdat

ik de hoop koester, dat het een werkzaam middel ter bevordering
van die eenheid zal kur¡oen zijn. Want niet alleen wat êr gezegd

deze uitroep bij het opgeven der staking, Daax was geen z\Meem van
medegevoel. .. . Wel neenn het beivijs zou nu makkelijk geleverd
kunnen wordeno hoe noodlottig de "anarchistische taktiektl in de

vakbeweging den arbeiders werd. A1 in het zelfde stukje werd het
requisitoir samengevat:

'Zij hebben eerst heel de anarchistische mikmako de sympathie-
stakingen, de besmetverklaring, de sabotageo de vossenjacht in
werking willen stellen. Het droevig gevolg is het besluit dat gis-
termiddag genomen werd".

vakbeweging te verhaasten.
blijdschap heb zien ontstaan

wordt, maar ook wie het zegt, beslist over die uitwerking. En het
zal naar mij dunkt de syndikalistische arbeiders met blijde ver-
wondering vervullen - en met hoop wat aangaat de eenheid die ook

zij begeeien - dat wie hier spreekt één der voormannen uit de

moderne vakorganisatie isl'.
'rEn niets van het speciale NVV-standpunt? Niets van de verheer-
lijking der "modernel' methoden als de alléén-zaligmakende ?

Niets van de verdoeming der sympathie-staking? - Neen nietso
kameraden, want wie zoo tot u spreekt, ofschoon vakvereenigings-
man in hart en nieren en leider van één onzeT grootste vakbonden,
is toch geen rrNW-manf in den gewonen zin. Voor hem is de
sociaal-democratie méér dan de vakbeweging, de proletarische
klasse (méér) dan een deel van haar, de toekomst (méér) dan het
oogenblik. De stem die uit dit boekje tot u komt, is de stem der
revolutionaire sociaal-democratie. "

Citaten uit Sneevliet's brochure
"Internationale K lassenstriid"

(hfd- VI - "Van Fouten en Fouten")

onmiddellijk na de staking verschenen een viertal artikelen in het
sociaal-democratisch dagblad I'Het volk", ingeleid door een entre-
filet in hetblad van 10 Augustus, waarin het gespatieerd heette, dat
de beëindiging van den strijd plaats vond: met een volledig-verlies
voor de arbeiders. Het leek op een triomfkreet in een reedersorgaano
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wee den misleidersl De 4 artikelen bevatten de toelichting voor degeuite beschuldigingl_De commissie, ingesteld voor de scïrriftelijke
propaganda door de SDAP, heeft gemeend onzen brochurehandel temoeten verrijken met een geschrift "de zeeriedenstaking en haargevolgenl'van de hand van den redacteur van "Het volktîE. polako
dat een samenvatting der bewuste artikelen is. Het is een kritiek vande stakingn bedoeld als propaganda voor de moderne vakbeweging.
Zoo te¡dentieus mogeli¡k gestètd, de voorgeschiedenis der stãkrig
gevend op een wijze zoo onvolredig, dat het ars stuk geschiedenis
volkomen waardeloos is, geeft hei geschrift van de Amsterdamsche
staking zelf slechts den-indrukn daihet volgende voor den schrijverzeker wel onomstootetij k vasts taat.

"De staking is verloren, omdat zij is gevoerd volgens de anar-
chistische methode. Dat is de waarheiã en niet ariders. "

Ons leerde de ontwikkeling der vakbeweging na 1903, dat de eenheid
van de arbeiders, die den strijd tegen het ondernemerdom als klas-
senstrijd zien, niet zal worden verkregen over het iijk van het NAS.
Het geldt meer te letten op de zich wijzigende begrippen ten opzichte
van vakvereenigingsinrichting, hooge contributies, gesalarieerde
bestuurders, weerstandskas sen, beinvloeden der arbeidswetgeving,
op de kracht die de bij het NAS aangesloten bonden in dagen van
strijd vermogen-te ontwikkelen, de groote offervaardigheid, welkezij onderling betoonen en op grond daarvan toenadering te zoeken
dan wel om nog verder van ons af te stooten. En juist daeen van
striid bieden tot toenadering.

Communistisch Manifest, dat over de verhouding handelt der com-
munisten (sociaal-democraten) tot "de proletariërs in het algemeenf lo

wordt den communisten de plicht opgelegd
'top de verschillende trappen van ontwikkeling, die de strijd tus-
schen proletariaat en bourgeoisie doorloopt steeds het belang der
geheele beweging (te) vertegenwoordigen.

Dat is al we1 een oud recept, maar toch meenden wij dat in dit
opzicht weinig reden tot herzien bestond.

Onder de organisaties, die aan de Amsterdamsche stakers steun
verleenden troffen wij o. à. aani den Bond van minder Marineperso-
neel, welke geregeld vrij belangrÍjke bedragen aan het NAS afdroeg;
den AIg. Ned. Typografenbond; den Alg. Ned. Dienstbodenbond; den

bij het NVV aangesloten Ned. Foto-, Litho- en Chemigrafenbond; de
afdeelingen Rotterdam en Dordt van den Bond van Machinisten en
Stokers; de afdeelingen Amsterdam van den Typografenbond (zetters)
en den Nederl. Bond van Arbeiders in de Drankindustrie; de afdeelin-
gen den Helder en Amsterdam van den Bond van Onderwijzers; de
afdeeling den Haag van den Algemeen Nederl. Timmerliedenbond.
De Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel
stelde zich op haar jaarvergadering op het standpunt der Internationale
Transportarbeidersfederatien waarvan zij deel uitmaakt en sprak zich
ten gunste van steun aan alle stakende zeelieden uit. Het verzet tegen
het parool van het Vakverbond (= NVV, red.) en van de meerderheid
der SDAP bleek niet gering te wezen. Ook al getroostten de bij het
Nationaal Arbeids -Secretariaat aangesloten organisatie s zich zeet
aanzienlijke offers (dit in strijd met de mededeelingen daaromtrent in
de \¡akberveging (orgaan NVV, red.)) het aanzienlijk bedrag aan steun,
dat het NAS ten behoeve der stakers bijeenbracht (hetwelk over een
zelfde tijdsbesteko dat het 9 maal grootere NVV voor de Rotterdam-
mers f 91 00 inzameldeo meer dan24 duizend gulden bedroeg) is voor
geen gering deel afkomstig uit kringen, die de moderne vakbewegings-
beginselen en niet dÍe van het NAS onderschrijven.

Dat wij door onzen financieelen steun de "anarchistische" vakver-
eenigingsmethode zouden versterken, kan voor ons evenmin den door-
slag geven. Wij hebben hierboven al gewezen op de veranderende in-
zichten bij de z.g. anàTchisten. Door steun in dagen van strijd zullen
wij meer bijdragen tot de verbreiding onzer inzichten onder deze
arbeiders, dan door hen juist in den strijd van ons af te stooten.
Omdat wij als sociaai-democraat niet uitsluitend op het directe voor-
deel letten, daarom hadden wij van het Vakverbond (het NVV, red.)
een toenaderend, de eenheid bevorderend optreden verlangd bij deze
gunstige gelegenheid in plaats van afzijdigheid tijdenso en de uitingen
van vijandigheid na afloop van den strijd.
Bovendien meenen wij " zou het aan de vakorganisaties der arbeiders
ten goede zijn gekomene wanneer een zoo aller aandacht gespannen
houdende stakingsbeivegi.ng ten gunste der arbeiders eindigen kon.
En eenheid van optreden tusschen de arbeiders zou de kans op een
overrvinning niet weinig hebben bevorderd.

van de zijde der sDP was van den aanvang af gedaan, wat naar onze
meening sociaal-democratische plicht isn zij steunde zoowel de
Rotterdamsche als de Amsterdamsche zeeliéden. Door een later
besluit van het Partijbestuur werd de steun ook tot de in strijd zijnde
bootwerkers uitgebreid. zij zocht daardoor de strijders tot een een-
heid te verbinden, zonder, behalve in een enkei ariikel, in de ,Tri-
bunerr door v. Ravesteijn aan den afloop van den Rotteráamschen
strijd gewijd, ook maar één enkele concessie te doen aan de vakver-
eenigingsprinc ipen van de syndicalisten.
Toen het voorstel van wibaut (wibaut had als enige sDAp-er voor-
gesteld alle stakende zeelieden tzonder onderscheid van organisatie'
te steunen, red.) in het partijbestuur moest worden behanàeld was
de strijd der havenwerkers in Amsterdam reeds uitgebroken en 'Hetvolk" van 5 Juli gaf als één der motieven voor het afwijzend besluit
van het PB het uitbreken van de bootwerkersstaking aan I'die zooal
niet geheel, dan toch voor een groot deer een solidáriteitsstaking'
was. Dat schijnt in de oogen van dit college een misdaad te wezen.
verder gold nog de overweging.... dat het NAS precies hetzelfde
deed a1s het NWI omdat het Nvv een steunbeweging op touw zette
uitsluitend voor de volharding (Zeeliedenbond aangeslolen bij het
NVV, red.) en het NAS uitsluitend voor den Alg. ñed. Zeeiieden
-Bot9, daarom kon de SDAP geen zelfstandige steunbeweging voor
þgjdg! aanvangen, maaï moesten haar leden zich tot de ðndersteu-
ning van de volharding bepalenl In het trveede hoofdstuk van het
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In sterker mate nog dan door het Vakverbond is door de SDAP gezon-
digd met de houding, welke zíj in zake de Amsterdamsche staking
heeft aangenomen. Het is onjuist - wij zeiden het reeds - dat voor de
partij dezelfde overwegingen moesten gelden als voor de moderne
vakbeweging. Kon voor het standpunt, dat het Vakverbond reeds in
den aanvang had ingenomen nog worden aangevoerd: "het is een strijd
als ieder andere. Onze eigen menschen moeten worden verzorgd. ..
als dat voldoende is geschiedo dan valt er over de andere te praten"...
ditzelfde kon niet gelden voor de SDAP. Haar opvattingen inzake de
vakbeweging kunnen onvoorwaardelijk ten gunste der moderne richting
zijno wijl deze de arbeidersklasse in haar verweer tegen het kapita-
lisme het sterkst maakt. .. in dagen van strijd, vooral waar deze
veler aandacht gespannen houdt, heeft zij haar steun te verleenen
zoowel aan de modernen als aan de z.g. syndicalisten. Waar de lei-

trijd in Am-
sterdamo zijn uitbreiding tot andeie groepen, de toepassing der
besmetverklaring, de motieven ging krijgen voor zijn afzijdigheid,
die in den aanvang ontbraken, kon het voor de partij al minder houd-
baar worden geacht, dat zij ten opzichte van den materieelen steun
afwijzend bleef staan.

Door den omvang der staking, het optreden der overheid tegenover de
strijders kreeg de Amsterdamsche staking een groote politieke be-
teekenis. Onzin de uitspraako dat er die beteekenis kunstmatig aan is
gegeven; dat het "dramatische" van de situatie iets speciaal syndica-
listisch zolJ wezen; dat het syndicalisme in lliederen syndicalistischen
vakvereenigingstrijd" brengt 'reen ster:k naar voren tredend politiek
elemenfl'. Wanneer in Engeland de spoorwegarbeiders staken voor
lotsverbetering, dan krijgt die strijd een groote politieke beteekeniso
door den aard van het bedrijf a,lleen . . . de spoorwegarbeiders behoe-
ven volstrekt geen syndicalisten te zijn. Wanneer in Duitschland de
mijnindustrie wordt stopgezet door uitsluiting of staking, dan wordt
die strijd eveneens van groot publiek belang . ... zijn die Duitsche
mijnarbeiders daarom syndicalisten? De kwestie is dat het eene
bedrijf hiet gelijke waarde heeft voor het maatschappelijke leven als
het andere. 9000 diamantarbeiders kunnen staken weken lang zonder
dat het maatschappelijk leven buiten dat vak eenige stremming onder-
vindt" Laat de 1200 machinisten en leerlingmachinisten van de Staats-
spoor het werk stop zetten en onmiddellijk zal de overheid zich met
den strijd bemoeien en hem na een paar dagen reeds een groote
politieke beteekenis geven. Juist dat wordt te vaak vergeten: het
verschillend karakter van de bedrijven, dat vaak onderscheiden wijze
van strijd voeren noodzakelijk maakt. (Solidariteitstaking zaI in hel
transportbedrijf veel eer en veel vaker moeten worden toegepast dan
bijv. in het sigarenvak. )

In het vakblad van den Typografenbond van 24 Augustus lezen wij
daarover in een redactioneel artikel (de redacteur is, naar wij mee-
nen, sociaal-democraat) :

Het proletarisch gevoel komt in opstand a1s een arbeider, die
misilaat en daardìor in rs vijands macht valt, nog wordt gekapit-
teld en bespot.
Dat wekt geen liefde, maar haat.
Dat trekt niet nader, maar verwijdert"
Maar op de Reguliersgracht schijnt men dat niet te willen begrij-
pen.
En de vrienden van de Keizersgracht evenmin.
Ook van daaruit wordt averechtsche propaganda gemaakt'
Het stel artikelen wat nu na afloop der zeeliedenstaking in Het VoIk
over de jongste beweging ten beste gegeven wordto getuigt daar
weer van. óe laagste bourgeoisieknecht zou dit niet verbeteren
kunnen.
Maar mogelijk kennen die menschen de Nederlandsche arbeiders
beter dan wij.
Ons komen d" oaog"rroerde middelen om tot eenheid te geraken
echter aI heel vreemd voor.

partij van
Deze eisch komt voort uit de verouderde opvatting: de vakbeweging

heeft het economisch, de Partij het politiek terre in te bewerken. Dat

onder de ontwikkeling van het kaP italisme deze afpaling meer en meer

vervalt, het wordt door hen, die dergelij ke eischen stellenn niet be-

speurd. In dit opz icht naderen de NVV leiders ... de syndic alisten.

Het steunvoorstel-Wibaut werd ook door Kolthek afgewezen: "Niet de

SDAP behoort een steunbeweging te organiseren voor den vakstrijd,
maar de vakbeweging 2e11..." zoo werd de afwijzing door Kolthek

geformuleerd. De redactie van Het Volk schij nt bij voorbaat zich bij
deze degradatie der partij te willen neerleggen. Waarom zouden wij n
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technisch-organisatorische kwestie s ", de leiding van goede soc iaal-democraten - ter zake deskundigen niet aanvaarãen ? õat mag de partijniet doen, omdat zlj wat meer iã dan een organisatie, die op parle_
mentair politiek terrein de opdrachten van irét Nw uit te voeien heeft.De bedreiging met een breuk tusschen partij en moderne vakbewegingoals de eerste het wagen zou in een of ander conflict een van de modernevakbeweging afwijkend steunadvies te geven - deze bedreiging door
sociaal-democraten tegen hun partij gericht - mag haar niet afschrik-
ken van de vervurling van haar-plichtl In g"un enkät opziãht k"r, 

""r,vakverbond beslissen voor en namens deiociaal-democratie. wibautheeft reeds op het organisatorische bezwaar in Het weekblad gewezeno
dat het over-overgroote deel van de bij het vakverbond aangesloten
organisaties uit niet-partijgenooten bestaat. Maar ook vooihem wasdat de hoofdzaak niet.
De sociaal-democratische partijen hebben nog een andere taak dan deversterking der moderne vakbeweging alleen ãn met alle midderen.zij hebben de hoofden der arbeideis ie revorutioneereno van hen be-tluste strijders tegen het kapitalisme te maken. ook van de arbeiders,
{i9 nog in zoo grooten getale buiten de moderne vakbonden staan.
Afgezien van onze meening, dat de moderne vakbeweging niet wordt
gediend door een afstooting van de z.g. ana.rchistischä,-zõu zelfs eenversterking van de moderne bonden op oie wijze verkrég"no .,roo" on"zijn het directe voordeel, dat niet opweegt tegen het nad-eel velen nog
moe_ilijker toegankelijk te hebben gemaaÈt rroõ" onre sociaal-demo".u-
tische propaganda. De partij zal den buitensporigen eisch der leiders
van het vakverbond,hebben af te wijzen, òf weeräen stap nader zijn
gekomen tot een radicale hervormingspartiin die haar råvolutionair
karakter heeft afgezworen.

Slotwoord (red.)

Met deze stellingname had sneevliet zich ondermeer de woede op de
hals gehaald van Troelstra, de partijieider van de sDAp. Een woede
die nog versterkt werd door sneevliei's vooïnemen om lid te worden
van de SDP (mei 1912 meldde hij zich inderdaad aan).
In een vertrouwelijk schrijven probeerde Troelstra nog sneevliet op
"het rechte spoor" te zetten. Dat lukte niet. Daarna wãrd in "Het volk"
openlijk de suggestie gedaan dat sneevliet, als gesalarieerde in dienst
van de Nederlandsche vereeniging van spoor- 

"ir 
T"u-*.gpersoneel,

ontslagen diende te worden.
Na een aantal intern-organisatorische bestuurswisselingen binnen de
Nederlairdsche vereeniging, waarbij sneevliet rroelstrã later verweet
dat hij "met de vinger aanwees wie de mensen waren, die de leiding
zouden geven in zijn richting'r, werd sneevliet verder werken praktisch
onmogelijk gemaakt. Daarop nam hij zelf ontslag.
Niet voor de laatste keer was de reformistische arbeidersbeweging
erin geslaagd zich te ontdoen van een 'rluis in de pels". Een oppositio-
neel element dat de klassenstrijd niet wenste af te zweren, de ãrbei-
dersbewegÍng niet wenste te degraderen van krasseorganisätie tot

pressiegroep zonder meer, en zich zêker niet wenste neer te leggen
bij een steeds grotere nadruk op het'rparlementair" wegmoffelen van
sociale conflicten.

Overigens schonk het lidmaatschap van de SDP Sneevliet minder be-
vrediging dan hfj gehoopt had. Aan de ene kant was dat te wijten aan
het feit dat de SDP nog te eenzijdig kritisch was ten aanzien van de
SDAP. Aan de andere kant waakte het leidende driemanschap in de
SDP (Wijnkoop, Ceton en Van Ravesteyn) tegen "concurrentiet' van de
talentvolle Sneevliet. Rond de jaarwisseling 1912-13 meldde Sneevliet
zich weer aan bij de SDAP.
Sneevliet had nu grote moeilijkheden een betrekking te vinden om zijn
gezin (vrouw en twee kiaderen) te onderhouden. ITij vatte het plan op
naar Indonesië (toen: Nederlandsch Oost-Indië) te gaan. Daar kon hij
een baan krijgen bij het Soerabajaasch Handelsblad.
Kort daarop, aI in mei 1913, vertrok hij. Zijn vrouw en kinderen
bleven, voorlopig, alleen achter.
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Indonesië

Inleiding

In 1913 komt sneeviiet in Nederrands-Indië. Na een verbrijf bÍj hetsoerabajaas Handelsbrad wordt hij secretari" uu" äu' úãiiäetsrr"renigingte semarang'-. Hij treedt toe tot de redaktie van "De voihJrding,,, hetorgaan van de vereniging van spoor - en Tramweg personeel (vsTp) enslaagt er in voor de,Indiãche bevolking een strijdbare vakbond op tebouwen. In mei r-914 wordt op sneevriãtls initiatief de Indische sociaalDemocratische vereniging 1ßov¡ opgericht, een politieke organÍsatie,enerzijds gebaseerd op anti-koronial nationarisme, anderzijds op revo-lutionair-marxisme. in 
-191b verschijnt irHet vrije woorà], ars weekbladvan de ISDV, met Sneevliet als redakieur.

Door de lSDv-poritiek wordt de linkervreuger van de sarekat Isram -een nationalistische organisatie - vatbaar voor de ideeën van Sneevliet
c ' s.' , met als gevoþ dat veer berangrijke sl-afdeling"., à.,r""g""n tot depolitiek van de ISDV.

Na de Russische februari-revolutie van 1912 schrijft sneevliet voor hetdagblad "De Indiër" een rovend artikel, maar de oificie, van justitie
beschouwt het als opruiihg en laat het iot een proces komen. Na eenbriljante zelfverdediging wordt sneevriet in novembe r r9r7 vrijgespro-ken' Hij raakt door.het p-roces zijn baan bij de Handelsvereniging kwijt,maar treedt later bij de vsrp i¡ dienst ars vrijgesteta slcretaris.
In 191 7 scheidt de reformistische vleuget zichvan de ISDV af en watoverblijft !s 9en organisatie.'r"n uoo""i op revolutionaire standpuntenstaande Indiërs. De ISDv-activiteiten *oid"n 

"t"rt ,ìigãbieia, nieuwevakorganisaties opgericht en de ISDV verkrijgt veer aanhang onder hetlager personeel van reger en marine. onder"ãeze 
"-"tinãìgrreden gaatde overheid sneevliet als__een- steeds groter bedreiging van haar imperia-Iistische belangen zien. Het leidt ertãe dat op s ¿uîãå¡." 1918 hetbeveltot uitwijzing van sneevliet wordt bekend gemaakt. i" i"n""ri 191 9 vertrehij noodgedwongen uit het rand, waar hij d; basis had ä;i;cd voor eenrevolutionaire beweging, naaï l.{ederland. Maar met sieurr-tietts vertrekstort de beweging ni-et_ i¡r. Integendeer: onder reiding van Lekwame in-landers zoals Tan Mal.akka, SJmaoen, enz. neemt de beweging een grotevlucht en legt de grondsrag voor de bóvrijding en onaftrankelijkheid

van Indië.

lndonesië
Woordverkl,aring

Prin's Dipo Negoro

S.I.

Z.E.A
Poenale Sanctie -
Buitenbezittingen:

Sumatrars Westkust
Sumatrars Oostkust
Bataklanden
Minahassa
Ambon

Als Sneevliet in 1917 wordt beschuldigd van "haàtzaaien" volgens het
artikel 63a en 63bo vanwege ziin krantartikel "Zegeptaal" over de
Russiàche revolutie van 1gl-7, geefl hij in zijn negen uur durende ver-
dedigingsrede een uiteenzetting over o. a. rrDe Sociaal-democratische
taak in de Nederlandsch-Indische maatschappij".
Hier volgen enkele passages:

"En het verwi.jt tegen ons is juist, dat wij ons tot de onontwikkelde
massa richten; een ander verwijt, dat wij de volkseenheid in de In-
landsche maatschappij verstoren door onze klassenstrijdleer, waàr-
van wij ook voor den poiitieken strijd in Indië alle heil verwachten.
Om U heeren Rechters duidelijk te doen uitkomen, hoe absurd de

tweede beschutdiging van den heer Officier van Justitie is, zal ik hier
in het kort onze opvattingen over de ontwikkeling dezer landen en de

taak van de socialisten in Indië rveergeven, gelijk wij die zien.
De Indische sociaal-democratÍsche Vereeniging bezít nog geen progTam
van beginseleno doch het komt mij zeer waarschijnlijk voor, dat deze
vereeniging, dat een socialistische vereeniging, die werkelijk voor de

economische en politieke vrijmaking van de bevolking strijden wil , de
navolgende gedaehten in haar program zal moeten opnemen.
De sociaal-democratie ontleent haar hoop op de toekomst aan het feit,
dat ondanks de toenemende ellende en cle knechting van de proletariërs
en boerenmassa - die ook hier reeds zoo ruimschoots haar deel is
geworden - neen juist door die toenemende knechting deze vertrapte
massa eindelijk in verzet komtn in het begin spontaan, onberedeneerd
verzet, daarna tot het verzet in georganiseerden vorm. Ik heb U
reeds talrijke uitlatingen aangehaald ten bewijze van het feit, dat het
onberedeneerde verzet hier herhaaldelijk oplaaide. Maar daarnaast
heeft zich een begin gevormd van organisatieo het eenige, dat uit-
komst kan brengen voor de vertrapte mâssa. Somsn in een helder

15

aanvoerder in de Java-oorlog (1825 -1830) tegen
de Nederlandse overheerser.

Sarekat Islam

Zijne Edel Achtbare

Strafrecht tegen arbeiders
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oogenblik, erkennen ook de behartigers van het kapitaalbelang dat.
Zoo schreef de correspondent van de Javabode in het reeds eer ge-
noemde artikel over de staking op Soengei - Krio:

ttOnze correspondent gelooft tenslotte, dat er op de Oostkust dan
alleen een gezonder en billijker verhouding tusschen werkgever
en werknemer za\ kunnen ontstaan, wanneer de laatste groep en
met name de kontractarbeiders zich tot een machtigen bond ver-
eenigen. En in die richting wordt gewerkt. "

Het is dit georganiseerd verzet, dat wij hier willen bevorderen; de
vakactie, niet als actie van een kleine groep overheerschers, die hun
voorrechten willen behouden en vermeerderen zooals in Suikerbond,
Tabakkersbond, Leeraarsvereenigingn N. i. O. G. o Ingenieursvereeni-
ging, gedeeltelijk ook Boedi Oetomo, maar de vakactie van de groote
massa, waarvan het levenspeil beneden een menschelijk minimum is
neergedrukt. Wij weten wel, dat het kapitaal juist in zijn tropische
exploitatiegebieden, in zijn laatsten schuilhoek, waaruit het reusachtige
winsten hoopt te kunnen putten, noodig voor de bevestiging zlinet heer-
schappij, met groote feiheid zicln zalverzetlen tegen het opwekken van
den geest, die het in het kapitalistische Westen z6ózee'r bedreigt, dat
het soms meende voor zijn ondergang te staan. Ik weet \MeI, dat men
zich za\ beroepen op de onwetendheid van de massa, die uitbarstingen
van volkswoede zal kunnen veroorzaken en dat daardoor het leven der
overheerschers in gevaar zou kunnen komen. Maar dergelijke argu-
menten, uitingen van door kwaad geweten verontrust gemoedo ontslaan
ons niet van onzen socialistischen plicht. Wij wekken den haat en de
woede niet op, dat doet het kapitaal met zijn uitbuiting. Wij trachten
alleen het verzet te richten naar een doel, wij trachten het juist af te
houden van wilde onberedeneerde vernieling en verwoesting, wij trach-
ten het om te vormen tot bewusten strijdo die weet, rraarom het gaat.
En ik wist, dat ook hier de mogelijkheid van dien strijd bestond; was
de S.I. niet opgekomen als een spontane uiting der massa, als een
tastend zoeken naar uitkomst uit de hel, waarin de kapitalistische
heerschappij de massa had geworpen? .

Maar voor mijn betoog is het slechts van belang erop te wijzen, dat
die geest er was, en niet gebracht door ons tthaatzaaierstt, maar
r:eeds voordat wij hier voet aan land hadden gezet.
Het kapitalisme brengt niet alleen den ondergang, dien ik boven heb
geschetst, hcf kweekt ook ziin aioon dnndor avers zooals het Com-
munistisch Manifest het uitdrukte - in onze oogen de eenige recht-
vaardiging van het stelsel.
ttEn ik ging door met mijn aetie, ik moest doorgaan, want ik moest
- als sociaal demokraat - in elke organisatie trachten te wekken den

verzetsgeest, den geest, die actie wil voor de belangen der groote
massa.
ttZeker, de maatschappij is hier niet precies dezelfde, als in het
Westen. Maar mijn socialisme, dat geen dood dogma is, doch een
levende overtuiging, die mijn denken richting heeft gegeven, toont mij
den weg, hoe hier - in gewijzigde verhoudingen - dezelfde strijd tegen
het kapitaal gestreden moet worden.
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want noodig is die strijd hier, evenals daar; het kapitaal richtte hier
reeds verwoesting genoeg aan. En als de bevolking zich niet daartegen
te weer stelt, zal het in de toekomst nog erger woiden.
11lij de imperiaiistische uitbreiding van het kapitalisme naar onont-
wikkelde landen, heeft ook een rol gespeerd de vrees der heerschende
kiasse in Europa voor de toenemenãe macht der arbeidersklasse, die
steeds ernstiger haar heerschappij bedreigde.ltMaar voor die vreemde volkeien beteekeñt dat, evenals voor de
Europeesche arbeiders een toekomst van onpeilbaren jainmer. voor
de laatste beteekent het uitroeiing tot het g"iingu getai, dai noodigblijftvoor de directe diensten ten bate rratihet Éap-itaal, ook in de
tropen. De toenemende sterfteo afnemende gebooiten dô oorlog,
straks misschien het neerschieten van massars in revolutionair ver-zet, dat oplaaien moet, zullen dat mogelijk maken.
"En de vreemde rassen genieten de vóorkeur, omdat zij op nog ragerpeil kunnen worden neergedrukt dan waarop de massa dér arbeiders
in Europa thans staat.
'ro, er moet verzet komen tegen dat stelsel van de massa der verdruk-
ten op straffe van - de uitdrukking van Friedrich Engels geldt heden
meer letterlijk dan ooit - te verzinken tot den staat ian hät chineesche
koeliedom; strijd, gezamenlijk met de massa van het Europeesch
proletariaat tegen denzelfden vijand.
Het verzet zal komen.
want het imlerialisme speelt het voor zijn bestaan zoo gevaarrijke
spel, dat zijn macht berust op de verdediging door de uiigebuiten zelf.
Het kan daarom niet de hardeo naakteo onn"ibo.gen verdiukking toe-passen, het heeft een "volksvriendelijk'r masker noodig, waarmee het
de verdrukten overhaart hun leven te þeven in zijn belaäþ. Daarom
spreekt het van rechten naast plichtenn daarom werkt helt met leuzen
als zelfbestuur en schept het de schim van een volksvertegenwoordi-
gingo daarom gebruikt het de frazen van het vroegere opkãmende
liberalisme, daarbij door ver.worden sociarisbn [ehorpän, die zich
aan het kapitaalbelang verkochten.
wat toen_gemeend waso omdat toen de heerschers zelf niet wistenn
waartoe hun heerschappij zou leiden, omdat zij toen werkelijk dach-
tenn dat een harmonisch rijk van geluk en vrijtreid zou worden opge-
bouwdo is nu Leugen.
"De Ethiek der koloniale overheersching verhoudt zich tot het jeugdige
liberalisme van de opkomende bourgeoisie, als de valsche parelen en
briljanten, waarmee een afgeleefde grijsaard de gunst van èen ijdel
kind tracht te verwerven zich verhouden tot de stórmachtige liefdes-
verklaring van een jongen droomer.
De Ethiek van heden weet, waarheen het parlementaire stelsel voert,
weet hoe politieke str_ijd het aanzijn geef{ aan een organis atie tegen
haar bewind en zij wil het onmogelijkL probeeren.
zij past de ervaring van het westenn verkregen na tientarlen van jaqeno
toe op de opkomende beweging.
zij fuacht die direct te leiden naar het moeras, waarin een groot deelder Europeesche arbeiders na vele jaren omzweïven is tere-cht geko-
men en waaraan ten minste een deel - een snel groeiend deel - der
arbeÍders tijdens den oorlog is ontkomen.

Daarmee is onze taak als sociaaldemocraten gegeven; wij moeten
deze ethische pogingen hekampen met alle krachto die in ons is.
Zooals Kautsky heeft geschreven, wij moeten tegen den ethischen
levensleugen van het kapitalisme ingaan. Wij dienen, wat voor de
ethiek leugen moet zijn, tot waarheid te maken; wat de etltíek zegt,
moeten wij doen.
En dat wij dat doen, dat en niet anders, kan blijken uit een getuigenis
(...) van de heer Meyer Ranneft in het Koloniaal Tiìdschrift van
Februari 1-917 op blz. 17t:.' 

"alleen zii er hier op gewezen, dat logisch doorgedacht het
stelsel van Van Ðeventer leidt tot dat, hetwelk wordt i.ngenomen
door de Indische Sociaal Demokratische Vereeniging.
Alleen de Socialisten aanvaarden de volle consequentie van den
regel, dat niet een var buiten af werkende overheid, doch alleen
de belanghebbenden zelve hun eigen belang het best kunnen
behartigen'1.

Het verzet, dat de sociaaldemokratie overal gewekt heeft, dat wekken
wij ook hier. Door onze actie zallnet imperialistische doel, de knech-
ting der vreemde rassen en volken als voorwaarde voor het voort-
bestaan van het kapitalisme, niet worden bereikt.

Deze sociatistische strijd wordt door Laufenberg uitstekend geschetst
op de volgende wijze:

ItIn overeenstemming met de klassemaatschappij is ook onder de
heerschappij van het kapitalisme de staat de dictatuur der bezit-
tenden. . . .
De arbeidersklasse vertegenwoordigt tegenover de in den staat
tot uitdrukking gekomen klassewil der bourgeoisie den in de

organisatie belichaamden klassewil van het proletatiaal. Zij er-
kent in den staat de dictatuur der bourgeoisie om deze te bestrij-
den en te vervangen door de heerschappij van het proletaríaat.
De bourgeoisie, die door de revolutie tegen het feodalisme opkwam
en in haar geheele bestaan het principe der revolutie belichaamt,
ontkent het recht van het proletariaat op revolutie tegen het
kapitalisme. Terwijt ziizelf. niet leven kan, zonder haar eigen en
vreemde maatschappelijke verhoudiagen onophoudelijk te revolu-
tioneeren, belichaamt zij in de politiek het principe der reactie.
Zooals het proletariaat het maatschappelijk product van de revo-
lutionaire werkzaamheid van het kapitatisme is, moet het politiek
tegenover de reaktionaire bourgeoisie het principe der revolutie
belichamen . zooals de bourgeoisie het proletariaat het recht op

revolutie wil onthouden, zoo ontkent het proletariaat het bestaans-
recht der bourgeoisie".

tua, mijne Heeren Rechters, wij revolutionaire sociaaldemocraten
zijn, om met August Bebel te spreken, de doodsvijanden van de
bestaande maatschappelijke orde, wij zullen niet rusten, voor zij is
vervangen door het socialisme, door de productiewijze, die berust

19



op het gemeenschappelijk bezit der productiemiddelen ten bate der
geheele bevolking.
Maar Gij hebt U te houden aan de wetten; gij moogt geen I'propaganda
tegen de bestaande maatschappelijke ordei strartã";"u* *àftu' kunnen
niet z6ó openlijk den klassewil der heerschende klasse uitdrukken.
En het is dwaasheid mij te beschuldigen van het opzetten tot het pregenvan aansrag. Niet daardoor, maar door organisatie der verdruktemassa tegen het kapitalismeo willen wij ons doel bereiken.Tot zoover deze uiteenzettrns. Aanslagän komen op or" p.ogram nietvoor. wij verwachte¡ de vrijheid der ]avanen niet van ¿e geboorte
n","1-""ïlg¡ser, de reìhcarnatie van een Dipo Negoro. De vrijma_Krng der Javanen zien wij alreen als de_vruchtvan slrijd, van sterke,van revolutionairen geest vervurde, politieke en econo*i""rru organi'-satie der Javaansche boeren 

"r, "rbeid""s."volk van Javao de Russische revorutie houdt ook ressen in voor u.rr
.On-getwij fel d zeer gewichtige lessen.
I'Maar da! e9n openbaar Aãnklager deze methode tot de zijne maakt,het staatsbelang meent te moeten dienen door in een krantenartikelals het mijne een aanslag te zienn dat wordt bedenkelijk. weinigsoliede de staatsorde, die zichvôor zurke ,aanslage;'i ãoor middelharer gevangenis beveiligen moeto die doo'uu." iã"n"ìã!*n,, ernstigeschade zou kunnen ondervinden.J'Als voor de belangen-van het'kapitaal over den moed der Javanen vanh.et verleden mag worden g"*p.ok"no mag dan niet MoJvan verganetijden aan de Javanen van heden ten ïoorËeeld worden gà"i"ta rroo,
-!en gm g¡gggbela-n-gen te voeren strijd? is het 

"u"r,*Lãùãn 
van dienmoed een wandaad ? :

"En met welke becroeling hebt gij het tweede gedeeite geschreven?,r,heeft de Rechter Commissaris mij op 13 Junig""rìugã.

I'o-m de strijders in.de Indische beweging door het in Rusland gebeurdein hi¡n striid te sterken.
Ik heb mij slechts bepaald tot het constateeren van bepaalde misstan-den en rechteloosheid en daarmee tegelijk 

""rgugu,rl'i-*"t il. onderradicale politieke en economische vorksb"r"grirgiu"r"i", îu"rtoe delezers aan het slot van mijn beschouwing *oi¿"ñ opg"r"kt.,,
De Heer officier van Justitie speert het klaar in mi¡ä artiker nietsanders te zien dan opwekking tót haatzaaien" dan opzet tot aanslag.z.E.A. wil het zuivcr positieve karakter niet zien. De te dien opzichteafgelegde verklaringen passen hem nietn worden genegeerd. En toch,mijne heeren Rechters, ik verzeker het u opnieuir: he"t oordeer van destrafkamer te Semarang 

9p. l0 Juni uitgesprãkurro is juist. Mijn be_schouwing was sr.echts Èriiiet< op werkãti;t ten nåmei sãirreienae wan-toestandenn die hier-bestaan, verbonden aan een verheerlijking dergroote Russische volksbeweging, die in mij het Geroof in de einderijkeverlossing der Menschheid verfevendigde, ondanks de verschrikkin-gen van den wereldoorrog. (. . . . ) xrrtõk åm de 
"ãil"L"."ãing in deze

gewesten te versterken, in wier toekomst ik geloof ondanks alle in-
nerlijke zwakheid en ondanks gemis aan politieke karaktervastheid en
het noodzakelijke positief negativisme van veel leiders.

Mijne Heeren Rechters, ik meen dat ik mijn pleidooi voor vrijspraak
van het tweede ten laste getegde misdrijf beëindigen kan. . . .
Ik meen duidelijk te hebben aangetoond, dat de Officier voor mijn
geval dan ook ten eenemale in gebreke is gebleven aan te toonen, dat
ik tot den aanslag van art. 49 Stlafwetboek door middel van verspreid
drukwerk zou hebben opgezet.
Mijne Heereno de bestissing welke door U zal worden genomen, is van
zeer groote beteekenis zoowel voor de politieke beweging als voor
mijn persoon. Ik vraag U niet om voor verzachtende omstandigheden
in aanmerking te komen. Voor mijn eigen geweten ben ik onschuldig
en als zoodanig behoef ik geen clementie van Uw kant. Voor mijn
eigen geweten deed ik slechts mijn plicht. Wanneer de besiissing van
de Semarangsche Strafkamer van 30 Juni tot een volkomen vrijspraak
zal zljn r.'erduidelijkt en het Gouvernement zal worden belast met de

kosten van het geding, dat onder den invloed van de door mii beschre-
ven ophitsiag van buiten is ingezet, dan zullen de nadeelen, die ik
door de vervolging ondervond niet weggenomen zijn, doch dat is niet
in Uw macht. Gij zutt echtero mijne heeren, mij voor meerdere na-
deelige gevolgen hebben gevrijwaard, gij zult mij niet hebben prijs-
gegeven aan de zegenrijke invloeden van de Landsgevangenis, mij niet
te mijner beleering en bekeering hebben ààngewezen op den omvang
met den neerslag der huidige samenleving, wellicht voor een belang-
rijk deel slachtoffer van maatschappelijke verhoudingen, die tot mis-
dadigheid uitlokken, misdadigers kweeken. Ik vertrouw, dat waar
deze zaak reeds maanden lang hangende is, Uw beslissing spoedig zal
kunnen vallen. lt

De beslissing:

Sneevliet werd vrijgesproken maar werd eind 1918 uit Ned. Indië
verbannen.
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(Uit rrKlassenstrijd" 1926, blz. 17)

Het Klassenstr¡id-element in den bevrijdingsstrijd
der Indonesiërs
door H. SNEEVLIET

De revolutionnaire bewegingen in de verschillende koloniale en half-
koloniale landen, die zich in verschillende vormen vertoonen, maar
-allen een uitgesproken anti-imperialistisch karakter hebbeno staan in
het middelpunt aller aandacht. Vanaf Marokko tot aan Korea doen zij
in meerder of minder sterke mate van zich spreken en baren zij zoig
aan de kapitalistische regeeringenn die terecñt beseffen, dat de kapil
talistische ontwikkeling dezer groote en dikwijls volkrijí<e gebieden
val het allergrootste belang is voor de instandhouding van ñet kapita-
listisch stelsel. Naarmate het wererd-imperialisme in die gebieáen
het kapitalisme verder tot ontwikkeling heeft gebrachto spelen in die
beweging de door de kapitatistische penetratie getroffen massa's van
arbeiders en boeren een grootere rol.
De revolutionnair-nationalistische beweging had in china gedurende
langen tijd een hoofdzakelijk militair karakter, zooals de ópstand der
Rif-bewoners thans onder Abd-el-Krim zich hoofdzakeli¡k åts militair
verzet vertoont.
Naarmate in china tt kapitalistisch stelsel dieper doordrongo een
beduidende industrie in verschillende centra vân het groote land tot
ontwikkeling bracht, zijn de proletariërs dezer industrie-gebieden
van steeds grooter beteekenis geworden in den tegen het imperialisme
van verschillende staten gevoerden strijd"
In Indonesië ontwikkelde zich reeds een massale boeren- en arbeiders-
beweging vóór den wereldoorlog. De opkomst der groote organisatie
sarekat Islam dateert reeds van 1912. Daaraan was een puur nationa-
listische beweging voorafgegaan, hoofdzakelijk uitgaande van intellec-
tueelen. Ook in lrtdonesiê werkte de nederlaag der Russen in den
oorlog tegen Japan in nationalistischen zín. zij voerde tot de oprich-
ting der eerste politieke inlandsche organisatie, Boedi-oetomo, die
aanvankelijk een radicaal karakter had en zich voor de onafhankelijk-
heid van Indonesië uitsprak. Het was echter niet moeilijk voor de
koloniale regeering en voor de koloniale ethici, 

"un -aiig"nden in-
vloed uit te oefenen op deze organisatie, die háar politieËkarakter
prijsgaf en zich hoofdzakelijk met onderwijsaangelegenheden ging
bezig houden. De revolutionnaire erementen poogaeñvergeets .aii
verval tegen te gaan en gâven zich spoedig géwoñnen 

"urã" roepstem
der voormannen van de Indo-EuropeãschJvãreeniging Insulinde, om
met hen een níeuwe nationalistische propaganda .'rõoräu volkomen
onafhankelijkheid van Indonesië in te-zetteÁ, Deze propaganda, over
geheel Java gevoerd, sloeg ongetwijfeld in en de zich ònãer leiding
van Douwes Dekker en Tjipto Mangoenkoesomo vormende IndischJpartij dreef den gouverneur-generaal Idenburg tot het nemen van ver-
banningsbesluiten en tot een verbod dezer parti; . zij had, echter in

haar propaganda geen aanhang gekregen onder de arbeiders en boeren;
haar propaganda ging totaal over de hoofden der massa heen.

A. ONTWIKKELiNG VAN HET KAPITALISME IN INDONESII]

De hoofdoorzaak der massale ontwikkeling van Sarekat Islam in 1912
is natuurlijk te vinden in de snelle ontwikkeling der kapitalistische
productiewijze in Indonesië. Sedert 18?0 was het cultuur-stelsel defi-
nitief prijsgegeven en door de nieuwe agrarische wet de baan vrij ge-
maakt voor de kapitalistische ontwikkeling. De grondbeginselen dier
wet waren:

1e. geen inmenging in het grondbezit der Indonesiërs;
2e. bescherming van dit grondbezit tegen economisch sterkere

bevolkingsgroepen;
3e. bevordering der groote landbouwindustrie.

waar bij de doorvoering dezer agrarische wet dit laatste beginsel in
de praktijk doorslaggevend is geweest, hebben de Indonesi.ërs de volle
nadeelen van een zich snel-ontwikkelend ka,pitalisme aan den lijve on-
dervonden. Onbebouwde stukken grond werden op groote schaal in erf-
pacht uitgegeven, zoodat alleen op Java meer dan 500.000 hectaren en
op de buitenbezittingen 900.000 hectaren ter beschikking van den kapi-
talistischen g1ooten landbourv, de plantages, gesteld werden. Daaren-
boven komt de verhuur van gronden aan de bloeiende suikerindustrie.
Zij kon niet volstaan met de beschikking over onbeboulden grond.
Zii had behoefte aan vruchtbare velden, door de Javaansche boeren
voor den rijstbouw gebruikt. En zij verstond het zich in 12 provinciën
va¡ Java vast te zetten en de beschikking te krijgen over 158. 000

hectaren vruchtbaren grondn door huur verkregen. Bij de totstand-
koming dezer huurcontracten werd van de gelijkheid der beide par-
tijen uitgegaan.
De practijk van de doorvoering der agrarische wet van 1870 I'everde
de snelle ontwikkeling der verschiilende cultures op, waarnâast de

ontwikkeling der productie van olie en het delven van andere mineralen
het tempo der kapitalistische ontwikkeling bevorderden.
Het komt ons nuttig voor, de snelheid van dit tempo door eenigecijfers
toe te Lichten. De totale waarde van den import in Indonesië, die in
1906 de som van 234 millioen gulden bedroegn was in 1920 tot 131 0

miltioen gestegen; die voor den export over datzelfde tijdvak van 330

lot2268 millioen. De negen grootste banken in Indonesië, die in 1897
werkten met een kapitaal van 189.660.000 gulden, beschikten in l-921

over 828. 339. 000 gulden.
De productie van suiker bedroeg in de laatste jaren meer dan
1.800. 000 ton van 1000 K. G. ; de uitvoerwaarde der tabak in 1921:
91 miltioen gulden; de uitvoer der copra in dat iaar 87 millioen gul-
den, der daáruit in Indonesië gefabriceerde olie: 12 miliioen gulden;
de koffieuitvoer in 792L: 27 millioen gulden; die van kina: 26 millioen
gulden.
De ontwikkeling van de petroleumindustrie zou op zíchzelf stof voor
een artikel bieden. Onder doorvoering eener straffe concentratie werd
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bereikt, dat de productie, die in 1901: 433.000 ton bedroeg, in 1928gestegen was tot 2.982.000 ton. uit de tinproductie kwam in 192L eenhoeveelheid tin van 26.s00 tono met een wäarde van 39 millioen gur-
$e1, De kolenproductie liep van 1900 tot1922 op van 20z.7zo ton tot7.054.000 ton.
Inderdaad hodonesië is een rijk gebied. En ontzaggelijke mogelijkheden
van verdere ontwikkeling zijn nog voorhanden. o-p'hef desbetreffende
regeerings-bureau is aan waterkracht geregistreerd:
voor Java boo. ooo paardekrachten

" Sumatra . . .1.600.000 rr

" Celebes . . b00.000 rr
t' Borneo 400. 000 'lvan ondernemerszijde is door den ondernemersraad een berekeninggemaakt van belastbare winst uit de kapitalistische ondernemingen inIndonesië. Het spreektvanzerf, het woidt door den ondernemersraad

zelf erkend, dat bij deze berekening de cijfers aan den lagen kant
gehouden zijn. verwaarloosd werde¡ vennootschappen, wãarvan hetvolgestorte kapitaal kleiner is dan 1 0. 000 gulden ;^met'uitbreidingenna 1920 werd geen rekening gehouden; de gloote úeteekenis daarvan
voor de cultuur van rubber, oliepalmen en vezelgewassen wordt doorden ondernemersraad aangegevett. verrrer zi5n bîiten beschouwing
gebleven ,alle buiten Indië gevestigde" doch niet Nederlandsche ven-
nootschappen (b.v. Britsche, Japansche, Amerikaansche) die in Indië
buiten het bankbedrijf of de cultures een bedrijf uitoefenen',. Daarom
verhoogt de ondernemersraad zelfbet berekende bedrag van
390.000.000 belastbare winst tot 450.000.000; professðr Treubo aandien ondernemersraad verbonden, heeft in de dagbtadpers rret 

"i¡r".van 550. 000. 000 genoemd.
Zelfs in kapitalistische organen in Holland worden cijfers aangegeven,
die 100 pct. hooger gaan.
wij hebben hiermede,willen aantooneno dat een belangrijke ontwikke-
ling der kapitalistische productie heefi plaatsgevonaeî, aie uit den
aard der zaak een diepgaande inwerking heeft gehad op d" irriundsche
maatschappij.

INWERKING VAN HET KAPITALISME

Toen de moderne productie nog in haar beginstadium wasn is reeds
door verschillende burgerlijke elementen in Indonesië gewezen op de
noodlottige uitkomst dizer óntuikkeling voor de inlandsche samen-
leving. Het oud-Iid van den Raad van Iñdië, A. pruijs v.d. Hoeveno
schreef in 1894 in zijn boek "40 Jaren Indiéche Dienät":

I'Men heeft den Javaan zoolang als een onmondige behandeld, zoo
weinig is hij geoefend om sterk te zijn in een strijdn die komen
moet, dat hij in eigen land artijd iemands knecht óf þrooi moetzijn. Buiten de aristocratie en eenige landsdienaren vindt men nog
altijd maar eene klasse, Ievende van de hand in den tand. Een meér
welgestelde stand heeft zich nog niet kunnen vormen, daarentegen
heeft men in de laatste jaren een proletatiaat zien ont"t""no vroe-
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ger alleen op de hoofdplaatsen bekend. De landbouwer, de gogol,
de goede vaste kern van het volk uitmakende, ziet zlinbezit gedrukt
door de zwaarste diensten enz."

Zeven jaar later Mr. P. Brooshoofd in zijn "Ethische Koers":
t'Wat doen rvij voor den inlander? Het antwoord is kort en goed:
Wij duwen hem in den afgrond. Wij drijven hem in denzelfden poel
van ellende, die in de westersche maatschappij millioenen tot aan
den hals houdt omsloten: Uitbuiting van den man, die niets heeft
dan zijn arbeid door den bezitter van het kapitaalo d. i. van de
machttt.

Nog 1-1 jaar later, in 1912, kwam de bekende heer Mr. van Deventer
na een lange afwezigheid terug in IndonesiiS, dat hij in 1897 verliet en
zijn getuigenis luidde, dat hij den Javaan in dezelfde kommervolle
omstandigheden terugvond als toen hij ging.
Bloeiend kapitalisme in Indonesië. Verarming van den boer op groote
schaal. Herhaaldelijk commissies van onderzoek naar de "welvaârt"
der inlandsche bevolking, welke commissies steeds weer voor den
dag komen met vernietigende uitkomsten. Uitbreiding van het prole-
tariaat, dat onder de slechtst denkbare voorwaarden zijn arbeids-
kracht levert. De bloeiende tabakscultuur van Deli werkt tot op van-
daag den dag nog steeds met contractslaven, die onder de poenale
sanctie vallen. En ondanks dien snellen bloei van het kapitalisme,
geen inlandsche bourgeoisie, geen - zooals Pruys v"d. Hoeven het
noemde - ivelgestelde stand. De verderzienden onder de Europeesche
elementen maken zich over dit verschijnsel bezorgd. In het voorloopig
verslag der koloniale begrooting voor 1926 wordt verwezen naar een

uitspraak van den president der Javasche Bank, voorkomende in het
verslag over t924/25, welke uitspraak luidt:

"vanuit den landbouw en de bevolkingscultures zullen als ik mij
niet ten zeerste bedrieg eventueel de economische leiders moeten
komen. En het is de vrãag, die natuurlijk in dit verslag niet be-
antwoord kan worden, of op het hier bedoelde terrein geen plaats
is voor grootere en krachtiger overheidsbemoeiÌhgen dan thans
valt te constateeren en of niet tusschen den vooruitgang op dit
terrein en dien op de overige gebieden, waar de ontwikkeling van
de bevolking wordt nagestreefd, een onevenredigheid dreigt te ont-
staân, wekè onmiskenbare gevaren voor vooruitgang en rust
medebrengt".

In één dezer dagen uitgekomen geschrift van Dr. D.J. Hulshoff Pol
Sr., dat zich mãt deze gevaren bezig houdt en naar oplossing zoekl,
vináen wij een zijdelingãche erkenning van het ontbreken eener volks-
groep in indonesið, diã direct van de bloeiende kapitalistische ontwik-
keling profiteert. Hij, die het "Ik zal handhaven" bereiken wil, door
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op andere wijze te profiteeren van den voorhanden ouden adel in Indo_nesië dan in het tegenwoordige bestuursstelsel geschiedt, hij die denouden luister van dien ader hérstellen wil en doãr surtans *il"gu"-ren, is modern genoegom daarbij den practischen raad te geven dezedragers van het gezag direct te interesseeren in de kapitaristÍsche
ondernemingen.
wij benoeven hier in dit verband niet in bijzonderheden af te dalen omte bewijzen, dat ondanks den rijkdom van Indonesië verrvaarrozing dervolksbelangen plaats vindt op ieder gebied.
Het snel ontwikkerend kapitarisme gãr n"t aanzijn van de breede volks_beweging, die onder den naam sarJkat Isram in 1912 ontstond in hetgrootste deel van Java. welk karakter droeg deze bewegi"g z ona"r,L"haar naam, was zij niet in de eerste praats een godsdienstige bewe-ging. De op den voorgrond tredende pu".orrunn dã propagandisten dierbeweging bewezen, d,at zeer verschirìende factoren- r,"i-ãpt""a"n dezervolksbeweging bepaalden. wij herinneren ons den hoofdleider RadenMas Tjokroaminoto den eersien maar in zijn woning ontmoet te hebben,studeerend in pr. euacks irpersonen en stärsels",îrijrnnu", zoekendnaar een theoretischen ondergrond en een practisåtr ptogra* voor debeweging. Dit eene staat vast-, dat wij met een zóó massaal ontwakender Javanen te doen hadden, dat de kieine Europeesche samenrevingin Indonesiö van schrik vervurd was en op de onzinnig"t" g;*"Idmaat-
regelen aandrong. Maar ook dat uit Europeesche kriñgen îeoordeerin-
gen werden uitgesproken, die de politiek-economische" beteekenis dierbeweging duidelij k aangaven. Hetffi nl--n u' g, Gon g _grijp, die het eerst sarekat Islam vergeleek met de È"gLGLh" arbei_dersbeweging van het begin der vorigJeeuw. Nationaris=tischeo gods-dienstige elementen kwamen tot uitiñg in het optreaenvan saretatIslam, doch bovenal politiek-economi-sche: de 

^massa 
vuràr-endeboeren, de proletariërs van de steden gingen riãn f*g"n ¿u uitbuitingverzetten.

distisch optreden of niet? Politieke partij of studieclub? Zij besloot
a1s politieke partij op te treden, zich eenerzijds bezíg te houden met
het organiseeren van vakbonden, om op die wijze het proletarische
element in de volksbeweging tot een aaneengesloten optreden te bren-
gen. Anderzijds tot het aanknoopen van vriendschappelijke betrekkin-
gen zoowel met de Sarekat Islam a1s met hetgeen er overgebleven was
val de vervolgde Indische Partij. Met het opnemen voor de vrijheid
van woord en schrift, voor de vervolgde inlandsche iournalisten werd
er naar gestreefd het vertrouwen der Indonesische volksbeweging te
winnen, om daardoor de uitwerking der regeeringspropaganda onder
de leiders van Sarekat Islam tot nul terug te brengen. Het bleek niet
mogelijk met de resten der Indische Partij tot een perma-nent kame-
raadschappelijk samenwerken te komen. Deze loch zagen een gevaar
in de socialistische propagandao in het naar voren brengen der klas-
senstrijdgedachte. Daarenboven stelden zij hun nationalisme tegenover
het internationalisme der socialisten, hoewel de laatsten uitdrukkeiijk
in het program der I. S. D. V. vastlegden, dat de onafhankelijkheid van
Indonesiij a1s één der voornaamste doeleinden van haar optreden moest
worden beschouwd.
Twee factoren werkten er toe mede, dat ondanks haat aanvankelijk
overwegend Europeesch karakter de I. S.D.V. er in slaagde uitge-
sproken anti-kapitalistische socialistische tendenzen te brengen in het
werk van Sarekat Islam. De klassenstrijd in Indonesië is de strijd
tegen 1t vreernde kapitalisme, omdat een Indonesische bourgeoisie
ontbreekt" Het is de strijd tegen Hollandsch en ander buitenlandsch
kapitalisme, Tegelijkertijd de strijd tegen de vreemde regeeringo die
ãüidelflãß z aakwaarne emster der kapitalis tische be langen optreedt.
In practische strijdvragen (b.v. de geruchtmakende campagne tegen
Indië Weerbaar) kwam de I. S. D. V. zeer duidelijk op voor de belangen
der I¡rdonesische volksmassa. En hoewel de regeering er i.n geslaagd
was - met medewerking van verschillende koloniaal-ethische elemen-
ten - een groot deel der leiders van Sarekat Islam te brengen tot
ondersteuning der beweging (Indië Weerbaar), teekende zichhel voor-
handen zija van een sterken linkervleugel in Sarekat Islam af, geleid
door elementen, die zoowel in de propaganda der I. S. D. V. , als in de
vakbewegingspropâganda naar voren kwamen. Ging de nationalistische
propaganda der Indische Partij (na haar ontbinding weer de vereeni-
ging Insulinde) over de hoofden der massa heen, de I.S.D.V. hield
zich met alle belangrijke practische vraagstukken bezig, waarin het
mogelijk was de Sarekat Islam te benaderen,, te beihvloeden, van

duidelijker revolutionnaire begrippen te doordringen.
Er was natuurlijk in de lectuur der 2e Internationale maar zeer weinig
te vinden, dat het trekken van richtlijnen vergemakkelijkte. Doch des-
niettegenstaande waren aanrvijzingen voorhanden, zoowel in werken
van Kãutsky als van Radek en Rosa Luxemburg, die aan de meerder-
heid van de I. S, D. V. argumenten leverden iedere poging af te wijzen'
van reformistische zijde ondernomen, om van de I. s. D. v. niet veel
meer dan een studieclub te maken. Tegen alle waarschuwingen der
reformisten in, die zichverzetten tegen directe Maleische propaganda,

SOCIALISTISCHE BEINVLOEDING VAN SAREKAT ISLAM

De Gouverneur-Generaar ldenburg begreep zeer goedo dat hij metsarekat Islam niet op dezerfde wi¡ze kon omspringen ärs met de in
hoofdz aak uit Indo-Europeanen bestaande Indische" pu"li: . 

- 

Hi: hield erniet van met vuur te speren. Hij behoorde tot de koloniaie ethische
elementen, waaronder zoower christelijken o katholiken a1s vrij zinni-gen- en sociaaldemocraten te vinden zijn. Zijn politiek was er opgericht de_ teiding van de sarekat Islam te winnen voor gematigd op-treden, afbouw der demonstratieve actieso die zoower iîr de suiker-streken als in de steden aan de orde van de dag waren. Gepoogd werd
hetzelfde succes te bereiken, wat vroeger met Boedi Oetomo was
behaald.
pe1 

-qroen 
Europeesche socialisten van verschillende nuanceering, diein 1914 er toe kwamen zich ars Indische sociaar-democratische ver-eeniging te constitueeren, bij werke groep zich enkere Javaansche ere-

menten aansloten, werd arlereerst gesterd voor de vraagi propagan-
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werd met behulp der Javaansche elementenn toegetreden tot de I.s.D.v,zoowel in de poritieke propaganda als in het r""Ë d"" ,.atnuewegingsteeds meer aandacht gesòhónken aan aer" p.opag;;;u. 
-'

INVLOED DER RUSSISCHE REVOLUTIE EN DER
3e INTERNATIONALE

Indonesië is ver van Rusrand. voorar in den oorlogstijd was de infor-matie over de ontwikkering der Russische revorutå 
"ån 

Februari totOctober tg77 zeex g_ebrekkig. Desniettegenstaande maakte de Russischrrevolutie direct na Februari een berangrlSk aeet 
"it u"n ãu propaganda,die door de I.s.D.v. werd gevoerd. Dã koloniale autoriteiten droegener toe bij, dat deze propaganaa tot de massa doordrong. En het wasonmiske¡baar, dat in sarekat Isram door deze ptopug;ndu de linker-vleugel beduidend y:rq "9rg!erkr.. op tret congres,'ã;;;;"r" bewegingin.1.91 8 gehoudeno bleek de linkervleugel een domineerenden invloeduit te oefenen. De argemeene toestand'in rndonesië was buitengewoonongunstig. Enorme moeitijkheden deden zich op net geiliáã der voed-selvoorz ienin g vo o.r. 

_T_e 
g_elij ke rtijd maakte het k o10n"ia1e kapitaiismeenorme winsten- De I.s.D.v. had de leiding rrun s"t"tã1 islam tot

:e: gem-eenschappelijk optreden opgestuwd en met haar den eisch vaninkrimping van het prantgebied dei äuikerird;ski; 
"ãrg"rrìu"r. In hetprogram der s. I. rverd de bestrijding van het lzondig 

-k'apitarisme,'

ais,doel aangegeven. 
-Het begins"i u"ä ¿en t<tassenstr-r¡à*i,urr.te doorin de volksbeweging der Indonesiiirs. En hoewel 

"" igig, toen degrootste moeilijkheden door de'regeering overwonn.n *rro"n 
"r,bovendien zekere concessies *"""ä gedaan aan de door de Indonesischeproletariërs gestelde eischen o moeÍl'iii<treoen zijn o"t"t-* tusschenden linkervleugel van sarekat Isram 

"n 
a" t"iairrg J;;-b;"ging, dieten slotte ten gevolge hadden, dat de revolutionn"aire elàmen'te;;;;ã",uitgesloten in het congres van Madijoen van 7922, is desondanks hetbeginsel van den klassenstrijd steeds dieper d""r.:g;;;;;n ir, ¿" tr,-done s ische volksbeweging.

De regeering, die in haai vervolging der revolutionnaire elementen,het stelset toepaste e3 to_t op rr"nãr"! den dag i""o*i,-"- de meestop den voorgrond tredenden uit de bJweging ðn uii tret land te verwij -der^en, de regeering, die daarmede rratuntti;t nastreefde de bewegingzelf weer in de door haar gewenschte banen te leiden, kon ten slotteniet.verhindereno dateenerzijds de praktijken 
"; h;i tufituti"-" a"noodz ake lijkhe id van den onverzoen ri¡ken Ëlas senstrij ¿ stãas sterkerbelichtten en anderzijds dat de propaþanda sedert huåt ãftr"rrtingdoor de 3e Internationale onder de ar"beiders en boeren der kolonialeen half-kol0niare landen gevoerd, voorkwamo dat de Indonesische

volksbeweging haar koers zou wijzigen.
Er is natuurlijk een sterke wisseiwãrking voorhanden tusschen de invorm verschillende, doch in wezen met elkaar overeenstemmende
bewegingen, die zich onder de gekreurde volkeren ontwikkerd hebbenen die door de 3e Internationalã in verband met elkander worden ge-bracht. In her centrum der Russische revorutie komen vertegenwoor-
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digers dier revolutionnaire bewegingen met elkander in contact. Zii
bespreken de opgedane ervaringen. En de leiding der 3e Internationale
heeft geen oogenblik haar aandacht onttrokken aan de bevordering dier
revolutionnaire bewegingen. Inte gendeel o naarma-te duidelijker bleek,
dat het proletatiaat der oude ka-pitalistische landen slechts in uiterst
langzaam tempo voorwaarts schrijdt op den rveg der sociale revolutieo
kwam de verzetbeweging der koloniale en half-koloniale landen steeds
meer in het centrum van de aandacht. Ook in deze bewegingen gaat de
ontwikkeU.ng niet langs een rechte lijn. Terwijl een paar jaar terug
de massaberveging in Britsch-Indiij onder leiding van den Mahatma
Gandhi een direct gevaar dreigde te worden voor de Britsche over-
heersching, is er thans een ernstige inzinking en het zwaartepunt van
het verzet der koloniale en half-koloniale volkeren volkomen naar
China verplaatst. Van hoe groote waarde de leiding der 3e Internatio-
nale die Chineesche beweging acht, blijkt wel uit de duidelijke uit-
spraak van Sinovjef, naar aanleiding van de groote stakingen in het
midden van het vorige jaar:

"Op het oogenblik, dat de Chineesche arbeiders van gematigde
economische eischen overgaan tot het parool "weg met de imperia-
listenrr, worden zij de belangrijkste f actor der proletarische
wereld-revolutie".

Duidelijke richtlijnen voor de versehillende koloniale landen worden
van uit Moskou uÍtgegeven, waarmede de kans op ernstige fouten be-
langrijk wordt verminderd. Er is geen macht ter wereld in staat de
middelen uit te denken, die verhindereno dat de koloniale bewegingen
zich de voorlichting ten nutte maken, vanuit het centrum der wereld*
revolutie gegeven.
Onder den invloed der 3e Internationalen zette zich de I.S.D"V. na het
congres van 1920 om in een communistische partij, die zoowel op Java
als op de buitenbezittingen woekert met de voorhanden krachten, om
de macht der arbeiders- en boerenbeweging als een bewuste anti-
imperialisti.sche macht te versterken. Het hierboven beschreven werk
voor de ontwikkeling eener l¡donesische vakbeweging is over geheel
Indonesië voortgezet. Bureaucra-ten van het I. V. V. zullen ongetwijfeld
i¡ staat zijn heel wat gegronde aanmerkingen te maken op tekort-
komingen in het functioneeren dier organisaties. Hun optreden maakt
geen indruk op de volksbeweging in de koloniale en half-koloniale lan-
den. Hun reformisme heeft geen vat op de proletarische massa's, die
de uitbuiting in de felste vormen beleven. Dat de communistische ele-
menten in Indonesie actief zijn in den strijd tegen het kapitalisme,
bewijzen de talrijke stakingen, die in de meest verschillende deelen
van Indonesië voorkomen en dat die stakingen indruk maken op de
Europeesche samenleving in Indonesië toonen de talrijke vervolgingen
aan, waarvan de leiders der stakingsbeweging het slachtoffer zijn.
Daarnaast vervult de communistische beweging in Indonesië de taak om
ook in de dessa's de boerenbevolking tot verzet tegen het imperialisme
en tegen de koloniale overheersching te brengen. Gedetailleerde infor-
matie over de propaganda onder de boeren is op deze plaats overbodig
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eenvoudige reden, dat de dagbradpers in voortdurend nieuweberichten de activiteit onzer kameiaden ginds ¿emonstreãrt.

Wij t¡gþUen^ erop gewezen, dat de innerlijie strijd in Sarekat Islamgeleid heeft tot een splijting d,ezer beweging n íSZZ, De onder com_munistischen invloed staande linkervleugel heeft de sarekat Rajat ge-sticht, waarmede het gevaar ontstond van ernstige wederzijdsche -
krachtsverspilling der 2 deeren van de Indonesisõhe vorksbeweging.Duidelijk is door de Be Internationare te kennen g"g*"u;,-ãat een een-heidsfront moest worden tot stand gebracht tussãhãn die beide deelen,die, .sociaal gesproken, geheer uitäezelfde elementen bestaan. Hetzijn buitenlandsche gebeurtenissen, die het herstel aer verninoingsterk in de hand werken. Z-ij befenón grooter invloed uit dan de per-soonlijke tegenstellingen, die zich in ãen sh^ijd tusschen sarekat Rajaten sarekat Islam ontwikkeld hebben. Gebeurtenissen in china, in Tur-ktj.9l il Marokko, brengen de leiding van Sarekat Islam er toe zichsolidair te verklaren o19t het anti-iñrperiaristisch verzet, dat zich indeze lalden vertoont._ zij kent geen wäarde toe aan het verkrijgen vanrechtspersoonlijkheid van den kãnt der regeering. Het revolutionnaire

element dringt in haar propaganda weer dùiderijñer naar voren. Enhoewel in die propaganda volfens de berichten van den raatsten tijd,het religieuze element van grooter beteekenis i" g"*år¿.", zijn wij
9r v-an overtuigd, dat onze Indonesische kameradõn alereérst hetEenheidsfront en daarna het herstel der Eenheid in de Indonesische
volksbeweging zullen weten tot stand te brengen.
De medewerking der 3e Internationale zd dilproces bespoedigen endaarmede zal de beweging aanmerkerijk aan kiacht winnån. zíj zar eenzuiuere anti-imperialistische beweging zijn en blijven. zij zar zich
op de volkomen onafhankelijkheid vãn indonesië bli;ven richten. zij zal
den klassenstrijd tegen het kapitalisme in Indonesiå door *ioo"l -ru'
een zich versterkende vakbeweging blijven voeren. zij zar het verband
met soortgelijke bewegingen in andere koloniën ondanËs alle moeilijk-
heden handhaven. zii, die Indonesische vorksbew"ci"t; i"i.."a.-
langrijke rol blijven vervullen in den grooten striSã dõår de volkerender koloniale en half-koloniale gebiedðn gevoerd én daarmede groote
diensten aan de totstandkomingãer proletarische wereld-revolutie
bewijzen.

van de burgerlijke koloniale ethiek gegaan, hebben zij ktítiek uítge-
oefend op wantoestanden en gewelddaden op overeenkomstige wijze als
door radjkalen elementen uit het burgerlijke kamp of christelijk-
ethÍsche politici is geschied.

In het internationale congres van Stuttgart, dat in 1907 gehouden is, is
tusschen marxisten en reformisten over de gedragslijn der sociaal-
democratie gedebatteerd. Enkele theoretici van den linkervleugel der
sociaal-democratie hebben vóór den oorlog op de mogelijkheid van
samenwerking tusschen het strijdende proletatiaat van het Westen en
de opkornende verzetsbeweging in koloniale gebieden gewezen" Zíi
hebben bovendien de fatale uitkomsten van het imperialisme voor de
bevolking der koloniale gebieden gesignaleerd en met bepaalde voor-
beelden gedemonstreerd.

Daarbij bleef het tot de wereldoorlog uitbrak, die internationaal tot
een zondeval voor de sociaal -democratie is geworden en de onvol-
doende rijpheid van het Westersche proletariaat voor het voeren van
eigen strijd tegen de bezittende klasse heeft aangetoond.

Gedurende de jaren van den wereldoorlog teekende het proces van de
ontwaking van het Oosten zich scherper af dan daarvoor.

De snelle ontwikkeling der kapitalistische productiewijze in verschil-
lende van die gebieden tastten de daar bestaande maatschappelijke
verhoudingen aan, bevorderden de verandering van de geestesgesteld-
heid bij de gekleurde volkeren; tegen het eind van den wereldoorlog
opende de zegevierende Russisshe revolutie nÍeuwe verre perspectie-
ven voor de radikale elementen uit de volksbeweging.

De omstandigheden hebben ertoe geleidn dat speciaal in Indonesië de
propaganda van de socialistische opvattingen van den klassenstrijd
het eerst in nauwer contact kwam met de volksbeweging in dat koloni-
aal gebied. De merkwaardige massale ontwikkeling van Sarekat Islam
als een breede volksbeweging, die duidelijk het directe resultaat was
van de ingrijpende veranderingen in de Indonesische maatschappij,
bewerkt door het snel groeiende kapitalisme, trok de aandacht van een
klein aantal Hollandsche socialisten, die zich op Java bevonden en die
zich na onderlinge discussie in meerderheid uitspraken voor het enten
va¡ de klassenstrijdgedachte op de volksbeweging.

Terwijl in die dagen de tegenwoordige specialiteit van de SD;\P Stokvis
ten stelligste ontkende dat op den grondslag van de klassenstrijdleer
strijdorganisaties van Indonesiijr s ontwikkeld zouden kunnen worden,
gaf de piakti¡k van de kleine doch actieve Indische Sociaal-Demokra-
tische Vereniging, waaruit later de Kommunistische Partij van Indo-
nesië is ontstaan, d.ezen aanhanger van de burgerlijke koloniale ethiek
volkomen ongelijk.

Als het waar was, dat het zich ontwikkel.ende kapitalisme zijn eigen
doodgravers voortbrengt, dan was het ook waar, dat de groei van het
kapitalisme in Indonesië reeds een breede groep van zuiver en half-
proletarische elementen had doen ontstaan, die tot proletarische or-
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{ut i" een feit, dat gedurende het bestaan van de 2e rnternationale
slecht-s geringe aandacht geschonken werd aan de taak der westersche
arbeidersbeweging op het terrein der koloniale politiek. In de sociaal-democratische literatuur nam het koloniale probleem slechts een be-perkte plaats in. voor zoover sociaal-democratische vorksvertegen-
woordige-rs in de parlementen van de randen met koroniënbezit prak-tisch te doen kregen met koloniale aangelegenheden, zijn zt1 op Ae ti¡n
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gânisatie gebracht konden worden en een eigen praats in den bevrij-dingsstrijd der hrdone sische volksbeweging konden innemen.
De leiders van de I's.D.y. moesten bij Jrun werk nieuwe wegen zoeken.Zij gevoelden zich voor het -"""""a"år verwam ;;i"g;"n, die inhet stuttgarter congres der 2e Internationale op grond van hun mar-xistische levensoÞvatting stetíng h.ãã"n genomen tegen het zendings_werk, dar sociaat_demoõrabn ,õ" goà¿ 

"i" b";;;;ii¡?ä,ir,i"i t"r,aanzien van de koloniën zouden _oJtu'vervullen. Zij begrepen, datondanks het internationaristiscr, È""å1i", van den kraäseriJri;d doorde proletarische beweging in de kol0niale landen jegens het opkomendenationalisme een andei slandpunt -oå.t worden ingenomen dan in dekapitalistische staten van het Westen-
zij ontwierpen een beginselprogïam voor de I.s.D.v. in overeen_stem.ling met her poliieke *"rk, áat door h;;i;";gä';är"n *""verricht en dat in 

1terkg..mate de"vijandigheid van de Europeesehegemeenschap in Indonesië en van de"koroiú" *;;h,i"ä;ä gewekthad. Deze proeve van een beginsetverLfrrirrg dãô;;;Jå;n is in'rHet Proces sneevlietf r, dat ín NorreÁ¡er rgLT te semarang werd uit-gegeven, schetste de gevorgen van de kapitaristiscte ont ii.t etingvoor de Indone sische.maatslchappi: en karakteris"""¿ã ir"iopkomendeverzet uit de rndonesische nevoii<ing. Het verbard t*;;-t; den strijdtegen het kapÍtalisme ars zood_anig Ë" ãu" strijd voor nationare bevrij-ding is in dit ontwerp-beginsetver'tctaring gelegd.
In deze beginserverkraring waren de verschilende elementen aanwezig:de strijd tegen de kapitaliãtiscrre uii¡uitins, di9 tãs"riii;ã;ii¿ de strijdvoor nationare bevrijding is, de overeenstãmminþi#rãi#gen tus_schen het onderdrukte piole"taríaaf en ãe on¿e"drukte massâ van kolo-niale boeren, de verbinding van den bevri3ding""tri¡a ilË; oostenmet den,strijd voor het sociarisme in het w"i"n, ,,i"il." ãiå*"nt"nhet revolutionaire karakter u"o áã il-s.-ò. v. bepaalden en werke haarin staat stelden een veer reeieler conta-ct te verkrijgen met de Indone_sische volksbeweging dan het aan ¿e ,itn afzonderende reformistenval de tegenwoordige I. S.D. p. ooit g"l,rkt i..

Toen in het congres van de 3e Internationare van 1920 de stellingenvan Lenin tot grondslag voor de discussie over de koroniare kwestiedienden, verkregen de in den p""t ii"àrr.tt strijd van Indonesië aanwe-.zige grondgedachten een veel Èetere theoretisôhe uitdrukking.
Vergeleken bij het zeer belangrijke werk, dat door dit congres inzakehet koloniale vraasstut is veåictrt, -rL." de stellingeno die op hetkoloniare c-ongresãer s.D.A.p. tltr""lrgso) zijn vastgesterd eenmagere indruk en het doet dan ook potsieriijk aån - tãrn"r¿ met hetvastgestelde beginserprogram 

_over^pionierswerk te iroo"Ln spret en
_11^dit,kg,loniale congres ãelf als een eenige gebeurtenis te hoorenvoorstellen. .

(Dit artikei van sneevriet is overgenomen uit het maandbladI'De Nieuwe Wegrl van 1g80, btz. îg.
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Proeve eener beginselverklaring
van de I.SJD.V.

De ma-atschapperijke ontwikkering heeft geleid tot een vorm vair hetkapitalisrne in de verst gevorderãe landðn, *ur"u¡-irui-tä"e1 aanprodukten der zware industrieën - zerf g.ót.na..is' froaîr.ti.*idderen _dwlngt tot uitbreiding van de kapitaliJiJcne proo-ut<ti"r¡)ã orr",steedg meerdere gebieden, die zich nog bevinden in het tiioperk derproduktie voor eigen gebruik, ,ung.-r.rlã o..r ãL"roñ;";warenru'.
Deze-ontwikkeling heeft het karakter van de koroniale overheerschingvan Nederlandsch-Indië gewij zigd.
De vroegere grondslag, om uit de inheemsche maatschappijo met be_houd van de daar heerschende pro.duktiewijze, zooveer mogelijk voor-deelen te haren voor den Holtandschen staat (kurtuurstetsei¡ is gelei-deljjk vervangen d9o1 het strevenn dit tand tot een bron van winst temaken voor_de kapitaristische klaåsen van verschiliende randen, arler_eerst voor de Nederlan$sghe bourgeoisie, met b"h;lp ;;;ìndustrie,die om winst door partikulier"r, gär"rr"n wordt.
Deze kapitalistische industrie, technisch door toepassing van de meestmoderne machines en ekonomisch door samenwerking met de grootstebanken op één lijn staande met industrieën in de verst ontwikkerdelanden, heeft zich in haar funktie, om produkten te reveren voor dervereldmarkt, terrein veroverd naast de bestaande rntandscrre, agra-rische_ huishoudiag, die grootendeeis in de behoeften va,n de massader inheemsche bevolking bti¡tt voorzien.
wel zijn het inheemsche inouitriëIe bedrijfsleven, de visserij en dehuis industrie, mede,door invoer va-n goedi<oop" 

"on"uttã"tende arti-kelen uit andere randen, bijna geheer îernietigd, en heeft ãaarnaastd" *g l.y-r*ernd kapitaal geàrevãn gr ootindu strlie' de on twikker in gs -mogelijkheid der inheemse maatsðhappij ten ,""""t" ùLpãrxt. zi¡ treettbeslag q919sd op de meest winstgevende-bedrijven, die ãåãr natuurh;keomstandigheden en door bepaaldð arbeidsrru"räignåiJ-aer ùevotxingeen bron van rijkdom voor het rand zouden kunnõn uoro,ãn.
De rvinsten, in deze bedrijven gemaakt, worden door den fiscus lichtgetroffen en vloeien voor een gioot deei weg uit het IanJ, ãm verbruikt
te worden door bezittersn die in andere randen wonen, zood,atde in-heemse bevoiking onevenredig zwaar belast moet woräen, teneindegoede verkeersmidderen en eãn op moderne grondslagen berustendbestuur, dat het geëmproyeerde kãpitaat nooãig heeftl þ kunnen be-kostigen.

waar het toenemend miritairisme deze voor een kapitaristische
Re geer ing noodz akelij ke uitgaven sprongsgew ij ze gaat verhoogen,dreigen de lasten voor de inheemsche nðvãil<ing ho"e tang hoe meereen.ongelijke hoogte te bereiken en erke mogeli¡kheid vJn maatschap-pelijken vooruitgang te rrernietigen.

I{et binnendringend ka.pitalisme verandert een groot deel der Inland-
sche bevolking in proletariërs, gescheiden va-n de voortbrengings-
micldelen en daardoor verplicht ter voorziening in hun levensonderhoud
hun arbeidskracht te verkoopen.

Gecleelteliik is dit proletariaat in de groote steden gekoncentreerd,
gedeeltelijk is het werkzaam op de kapitalistische ondernemingen, die
over het geheele land verspreid zijn.

De betrekkelijk gunstige positie van de eerstgenoemde groepo vooral
indien de betrokkenen eenige school- of va.kkennis bezitten, veroor-
zaakt doordat de vraag naar dergelijke arbeidskracht bij den groei der
industrie grooter was dan het aanbodn wijzigt zich snel met de toe-
nâme van het aantai rverkzoekenden en met de uitbreiding van het on-
derwijs. Er vormt zich een reserveleger van arbeidskrachten, dat
met elke uit het kapitalisme voortvloeiende krisis tot werkloosheid
gedoemdn een voortdurende druk uitoefent op de arbeidsvoorwaarden
ook in normale tijden. Bovendien veroorzaakt de aan het moderne
kapitalisme inherente prijsstijging der eerste levensbehoeften een
voortriurenden achteruitgang van den levensstandaard van het proleta-
riaat.
Ook buiten de steden heeft zich op Java door toename der bevolking in
de dessars een klasse van proletariërs ontwikkeld zonder eenig grond-
bezit: in streken zonder kapitalistische bedrijven is hun aantal nog
gering, en wordt het tekort van den opbrengst va-n hqn loonarbeid voor
grondbezittende dessa-genooten aangevuld door onderstand van de
ziide der dessabewoners. die zich voor hen aansprakelijk voeleno in
streken met kapitalistische ondernemingen, waar vele bezitloozen
zich vestigen, is htur aantal zoo groot, dat zij voor hun bestaan uit-
sluitend op het loon van hun arbeid aangewezen zijn'
De gronrlltezilters in deze streken, welke tevens tot de best trevloeide
behooren" zijn meer en meer in volslagen a-fhankelijkheid van het
kapitaal geraakt, welke afhankelijkheid is veroorzaakt door clen ver-
huur hunner .gronden aan de ondernemingen en in de hand is gewerkt 

_

cloor de ver:wãrding van het dessaverband onder den druk der vreemde
overheerschingn wãardoor dit verband van een steun der boerenbevol-
king door onderlinge saamhoorigheid is geworden een instrument in de
hanclen van ekonomisch en geestelijk overmachtige uitbuiters'

Ook de grondbezitters worden mee¡ en meer velanderd in daglooners,
die door eigen landbouw een kleinen toeslag op hun onvoldoende ar-
beidsloon kunnen verwerven, Met deze ekonomische ontwr:ichting gaat
gepaard een noodlottige geestelijke en rnoreele ontaarding, nu de
icleologieën, die steunden op de oude maatschappelijke verhoudingen
- de wederzijdsche huip en solidariteit tussen de ieclen van een dorps-
gemeenscha-p - door de kapitalistische ontwikkeling, die groepen met
tegengestelde belangen in de dessa schept, r,vorden vernietigd, en de
kalme rust van het dessaleven rvordt veranderd in een eindeloos ge-
konkel toi het behalen van kleine persoonlijke voordeelen.

34 35



De bedrijvenn gevestigd op in erfpacht verkregen perceeren, vormeneen meestal op of bij de onderneming wonend frotãtariaatu dat aan deergste onderdrukking en uitbuiting tãn prooi is en elken steun van hetdessaverband mist.
op de Buitenbezittingen worden deze gevolgen nog verscherpto doordatin. de onontgonnen streken, waar het k"apitaãr de räogerijkheid va_nwinstvorrning ziet, de bevorking niet genegen is loonarbeid te verrich_tenn en de benoodigde arbeidskrachteã, ho"ofdzakerii[ u"n ]""u worden
flllmnolegrd" gebonden door kontrakten met poenale sanktie. Dezeuoor varsche voorspiegelingen misleide slachtoffers worden vaak door
Î:^tl "l.1y"r:ij grenzènde onderdrukkin-g zooitanig tor wanhoop ge_bracht, dat zij zonder zich door de gevoþen te latän weerhouden doormoordaanslagen op degeneno die zilã1s hun verdrukkers a.anzien" aandezen ondragelÍjken toestand een einde trachten te maken"
Teneinde het land open te Ìeggen voor het kapitaar worden van de in-heemsche bevolking belastin*gãn in geld en arïeid gevo.aero, zoozwaàr. dat telkens weer de b-evolkiñg door deze grenzerooze uitper-sing in den opstand wordt gedreven.
Daarnaast vexzwaart zich de bestaansstrijcr voor de groote massa derIndo.-Europeanen, die in de met schoolkennis toegáï;st" inuna""werkkrachten steeds meer concurrenten vinden, hetgeen tot groeindeontevredenheid oncler die bevolkingsgroep u"ntuiainfg""ti.
Tenslotte vormt zich onder de Indo-chineesche bevolking, die steedsminder haar levensonderhoud ka-n vinden in kleinbedri;i ãi tr"mr,andel,naarmate het grootkapitaai zich van deze takken gaat -eÁtermakenof ze g-aat verdringeno een in aantar toenemend pioletarràãt dat groo-tendeels overeenkomt met het Inr.andsche proletàriaat der grootesteden, en de nog niet geproietariseerdun, ai" r;; ñ;;Àåhanderbestaan, voelen de schaderijke gevorgen ván de u"ratinging van crenInlandschen kleinen randbourv võor efuen rekening ¿o* ãÀ-'t""rt vanprodukten voor de ondernemingen.

De toenemende concurrentien die de produkten der kultuurondernemin-gen op de wereldmarkt ondervindenn maakt het bestaan van kLeine on-dernemingen, onder ongunstige voorwaarden van produktiã en af.zetwerkend, meer en mee. onmõgelijk, en veroorzaakt een concentratievan verschillende ondernemingen in de hand van eenige màchtige bank-lichamen. Deze opeenhooping-van rijkdom in weinigeîanden gaat ge-paard meJ een scherpere uitbuiting van grootere aúankerijkheid endiepere armoede bij de arbeidersÈIasse.
De tegenstelling tusschen het vreemde, overheerschende ras en de in-heemsche bevolkingsgroepen, die door de overhee.sirrg u"rorukt, vaak
ook vernederd rvorden, verbergt de ekonomische tegensteiringen; ookhet verschil in godsdienst werrä in ¿ezeu¿e richtinf Ln úãlã" ,""r.tu"nden schijn, alsof niet de ekonomis"rr" ,it¡rriting" maar de nationareonderdrukking cle oorzaak is van de door anen gevoerde misstanden.

Het doordringend kapitalisme heeft reeds het begrip gewekt, dat a7-
leen door samenwerking, door organisatie weerstand kan worden ge-
boden aan de neerdrukkende krachten, die de arbej.dende bevolking,
bedreigen.
Gemis aan inzichù in de maatschappelijke verhoudingen heeft die or-
ganisaties ertoe gebracht, den strijct tegen de uiterlijke verschijnselen
der koloniale overheersching op den voorgrond te stelleno waardoor
deze beweging ontaardt in eeneo die nòch het karakter nòch den graad
der uitbuiting vermag te rvijzigen.
De bevrijding van Indië en de maatschappelijke welstand van de ge-
heele bevolking kunnen slechts verkregen rvorden door opheffing van
cle kapitalistische produktiewijze; een nationale bevrijding is slechts
mogelijk op den grondslag van ekonomische vrijheid.
Door het brengen van de thans kapitalistisch beheerde bedrijven in
handen der gemeenschap, die op geheel clemokratische wijze bestuurd
dient te wordeno vallen de groot,: rvinsten dier bedrijven de gemeen-
schap toe in plaats van een kleine groep bezitters, die voornamelijk
in andere landen woont, worden deze winsten gebruikt voor sociale
maatregelen ten bate der bevolking, en aan demokratische organen van
iokaal zelfbestuur, daaruit alle middelen verstrekt orn den Inlandschen
landbouw te leiden en te ontwikkelen; dan is de mogelijkheid geschapen
var een maatschappelijken vooruitgang, die aanknoopt aan de bestaande
verhoudingen en niet door rurv ingrijpen van vreemde krachten de be-
staande maatschappelijke orga.nisatie vernietigt, maar integendeel van
cle overblijfselen van gemeenscha.ppelijk grondbezit in de dessa uitgaat
en deze zal kunnen ontwikkelen tot de bewuste toepassing van weten-
schap en techniek in den landbouw ten bate der gemeenschap.

Daarnaast wordt ontwikkeling der inheemsche industrie op koöperatie-
ven grondslag lnogelijk.
De indische bevolking heeft daardoor het allergrootste belang bij de
overrvinning der arbeidersklasse in de landen met hoog ontwikkeld
kapitalisme waardoor het kapitalistische stelsel ook in de koloniën
van zijn fun<lament beroofd en dus onmogelijk wordt. Niet alleen haar
clii:ekte belangen eischen strijd tegen de kapitalistische produktiewijze,
maar ook haar ideaal, een rrrij indië met een gelukkige welvarende
bevolking schrijft haar voor door deze strijd in eigen land de overwin-
nìng van het proletariaat internationaal te helpen bevorderen.

Zoodoende verkrijgt de nationale strijd een maatschappelijken inhoud.
waardoor die strijd gevoerd wordt in het beì.ang van het geheele volk en
zich niet verliest in een najagen van kleine voordeelen voor bepaalde
groepen welke worden verleend om deze groepen aan den overheer-
scher te binden.

In en door dien strijd krijgt de arbeidende bevolking een ervaring, een
politieke ontwikkeling, een maatschappelijke en zedelijke verheffing
en een uitbreiding en versterking harer organisatien die haar niet
alleen in staat stellen den tegenstand der overheerschende kapitalis-
tische klasse te breken, doch haar ook rijp te maken voor de taako

.i r)
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Het terr:ein van den strijd.

Het proletariaat kan den tegenstand der kapitalistisc he klasse tegenoverb renging der produktiemiddelen van partikulier in maatschabezit slechts bereiken door de verov ering der politieke macht. Voordit doel hebben zich over de geheele wereld de arbeiders, die tot be-wustzijn van hun taak in den klassenstrijd zijn gekomen, georganis
De Indische Sociaa I Democratische Ve reeniging stelt zich ten doel deIndische bevolking efi wel het proletar 1aat en de boereno onalhankelijkvar ras of godsdienst, te organi seeren in een zelfstandige politiekepartij, die dezen klas SENS trijd in eigen land voert tegen een overheer-schende kapitaiistische klasse van vreemd ras en daarmee tevens deneenig mogeiijken strijd voert voor nationa le bevrij ding. Zij onderszoovee t mogelijk elke economische of politieke beweging der over-heerschte bevolking, indien de positie dier bevolking tegenover deheerschende klas se door die beweging versterkt wordt.

Overgenomen uit het,boek 'rHet proces Sneevliet. De sociaal_democratie in NederlanA""fr_fn¿le-,;.-"" 
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Semarang 1915:
v^. l.n.r. H.A. Wakker, H.
(foto ontvangen van Wakker)
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China
WieÄf,tat is dat ?

BORODIN: SÞlin's vertegenwoordiger in China Ig23 _IgZ7"
CHANG TAI-LEI: Chinese tolk Jn ¡eugdleiãerCHANG TSO-LIN: Generaal in Mand¡ãeri¡e"
CHEN CHIUNG-MING:

Militair leider in Kanton (Kwantoeng) ; tot Ig22

cHEN ru_HSru: i":í:iiä ::"å:-""#1tlål'ð"*m. parüjr
HARoLD s. isAAcs ,tnT,, 

t"t'
Bezocht China: schreef in 1g36 "The Tragedy ofthe Chinese Revolutionr'; tijdelijk aanhrnger ,ranTrotzþ.
Russisch ambassadeur in China te peking;
1923 - 1926.
Afk" van Koeo Min Tang (betekent Nationalisti
Partij).
Russische persdienst.
Generaal in Centraal China"
5300 km lange rivier in Centraal China.

Met grote nadruk rvijzen rvij ciie conclusie van de hand. En wel om een
tweetal samenhangende redenen:
1. ten eerste wordt daarbij eenvoucligrveg voorbijgegaan aan funclamen-
tele veranderingsprocessen in Iìusland, die ondermeer van beslissende
betekenis zijn geweest voor de Russische buitenlandse belangenpolitiek
in China;
2. ten tweede worden Sneevliet's bedoelingen daarmee op een histo-
risch te verwerpen wijze uit hun specifieke historische samenhang
gelichtn waardoor ze i-n een onjuist - en vaak ook vals daglicht komen
te staan"

Naar onze mening is er al tijclens de ziekte van Lenin (in 1922) , en na
zijn dood (in 1924) met de opkomst van Stalin, sprake van een duide-
lijke breuk in uitgangspunten en uitvoering met betrekking tot de Rus-
sische oriëntatie ten aanzien van China. In Rusland zette zích steeds
meer een bureaucratischeo èng-nationalistische koers door. Dit be-
tekende dat een wezenlijk and'ere inhoud werd gegeven aan het werk
van communisten in Koeomintang. Een inhoud die in flagrante tegen-
spraak was met de internationalistische en revolutionaire aanpak die
Lenin en.Sneevliet voor China voor ogen had gestaan"

Vandaar dat de opvolger van Sneevliet, de rus Borodino in géén geval
als zijn "geestelijkel' opvolger moet worden gezien. Net zo min als
Stalin als voortzetter van de politiek van Lenin kan worden beschouwd.

Uit Isaacsr inleiding die aan het eigenlijke interview/verslag met
Sneevliet voorafgaat, blijkt dat óók Isaacs de intrede-politiek van
Sneevliet onjuist beoordeelt, wanneer hij een rechtstreeks verband
legt tussen die intrede-politiek en het latere bloedbad dat Chang Kai-
sjek àanrichtte.

Tevens moet gezegd worden dat Isaacs wel erg laat met de publicatie
eryan was. Pas in 1971 besloot hij - in "The China Quarterly" no. 45 -
tot publicatie van dit zeer informatieve interview. Volgens Max Perthus
staan er enkele chronologische onjuistheden in, maar bevat het verder
waardevolle informatie (zie Max Perthus, t'Henk Sneevliet revolutio-
nair-sociaÌist in Europa en Aziii", Uitg. SUN, Nijmegen 1976, pag.
483).

Over deze periode kunnen wij naast Perthus' boek nog aanbevelen o. a.

Lenin: Verzamelde werkeno deel 10, Pag. 246/251"

Dov Bing: artikelen in "The China Quarterly".
no. 48 (1971) over: Sneevliet and the early years of the C.C.P.
no, 54 (19?3) over: Was there a Sneevlietian'strategy?
no. 56 (19?3) Reply to mr, Adrian Chan.

John Jansen van Galen: artikel in de "Haagse Postil van 9-1-'75.

Deng Zhongxia:
"Anfänge der Chinesischen Arbeiterbewegung 1919 - 1926"
(Ilitg. maart 1975).

KARAKH.AN:

K. M" T.

ROSTI:
WU PEI_FU:
YANG TSE KIANG

Inleiding

Over Sne evliet's rol in China (van Juli 1921 tot October 1928) als ver-tegenw oordiger van de Comintern (C ommun istische Internationale) isnu toe door his torici en politici i.n binnen - en bliitenland velschillendgeoordeeld. Veel misverstancl be stond er met name over Sneevliet'spolitiek -tactische strategie die er op neerkwam dat de leden van deChine se Communistische partij (CCP) het advies kregen om toe tetreclen tot de nationalistische Koeom intang (KMT) van Sun yat-sen,
Maar wèI onder de uitdrukkelijke voorrvaarde dat het eigen partijver-bancl, de eigen propaganda, de eigen ki:anten en cle vakcentrale (het
Chinese Arbeid s-Secretaria.at) NIET zouden wor:den opgeheven.
Daarrnee handelde sneevliet geheel in de geest van cle resoluties die in
1920 door cle commissie voor Nationale en Koloniale vraagstukken en
de comintern waren aaxgenomen. (Lenin rvas voorzitter en sneevliet
secretaris van deze commissie,) Daarin werd ondei: andere bepleit de
nationaal -revolutionaire ber¡,.-egingen te onder steunen. Dit vanuil het
besef dat ze uiteindelijk bestr:eden dienden te rvorclen" Daarom werd
cle nadruk gelegdip-een tijdetijk bondgenootschap met dergelijke bur-
ger lij k -ciemocr atische bewegir¡gen in cle k olon iale en half _lioton iale
landen. onvoorr,vaardelijk diende cle zelfstancligheict van de proletari-
sche berveging bewaard te btijven.

.De fatale en bloedige nederlaag van de communisten in 192T gaf echter
.'máar á11 te vaak aanleiding tot ãe conclusie clat sneevlietn die immers
3,9if ajg eerste ctie intrede-politiel< hacì be1:reito craai:aan 

'mecle-verant-
rvoolclelif l< z.ou zijn"
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(Dit is een deel van de inleiding van
Harold R. ISAACS)

Toen ik sneevliet in r-9Bb te Amsterdam interviewde, had hij de com_munistische partij alrang verlaten en leidde hij zijn Ligen onarnanke_lijke linkse arbeidersp.rli; in Hoirand. zi¡n toåpbã;;;?;", al vóór deeerste wereldoorlog toen hij behulpzaam was ni¡ net orgäniseren vaneen anti-Nederland gez inde nationáIistische- beweging. ài]""" n en hijbeëindigde zijn roopbaan toen du nuri;", nadat zij in 1940 de Neder-Ianden waren binnengevallen, hem g",r"ngu' namen en in 1942 alsverzetstrijder terechtstelden.

Als^Komintern-afgevaardigde voor china gedurende de periode rg20'1928, speerde sneevriet ee-n sreurerrol bijiãìîÃr"it;"J;" chinesecommunisten om in 1g22 toe te trêden tor de gerederen van de Kwo-mintang van sun yatsen. Mijn gesprek met Mãring (pseudoniem vansneevtiet: red.) had voornameñjkïetrekking op á3 ä"änoign"a"nwaaronder de beslissing tot stand was gekoñren, uoo, ,àu", hij zichdie nog kon herinneren. o------^--''

Deze ogenschijnlijke onbelangrijke stap, die op zo,n onduidelijkemanier door de jonge Communistische parti; genomen werd, zou eennoodlottige - en een uiteindelijk rampzalige "- îtap u"l"t*un in oupoging van de Russen respectieveti;Ë a" Èomintern 
"; s;; yat-sen teheipen teneinde zijn zieltógende Kwomintang nieurv 1even in te brazenom aldus een nieuwe natioñaristische uitdagî"g t"g"nã"ä, àe westersemachten in China te kunnen aangaan.

Dit gebeurde inderd-aad door de gesraagde v_e-stiging van sunrs regeringin Kanton in Lg22,.de reorganisa-"tie,rur, ¿" r<*oiliniung {i nz+, n tontketenen van de Noorderi¡ke_Expeditie in 1926, ;il;grote noeren-opstand in centraar-china in de lànte van Lg27 úaaru¡ ãÀ'meestemilitaire tegenstand, die de Nationaristische reger" Jå 
"prur.ten 

naarde oevers van de yangtse, ontmoetteno al werdï"sgàìlãã¿.

communisten speerden bij de organisa.tie en mobilisatie tijdens aIdeze gebeurtenissen een voorname rolo "";";l;;iiä'ãr"¡"i¿"."-opstand in shanghai waarbij die stad overgedrag"n'*"rd aan het na-derende leger dat onder teiOing stond van*Chiañg i<aishek.

faalon voìgdeo op12 Aprilo chiang's putsch en greep naar de macht,de uitroeiing van de communist"n 
"n 

¿ä vernietiging van de massa_beweging die de communisten onder het vaandet vañ ¿e Kwomintangin belangrijke mate reidden. spoedig daarop 
"orgã" 

Jã 
"r""rrt van deRussische adviseurs uit woehan en dä verdere inäenstorting uan aerevolutionaire beweging. Daarmee was een einde gekomen aan de

verwachting van staìin dat de imperiaristische omsingering van Rus_la'd doorbroken had kunnen *otåun aoår net 
""h"pË;;"rr-""n natio-nalistische bondgenoot voor Rusland in China.
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De totale ondergeschiktheid en onderwerping van de communisten
binnen de Kwomintang tot aan het tijdstip van Chiang's putsch droegen
in belangrijke mate bij tot dit noodlottige resultaat.

In de eropvolgende besprekingen en twistgesprekken, die nog jaren
doorgingén, kwam het zwaartepunt steeds meer te liggen op de om-
standigheden en de voorwaarden waaronder Chinese communisten tot
intredõ in de Kwomintang hadden besloten. Chen Tu-hsiu, de Chinese
communistische leider, ichreef (in december t929: red.) dat de be-
siissing tn lg22 door het Chinese Centrale Comité wâs genomentegen
beter weten in. Het centrale comité zou zíin gezwicht voor Maringrs
eis die hij kracht bijzette door te dreigen met Kornintern-discipline.

In ons gesprek in 1935 gaf Sneevliet mij zijn verslag van de gebeur-
tenisseìr waarbij hij, ter opheldering' vïagen beantwoordde of nadere
details gaf.

Ik maakte woordelijke aantekeningen en werkte die naderhand uit in
de vorm van een memorandum zoals dat hieronder volgt. Met spijt
moet ik bekennen dat het pas tot me doordrong dat ik deze aanteke-
ningen al veel eerder voor iedereen beschikbaar had moeten stellen,
toen een jonge wetenschappelijke onderzoeker (Dov Bing: red.) de

halve weield doorreisde om bij mij na te gaan of hij, wat hij noemde
het "Sneevliet-Isaacs Memorandumt', kon raadplegen.
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Aantekeningen <rver een gesprek met H. SNEEVLIET (1)

De Chinese kwestie l920-f923

Ik werd naar China gezonden als gevolg van mijn deelname aan het
Tweede Congres van de Komintern in 1920 waar ik de Javaanse partij
vertegenwoordigde.
tk weid in 191g van Java verbannen en werd vanuit Holland uitgeno-
digd voor het Komintern-congres in het begin van 1920. Ik werd be-
noèmd in de Commissie voor Koloniale Zaken waar'van Lenin voorzit-
ter was en waarin ook Roy zat. Ik fungeerde als secretaris. we werk-
ten met stellingen van twee groepen: die van Lenin en die van Rov.
In die tijd rvildõ Moskou eenlechtstreekse afgevaardigde van de Com-
munistische Internationale in Chinan hoewel het Bureau van de Komin-
tern in Irkoetsk zichbezighield met werk dat in verband stond methet
Verre Oosten. Ik werd benoemd in Augustus 1920.
Na werkzaamheden voor de Komintern in Italië en ín weenen, en na

een hernieuwd bezoek aan Moskou, vertrok ik in April L92-J. naar China.

(l) Deze aanhef is een afkorting van wat op het originele manuscript staat. De rest van
de tekst is hetzelfde als wat op het origineel staat met uitzondering van de cursive-
ring van de namen van kranten en de verbetering van duidelijke typefouten - de Uit-
gever. (Van het tijdschrÍft "China Quarterly" No. 45 van Jan. /Maart 1971: red.)
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Het Irkoetsk Bureau was uitsluitend met Russen bemand. Het stond inverbinding met de onofficiële Russische gez ant in Peking. Onderha¡r-delingen waren gaande over de erkenning door China van de regeringvan de Verre Oosten Republiek in Chita. De Russen in Chita waren ervan overtuigd dat WU Pei-fu de man was om mee samen te werkenvoor een national istische beweging in Chinao en niet met Sun yat_sen
die door hen als een nutteloze dromer werd beschouwd. Zij warenovereengekomen om WU Pei-fu te ondersteunen. Het Irkoetsk Bureau
',';erkte uitsluitend samen met de Chita-regering. Zijn activiteit werdalleen bepaald door datgene wat als Russische belangen in Noordbeschouwd werd. Dat was in I920-192L,

Ik kreeg geen specifieke instructies mee. Mijn enige voorafgaandevoorb-ereiding bestond uit de discussies en stôttingãn van het rweedewereldcongres van de Komintern in rgio. nr watËn g"ãn ;ra"r" ir,-structies. Dat kon ook niet aangezien alreen het lrkoetsk Bureau ietswist van wat er in China gaande-was.

Sun Yat-sen was in Kanton bezig met het treffen van voorbereidingen
tegen het noorden en bij hem waren de meest belangrijke mensen van
de Kwomintang, Wang Ching-wei, Hu Han-min' Liao Chung-kai,
chiang Kai-shek, enz. In shanghai ontmoette ik één van sun Yat-sen's
voornãamste vertegenwoordigers, Chiang Ki, een lid van het eerste
Chinese parlement waarin hij, als aanhangeï van Sun Yat-sen, zích
actief tefen het aangaan van buitenlandse leningen had gekeerd. Hij
was van ãlle Chinezen die ik tot dan toe ontmoet had de meest politiek-
geschoolde en het meest westers in zijn denken. Dit was in de tweede

helft van 1921-.

In diezelfde tijd had ik betrekkingen aangeknoopt met de Russische
vertegenrvoordig"t" in Peking err met het Irkoetsk Bureau van wie ik
mijn õerste intiãhtingen verkreeg over de Chinese Communisten. Van
hen vernam ik dat de"verbindingjn met de arbeidersklasse heel zwak
waren. Ze hadden wel kontakteã met enkele peÏsonen' maar aan echt

organisatiewerk was tot op dat moment nog niet veel gedaan'

Het resul.taat van mijn kontakt met chiang Ki was een uitnodiging van,

de Kwomintang om SLn Yat-sen te bezoekèn, die op datmoment zowel

bezig was om-Kwangsi onder zijn bestuur te brengeno alswel met het
o"grLi."t"tt van zijã expeditie iegen het noorden. Daarom ging ik met
delommunist Chang Tai-tai (Sneevliet's tolk: red.) via Hunan naar
Kwangsi om Sun Yai-sen te ontmoeten. [r Changsha, de hoofdstad van
Hunañ, had ik kontakt met de gouverneur, die werd beschouwd als een

vriend van de Kwomintang, en rnet zijn adviseurs. Toen ik hoorde dat
er in Changsha een organisatie van jonge studenten bestond die in
kontakt stonden met elãmenten uit de arbeidersklasse (textielarbei-
ders), trad ik met die organisatie in verbinding en besteedde er een

avond aan om voor de studenten een lezing te houden over de klassen-
strijd, de Russische Revolutie en over de noodzakelijkheid om met hun

hulp vakbonden op te richten.

Daarna ging ik verder naar Kwangsi waar Sun Yat-sen aan het werk
was om 

"zi;ã 
stri;dkrachten te organiseïen voor de mars op Hankorv'

Ik bracht ótrge-ruôt twee weken dóor bij Sun Yat-sen op diens hoofd-
kwartier. IÈgaf voor zijn officieren een lezing over de Russische
Revolutie.
Met Sun discussieerde ik over de noodzaak van massa-activiteit en

propaganda onder de arbeidersklasse, enz. Ik vertelde hem over de
-ontwilit<eting 

van de Javaanse massa -organisatie die een- nationalistisch
karakter haã, de Sarekat Islam. Van zijn kant beschreef hij mij de

taktieken van de Kwomintang, haar geschiedenis, de periode van
illegale activiteit vanuit het buitenland in de tijd van Yuan Shih-kai'
de verbindingen met chinezen in de landen van de Pacific en hun steun

aan de Kwoniintang. Zeer uiryoerig maakte hij ook van de gelegenheid
gebruik om met chang Tai-lai te discussiëren over de noodzaak van

áctievere deelname van de jeugd aan de nationalistische beweging.

Bij deze gelegenheid verklaarde hij dat het marxisme niets nieuws
was. Alles wás at eens twee duizend jaar geleden gezegd door de

45

Ik Tg:rt in shanghai van de grond af aan beginnen. Daar waren toen-tertijd eryLse vertegenwoordi[ers van de nuJsisctre g*,r,rot in peking,
enige G. P. oE-mensen enz. , die enkere contacten nãaaen met kringenop de universiteit van peking. In shanghai *oesi i[;üir;"" met hetinstellen van een onderzoek ñaar de oristandigheaen in"ctrina. Ditbracht mij in contact met het hoofdkwartier vãn de Kwomintang. sunYat-sen was i¡ Kanton bij Chen Chiung_Min.
chen chiung-Minrs opvatting was dat ãe nationalistische beweging be-perkt moest blijven tot Kwañtung - een soort chinese stalin die hetbegrip van nationarisme in één p-rovincie ontwikketde. vãtf"r," s,r'Yat-sen moest dit voor geheel òt ir,, gelden. ' "^e

Hii (sun: red") wenste de rotte militairisteno politici en dipromatenvan het noorden aan-te varlen. sun, die een expeditie tegen het noordenyil9-" gs."niseren, beschouwde wú pei-tu alsãe t"ãrå"ìi""¿. Hij zagin wu Pei-fu een werktuig van het Britse imperialism". "\^L," stroman,die op dat moment aan het hoofd van de regering in peking stondo wasTsao Krm.
chang Tso-lin was ook een vijand van wu pei-fu en tussen chang Tso-lin en sun Yat-sen bestonden vriendschappelijke uetre[r.irrg"n. sunYat-sen bekritiseerde de regering in crrita oäaat d; ;õ?ing changTso-lin steeds ars een werkiuig vãn het Japanse imperiaïisme be-schouwde.
volgens sun zagen de Russen kraarblijkelijk in chang Tso-lin een on-vervalst werktuig van de Japannerso ietwi;t chang T-so-rin zich inwerkelijkheid op ieder gebiéd bgen de Japânners "verzette, 

zoals bij-voorbeeld door de aanleg van 
"oñcurre.*nde apoor.'"gãn, 'rra.rerront-

wikkelingo enz.
sr'rn Yat-sen had een permanente persoonrijke vertegenwoordiger inMoekden; gedurende range tijd rraà wang ciring-weiîet toezicrrt opdeze verbindingen.
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chinese klassieke schrijvers. om enig idee te geven van het mystiekekarakter van sunrs cienkôn zou rk als voorbeerd zijn uitleg aan mijkunnen noemen van de- manier *"rrãp hij een ¡"på"rJå-ïålbelo'endejonge officier binnen-de rijen van de 
-fwómmtang 

ù;""ht,"'
"Gedurende acht dagen, acht uren per dago rãgau ik h"* uit dat ikop één lijn kan worden gesteld met de grJt" cñrn"." t"ruo"*u^van confucius tot nu toe. En indien erÍi¡d"n" mi:n ieven geen groteveranderingen zouden komen dan zou china rveer"zeshonderd jaarmoeten wachten op haar verdere ontrvikkeling. -. ,;,-"---'sun Yat-sen was veel strijdbaarder dan Gandhi," Á"å, hij dacht uit-sluitend in termen van militaire samenzwering.

vandaaruit ging ik begtrt 1922 door naar Kanton, net op het momentda.t de grote staking van zeelieden in Hongkong was uitgeroepen.De leiding van de staking was in handen vãn de Kwomin"tang. De leiders
lan de Kwomintang ondeisteunden de stating.-
-tir was een begin gemaakt met massa-activiteiten die gebaseerd warerop moderne grondsragen ten behoeve van een nationalislische berveging
F.t l"o al jaren een zeeriedenorganisatie bestaan die één van de ver-bindingen tussen sun yat-sen 

"rid" chinezen in het buitenrand wasgeweest.

In dezelfde periode waren de communistische reiders vanuit hun cen-
Íyr in_Peking begonnen met het organiseren van de arbeiders aan de
feklns -ualkow-spoorweg, en met verrassende resuitaten. Er beston-den hechte betrekkingen tussen de organisatie van chen Tu-hsiu inPeking en het hoofdkantoor van de 

"pão.*"g"rbeiders in Hankow.
Ik keerde terug naar shanghai en ontdekte dat tijdens mijn afwezigheidvan meer dan drie maanden de communisten d;t ;id;i;idere ver-bindingen met de fabrieksarbeiders van shanghai h;ådä;;gebouwd.Toen belegden we een conferentie in west La"keo u"ng"to#-. Dat wasin begin 1922" De voornaamste deelnemers waren: chen Tu-hsiu, LiTa-chao, Chang Kwo-tao, ik denk Chu Chiu_p"i, ã"-r"g iéì, een heelbekwame student uit Hunan wiens naam ik me niLt h;;"*"
IIet was tijdens deze bÍjeenkomst dat de vooruitzichten van de activi-teiten van de chinêse, partij en van de arbeiderrn""rugingïerden be-sproken. Hier verdedigde ik de zienswij ze d.at in de a-rlJreerste praatsde oriëntatie van de,chita-regering op wu pei-fu volkomen fout was;dat de machtige zeeiÍedenstak-ing Jn aà teiaing van de t<*o*irrt"rrg o"bewijzer hadden geieverd dat eiverbindingen"wa;;; g;t;;; russen denationalistische bewe.sjng en de organisaties van de ar¡eìáerskrasse;dat.tot die tijd de stakÍng in H_ongkãng de krachtig"t" ui1áì,rkking vanactiviteit van de arbeidende ktasie .'äs g".u""t;ãat het geLrek aanbegrip aan de kant van de reidende kringen van de Krvomi'ntang over debelangrijkheid van massa-activiteit gekìppeld aan de nationalistische
*:""TiTl. :.:1, g:9r" .s 

ra - in -de -we g b"erekeìde v oor O" ont*il.rn" r in gva-ïl de natronalistische beweging als een anti-imperialistische krachtin china; dat de losse organiiatievorm van de rwomintr"g het zeergemakkelijk maakte om de gedachte van massa-activiteit binnen die

partij te bevorderen; dat er om die reden vriendschappelijke betrek-
i,hg"ï met de Kwomintang zouden moeten worden aangeknoopt; dat
onze mensen zouden moei.n proberen om de linkervleugel (Liao Chung-
kai) te benutten teneinde de tâktieken van de Kwomintang te veranderen;
clat zij in de Kwomintang zouden moeten tredenu maar dat- zij hun eigen

organisatie zouden rrro"t"t handhaven evenals hun krant; dat zij zouden

moeten voortgaan met het oprichten van hun centra van activiteit en

organisatie onder de arbeiders.

Bij het geven van deze adviezen was eT geen moment spr-ake van con-

"tLte, 
geöigende instructies van Moskou. ik verliet Moskou zonder

instruciies. Ik baseerde mij slechts op de ervaring met de Javaanse
beweging, d.e sarekat Islam. De Sarekat Islam was de vToegste vorm
van masia-organisatie op Java. Zij werd opgericht in l-911 en had een

gemengd econãmisch, sociaal eo teligiuus karakter' Zij r¡¡as gericht
t"g"t J" uitbuiting ,rutt Junu.r"n door Europese eigen-aars- van suiker-
faltri.eken. Deze massa-organisatie had als haar linken-leug_el (gecon-

centreerd in Semarang) eeñ afdeling clie de propaganda v,an $e Indische

Sociaal-Democratischã Vereniging aanvaa-rdde en die ik hielp organi-
seren. Deze afdeling ontwikkelde haar eigen propaganda op- basis van

de klassenstrijd. Dãze propaganda verkreeg een sterke ondersteuning
binnen de Sarekat Islam en-dãt was vooral zo in de oorlogsjaren L914-

191 8. Het resultaat hiervan rvas dat op het congres van de Sarekat

Isl"am in 1918 in de beginselverklaring de gedachte van strijd tegen het

"zondige kapitalisme"*wercl opgenomen. Kontakt met de linkervleugel
van de SareÈat Islam schiep dãmogelijkheid tot het stichten van vak-
bonden onder leiding van onze mensen; de bela,ngrijkste daarvan was

de spoorwegvakbond'. Zuiver nationalistische leden (va"n de Sarekat

Isiam: red.i, die zich keerden tegen de groeiende invloe-d van onze

socialistische propaganda, volgdãn het voorbeeld van vakbondswerk
en richtten hqn eifen"vakbãndeñ op. De losse organisatievorm van de

sarekat Islam leidde tot een snelle groei van de invloed van onze

sociaal-democratische Indonesiërs, Javanen en Maleiers' De invloed.

was zo groot dat zel.fs binnen het leger vakbonden werden gesticht en

dat in oorlogstijd.

Hieruit kunt u begrijpen dat de poging om deze u'ijze van samenwerking
rnet de l(womintang"in China tof st"ttã te brengen, direct was gebaseerd

op de succesvolle érvaring op Java. Het handhaven van het onafhanke-
1i;ke karakter van onze Cõmmunistische partij in China was de logische

kónsekwentie van deze zienswljze" Op Java werd dit verwerkelijkt"
In China wa.s het eens te meer noodzakelijk om de nadruk te leggen op

de onafhankelijkheid van de communistische Partii en de arbeiders-
bewegingn omdat in China een inheemse bourgeoisie was ontstaan
terwijl die in Indonesië niet bestond"
vanaf het allereerste begin rvas het te verwachten dat de intrede van

onze mensen door de leiders van de KwomÍntang wantrouwend zou
worden bekeken. Ook bestond de mogelijkheid dat er pogingen zouden
lvorclen ondernomen om onze mensen om te kopen en van hen rverk-
tuigen van de eigen Kwomintang-politiek te maken.
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Datzelfde risico is arÌijd aanwezig wanneer we de taktiek doorvoerenom binnen zulke massa-organisaties te werken.
De grote meerderheid in Hangchow accepteerde deze ziensivijze. Erwaren één of twee-opposanten, en als ik mij go"a h".ir;.. *." ChangKwo-tao daarvan de hevigste."De argumenten van deze tegenstandersspitsten zich toe op de kwestie van aË ¡etet<eni";;;; tif,omintang,haar kansen om een massa_-beweging te worden un fr.iproUleem vande oppositie die er van de leiders"va"n ¿e xwominiàrgiãî..""irt"nzou zijn. Chen Tu-Hsiu was het met mi;n zienswi¡z;""r;. Er wasniet zozeer een duidelijke oppositie alswel verzoeken om aanvullendeuitleg, enz.

(over dit p'nt wordt aan sneevliet de vraag gesteld betreffende deverschillen tusse¡ zijn verslag over die cõnlerentie en oat vanChen Tu-hsiu. Hij antwoorddel)
Indien de voorstelling van zaken van chen Tu-hsiu juist zou zÍjn ge-v!'eest, dan zouden er vele geregenheden zijn g"r""Lt, in de eersteplaats had de kwestie dan iñ Mõskou bediscussieerd kunnen worden inde periode. die- volgde op de Hangchow-conferentie; de chinese kame-raden zouden het vraagÀtuk hebb"en kunnen voorreggen aan Joffe dielater in het jaar na.r óhinr kwam. Er waren geen stappen van dezeaard. In de tweede praats zou er geen sprake ñebben Ëril;, zÍjn van'ronderwerping aan discipline". IÈner me altijd hevig verzet tegen ditsoort maatregelen. 

.Bovendien had ik geen vastomli¡ñde instructiesva¡ de Komintern. Ik had geen documãnt te mijner Ë"""rriktirrg.
tk.be¡ van mening dat het de enige taktiek was die moest worden ge-volg_d. Alles hing af van de bekwãamheid van onr" Lr-ãraden om hun
_o_nafhankelijkheid en hun persorganen te handhaven.
volgens mij was deze aanpak niãt alreen gebaseerd op de Javaanseervaring, maar bovendien volledig in overeenstemming met de dis-cussies tijdens het rweede congres van de Komintern;; d" stelringenvan de Koloniale commissie aið op dat congre" ;u;;; uàJg.rro*"n.
Bovendien bewees de grote zeeliedenstaking in Hongkong dat de Kwo_mintang wezenlijk kontakt had met de organisaties van de arbeidencleklasse en dat het dus rvenserijk was om met de t<womintang vriend-schappelijke betrekkingen te onderhouden" Er was 

"un 
gro"ot verschiltussen de arbeidersorganisaties in het zuiden, ¿ie zicn'o-ntwikkerdenals deel van de nationaristische beweging, en in shanghai en het noor-den waar in die periode srechts 

""tr 
päui arbeidersv"î*rging"n n"-stonden"

Dit maakte intrede in de Kwomintang des te noodzakelijker. Derharvedroegen drie factoren bij tot de besrissing: de Javaansé e.va.ing, austellingen van het rweede congres en de gunstige positie met betrek-kÌng tot de proletarische organ"Ísaties in het zuiden die er nationalis_tische standpunten op nahielãen. Het risico dat erin zatwas niet groot.De Kwomintang had eên losse organisatievorm en a" ,rrojJi¡r.f,ulabestond om zower onze denkbeerd-"en binnen de nationalistîscire bewegingveld te doen winnen arswer om een revorutionair", 
"nii-iãf,eriatistischemassa-beweging te laten ontwikkelen.
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Toen Sun Yat-sen door Chen Chiung-ming uit Kanton werd weggejaagd

(in 1922), had ik een aantal besprekingen met hem in Shanghai" Hij
nodigde mij uit om mijn zienswi¡ze over,de massa-beweging voor te
Leggen aan het centra-ål Comité ian de Kwomintang' Hij was ontvanke-

ii¡-tZ, g"rorden. Ik raadde hem aan om geen militaire acties te onder-

n"*"rr1"nuinde Kanton te heroveren. Ik drong er bii hem op aan om

õõ;;i;;;;;;;;; te maken van actieve propaganda onder de

arbeiders in alle steáen en onder de boeren' Hierop reageerde de

leiding van de xrvo*irlturlg verdeeld' De rechtervleugel verwierp deze

voïm var activiteit. Deze"hoopte zijn nationalistisch doel zonder

massa_activiteit te ¡ãruiln"". 
'Maar"de linkervleugel, met Liao chung-

kai aan het hoofd, "iuÀ¿" 
er mee in. Sun Yat-sen zelf was, als gevolg

van zijn nederlaag in Kanton, nu eerder geneigd om te denken in ter-
men van moderne *"a""-u"ii-riteito en in de tweede plaats in termen

van hulp uit Rusland.

In die tijd keerde ik via Marseille naar Moskou terug' en kwam daar

(ongeveer in Septemb et 7922) aan op het moment dat besloten ging

worden om Joffe naar China te sturen" Ik bracht verslag uit van miìn

werkzaamheder', aan'ãe Komintern, hoofdzakelijk aan Radek' van rvie

verondersteld werd Aut frii deskunáige in Chinese aangelegenheden

was. Uit het gesprek ãuii"* werd-de gedachte s9bo19n en ook aan-

vaard dat ik .lotie zou vergezellen' Dit betekende dat ik slechts twee

weken in Moskou r.on ftiiv?n. In die periode schreef ik een artikel in
!'Die Kommunistische l¡rîernationalerr over de beweging in China'

(H. Maring, Oie revùutionär-nationalistische Bewegung in Süd-China'

die K.I., No. 22, SePt. 13, 1922')

UitmijngesprekmetRadekwerdhetmijduidelijkdat.zij(deRussen:
red')meerbe).angstellinghadden-,oo'-'''ilit'ireaangelegenhedendan
in propaganau ou"tãinJ"ii"-citi"ut r.ed') en reeds op dat moment be-

stond er bij mij d"Çìji"ì dat er zic.htwee stromingen' twee krachten-

velden aan het u"t-"t'\Vu""", d" één gericht op de Russische belangen

en de andere gericht oP revolutie'
h ieder geval leidde mijn rapportage er toe dat gebroken ¡verd met de

orielntatie van Cirita op W" pài-i". -Dat denkbeeld werd volledig over-

boord gezet.

IkmaaktegeenformeelverslagvoordeExecutievevandeKomintern'
maar vertror. tottu-ìliá daarna"met Joffe' die ook voorstander was

van vriends"tt"pp"iijt ä betrekkingen met de Kwomintang en met wie ik

in de volgenae põrioae zeer nauw samenwerkte'

BijonzeaankomstinChinagingJoffenaarPekingenikgingnaar
Shanghai en vanaf dat momeñt bLgon een diepgaande..e.n levendige cor-

respondentie tussen ãn, o"u" noJ¿e zaak ztóh ontwikkelde. Joffe v¿as

'ran mening dat we áe organisaties van de arbeidersklasse moesten

helpen om in nauweï 'ru"îindittg 
met de Kwomintang te komen ' maar

ã;;""t j"ãn 
"pttt 

e van was ¿aiae Communistische Partij en haar

Cui¿" rîr"¿f.fren the Vanguard Monthly opgeheven moesten worden'
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Heel vroeg in 1923 werd ik naar Moekden gestuurd om chang Tso-linte bezoeken en met hem te praten over de äpoor,"ug. 
-in 

tto"g mij afwat een wegbereider va-n de revolutie te maken had met zulke betrek_kingen ea-dergelijke zaakjes.) Bij mijn terugkeer in eeking kwam ikin dagelijks konrakt met chen'ru-nsiù. oit ,i* aì p";i;ä; van hetverzet van de arbeiders van de peking-Hanrno*-rpJo"*"g'1au 
"2"Februari-beweging'r). De activiteit vån het arbeiderscentrum inHankow was sner gegroeid- wij zâgen terecht dat d; tisti;g in Hankoween rechtstreeks resurtaat wus .''"ñde staking i" n"rãr.ã"à in 1922.De feiten over deze b.eye-ging zijn werbekend en ik beñoef àie hier niette herhaten. u zult zich herlnneïen dar de nedertåaj;;;à" pei-Han-arbeiders tot een lange periode van onderdrukki;c (ãJJ'ùu pei-fu:red.) van de arbeidefsbeweging te Hankow leidde]Nadat het centrum te Hankñ ñ" n"t btoedbad van T Februari wasvernietigd" werden in peking beveren gegeven voor de arrestatie vanMaring en Chen Tu-hsiu.

wij vertrokken naar shanghai kort na de schietpartijen in chengchow.
Ik bleef in china tot october rg2'. De meest bera-ngrijke ontwikkeringtijdens deze periode was wel dat Joffe betreH.inge;-ät sL yrt-""ntot stand wist te brengen. sun was toen terug in Kanton met eennieuwe regering en mèt het hoofdkwartier vin de Xwominàng oievoortdurend door Chen _Chiung_min werden a"ngerratten. 

---'

Na een kort verbrijf in shangh"ai ging ik naar Kanton waar ik drie_ totviermaal per week kontakt met sirn:tia¿ meid"G;;"Ë;asis mijncorrespondentie met Joffe.
Op.1 Mei 1923 sprak.ik op een openbare vergadering in Kanton. In dietijd waren onze partijmensen al ictief in Kañbn. HiloJ; peking enshanghai. In het Noorden was niet veer veranderä als g""årg van debeslissingen die te Hangchow ìMaren genomen, want de Kwomintangwas van weinig beteke¡is in dat gebied. De bérveging,r. iiiuga_ar inde,gehele Yangtse vallei-aangezien die door wu pei-fu werd beheerst.In shanghai bevonden zich sléchts een paar leiJers, *";;;""n partij.Alleen i¡ Ka'ton bestond er w_erkerijk åen partij-afdeling en daarwerkten onze menseno zoals Chen tï_hslu, tcinnen ¿" ,_i,åi¿ersorga_nisaties, waàr ze vlugschriften en kranten, enz. o uitga_ven.
Tot aan zijn dood (in 1925: red.) stond sun yat-sen nooitvolredigachter het ptan om massa-activiteit te bedrijve". Hij ;;;;aardde degedachte maaï was niet echt geìhteresseerd. In r92i stond hij er on-verschillig- tegenover. Hij hield z ich uitsruitend bez ig meimilitaireaangelegenheden.

Maar Kanton was de enige plaats waar ons werk, communistischwerk, kon worden verricht. De zeerieden verschaften ons een arbeids-terrein en bovendie? ru.. de gunstige getegenheiJ 
"**ãrig om denationalistische vakbond om t" .'orä"ñ tot een sociaristische en revo-lutionaire arbeidersvakbond. Dat zou ons beginpunt kunnen zijn ge-weest.
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vóórdat ik wist dat Joffe zou vertrekken en dat Karakhan en Borodin

zouden komen, werd mij eerst een post als consul in Kanton aangebo-
den en daarna als correspondent voor Rosta. Ik weigerde. Later, toen

ik vernam welke verandeiingen voltrokken zouden worden, vertrok ik.

Ik ontmoette Borodin toen hij op weg was naar Charbin' Het werk werd

naâr een nieuwe koers vettegd. Wa[ er later gebeurde is duidelijk'
In plaats van de kans waar te nemen om tot een echte massa-beweging
en tot echte massa-organisaties uit te groeien, werden de communis-
ten werktuigen van de feiders van de Kwomintalg' At! werktuigen
kregen zij íe vrije hand om de wapens te smeden die later alleen
zouden dienen voor - Chiang Kai-shek.

De voorbereidende stappen, zoals die in China waren gezet, hadden

van groot nut kunnen ,^i¡tt g"."""t voor de ontwikkeling van de arbei-
dersieweging. Maar ott¿"i Stalino Karakhano Borodin en Roy (een

nationalist van oorsprongl ). werd een te hoge prijs betaald voor de

gelegenheid die aangebodLn werd om massa-propaganda te mogen

voeren"
(Uit 'rKlassenstrijdil Febr. L927, blz. 34)

Het Chineesche Proletariaat
in de Chineesche revolutie

door H. SNEEVLTET

De groote pers blijft over den Chineeschen 'rchaos[ spreken' ZIi heeft
ã, ¡'"fung fi¡, aut äit begrip zic.n vastzet in de hoofden van ordelievende

lezers. Want zoolarrg "i"huo" 
is, hebben handhavers van recht en

orde het recht van inmenging en regeling. De geweldige omvang van

het Chineesche gebied, dã iñnerli¡kè tegenstellingln en groepeeringen'

de onbekendheid bij den West-Europeaan met de' Chineesche wereld,

maken het gemakJ<éri:fn in aã aagetijksche berichtgeving, dat begrip

chaos in stãnd te houäen. voor -Shanghaio op de groote rivier groeit

het aantal oortog""fråf"r der verschluende naties, oie aan de traditie
vasthoudend van dii dachtsvertoon einduitkomsten verwachten, gunstig

voor het wereldimperialisme. Troepenzendingen in toenemenden om-

vargvinden voornâmelijk uit Engeland plaats' De filmen de foto-
puginu in de dagbluã"o åo"t *""i h"t' werk om een oorlogsstemming
îeîekten. Zooãts ten tijde van den boxeropstand in,1900 oorlogs-
zuchtige Duitsche militairisten hitsten tegen het rlgele gevaar", in heel

furopä een anti-Chineesche stemming krveekten, precies zoo kunnen

wij zelfs in-Amsterdamsche bioscopenn als het vertrek van Engelsche

tróepen in beeld wordt gebracht medeplichtigheid waarnemen aan het

ook thans ontketenen ""î"t 
anti-Chineesche hetze, doordat ook nu nog

de ontwaking van ae chineesche wereld als "het gele gevaar" wordt

voorgesteld.
1errriilt de Britten - door de "Times" van 4 December rverd het Brit-
schekapitaalinShanghaigeschatop63millioenpondsterling-het
machtsvertoon dreigãnden omvang geven' zijn er nog leiders in de

Engelsche Labour-p"artij (natuurli¡È tttomas), die niet aileen dit
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machtsvertoon goedkeuren, maar nadrukkelijk hun instemmirag betui-gen.met-het groote aantar afgezonden schepen, L"nonn"n-ln soldaten,omdat zij juist daaraan een pacifistische 
"ìt"'årrui"å ïåä."r.,i¡,r"rr.

{up-"I genoeg voor de imperialisten van alie landlen, kan er van'lchaos, in china mceilijk gesproken r'orden, 
""r. "i 

,i;"'zoorvel tus-schen de leiders van hei Nõoräen en die u"n t"t-Zui¿ãn','ats in aenationalistische bewe ging zelve ernstige meeningsver" Jrrittur. voor -handen. Een karikatuur in het Duitsche brad ,,Kradderatsch,r vertoondetwee met den rug naar elkaar staande chineezen" ri". i*gu staartenzoodanig-samengeknoopt waren, dat het Britsche i*puriuti"*e metalle kracht toeslaande met het L*uutà, op rr"""ir"*åîáäîi¡r" tot deontdekking kwam, dat de gordiaansche knoop door vreemde machtheb-l¡ers niet door te hakken was. Het machtsvertoon a"t gììiten geeftniet alleen aan de reiders van het nationaristische Zuiden aanleidingom begonnen onderhandeiingen af te breken, ;;;rl;",';; ook hetministerie van buitenrandscÍe-zaken (de.wai-i;i;;;;;i in peking ertoe een protest te richten tot den Briìschen c"rä.t, ;;;.i, nadrukke_lijk gezegd_wordto dat de zending u"n-""nuuilende maritieme en mili_taire strijdkrachten naar china In strijd- geacht r";át;; den geestvan het verdrag van den 
"orte."ntro"a, a"t ir"t chineesche volk dehandhaving van de souvereine rechten van china eischt, dat onvoorzieneverwikkelingen het gevolg,zurien zijn van het machtsuurtoàn, zoodataangedrongen wordt op. het terugroépen 0"" g";ãn;;;'t";;"r.

De staatsiieden ín de ÈuropeesJhe kabinetteno in Amerika en in Japanweten.zeer goed, dat ondanks de geiverdige militaire overmacht derimperialistische mogendheden, in"den z.g. chineeschen chaos con-centrische krachten werkeno waar tegenover cìe toepassing van detraditioneete midderen ontoereikena ñ. erkaL";ä;;;;åsproken¡¡¡orden van chaos in het optreden der zich in-"ng"nd" gioitmactrten,dan in de chineesche wererd zetf, die àe raatste il;;;o.JJ-aakto vande reeds in 191 1 ingezette chineesche revorutieo in welke fase hetnieuwe china reeds een zeer belangrijke ror in rr"t r""åìágebeurenvervult. De gebeurtenissen van deñ laatsten tijd bewijzen de juistheidvan de uitspraak" die in hetAugustusnummer van 1g25 van het tijd-schrift Review of Reviews te viãden was: r,hoe kort en onbeslist dehuidige episode (bedoeld wasde algemãene staking rran roisl ook wasomen heeft haar niet a1s een kleiner"e voorbijgaanaã ,""r. i" zien, maarals een manifestatie van een diepgeworteldLî groeiãnã 
""nti-entn deopenbaring van een beweging, die"de bela-ngrijiist" u" àãã"t betekenende

y_?" 9" huidige eeuw kan trti;-t 
"n 

te zíjn;,.uit den z. g. chineeschen 
"iruo" 

g"oãî onweeistaanbaar een nieuweorde: de macht van het wererdimleriarisme in dit beiang.ùi." deer vanhet verre oosten wordt g"nrok;;'. 
-ò" 

ïr*""r.ing ciaarvan op de andereAziatische koroniaie en hãtt-t<oioniarå iande' doet zich reeds nu merk_baar gevoelen,

De imperiaiisten kennen de ontzaggeiijke mogerijkheden, die in chinavoorhanden zíjn, zoowel voor aen-ñanáet als voor winstgevende kapi-taalbelegging zeer goed.

'ÎOnder de 400 millioen inwoners van china is zelfs de kleinste ver-
andering in levensgewoonten in staat een eno1'me markt te scheppen
voor spãciaai in tJvoeren goederen en bij de aanwezige sociale
structuur in een toestand van groei en vooruitgang kunnen de han-
delsmogelijkheden als ongelimiteerd worden gekarakteriseerd" "

Op deze wijze liet zich de vice-president van "The International Banking
Corporation" T. Aspden in een toonaangevend tijdschrift uit"-

In dienzelfd"n ge""t is door de verdedigers van de Chineesche belangen

op de confet"niie te Washington gesproken. Men werkt in China met
gðtall"r,, waarvan men zich mouiti¡tu een voorsteiling kan maken" Een

Ámerftá.ansch ba¡kier J. Se¡vin Tait van de Washington en Southern

Bank te washington vergeleek de chineesche nationale schuld per hoofd

van de bevolking van Chìna en Japan. Het staat e-t zoo mee, dat Japan

per hoofd het twintigvoud van de schuld heeft der Chineezen'

"Als China geld zou leener, tot hetzelfde bedrag als Japan, dat is
tot over twintig dollar per hoofdo zou china aan haar schuld de on-

overzienbare som van 8.550.000" 000 goud dollars kunnen toevoe-

gen. Een bedrag voldoende om 170.000 mijlen spoorweg te bouwen

naar de ruime schatting van 50.000 goud dollars per mijl'1t

Nogopanderewijzepoogdehijeendenkbeeldvanditcijfertegeven:

"Wij kunnen het nog in anderen vorm zeggen, d,at n'1' met een

scnüt¿ per hoofd geti¡k aan de Japa.nsche schuld China 100.000
mijlen ãpoor*.g ãou-kunnen bouwen, het land van een goed wegen-
,r"i uoo,'äi"n, háar kanalen zoodanig verbetereno dat de producten

van haar enorme bevolking tegen de geringste kosten naar de eigen

markten zouden kunnen worden gebracht en dan nog genoeg over-
houden om zich een koopvaardijvloot aan te schaffen, welke haars
gelijke op aarde niet zou hebben. "

ls het wondern dat het internationale imperialismeo het bank- en het

handelskapitaâI zich verdiepen in de haast onoverzienbare Chineesche

mogelijkhäden en dat de nafionale bourgeoisieën van de-kapitalistische
landen zich rekenschap gevende van de geweldige beteekenis van het

Chineesche ontwaken ioiverschillende oplossing komen voor de vraag
of tegenover het chineesche nationalisme gèweld moet worden gebruikt
dan wel aan groote concessies op het stuk van extra-territorialiteit en

belastingwetgeving moet worden gedacht.
Het zicÈin China vastzettende kapitaal bracht in verschillende centra
langs de weinì.ge voorhanden spoorwegen en aan de groote rivieren in
,n"1 tu*po industrialisatie van China. Wij kunnen in hetkleine bestek

van een énkel tijdschriftartikel niet met cijfers komen-. Op verschil-
lend gebied guuõ d" industria,lisatie snel voorwaarts. Ongeloofelijke
rvinstãn worãen gemaakt in een land, rvaar sociale wetgeving tot voor
kort totaal onbekend was, waar enkele zeer primitieve sociale bepa-

lingen in internationale cãncessies makkelijk konden worden genegeerd,

waar de aanvoer van goedkoope arbeidskracht uit de provincies over-
vloedig was. In de alióreerste plaats profiteeren daarvan buitenland-
sche bälanghebbenden' De verkregen uitkomsten brengen Japansche
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kapitalisten er toe ni.ettegenstaande Japan zelf tot cie landen behoortmet een groote bevolking, niettegenstaande dit land ernstig te kampen
heeft met werkloos.heid, om Japansch kapitaal in china i" gr"r, beleg-gen, daarmede de kosten van a,anvoer dei grondstoffen voor de textier-
industrie beduidend verlagende en grooter overschot makende van den
Chineeschen dan van den Japanschãn arbeider.
De industrialisatie in enkele belangrijke centra van china heeft natuur_lijk.het aanzijn gegeven aan een in omvang en beteekenis snel groeiendproletariaat, waarvan de revensvoo.r"u""ã"n roo ¡,rrt"nãliorig slechtzijn dat zij totverzet gedreven worden, in clit verzet nieirve organisa_ties scheppen, wier beteekenis in den nationaren bevrijdingsstrijd crerChineezen moeilijk kan ¡vorden overschat.
Anders dan in Indonesië is in china een nationare bourgeoisíe voor-handen, die zich natuurrijk evenzeer bezondigt 

""n 
gr"îr"ìooze uit-buiting der arbeidskrachten als de vreemde Ëapitatiîten .-n.r. laatsterspelen echter een overwegende ror. vandar.- d;i d";l;l¡a-o,,, verbete_ring der levensvoorw_aardãn door de jonge arbeidersklasse verbondenwerd aan den nationalen bevrijdingssiri;ã, dat verscnìit";à" episoden

in a9 o¡tryikkeling der laatstel"""î dit onderring verband scherp heb-ben belicht en de jonge organiÀatÍes der arbeidersklasse van steedsgrootere beteekenis,zijn geworden voor de ontwikkering en de radica_iisering der nationatistisõne beweging.
In de nationale bevrijdingsbewegin! r,verken verschilrende stroomingen,Terwijl, zooals wij in tret vlaarîn.i-*"" van ,Krassenstrijd,r van 1926hebben uiteengezet, het radical" 

"i"À"nt in de nationaiistische bewe-ging jarenlang hoofdzakerijk werkte met ilregal", orra".grãndsche or_ganisaties, van intellectueeren en in den strijd eerst tegen de Mandzjoe-d¡,'nastie en rater tegen de militaire bevelhebberr;;hZ;-ñoorden, dieaan buitenlandsche imperiaristen de vrije r."no garren, hoofozakeri¡kmilitaire actie voerden, iiet zich reeds tijdensä"n.Lr"râoorlog in dechineesche inteliectueele wererd een nieuwe t ra"t t ;;rd;;" Gegroepeerrom het tijdschrift ,De Nieuwe Jeugd" onder leiding ,i*-pråf*""or TsjenToe sioe bonden een aantar intelleõtueeru" 
""o J*'Ë;Ëiö"';" univer_siteit den strijd aan tegen oude vormen en gedachten in-¿e crrineeschewereld. zij zelf ondergingen in sterke mate clen invloed van de Rus_sische revolutie; eenigen hunner ontwikkelden zici J""r¡ìit"t de Iei_ders der commtrnistisõhe beweging in china. zoower;;;ã" partij a1s

¡ran 
de belangrijke jeugdorgani*-ti". zrj weien hun uanh".rgers naa'het terrein van den.krassenstrijd en,r"Ët"n nen of r.,Ëi å*ãu""oile enmoeilijke werk ter hand te nemen onder de fabrieksa.uËi¿urs" mijn-werkers en transportarbeiders, waarvan de vorming uun-ii",r,"u 

"._beidsorganisaties de uitkomst rias.
Anders dan de oude ]eiders cier Koeo Min Tang (vorkspartii) kendenzij groote waarde toe aan propaganda in de misÀ r, ni ,tî;gden ertenslotte in om de voornaamste voormannen d.ezer p"rirj .-'*""ronderdokter soen Yat sen te winnen voor hur opvattingen. vandaar dat inhet verre zuiden van het lando waar met afwissãr""¿ L.i:g"geruk desoen Yat sen-groep zich wist ie handhaven. vorle vrijheid van organi-satie voor de arbeiders bestond. zoodat cánton tange; li:¿ rr"t voor-
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naamste steunpunt was der jonge arbeidersbeweging" De zeeTieden-
staking van ygi2, waarin de macht van den Chineeschen arbeid zich
voor hèt eerst duideli.ik manifesteerde op een wijze dat d'e pers van
de geheele wereld zich met deze staki¡gbezig hield" gaf aanschouwe-
lijÈonderwijs aan de radikale leiders in Koeo Min Tang' Zij gingen

cle beteekenis van revolutioneerende propaganda verstaan en erkenden
cie onmisbaarheid van straffe organisatie in de arbeidersrvereld, zoo
goed als de oude met de imperialisten verbonden militaire bevelheb-
bur" uur het Noorden tot hei inzicht kwamen dat de orgatrisatie van het
chineesche proletariaat verschuiving in de machtsverhoudingen in den

strijd tussen Noord en Zuid brengen kon. Terwille van de buitenland-
sché indringers en ook om zíchzeIf. te k'nnen handhaven, bonden zii
den ouden värgeefschen strijd van tirannen aan tegen de ionge ari¡ei-
clersbeweging, in welken strijd z\i zich wet tijdelijk eenige voordeelen
wisten te verwerven, maaï bii¡vend het vertrouwen van het Chineesche
proletariaat verloren 

"

De B Fel¡ruari 1923 te Hankou onthoofde
Voorzitter der spoorwegarbeidersorganisatie,

I(ameraãd I,IN HAI{ DJIN'
SPoorwegmachinist.

31 Januari 1923 zoud,en vertegenwoordigers van lokale vakvereenigingen
der lijn Hankou-Peking in een congres bijeenkomen te Tsjen Tsjau
(provincie Tsjihli) omlandelijk velband tot stand te brengen. De mili-
tàire machthebber Woe Pei Fóe verbood op het laatste moment het

houden van dit congres. (Men behoeft geen chineesch generaal te zijn
orn door zulke daden van rvillekeur krvaad bloed te zetten. Gouverneur-
Generaal Fock speelde eincl t925 hetzelfcle klaar met de rechtspersoon-
lijkheicl bezittenåe organisatie van spoorwegpersoneel op Java')
nä ¡onge nog niet tanOleli;t< samengevatte Chineesche organisatie be-
antwoo"rd¿e ãit ingri;pen ïan Woe Þei Foe met de proclamatie van de

staking, waaraan ,rooral op het zuldelijk deel van de lijn in en nabij
Hankoú algemeen gehoor werd gegeven. Dagen lang was er spanning'
Militair machtsvertoon lverd tegenover de stakers aangervend' Woe

Pei Foe toonde zich ook in dit opzicht huurling van buitenlandsche im-
perialisten, dat hij dit verzet dér spoormannen bereid bleek in bloed
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te srnoren' Zoo werden op 7 Februari de sarvors gelost bp g00 bij hetkantoor hunner ve_reen iging z ich bev ind"" J" ïtär.* iã iä . i""rrroffe r svielen" Een b0-ta1,."rJgJ.rr.rg.r, g.;o*.n en naar het stationsempla_cement buiten Hankou getracnr. oñoer.hen r,ì1 nåi'd¡ in",' m act in ist,plaatselijk reider. nericninees"troiir"i"" riet hem tot driemaal toe dekeus tusschen werkhervatting ãn otrrriaa"ui;t e executie en tot driemaaltoe antwoordde deze dappere"aro"ioã", den dood voor oogen, besrist:dat hij het werk ateen irä.""ti*n ,äìn opdracht va' zijn organisatie.Hij ging onder' voor-de 
9og"n Ãfnãi mur.r.ers werd hij door den wree-den handlanser van woe pei F;;;rh"ri;. Fi; iJä;';,;îe verenovoor ons onbekenden., die in den strijd uoå.ãå b";;;;jr; ìan netchineesche vork het Íu,r"n g"rr.n.-ttj'ì" .én van de grooténo die methun leven doelbewust n"t ¡ãrii"-i;;;"" van rte onverwintijkheid derzaak, waarvoor zij kampen.

Het geweld van woe Fei'Foe, later ook cloor andere militaire bevel-hebbers van het Noorden t"eå";"ãt JJ;ongu utu"iaãrsùãoJeging toege-past, kon tenslorte de roenJmen¿e macLts;"r*il;;;Jîãï';onge cti_neesche proletariaat niet verhi"a"""". overar, waar de industriarisatiezich had doorgezet, v.oor3l in ¿e:aren rg24 en 1g2b, ontrvikkelden zichsnel strijdbare organisaties van úut ónin"""che proletariaat, wierdaden zoowel in shanghai ars in ,r""""t itt"nde andere centra van sner.groeiende kracht getuigden. ieder herinnert zich hoe de grote stakings_bewegingen va¡ 1g25 de vertegenr"oordig""" der groote mogendhedenin China¡eeds van zoygenveñulden, rrãe s"*lìdãrdig"ötî"¿"n ,r"r,buitenlanders, tegen stakende arueilårs den invroed der revolutionnair_nationalistische beweging in Chinu 
"nãt 

hielp verbreiden en hoe de ar_beidersklasse in de nãtiõnalistische fãrtii van soen yat sen de toon-aangevende factor werd.
Het begrip gewonnen hebbende van de noodzakerijkheid eener breed-opgezette nationaristische propaganda breidde ziän ¿e invioed dernationalisten ook sner rlit 9n{er ãe groote massa uun 

"r*ã-¡oeren, diey:r""*.9q het overgroote deel van hãt Chineesche ,;tk;iÃ"akte, endie - zij het in arderen vorm dan de industriear¡ei¿ers --ãvengoea ¿egroote nadeelen ondervonden van de houding ¿er burierrrn¿se imperia-Iisten en der met hen verbonden chineesche machthebbers van hetNoorden. De toenemende sympathie onder de boeren irri" zrriauti¡x"provincies maakte het mogelijl, dat in korten tijd de can-toneeschulegerso die bij hun opmarãch-oe propaganda ondår ¿e nevoixing metenergie ter hald nemen' de consolidati=e tot stand brachten van de
T".+! der Zuidelijken. Zes zuidelijke provinciën, zood.at de zeter derZuidelijken van canton verpraatst ktn worden ,ru", d" g;;;t" industrie-stad Hankou aan de Jarg Tize Kiango dezelfde stad, waar nu vier jaargeleden de eerste aanroõp aer spooiwegarbeiders door het mititairgeweld van Woe pei Foe gebrokãn tv"rd', hebben zich gegro,epeerd opeen sterk anti-imperialistis-ch strij dfront. D aaronderäe" belangrij keprovincie v4n het mi{d9n, Hoepeh. Een opmarsch van ruim 900 k'o-meter is door de zuidelijken vólbracht en van uit Hankou, de provinciesKiangsi, en het Zuiden van Tsjekiango dringen de nationalistische

troepen door naar de hoogburcht der buitenlandsche imperialisten
Shanghai. Tegeliikertijd ireden vanuit het Noord-Westen de met Kanton

verbónden troepen van den Christen-Generaal Feng Yoe Siang opo over
voldoende -acht bes"hikkende om de vrijheid van bewegen der verbon-
clen Noordeiijke bevelhebbers tegen de Zuidelijke troepen ernstig te

bemoeilijken.

Het machtsvertoon en de organisatiecapaciteit der Zuidelijken, de

propagandistische cloorwerking der anti- imperialistische, radikaal
nationalistische beginselen in de Noordelijke provincieso brengen de

groote mogendheden in verwarring Het duidelijkst bewijs daarvan
levert het machtige , rnaàr door het hoogtePunt van zijn macht heen

zijnde Britsche wereldrijk. Niet alleen het verkregen verband tusschen

de legers der Zuidelijken, maar in niet mindere mate l-ret actief en

agressief optreden der arbe iders in de groote industriecentra, doen

het konservatieve B aldwin-kabinet voor den dag komen met groote
koncessies, die aan het Prestige der vreemde indringers ongetwijfeld
een geduchten knauw gegeven hebben. Zij, de Zuidelijken, treden oP

zoodanige wijze op, dat de tegemoetkomingen op het gebied van belas-
tingheffing waartoe de buiteniandsche mogendheden bereid ziin, eigen-

lijk reeds prac tisch in eigen gebied doorgev oerd wolden. Men verwacht
onder de Chineesche nationalisten het heil niet meer van internationale
pacifistische conferenties. Men verwezenl kt de eischen van 't revo-
lutionnair nationalisme, die o. a vernietig ing van alle ver-
dragen met het buitenland, die slechts voordeel aan het buitenland ga-

ven, door eigen kracht en plaatst de imPerial isten eenvoudig voor de

feitenl vieezende-ãoor de regeerders van het nieuwe China na de con-

solidatie te rvorden benadeeld op het gebied van den handel met zijn
enol:me mogelijkheden, weige rden de Vereenigde Staten van Noord--

Amerika en Japan in eerste in stantie zich medepllchtig te maken aan

gervelddadige onderdrukking. Engeland , zelf in eigen huis voor de oP-

lossing van groote moeilijkhe den staande, durfde tenslotte niet meer

vasthouden aan zijn geweldpolitiek. Tegel ijkertijd blijft het echter nog
het eenheidsfront met desteeds hopen op de tot stand brenging van

andere imperialisten teneinde, althans eenige voorrechten voor het

vreemde imperialisme te kunnen handhaven" Te gelijkertijd onder -
handelingen over gr oote concessies aan de Chineezen, waarbij gepoogd

wordt de nog ige macht van het Noorden tege n het Zuiden teaanwez
gebruiken en de concentratie van schePen en troepen , die den invloed

van het revolutionnair e nationa,lisme in Noord-China snel vergroot.
Wanneer wij ons herinne ren in welke afgelegen plaatsen in het begin

van 1923 wij te Peking en te Shanghai onze besPr ekingen hielden met

kameraad Tsjen Toe Sioe en anderen, welke voorzorgsmaatregelen
toen nog noodig waren, hoe weinig er nog van arbeidersorganisatie
bestond, en wij denken ons in voor welke onoPlosbare vraagstukken
de Chineesche revolutie tha.ns de kabinetten der groote mogendheden

plaatst, is ons ten volle duidelijk, dat het nieuwe China niet meer tot

capitulatie te brengen is'
1925 le Peking overleden,
vulling te gaan.

dat de ide alen van den grootenn 11 Maart
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leider Dr" Soen Yat Sen, bezig zijn in ver-
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Met en bij Soen yat Sen
Eenige persoonlijke herinneringen

11 Maart 1925 0verreed te peking de vader der revorutionair-nationalistische beweging in Chi;a, Dr. Soen V"iSã"."-
DE EERSTE KENNISMAKING MET ZIJN DENKBEELDEN

ons in 1912 voorbereidend voor de reis naar het oosten, maakten rvijkennis met een kort artikel over in"-ðninu"sche Revolutie en desociale Problemen"n geschreven aoorbt. soen voor het Franschetijdschrift rtle Mouvement socialiste, en wel in het Juti/Augustus-nummer van dat jaar.
De eerste aan100p der revolutionnaire nationalisten in china tegen devreemde overheersching onderno-"r, ,ru" met succes bekroond.De sinds meer dan 15 jaar r"rt 

".,å. 
g"h"i*. ;;;;;i;Ë, .,oorrt ,,".,militaire inteilectueerén, hadden ae hËãrsch"ppii a", i""t.ïe dynastieonhoudbaar gemaakt. De repubrie[ was uitgeroepen. Een grondwet eneen volksvertegenwoordiging waren doorgevoerd en Dr. sãen, die pro-visorisch ars 1e presideñt rl"" opguirláen, hadn om burgeroorrog
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tusschen Noord en Zuid, te verhinderen en de consolida'tie der Republiek

t"ã-ãliì-r. i" -;r.ãr, "ãn "ornpromis 
gesloten, waarbij hij den presi-

den"tszåtel vrii liet voor Genãraal Yoean Sji Kai. De drie groote begin-
seleno die in ãi¡n geheime organisaties waren aanvaard" werden door
Soen zelf in hel Fransche tiidschrift als volgt geformuleerd:

1e. de suprematie van het Chineesche ras;
2e. ð,e regeering van het volk door het volk;
3e. de suptemafi. van het volk in de productie van de

rijkdommen.
En hij deed uitkomen, dat de revolutie de beide eerste beginselen
verwézenlijkt had; een opvatting, die bij de toenemende maeht van het
buitenlandsche imperialisme in China en bii de hand- en spandiensten
door den eersten Chineeschen President en zijn regeering aan het

buitenlandsche imperialisme bewezen, al spoedig onjuist bleek' Naar
zijnmeeningresttenogdedoorvoeringdereconomischerevolutie.
Reeds toen kwam in zlin beschouwing naar voren, dat hij voor China

een totaal andere ontwikkeling mog"ti;X achtté en voorstond, dan zich
in de Westersche naties had voltrokken.

"Als bij het begin van de l00pbaan van onze chineesche Republiek

wij ons niet veidedigen tegen de vestiging van het kapitalisme'
wacht in de naaste tóekomit een nieuw despotisme, honderdmaal
erger dan dat der Mandsjoes en stroomen bloed zullen noodig zijn
om ons daarvan te bevrijden.
China is aan den vooravond van een geweldige industrieele ont-
wikkeling,eenkolossalehandelisbezigteontstaaneninlS0jaar
zullen wl¡'vele Shanghai's hebben. Wij moeten vooruitzien in de

toekomst en reeds v"andaag besluiteno dat de waardestijging der

onroerende goederen aan úet volk ten goede zal komeno dat haar

schiep en niõt aan de private kapitalisten, die bij toeval de eige-
naren zijn geworden. "

Dit korte artikel deed uitkomeno dat wij in soen Yat sen niet met een

zuiver burgerlijk nationalist te doen hadden, doch dat socialistische
invloeden reeds toen zoo sterk op hem hadden ingewerkt, dat hij en de

zijnen strijd wilden voeren tegen de heerschappij van het kapitalisme.

DE EERSTE PERSOONLIJKE ONTMOETING

Tegenheteindvanlg2lbevondenwijonsinShanghai,waarwijcontact
haã'den gekregen met het hoofdbestuur van Soen Yat Senls partij Koeo

irnin rañg. TJrwijl hij zelf zichtn het Zuiden ophield, na vele up's en

down,s zlch als hoofd"eener revolutionnaire regeering gevestigd had te

Kantonenhijdoendewasdemilitairekrachtenbijeentebrengenvoor
een "strafexþeditie" tegen het Noorden, tegen het Centrale gezàgvan

Peking, *"tä u"n reis"gearrangeerd voor schrijver dezes-en een Chi-
neeschen tolk over Hanñau, doõr Tsjangsa, de hoofdstad der provincie
Houorn, naar Kweling, de plaats in de Kwangsi-provincie' waar toen

de strijäkrachten u"tr"So*tt Yat Sen bijeengebracht werden. Een lange

en buitängewoon belangwekkende reis door het binnenland van China,
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r'aar de millioenen.reveno die nog geen directe kennis maakten met dekapitalisrische productiewi¡ze, dieîude u;il;ñ;'äã¿äänt"n door deeeuwen heen hadden bewaaicr en die srechts inair"ãtl ,*o,'aer dat zijzich de. wezenlijke oorzaken van het kwaad newust zi¡n, ãe ooor hetvreemde imperialisme geschapen ellende o.ra".gu"rr. 
^-' -

Tegen den avond van den raatsten dag dezer ilgï;;" kwamen we inKweling aan, stelden wij ons terefonisch in "ãr¡ïái.rg*ät rr"t hoofd_kwartier van Dr- soen en werden wif uitg'enoodigd zonder meer onmid-dellijk bij hem te komen. In het gebäuw waar dãprovinciare vertegen-woordiging van Kwangsun gewoon was haar *""t i"ioàn,",""" n"thoofdkwartier gevestlgd. ñaar u"ngãto-"n, duurde het maar zeerkort, voor wij van aangezicht tot tzngezi"rri 
"tonãån 

iãi"no,r", a"nman, in wien sedert jaren de revorutionnaire berveging"in china beri-chaamd was. En onmidd-e'ij! tirg 
"ån 

r*s gesprek aan over de onder-werpen van den drq,.9" Washingtonsche co"níerËnti", ãiu gaande was,de Russische Revorutie, de ontriin ãri"g der sowjet-Repubrieken, debeteekenis va¡ de N.E.p. Hij was de man van de in deåe afleveringafgedrukte foto: van grooten éenvoud, van innemende beminnerijkheid,maar daarnaast van onbuigzame wils'kracht. Deze laatste karakter-eigenschap had hem. in staãt-gesteld, niet alreen bij de ernstigstetele'rstellingen, bij het grofãte verraad rr"rr rrriu.rã.n, iì¡ ,,"u"" n"_derlagen onverandeilijk vast te houden aan de eenmaal aanvaardelevenstaak, maar tevens een ¡e¿"iàãïà;;;þr Ëä;iä;]ä'ngur"n u"nzich en zijn zaak te verbinden. zijt studies it u"iãr*s'ãn tungau"igverblijf als poritiek vluchtering in het buitenland, sterden hem in staatzich perfect in her Engelsch 
"it t" á""r.r.un. ui: urã;fìft; gesprekkenop de hoogte van ate berangriike gebeurtenissðn, ¿ie sameniringen methet teven der Russiscrre soi'jåi-n8pãnli"t. Hij ;i"lõ õiîän."" belangin de doorwerking der communi.tiË"r,á a""tnåLr.iãr"ã"aií'0" chineeschestudeerende jeugd. Want op ¡,"u, nuA fri; ernstig; ¿;id;: Hij verweethaar' dat zij iedere practische beteekenis voor den striid verlorenhad, doordat zij zich tor srudeeren; i-iii""f*r*ilö1ä". Hij voeidehet nadeet van onvordoende contatJ ã"r o.ra" garde ,;;K;;" Min Tangmet de zich meer en meer in revolutionnair-sociaristischen zin ont-wikkelende studeerende jeugd.

Mijn tolk behoorde tot dät dËel der jeugd en tegenover hem, één dervooraanstaanden in de communistisähe jeugdorganisatie, gaf soen yatsen blijk, hoe srerk in hem a" 
',irã"" 

í;;rd";ffi;ä;;:åande hijtoch in ruime mate kennis-haa gemaakt met het westen en de wester-sche *'etenschao. rn het chineeËch wãraãã 
"rriirräñiåi'äã',ork: 

waarorr,dg j"ugg wijsheid zocht bij M;;;-ì;"r",J1 toch bij de chineesche klas-sieken de grondgedachten ïan hei lvt"r*ism" te vinden waren ?In deze eerste ontmoeting bleek mij zeer,sterk, dat soen yat sen nogin hoofdzaak'asthierd u""n de oud;-i";;hode van uitsruitend militaireactie, al was reeds toen duideli;rn o" nãiging voorhanden het verderewe.rk_zijner partij in nieuwe banen t" juiA"n.
Hii' soeno wees op hetdoor hu-;idt0 gepubiiceerde boek over deindustrieere ontw-iÈkering van ðh;;,-;;"rin naar zijn meening eeneconomisch systeem werd aangeg",rLn, dat groote overeenkomst ver-

toonde met de in Sowjet-Rusland ingevoerde N. E. P.
Hii voelde voor de dictatuur-gedachte. Hij kende gloote waarde toe
aan de rol der Partij. Ma_ar hij had zich geen duidelijke voorstelling
gemaakt van het wezen zljner partii, van de noodzakelijkheid zich
speciaal te wenden tot de arbeiders en boereno die voor de beginselen
zijner revolutionnaire organisatie gewonnen moesten worden met be-
hulp van de studeerende jeugd.
Meer dan een week vertoefden wij in het hoofdkwartier van Dr. Soen.
wij maakten er kennis met de elementen, die in zijn partij tot op van-
daag den dag een leidende ro1 vervullen. In vele gesprekken kwamen
de vraagstukken van internationalen aard, die met de Washington-
conferentie verband hielden, naar voïen, doch bovenal wenschte men
te worden ingelicht over het leven in Rusland, de propaganda in Rus-
Iando de vormen van pïopagandao het Roode Leger, de politieke scho-
ling van het Roode Leger enz.
Daárna rverd de reis naar Kanton ondernomen, waar zich behalve
veelbeteekenende leiders der Koeo Min Tang, als de sedert vermoorde
boezemvriend van Soen Yat Seno Liau Tsjoen Kai en Hoe Han Míng,
ook de secretaris cler partij en opperbevelhebber der aldaar verblij-
vende troepen Tsjen Tsoen Ming bevond, die eenige maanden later tot
een openlijke breuk kwam met Dr. soen en sedert dien tijd tot op heden
in de prov. Kwangtoeng de zaken van het Britsche Imperialisme be-
zorgt.
De gesprekken in het hoofdkwartier van Dr. Soen gevoerd over de

waal¿e van een zelfs jonge proletarische klasse in koloniale en half-
koloniale landen voor den bevrijdingsstrijd der onderdrukte volkeren,
werden op treffende wijze toegelicht door de groote staking van chi-
neesche zeeliedeno die uitgebroken was in de haven Van Hongkong en

weken lang bijna 300 Oceaanbooten vasthield. Even duidelijk als deze
werkstakinghaar klassekarakter openbaarde in de opstelling der
eischenn evLn duidelijk kwam de samenhang naar voren van den klas-
senstrijd in het half-koloniale china met den bevrijdingsstrijd der
nationalisten.
Een ieder kent uit de gebeurtenissen in de Chineesche arbeiderswereld,
die op d.eze zeelíedenstaking volgden en de aandacht'¿an de machtheb-
bers der geheele wereld trokkeno de snelle ontwikkeling der proleta-
rische macht in den chineeschen bevrijdingsstrijd en het is geen won-
der, dat de machtsuitingen der chineesche proletariërs op de radicale
elementen in soen Yat senrs partij diepen indruk maakten en dat zii de
geestelijke ontwikkeling dier partij sterk beihvloed hebben.

EEN LATERE ONTMOETING, SOEN YAT SEN IN DE ILLEGALITEIT

De sabotage van Generaal Tsjen Tsoen Ming deed de voorbereide

"straf-expèditie" tegen het Noorden mislukken en dwong Soen Yat Sen

in allerij1 terug te keeren naar Kanton om daar zelr 'Je leiding van
zaken op zich te nemen. Een verraderlijke overvalo waarbij soen Yat
Sen met moeite ontkwam en zijn vrouw slechts met direct levensgevaar
een in de haven liggende boot kon bereikenn maakte voor eenigen tijd
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een eind aan Soen,s macht in het Zuiden.. Hij kwam terug naar Shang_hai, leefde daar in de Fransche concessie en reidde van daaruit hetwerk zijner partiì.. In die dagen hadden wij een nieuwe ontmoeting meth,em' Hij stond artijd onder biewaking. De gevaren van een moordaan-slag waren steeds aanrvezig. In het ñuis van een buiten de Koeo MinTang staand chinees vond ãeze ontmoeting praats. erotseiing stond hijdaar voor ons, nu niet ars het hoofd eener revolutionnaire regeeringodoch in__de kleedii, waarin zich in shanghai de doorsnee chinees ver_toont' Hoewel het verraad van zijn partij-secretaris natuurrijk eenzeer ernstige tereurstelring voor hsm was geweest, een schok hadtoegebracht aanhet door hem in zijn volgelingen g;"t"td";"rtrouwen,was er geen spoor van versra.pping bij hern wãar lu n"-"n. IntegendeóI.Hij scheen zich nieuwe energie te-hebben verzameldo bracht nieuwemogelijkheden naar voren, dèed uitkomen hoe d"i"g¿nã-;;;dzakelijk
was een nauwer aanhalen van de banden tussen de ievotutionnair-nationalistische beweging en de sowjet-Repubtiek. e"tùeåìe vragen, dep.olitieke beweging in China rakend, werden grondig besproken; eenigentijd later was door den sowjet-gezántte peking, aî.loüf rret persoon-lijke contact met Dr. soen, diJzich natuurrijÈniet naar Éeking konbegevenn tot stand gebrachi. - ------J'^

AAN HET FRONT iN KWANG TOENG

De heerschappij van den imperialisten-knecht rsjen Tsoen Ming duurdeniet lang" opnieuw kon soen yat sen i¡ de stad ¡<ånton ã" iliairrg opzich nemen. Doch van aile kanten werd zijn positie door de vijanderijketroepen bedreigd. Geruimen tijd strekte ,i"t ,i¡n *"r"nti¡t" machtniet verder uit dan de stad Kanton en de naaste omgeving. Van ver_schillende zijden voncren aanvaren plaats op de stad. De situatie wasmeerma.Ien buitengewoon critiek. En in deze o*"tu.raigrr"J"r ru" or.soen altiid te vinden op de gevaarlijkste punten. Met éãn van zijnvrienden zochten wij hem op aan het front. Hij hield zich daar op ineen spoorwegwagon en reidde de actie tegen de g""o*ui"L"rde vijan-den. vermoeienis 
\qr.d: hij nier. Hij zetf deeo Ii¡n ü;;;; het kader

ya,n zijn leger in poritieken zin op te voeden, o", äur"¿oo. áe beschik_
Iiog t-" klijgen over een doetbewuste revolutionnaire armee.
D_e arbeiders, die na de^overwinning der zeerieden van Kanton in hetNoorden en Midden van china nerrraäidetijk tot acties ,urån gekomen,hadden. zware nederlagen geleden. n" ,i"n daar bevindende chineeschemachthebbers waren.er in gesraagd, de jonge beweging geheet uiteente rukken. Aleen in het gebiea vin-soen-v"i sun ko; ";i; ;; open depropaganda der arbeidersbeweging gevoerd worcren. oa", Lon in Mei
1923 ?gr eerste bijeenkomst piäatä irr,¿u' van vertegenwoordigers uitverschiilende centra van het ñoorden. Daar kon open en vrij de eersteMei in socialistischen zin worden g",rì"ìA,
Daar groeide in een.sfeer van g".riur, 

-onder 
voortdurende miiitairebotsingen met vijandige troe^peã de geLstelijke vernieuri'g. 0". xo"oMin Tang. Soen yat Sen zelf, Liau is;åen Kai, Hoe ua.n tniing, SjangKai sjek maakten die vernieuwitrg,ru,.þun;;h"; ñ"'fr,J: Natuurtijk

was in de Koeo Min Tang verzet tegen deze frontverandering aanwezig.
Natuurlijk wees het burgerlijk elementn dat in de partij voorhanden
was, de communistische beihvloeding van Koeo l\{in Ta,ng af. Doch dit
burgerlijk element werd volkomen verslagen, toen i¡ het begin van
7924 de partij een reeds lang voorbereide reorganisatie doorzette en
tegelijkertijd nieuwe richtlijnen trok voor den strijd"

Floewel zich reeds duidelijk de verschijnselen openbaarden van een

ernstige ziekle, die de naaste omgeving van Soen met zorg vervulde"
bleef zijn geest actief en bleek hij paraat, toen een verschuiving in de

machtsverhoudingen in het Noorden wenschelijk maakten, dat hij het
rverk in Kanton aan zijn volgers overliet om zelf naar het Noorden te
gaan en d,e zaak der revolutionnair-nationalistische beweging te dienen
in de gunstige omstandigheden, die voorhanden rvaren' De nieurve
machthebbers in het Noorclen, die een nederlaag ha,dden toegebracht
aan de woe Pei Foe groep in de Tsjili-partijo moesten met den invloed
va¡ soen Yat sen rekenen. Zij hadden hem noodig" om zich te kunnen
handhaven. Zij stonden afuijzend tegenoYer zijn revolutionnaire ge- '

z indheid, afwij zend ook tegenov er zijn vriendschappelijke þetrekkingen
met sowj et-Rusland" Terrvijl hij met duidelijke anti-imperialistische
voorstellen kwam voor de te voeren politiek" vreesden de nieuwe
machthebbers dit consequent nationalistische optreden en maakten zij
claardoor een nauw samengaan met de Koeo Min Tang onmogelijk'
voor het eerst na lange jaren kon Dr. soen in de gewijzigde verhou-
clingen naar Peki¡g terugkeeren, waar hij al spoedig door ziin ziekte
buiien gevecht werd gesteld. Een zware operatie kon geen reddilg
brengeñ en zoo ontviel hij 11 Maart van het vorige jaar aan den strijd
op eãr moment dat zijn kracht en zijn persoonlijke invloed meer dan

oòit noodig waren om leiding te geven. Hij ontviel aan de zaak der
revolutionnair-nationalistische beweging en hij ontviel aan de zaak

der wereldrevolutie, Voor het laatst met klaren geest zijn politieken
wil dicteerend, legde hij voor zijn partij het nauwe verband tusschen
den Chineeschen bevrijdingsstrijd en de proletarische revolutie bloot"
op de door hem aangegeven lijnen is verder gewerkt. De communis-
tiiche elementen uit de studeerende jeugd en uit de Chineesche arbei-
dersklasse toonen onbegrensde opofferings gezindheid in de propaganda
voor den uitbouw der Koeo Min Tang" Het door Soen Yat Sen gewenschte

verband is sterker aanwezig dan ooit. En zoo gebeurde het" dat op de

laatste zítting der vergroote Executieve van de 3e Internationale één

der oudste mãdewerkers van Dr. Soen, n.1. de leider der buitenland-
sche zaken van de revolutionnaire regeering van Kanton, Hoe Han

Ming, onder toejuiching der delegaties van de communistische par-
tijeñuit alle deelen dei wereld zijn warme dankbaarheid uitte voor de

hulp, die de communistische Internationale aan de revolutionnair-
nationalistische beweging in China hacl gebracht" Ziin begroeting be-
wijst, hoe sterk de Ieicling der revolutionnair-nationalistische partij
do"ordrongen is van de waarheid: "Er is sl.echts ééne Werelcl Revolutie
en de Chineesche Revolutie is deel der Wereld Revolutie".

H. S.
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Kon een man als Sneeviiet anders reageren dan hij deed bij d,e z.g. ìmuiterij op de t' Zeven Provinciën 'r?Juist hij was zeer bekend met de mens-onwaardige wijze waarop brankemaar vooral Indische schepelingen werden uitgeb*uit en behanoerd.

waren de loonsverlagingen, doorgevoerd en verder aangekondigd, maarzonder verzet te siikken? Moest dãt niet op zeker momJnt tot een uit_barsting leiden ?

En dat gebeurdel Het gebeurde zoals ve-rzetvan marinepersoneer in devorm van muiterij in Invergordon.( Engerand ) bij r,e'niet ãnbekend was,

Ditmaal uitte het zich in een demonstratieve protesttocht met de t,zeven 
,Provinciiin" van de haven soerabaja naar de haven van Batavia.

De regering-colijn liet zich de gelegenheid niet ontgrippen om zich van i

haar meest barbaarse en onmenielilke kant te raten zien. gomm;; --' i

we_rde¡ gegooid, doden en gewonden vielen, zware straffen ;;;ã;; 
"p_gelegd: zo ook aan sneevliul 4 b m"anden gevangenis ) voor zijnrManifest,r,

Manifest

De Zeven Provinciën f93S

Inleiding

Hij spande den boog strak. Hij schoot met volle kracht de giftige pijlen
van zijn bezuinigingen op de verschillende groepen van de hrdonesische
bevolking af. Hij verstond de kunst, onrust te verwekken onder de
Europeesche werknemers en daarbij Europeesche onderwijzers ertoe
te brèngen in openbare vergaderingen zóó scherpe kritiek uit te oefe-
nen, dat zij tex handhaving van het heiiige prestige ONMIDDELLIJK
WERDEN GEARRESTEERD en nu met een vervolging, op grond van
de elastieke Ttaatzaai-artikelen van het Indische strafwetboekn r'vorden

bedreigd"
DE ZWEEP DER REACTIB KNALT IN INDONESIE. TIEt COIIECIiEVE

verzet van de marine-schepelingen moet in dit verband gezien worden
als EEN LICI-ITEND SIGNAAL, dat blijde verwachtingen wekt bij de

proletarische elementen in den Archipel en in dit land.
be Nederlandsche marine is de draagster van een traditie van strijd
tegen de gestelde machten. Zij verwierf zich in het verleden een
grõoten naam bij het klassebewuste proletariaat, toen de opbouw van
stri¡dorganisaties der "mindere" marinemannen aan de orde was.
Daden vãn individueelen en collectieven moedn die aan boord van
Nederlandsche oorlogsschepen zijn verricht, blijven in de herinnering
van het strijdende proletariaat voortleven.
h de jaren van den wereldoorlog heeft die strijdtraditie der Neder-
landsche marine in de Indische wateren sterk van zich doen spreken.
De schepen voeren I'gevechtsklaar" om de neutraliteit van den archipel
te beschermen. Het verblijf der opvarenden werd eindeloos gerekt.
Als gevolg daarvan MAAKTE ZICII EtrN GROOTB VERBITTERING
VAN DE H¿NTNN DER IN DEN ARCHIPEL GESTATIONNEERDE
HOLLANDSCHE MARINEMANNEN MEESTER" Een sterk vereenigings-
leven kwam tot volle ontplooiing. De bemanningen van de "Emma"o de
,,zeven Provinciën"o zoowel als van andere kleinere schepen, hebben

ZiCh IOEN ONdETSChEidEN dOOT BEWUST PROLETARISCH LEVEN trN
STREVEN. Zij wilden met hun ervaring de organisatie van de soldaten

dienen, die in diezelfde jaren onder de Europeesche fuseliers tot een

factor van beteekenis werd" Het marinegebouw te soerabaja was de

burcht van het gecombineerde vereenigingsleven der mari¡emannen
en der fuseliers" Groote geestdriftige vergaderingen vonden daar
plaats. Tegen het afschuwelijke strafsysteemo dat in het Indische leger
Èestond, werd met groote energie gestreden. Demonstraties van ma-
rinemannen wekten de ergernis van hen, die in hoogheid gezelen waren,
doch gedurende den oorlogstijd geen afcloende maatregelen durfden
nemen.
De solidariteit van de marinemannen STREKTE.. ZICH TOT DE OP-
KOMENDE MASSABBWEGING DER INDONESIERS UIT. HEt KIASSE-

bewustzijn van de proleten in uniform vaagde de rassenscheiding weg.
De voornaamste zorg van de bewindslieden van dien tijd in Indonesiij
was juist, dat systematisch verbindingen werden tot stand gebracht
tussðhen de milita.ire organisa,ties en de vrijheidsbeweging der Indo-
nesiërs.
Het gebeurde op de "gevechtsklare" schepen, dat de opzet van de groote
kano"nnen in den Indisõhen Oceaan verdween en de bemanning van de

trÐ

Aan de opv¡renden van de Nederlandsche Marineen de werklieden van de Marinewerven!
Marinemannen, proletariërs, wij willen het woord tot u richten inverband met DE VERBLUDENDE GEBEURTENISSEN,-dl; zich in deafgeloopen week aan boord van de marineschepen en in tret marine_vliegkamp te soerabaja hebben afgespeerd. Hei groote våor¡eera ,r"nde Britsche marinemannen, voor manoeuvres bl¡een te Invergordon,wier massaarverzet tegen willekeurige sararisvärr"grrrg d" Britscheregeering tot den terugtocht heeft gedfongen, heert ädõr de Holrand-sche en Indonesische marinem"nnãn zijn wer'king uitgeoefend.
De. bezuínígingswoede, die ten doet heeit d" g"rrõrgen"u* ã" wererd-crisis op de arbeiderskrasse te verharen, heãft bij de koroniale auto-riteiten in Indonesië ee:r hoogen graad bereikt. O" tegenwoorAig.e
Gouverneur-Generaar Jhr, Dè Jonge, die ars één vanäe reiders derpetroleumtrust met he_t gnliel|oningjchap over Indonesië is belast,HEEFT ZICH IN ENKELE MAANõEN DEN TREURIGEN ROEMVERWORVEN, MEER ALS CHEF VAN EEN BEZUINIGINGSDEPAR-
TEMENT DAN ALS GOUVERNEIIR-GENERAAL OP TE TREDEN.Zijn bijna onbeperkte macht stert hem in staat prompt gevolg te gevenaan de wenschen van het grootkapitaal. Hij heeit die^mãcht gebruikt.

64



"Emma" onderscheidde zich door een dappere coirectieve dienstweige_ring, waaraan door vele tientalren kameiâden werd aeåtglnomen" Hundaad riep de herinnering op aan de heldhafrigã ;i", ;ä;eÌe jarenvroeger aa¡ boord van de Knjas potemkin aðor nussiscÀe matrozenwas gevoerd.
Na denoorlog heeft grondige zuivering praatsgevonden. De zich weerhun volle macht bewust^ woidende vriafiaen ;;"' h"i;r""r"ãiiu"t, hebben
3-tch.on de beste, actiefste kameradän van de Indisàhe vloot gewroken.Het is echter aan de bezittende krasse niet gegeven BLIJVEND DENGEEST vAN vBRZET TE DooDEN" zij kan zich srechts handhavencroor voorar in een periode van een trardnättig;;;;;;;id"mvattende
crisis-zichtegen de arbeidersklasse te richtãn, zware lasten op deschouders dier klasse te reggeno zoower de werkloozen als werkenden
il. d^"*lltjq bedrijven, maar õok'het overhei"dspersoneer te treffen.NAARMATE ZIJ MINDER TEGENSTANO ONïNIOSi,'diEAT ZT.ivRIJtrR ToE. Tensrotte komt zij er toe ook die formáties te treffen,iizie r lr 9uw en lovalite it voorn amäti; k a aaraoot s;l;;;;^Ãieten .wor -den, DAT zIJ TE.EN DE oNDERbnurr¡ MAssA KUNNEN woR-DEN GEMOBILISEERD. Op dat moment C?at qe bourgeoisie gevaarlijkspel_spelen, op dat -o-"tt ondergraaf tí¿ zetfd" p;ï;;; van haarmacht.
Dit is thans met de.marinemannen geschied. De bourgeoisie vergistezich grondic. zij ging er ten onrecñte vanuit, d,at deå loyale onder_dane¡ aa¡slagen op hun matige gagcs zonder t"g"n.tl"a-rå,r¿e' slikken.zoodra dit stadium bereikt iõ, ãat-ook degene", ¿iã 

""", h*andhavingvan de orde moeten worden gebruikt, voor aderrating in aanmerkingworden gebracht, ontstaat eõn zeker'e zenuwachtigrreìa ni¡ de uitvoer_
1ul"^lg d-ergelijke operaties. zrJ MAKEN 

'ouiÈñ " ¿li TooNENDE ONRUST, DIE nI HENZELF LEEFT.
Dit vermag slechts hetuerzet te priJ<kelen. In groote vergaderingenvan het marinepersoneel te soerabaja kon de g;aao van ne-i aanwezigeverzet¡vorden opgemeten, De machthebbers staken rr"" r.oppun in het
?_y!. zli begrepen niet, dat her VIJF MINUTEN VOOR iWaaLVaNWAS GEWORDEN.
Kon het glorierijke feit van 81 Januari 1908 waardiger herdacht zijnDAN DOOR DE WEIGERING VAN KORPORAAT,S ON MINDERENAAN BOORD VAN DE "JAVA", r'PIET HEIN" en I'EVERTSBN,T,
OM AAN TE TREDEN Op HET MORGENAPPEL? Op het taatstenippertje waren troepen uit Marang naar soerabaja overgebracht omtegen de marinemannen op te treden. De tetegrammen biachten dentroost aan de bourgeoisie, dat na een toespraãk van de commanclanten
het grootste deel der dienstweigeraars van houding veranderde. DETTINTALLEN, DIE OVERBLEVEN, ZIJN NAAR"tter,eNc opcE-zoNDEN EN rN ARREST casrpr,ô.
Ilierbij js het niet gebleven. De vlam vanverzet is overgeplant in deharten der Indonesische schepelingen. En het gebeurrle öïriidag3 Februari voor den tweeden keer. DAT BIJ Hrr n¿oncsNÀþpËL
DIE}IST WERD GEWEIGtrRD. DITMAAL DOOR HONDERDEN INDO.NESIËRS. Een daad van gewerdige beteekenis voor ae getì""te Indone-
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sische vrijheidsbeweging. De tweede opdonder, die .n een week tijd
aan het kostbare prestige van de regeering werd gegeven.
Niet minde-r dan 425 Indonesische schepelingen, waaronder 100 van het
marine-vliegkamp, rvorden naar quarantaine-barakken van den dienst
der volksgezondheid op Madura onder bewaking van rnarechaussé's in
arrest gehouden" Zij zullen voor den krijgsraad wegens dienstrveigering
terechtstaan.
Hollandsche marinemannen en gij ? Gij hebt den smaad moeten verdra-
gen, dat de leden van het hoofdbestuur van den Marinebond straffen
moeten ondergaan, omdat zij de vrouwen van de marineschepelingen
hadden opgewekt om deel te nemen aan de demonstratie van Soc. Dem'
ArbeidefJPartij en Ned. Verlcond van Vakvereenigingen, die op 8 No-
vember in Den Haag is gehouden. Uw blanke en bruine broeders, die
op de reede van Soerabaja EEN DONDEREND HALT aan de bezuini-
gingsapostelen hebben toegeroepenn ziin ook voor U opgetreden' voor
U, voor ons, voor de geheele Nederlandsche arbeidersklasse en voor
de onderdrukte Indonesiërs" Zoo zien wij het. Zoo zult gij het zien.
Het kan U niet onverschillig ziin, dat maats t'an de t'Evertsen" in
Malang en bruine kamerarlen op Madura in hun strijd tegen den loon-
roof nu op hun .¡onnissen voor dienstweigering wachten. Mede aan U
iigt het, of onmiddellijk ALGEMEENE AMNESTIE VOOR DEZE KA-
MERADEN WORDT TOEGEPAST. De geest, die aan boord van de
schepen in Soerabaja heerschtu MOET HIERHEEN OVERLAAIEN"
Laat u niet lijmen door degenen, die onverbiddelijk de tegenstanders
van Uw klasse zr1n. Laaf U niet op de plaats rust stellen. NEEM DE
LEIDING VAN DEN STRIJD VAN HET HOLLANDSCHE PROLETA_
RIAAT TtrGEN HUN MISDADIGE REGtrERING, DIE MET DE BE_
LANGEN VAN DE ARBEIDERSKLASSE SPEELT EN DIE ZiCH AAN
DEN GROFSTEN HOON TtrGENOVER DE WERKLOOZEN SCHULDIG
MAAKT. -tJw zaak is een klassezaak. uw kracht moet zich verbinden
met de klassekracht van het Nederlandsche proletariaat. ln den strijd
voor den dubbelen eisch:
1. directe amnestie voor de gearresteerde marinemannen; straffeloos-
heid voor de hoofdbestuurders van den Marinebond in Holland.
2. Opheffing van de salarisverlagíngen, die voor de mindere marine-
schepelingen zijn door gevoerd 

"

uw maats in Indië hebben risico op zich genomen, toen zij scherpe
vormen van strijd kozen. Zij wisten wat zii deden, blanken en de brui-
nen. De tegenwoordige reactie, die onder alle groepen arbeiders naa-r

haar offers zoekt, is niet te verlammen zonder dat de proletarische
klasse risicors neemt. Groote gevaren dreigen. Uit het Oosten werken
invloeden, die de Nederlandsche bezittende klasse tot nog dollere dader

zullen drijven" Het gaat e1' voor het Nederlandsche proletariaat om de

fouten te vermijden, die ongetwijfeld door de Duitsche klassegenooten
zijn begaan, wij moeten onze tijd weten te gebruiken, niet wachten
toidat de gansche macht van de bourgeoisie dienstbaar kan worden ge-
MAAKT AAN DE VOLLEDIGE VERNIETIGING VAN DE ARBEIDERS-
REWEGING.

o



Dd Britsche marinemannen van Invergordon wezen de marinemannen
op de reede van Soerabaja den weg. Durft gij dien weg betreden ?

Bereidt U daarop voorl Het moet nu komen tot onderling beraadn waar-
uiti, sprekende daden van ver zet worden geboren.

Het bestuur van het Nationaal Arbeids-Secretariaat,

Zaterðag,4 Februari. H. SNEEVLIET o Voorzitter.

vormen.
Wil men daarentegen het oces zoals uit het re itoir van
den officier is gebleken, reede opzet mogelijk te zijn, goede

die bij de gevangenhouding varl ver-
69

BULLETIN : Een Nederl,andsch¿ Potemkin

Het pantserschip'lDe Zeven Provinciënt'heeft 5 Februari de haven
van Oleh-leh verlaten, terwijl de comma¡dant met zijn staf aan land
vertoefde. Negen aan boord aanwezige officieren zijn door matrozen
met de bajonet op het geweer gevangen genomen.

Bravo voor de bezetting van dit roode schipl
Nederlandsche marinemannen, weest solidairl

Leve ?tDe- Zeven Provinciënt' I

Leve de Hollandsche Potemkin t zondag 5 februari'

Verdedigingsrede van SNEEVLIET
op I April 1933

Mijnheer de President.

De onmatige, on-Hollandsche strafeisch van 540 dagen maakt noodig,
dat ik dezõ zaak als een kwestie van het allergrootste belang behandel.

op dezen zelfden dag zetlen in Duitschland - rvie had het voor mogeliik
gehouden - jodenvervolgingen in, die op het rvoeden van reactionnaire
rïnstincten wijzen. Hoe verschillend van aard de kwestie van den straf-
eisch van L$ iaar is, toch is er verband.
Het is de vtoék der booze daad, dat zij steeds slechtere gevolgen na

zich sleept. Had ik maar met "De Arbeid" in Dordrecht gezeten, dan

zou er geen kwestie van gevangenhouding zijn geweest, behandeling
voor deä politierechter iou hebben plaats gevonden gl eel heel andere

strafmaaf aan de orde zijn. Uit het verslag van de "Nw. Rotterdamsche
Courant" blijkt, op welke wijze Schmidt van de O. S.P. had gesproken.
President: Ja, maar U laat weg, dat dat optreden bij oorlog gold'
sneevlier: Het blijkt nergens uit het verslag van de Nw. Rt. Courant".
(Dit wordt door hem voorgelezen" )

we hebben blijkbaar te maken met veranderde verhoudingenn waarin
nieuwe begrippen over hetgeen in woord en geschrirt belaatbaar iso

doorslag ge"e". Als dat het geval is, dient invlotte en eenvoudige
behandeling van zaken bekendheid te worden gegeven aan de nieuwe

bð

DE ACHTERZIJDE VAN HET HUIS VAN BEWARING TE AMSTERDAM

voorbereiding der verdediging,



sirrong van het g9zag,
s@e
Pilatus-houding. Ik be

w ie maakte die sensatie ? Ik he
t was onvoldoende vooronderzoeko een soort

fel dan ook ZEET dat het initíatief van het
bev me op van cere-ij A 2-11 maakten. De gev rng werstendigd zelfs toen tegenove r den minister van Jus titie de handhavingvan de grondwet en de toepassing der kieswet in he t geding zijn ge-bracht, zulks in verband met de verkiezingen.

Zoo waren de omstandigheden waarin dagvaarding en requisitoir ont_stondenn die de affaire opblie zen en het tendenz-proces aan de ordestelden. M ijnheer de president, ik ben onder den hoogdruk van een 1]j aar -eisch gesteld. De werking van dit feit liet zich gevoeleno toen deveidwacht Donderd ag j. l. nog op grove wijze belette een paar woordenvan bemoediging tot mijn aanwezige famil ieleden te zeggen na denzwaren eisch,

dachte niet bestond" In het Bismarcksche pruisen had men in I8T2 tijdvoor 74 zittingen om de zaak contra Bebel -Liebkne cht te behandelen.Hie r een sensationeele plotselÍnge vrijhe idsberooving o een pantser*
bÏãffinst

ficier van justitie in 1923 op? Leef ik na dien tijd niet meer? (Tellen
clie 9 jaren niet mee?:Weet de officier iets van die 9 jaar? Voor de
beoordeling van de eigenlijke zaak moeten we op dit punt ingaan.
Volgens den officier zou ik uitsluitend "destructief" zijn in mijn optre-
den" Hij zegtdatden Semarangschen officier van justitie na. In de laat-
ste 9 jaren geldt mijn hoofdwerk het Nationaal Arbeids-Secretariaat"
deze uit de propaganda van Domela Nieuwenhuis geboren vakcentrale"
Bestreden van a}le kanten en in een tijd, dat de revolutionnaire orga-
nisaties in vele landen verzwakking ondergingeno groeit het N. A. S"

van 13 tot 22 duizend 1eden, groeit daarin een sterke, overtuigde kern.
In die 9 jaren groeien ook de tegenstellingen tot de communistische
beweging, wier slaafsche afhankelijkheid van de Sowjet-diplomatie
door ons wordt afgewezen. De strijd in Rusland van den usurpator
stalin tegen den granieten jood Trotzky werkt in op de verhoudingen
hier,
wij wijzen af het morsen met voorhoedekrachten der arbeidersklasse
in änvårantwoordelijke actie, zooals vaak in de werkverschaffingen
geschiedde. Wij doen dat als revolutionnairen.
Men client hierv an nota te nemen om tot de vaststelling te komen: al-s

in de laatste 9 aar zich hebben md kan het
niet aanwez

van gespr eenige malen op

De President: De veldwacht deed haar pticht.sneevliet: ook ars ambtenaren rr.,r pllñt vervulren kunnen zij menschenblijven.
Hoe heeft de officier zíjn eisch gemotiveerd ?

die be
rn ez toeIk zou volgens hem in mijn gai stikken! Ais hij maar iets van mij wist, De President: he tndan zou hij weten, dat ik "Bossche jongen" beno opgewekt van aard, dieVåN ziln gal geen last heeft. De kwaliteit van mijn haat zou niet behoor-iijk zijn, omdat in mij nawerken jeugdervaringen, bij de H. B. S. tet)en Bosch opgedaan , waar ik a1s jongen uit kleinburgerlijk milieukennis maakte me t sociale ongelijkheid en haar werking. Bij wien wordtovertuiging and ers gevormd dan in the oretisch nzicht verbonden metlevenserv aring ?

Ook zou de mindere kwaliteit van mijn haat gebleken zijn uit de afwijzingvan het aanbod der Int. Roode HulPo voor rechtskundigen bijstand Índeze zaak. Wat is dat nu? Is de offic ter van titie t vande I.R"H" ? Ik had al een advocaat en aIs vakvereenigings ider de iker niet aan daarna op aanbiedingen van anderen in te gaan. Maar boven_dien het is een kwe stie van karakter, die mij belet van een organisatiehuIp te aanvaarden, die mij met minderwaardige middelen bestrijdt.Wat heeft dit met den strafeisch van den officier te maken? Twee ka-rakterschetsen zijn hier van me gegev en. Eén door iemand als Henr.Roland Holst, met wie ik in de latere jaren verschillen van meeningken, maar die ik hoogacht als een Debor a van onzen stam. Zij kent mezooveel jaren. Na haar getuigenis kunnen de verkiaringen van den of-ficier mii niet cleren. Hij miste he t recht zoo te spre ken en ik wij svierkant de kwalificaties "ijdel " en Itsensa.tiezuch tig" af, juist omdatik zeer sterk e r van doordrongen benn dat bij het be lijden van grootebeginselen het tolisch ast en niet krvaste deltuiteriof cabaretac SENSA
Er is sprake van een emteo die met opzet in de verdediging van denadvocaat is geia

beperking aangedr ongen'
Sneevliet: Ik moet "iuat 

gestraft wordeno omdat ik "professional" beno
llrevolutionnair profes sional" voorstander van de proletarische dicta-
tuur met aile middelen te verwezenlijken. Ben ik hier als beklaagde
pïofessional? Daar zou het hier op aankomen. welnu dan is er mijn
blun"o strafregister. Er zou echter gelegenheid moeten zijn op die uit-
spraak van den officier van justitie over de proletarische dictatuur
dieper in te gaan.
De getuige Hänr. Roland l{olst heeft van de in Holland bestaande groote

vrijieidlan spreken en schrijven gewaagd. Inderdaad, die,was er' en

daibepaalde de openbaarheid van mijn optreden hier en in Indië. ik ging

van diè Hollandsche mentaliteit uit. Het was geen bijzondere verdienste
van me. Het was uit de llollandsche verhoudingen gegloeid. Die open-

baarheid is als verdienste genoemd cloor den Chef van den Politieken
Inlichtingendienstn later relgeerings gevolmachtigde, Muurling, in Indië 

"

die het réquisitoir van Mr. ì" Meerten, dat door den officier werd
gebruikt in April 1918 uitvoerig met me kwam bespreken over mijn lijn
van politiek en die toen getuigde:

"als voordeelen van Uwe actie worden boekt het wakker
S der mens en open aarheid" "

In de Indische dossiers, die blijkbaar ter beschikking van het parket
zijn gesteld, zou de officier ook dit document hebben ku¡nen vinden.

ei; aäze -"tttulit"it van mij moet U duidelijk ziin, dat ik met het

scirrijven van mijn artikel voor "De Arbeid" geen opzet kon hebben om

een strafbaar feit te plegen. Er rvas geen reden daarover na te denken,
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ten. Waarom houdt de geschied schrijving van den of-
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Ik hebde.beweging en organisatie van militairen steeds als onderdeelffi ;;""ïy,ä?Jå"'îi* jä1,"j:t"ltii:ffig;
den luitenant, die door mij geschreven biljetten en adressen van ver_trouwensmannen wenschte-vãoï een uitsruitend miiitairen opstandlTweemaat kwarn zÍjn aandrang, den tweeden ü;;-iä;;'.ïtr Iooiegezet zou worden en de man me aanried *"t u""'å*iüià., zijn voor_stel daartegen in te gaan.
Toen-had ik grooten invroed. Daarvan getuigen uitspraken van den chefvan den P.I. Dienst:

"Het publiek is van oordeel, dat de beweging onder Uw suggestiegeraakt; er is geen tegenwicht tegen uw actie. Als u zich aan deneenen kant plaatst, is de strijd oñgerijk. u is-eenlitges"prot enrevolutionnair man en uw voigelin"gen staan onder uli suggestie,,.
Een uitspraak van hetXamerlid, toen Volksraadslido Cramer:

'rDat de door sneevriet gevoerde actie succes heeit, is in de eersteplaats te danken aan delallooze misstanden hier in Indië,,.
Een uitspraak van den R. K. propagandist, Angenento van marine_personeel aan boord van de "Regeñtes" io'rgrã g"p"bri""àrà in ,De
Javapost't van 21 Juni:

"Men denkt in Indië, dat de Ind. Soc. Dem. Vereeniging een kleinemaar luidruchtige bende is,
rekening behoeft te houden.

waarmede men nu juist zoozeeT geen
Dat is een meer dan e rgerlijke dwaling.Want de I. S. D. V. vindt onder de mindere schepel ingeno die dooralles en een ieder in Indië a1s minderwaar dig worden beschouwd endir is een treurige waarheid, juist veel aanhangers. En het was danook geen bluffen van Sneev liet, toen hij sprak in het SemarangscheMarinegebouw in de 1 Mei-ver gadering van 1 91 8: "Partijgenooten,vrienden o roode garde der Indische vloot" , een gezegdeo dat Sneevdoen kan, omdat hij er van overtuigd is , bijna de geheele vloot inIndië op de hand te hebbent'.

In--luJke omstandigheden wees ik de provocatie-voorsteten van denofficier af, die vooï een z-erfstandigé militaire 
"-;;;r"i;g pleitte.En de situatie van thans, hoe is die"?

Ik ben g jaar in-mijn huidÍg werk. Ik ben in dien tijd eenmaal in 1926voor-een vergadering naar Den Helder geweest, wäar de gewezen com-mandant der "Regentes", Fock, het bestuur van den Marinebond beletteom een zaar te verhuren, wijr sneevliet sprak. overigens geen enkercontact van aI die jaren met de marine in dit land. 
e - c

zou ik uit mijn ervaring de pretentie hebben in zurke verhoudingen tek'nnen ingrijpen en.b9gãIen? ort rs uitgesloten en daarom kan het mijtoegedachte opzet niet bestaan.
Mr' stokvis heeft er reeds de volle aandacht op gevestigd, dat ik een
3_.1T"1 

ging schrijven voor 'rDe Arbeidr'. Niet het manifest voor DenHelder, doch dat artiker. Ik deed dit niet 266 maar, it *ãrnt" op dengroadslag van een congresbesluit van November 1g32. Ik schreef overde loonactie op de .eeãe van soerabaja. Ik stelde daarrnee een taktiek_vraagstuk in den loonstrijd aan de oräe.
72

En nu het punt: hoe werd dit artikel tot het bewuste biljet, dat ons bezig'
houdt ?

Onder hoogdruk van het gebeurde op I'De Zever!", door mij gezien als
climax in de loonactie, maar tevens als het begin van gevaarlijk ingrij-
pen door tt gezag. Mijn sterk sociaal sentiment werkte en bepaalde mijn
handelingen.
Ik kende in zooverre de verhoudingen, dat ik r'vist: die boot kan niet een
neutrale haven binnenloopen als in 1905 met de I'Potemkin" geschiedde.
En ik kende toch ook het gevaar van gezagsuitspatting. slechts één G.G.
hacl de kracht tegen gevaarlijk drijven in die richting in te gaan, de heer
Idenburg.
De President: Dit gaat te ver. Blijft U bij de zaak.
Sneevliet: In 1926 sprak ik een paar uur met minister Colijn over de

situatie, die ik als gevaarlljk zag; enkele maanden later was er de uit-
barsting, die aan het Digoelkamp aanzijn gaf.
Het ging dus in dezen gedachtengang uitsluitend om gezagswaan te door-
kruisen, omdat waar is Vondels uitspraak, dat niemand de 'vellen van
dien mond stoppen kan.
Ik wilde door het manifest de volle aandacht trekken en tot het breede
gebaar van de marine komen. De Britsche admiraliteit is er niet aan

bezweken. d.at zii een compromis tot stand heeft gebracht.
wanneer ik het tenlastegelegde werkelijk had willen doetrn da:r zou ik
zeker geheel anders te werk ziin gegaan" Mevr. Holst had gelijk op dit
punt: eèn dergelijk betoogend artikel is geen inleiding tot de daad. Het
korte scherpe manifest zou in.tien minuten geschreven zijn.
Als Uwe College het manifest onder de loupe neemt en bij een enkele
zinsnede strafbare uiting meent te zien, dan vraag ik, of ook de belan-
gen van den bekiaagde gelden, of hij niet wordt benut voor het scheppen
uut "e. 

voorbehoedmiddel ten behoeve van anderen, die in de toekomst
zouden willen zondigen.
U zult bij de beoordeling van de stralmaat verschillende factoren laten
gelden, die hier naar voren zlingebracht. u zult laten gelden, dat ik
hier in Amsterdam 9 jaar schreef en sprak onder toezicht van het par-
ket, zonder dat ik ooit in conflict kwam.
Mevrouw Holst schreef me op 22 Maart een briefn die me eerst30Maarl
bereikte, hoewel vele brieven slechts 3 qf 4 dagen noodig hebben. Zij
zegt daarin, dat ik niet contemplatief genoeg ben om 

-me 
het cellen-

beétaan aan te passen. Daar is waarheid in. Groote dingen, die nu gaan-

de zijn houden me bezig. Ik zou nuttig willen zijn in den afweer van
reactionnaire gevalen, als in Duitschland de jodenvervolgingen bewerk-
ten.
President: Zoo kunt U niet verder uitweiden.
Sneevliet: De veranderingen in de vakbeweging, die direct mi.jn rverk
raken, houden me bezig.
Ik denk aan de beslissing inzake schmidt te Dordt en aan den in mijn
zaak gestelden eisch en had Donderdag op het tegenwicht tegen dien
druk in den vorm van een vrijlating gerekend.
Ik hoop dat u thans alsnog op het hernieuwde verzoek van den advocaat
ten gunste van mijn vrijlating wilt ingaan.

tÕ



ALGEMENE WERKLOZEN BOND
Hoe actief Ab Menist in Rotterdam werkte 6ti¡t<t ult het onderstaande
manifest dat door hem in 1986 in opdracht van de Algemene werklozen-
bond werd geschreven
In korte tijd telde de organisatie ca. ?000 leden. Het is, een voorbeeld
hoe partij en vakbeweging, RSAp én pAS, op nuttige wijze kunnen
samenwerken.

De sympathie voor Menist's werk bleek bij de r_aadsverkiezingen:
In 1935 - 7. 131 stemmen
In 1939 - 16.934 stemmen.

ALGEMENE WERKLOZEN BOND
aangesloten bij het Plaatselijk Arbeids-Secretariaat Rottérdam,
Maasstraat 1b.

ALGEMEEN ADVISETIR: AB MENIST.

Aan de Rotterdamse Werklozen en Arbeiders
in de IVerkverschaffing.

KAMERADEN:

Herhaalde malen hebben we ons in de laatste jaren bij voortduring
beziggehouden met nieuwe aanvallen op de positie der werklozen.
Iedere keer opnieuw is door het P.A.S. in samenwerking met de
R.S.A.P. een poging gedaan om stelling te nemen tegen de maat-
regelen der Overheid. Er is in Rotterdam geen richting in de arbei-
dersbeweging die zo en zo volhardend voor de belangen der werkrozen
op de bres heeft gestaan.

Behalve grote en massale acties hebben we de werklozen individueel
steeds geheel belangeloos bijgestaan.

Honderden werklozen kunnen daarvan getuigen. Een geweldig aantal
bezocht ons adviesbureau waarvan het RAADSLID DER R.S.A.p.
A. Menist de algemene adviseur is. In@eer

an TWEE EN DERTIG HONDERD klachten van verschitlende aard in
beha

Dit is een geweldig aantal maar ook schrikbarend. Want hieruit blijkt
dat er dikwijls met de grootst mogelijke willekeur tegen de werklozen
is opgetreden. Haast al deze gevallen hebben met de algemene steun-
verlaging weinig te maken. Het zijn bijna alle verslechteringen van
individuele aard. Iedere werkloze zar het belang inzien van het voort-
bestaan van ons adviesbureau.

ür
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Ab Menist
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In de iaatste tijd hebben enige besprekingen met de wethouder vanMaatschappeiijk Hulpbetoon plaatigevonden, die neoogdän eln beterebehartiging van de belangen van diã ongeorganiseerde werklozeno diezich om verschillende redenen niet in ãen aät vak¡onoànïànaen
organiseren. Er is thans een regeling getroffen die wij U ni¡ Oezebekend maken.

Werklozen die lid van de A Werklozen Bond loten
rn stempeaarnaast is dat al hun klachten door een vertegenwoordigervan deze Bond rechtstreeks behandeld kunnen worden met de Gemeen-telijke Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon.

De tureede kamerverk¡ezingen in 1937

lnleiding

Alleen buitenparlementaire activiteit kan duurzame verandering in de
klassemaatschappij tot stand brengen.
Deze moet gericht zijn op de omvorming van de kapitalistische maat-
schappij in een socialistische.

Parlementaire activiteit geeft bij verkiezingen slechts extra gelegen-
heid om de beginselen van het revolutionaire socialisme onder de aan-
dacht van de arbeiders en arbeidsters te brengen. Gedurende de zit-
tingstijd kan dan het kapitalistische karakter van de burgerlijke staat
*oi¿eñ aangetoond , zodat duidelijk wordt wie tot de vrienden en I'ijanden
van de onderdrukte klasse behoren.

De teksten van de redevoe:ingen van Sneevliet en Menist die in de

verkiezingscampagne van 1937 op de grammofoonplaat werden vast-
gelegd, alsmede pãssages uit Dolleman's brochure, ziin daar tref-
fende illustraties van.

.z

Eindelijk is na jaren dus erkenning verkregen voor het bestaan vanwerklozenbonden.

Het antwoord is nu aan de werklozen zerf. organisatie voor de behan-deiing van kleine zaken is nodig. organisatie ãm versrechteringentegen te gaan is dringend geweñst. D-oot_s"-"nwerking, door krachtigeeensgezindheid van de werklozen zerf zulren tenslotte íårl"ì""irgu.,tot stand gebracht moeten worden.
Iedere werkloze kan nu laten zien dat hij bereid is het zijne daarvoorte doen^

WORD DUS LID VAN DE
ALGEMENE WERKLOZEN BOND.

edraagt slechts vijf cent per week. Behalve de hiervorenstaande voorrechten ontvangen de leden iede re week het groteweekblad "DE ARBE IDtt onder redactie van H. Sneevliet. Het is onseen genoegen te kunnen vaststellen, dat, hoewe l we nu pas op ruimeschaal bekendheid geven aan het bovenstaande , we reeds in de laatsteweken b honderd nieuwe leden mochten Het s eenove s van t vertrouwen ons bij de werk-Iozen. Tegen $teunrool

ila$sa'aßtiel

vul te1 spoedigste onderstaand formurier in bij één van de hieronderstaande adressen:
R. S.A. p. -gebouw, Strijensestraat 9
P. A. S. -gebouw, Maasstraat 1b.

De contributie b
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Toespraak van H. SNEEVLIET
(op grammofoonplaat)

v<>or de Tr¡¡eede Kamerverkiezingen in 1937
Met de groei van het kapitalisme toespitsing der sociale tegenstellingendie het verwekt. In ongekend. omrr"ng vertoont zich massa-werkeroos-
heid als een ware geesel, een epideniie over de heie ivereld.
Ja-renlange crises verzwaarden het rot van de werklozèn, die nietalleen met zichtbare verarming te kampen hebbeno doch die bovendienonder loodzware morele druk z1¡n geplaatst.
Het kleine Nederland heeft het kwaad van de werkloosheid in sterkemate gekend. Het zogenaamd krachtige kabinet-corijn, dat de steunhad van de vijf grote burgerlijke parti¡en, heeft voortdurende stÍjgingvan het werklozencijfer niet r.oo"ko-"ï. Toen de crisis in HoIIandhaar werking deed gevoelen heeft de bezittende klasse de volle mede_werking van de Nederrandse krassenstaat gevorderd voor het omlaag-drukken van het levenspeil der brede massa.

le leger-ing-coiijn heeft zich met hart en ziel aan die taak gewijd.
De. bestellingen van.het grootkapitaar uitgevoerd en van *ã"Ë1orårrro"gin haar verschillende voimen eän middef gemaakt om in weinige jarentijd aanzienlijke inkrimping van de inkomsten der arbeidersgezinnen
te bewerken.

Tienduizenden overheidsmannen hebben op directe wijze ondervondenwelke begrippen van s_ociare gerechtigheia net kabinet-corijn beheerst.In nog sterkere mate heeft het werkrõzenleger blootgestaan aan diverseproefnemingen die geen ander doer hadden ãan het oür"ugdrukken vande steun aan de werk-rozen. Rederij kheid, christelii["-"ãi"t"nliefde,
s.ocial'e gerechtigheid zijn schone begrippen r"u"r',u" burgerti¡ke pár-tijen groepen arbeiders aan zich binãen. Zij bleken ge"., iemr.rendewerking te hebben op de steunverlaging ,rr_r, de *"rf.forãnf die mede
9"1"9.T in praktijk gebracht moestloi¿en om de tonen in het vrijebedrijf aanzienlijk te verlagen
Duizenden werklozen hebben kennisgemaakt met methoden van werk-verschaffing die voor de betrokkenel aixwi¡ls een combi*ti" warenvan onderbetaling van hun arbeidskracht en aantasting van hun gevoelensvan menswaarde. werkvers-chaffingen kregen een dufüanige naámo dattewerkstelling zelf een middel werã om afioering ,run 

"àrr'g"oot 
getal

werklozen van de steun te bewerken. Herhaalderí¡t ontstonãen sp"an-ningen in rverkverschaffingen die het onvermijdeli¡ke gevolg waren
van de zich inburgerende praktijken, welke *Lt .itnr.i opìnflatie vande mens in de werkloze néerkwàmen.
Hardnekkige afwijzing van invoering van minimumroon bij die werk-verschaffing', werkverruiming met steun van publieke miädelen vast-gekoppeid aan uitholring der bestaande arbeidÀovereenkomsten. Die
yerkveTuiming, mondjesmaat bedreven, inkrimping ,ran-w""t tijd terbestrijding van werkloosheid afgewezen.
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Toenemende drang bij de bezittende klasse bestrijding van de werk-
loosheid in het teken te stellen van uitbreiding van de weermacht en
voor militarisering der werklozen. Jarenlang zien we de-werkloosheid
van jonge arbeideri en arbeidsters bron van ellende worden. Uit zui-
nigheidãoverwegingen worden inwonende jonge werklozen buiten steun
geiouden. erecies gaan controle-beambten va'' de werklozendienst alle

lezinsinkomsten van de werklozen na. Geen spoor is echter gebleken

van de bereidheid jonge werklozen te behoeden voor de staat van ver-
nedering waarin ze gãbracht worden a7s ze uitvreters van arme gezin-
nen zijn.

Nederlandse werklozenzorg' waarop burgerpartijen zo vaak prat gaan'

dreigt naar het woord van Calvijn arn;renzorg te worden. Ondersteunde

*"rlf,loren zien zich met hun gezinsleden blootgesteld aan willekeurige
maatregelen die hen zelfs belètten sol.daat te ziin in dienst van hun-.

beginseTn daarvoor hun tijd te gebruiken, op die wiize zícln zekere hou-
,r"ãt þ verschaffen in het troosteloze leven. Moeders nemen met toe-
nemende zorg d,e vermindering van het weerstandsvermogen der ionge
werklozen waar. Inschakehng van een deel dier jonge werklozen vindt
in het productieproces plaatJtegen uitbetaling van fooien, die voor de

gehele arbeidersklasse een nieuw perspectief openen van ondergraving
der toch reeds slechte lonen.

Een maatschappelijke orde, die zulke wantoestanden schept, die dit
misbruik *ogãii;t 

'*aakt 
voor een kleine bevoorrechte klasse is een

verdoemde, ótrråa"ti¡t e orde. Zij verwekt de oplopende cijfers van

misdadigheid bij de jbugd. Zij opent voor de jongere generatie het
troostelõze perspeciiefìan ondergang. Zii ma-akt het leedder vrouwen
die moeder ài;n èteeas schrijnender, steeds onverdraaglijker'
Het kapitalisme met z'n wanórde op sociaal en economisch gebied

moet verdwijnen. Het zal slechts verdwijnen door de massale strijd
van werkenden en werklozen aan één breed front.

De Revolutionair -socialistische Arbeiders Partij spreekt zich vierkant
uit tegen valse verwachtingen wekkende ordeningsplannen, roept op tot
de weärbaarmaking der ar-beidersklassen herinnert aan het oude woord:
I'de bevrijding der arbeidersklasse kan slechts de uitkomst van de

strijd der arbeidersklasse zelf- zíjn".

STEUN de R.S.A.P.
bij de komende verkiezingen

STEM 26 Mei

delijst SNEEVLIET.

sedert het zesde wereldcongres van de Derde Internationale in 1928

geldt voor de stalinistische beweging de bekende uitspraak van Lenin:

"zonrler revolutionaire theorie geen revolutionaire praktijk"'
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Na de Duitse nederlaag van 1938 zijn duizelingwekkende koerszwenkin-
gen doorgevoerd, die eindigden mei het prijsgeven van elke revorutio-naire positie. Twee jaar later verplichtfe ¿e 

"t<omintàr" nr", sectiestot navolging der Franse volksfrontpoiitiek, die geboren rìt rrt"." ,rootfascisme en nationaal-socialisme, tot het pri; sgãvãn-Jå" ì"rrstandigeklasse-aõtie van het Franse proletariaat heefi g"eleid. Tln gerieve derFr.anse. bourgeoisie, schending der solidariteitäoor het nàn -interventie -geknoei van Blum. Ten gerievã van die bourgeoisie 
";"ir" opdrÍjvingvan militaire lasten, arsmede doorvoering vãn verprichtã arbiträg" îiiarbeidsconfiicten. De stalinisten van nrañt<riik heËben de consequenties

van hun buitelíngen aanvaard, zijn misleiders van het Franse proleta-
riaat geworden.
öapitulatie, onderwerping aan de klasse-vijand ook in dit rand, bij eenzich voor oranje uitsprekende sDAp, die dä landsverdediging po"itief
aanvaardt en zich op die wijze aan burgerlijke bond.genoteñ a_annemelijkwil maken.

capitulatie bij Hollandse stalinisten, die sedert 1984 tot radicale front-
v_erandering gekomen zijn. In plaats van rrlndonesië tos van HoIIand_Nul t' in de stalinistische bladen de taal van aandeelhouders van rubber
en petroleum, die grove uitbuiting der Indonesiërs koppeten aan mis-leidend gekwijl over verstrengeliñg van Indonesische en Holrandse
belangen. Angst voor de Japañse tãter bij de Holrandse stalinistischeleiders, die geen schade aan het koloniare kapitarisme wilen zien
toegebracht.

op de weg naar inschakeling a,an het nationare front, op de weg naarondersteuning der militaire politiek der NederlandsL blurgeoisie.
De oude uitspraak van l,enin over de broedersch"p 

""" "or7"r" 
te

Genêve opbergende, zingen starinisten mee in het koor van de ver-dedigers der bedrieglijke votkenbond. In fragrante Çensfraat< totLe¡in stellen zij-de mogerijkheid van stabierõ vrede iñ á"i"pläiirti-
sche wereld op de voorgrond. ondersteuning van ministerDe Graaff(minister van buitenlandse zaken in het derde kabinet-Cåii;r,¡ ti;a"n"
f9t mi¡teiÇende sper met de sanctie-politiek tegen ttatie,-riaarvanAbessiniij het bloedige slachtoffer is geworden.
De cPN-nationaal leurt met Hoilandse curtuur van vroeger dagenn.met
de tradities van vrijheid en verdraagzaamheid, zij iijft"grote schrijversen mannen van wetenschap van het verleden bij haar parti;-heilig"n in,verwekt door krant en brochure nationale sentimentei, ui¡ a" arbãideré,maakt zich op dit punt aan grover misdaden schuidig aa" ¿e sociaar-democratie vóór de wereldóorrog. Eerst in de spanñi"! vu" de mobi-lisatie kwam die er toe zieh bij ñet nationale front der'àijån bourgeoisiein.tg sc-lakeler. Tijdens de ooilogsvoorbereiding van th;;; moet denationalistische propaganda der cpN gebrandme-rkt ars ondergraving
van het wee4standsvermogen der arbe-idende klasse. voor ons het oudebegrip:

t'Geen mar en geen cent aan de weermacht der bourgeoisieil.

De CPN ondersteunt de luchtbeschermingsdwang van minister De Wilde
(binnenlandse zaken in het derde kabinet-Colijn), zij stelt in uítzicht
dat zij vóór militaire begrotingen ter verdediging va¡ het koloniale
bezit stemmen za|.

Karakterloos tracht de cPN zich a,annemelijk te maken bij de sDAP en

bepaalde delen der bezittende klasse. Prijsgeving van comitéts van
strijdwillende arbeiders en eigen rverklozenorganisaties, openlijke
aanprijzingvan het Plan van de Arbeid in plaats van vroegere, niets
ontziende kritiek, ijveren voor een planregering, toezegging van
CPN-steun aan een combinatie Albarda -Aalberse. Ðe rood-rvit-blaule
vlag uitgestoken ten behoeve van het nieuwe orgaan der CPN, het
Volksdagblad.
Rood-wit-blauwe reclameplaten, prijsgeven van de strijd der CPN
tegen subsidies aan bizonder onderwijs.

In alle principiöle punten zijn de Hollàndse stalinisten de dragers van
een gevaarlijÈ reformisme geworden. Factor van bederf in de arbei-
dersbeweging, laf lakeiendom in de dienst van Stalin, wiens moord-
justitie zich aan uitroeiing van de oude garde der partij van Lenin
schuldig maakt.

De RSAP is de enige partij die in verkiezingen van l-937 het vaandel
van de onverzoenlijke klassenstrijd laat wapperen, die vasthoudt aan

het internationalisme van de strijd der arbeiders. Trouw blijft aan de

beginselen van Marx en Engels, Lenin en Trotzky. zíi stelf zich aan
de-kant van hen die in Indonesiij opkomen voor de leuze "Indonesië los
van Holland-Nul ". Zij verklaatl zich solidair met de arbeidersorga-
nisaties van Spanje die terecht begrijpen dat burgeroorlog en sociale
omwenteling aan elkaar verbonden moeten worden, dat herhaling van
burgeroorlõg slechts door vernietiging van de macht van het kapitalisme
voorkomen kan worden.

STEMT OP DE R.S.A.P.
26Meilijst SNEEVLIET.
Hoog het revolutionaire beginsel!

Toespraak van AB MENIST
( op grammofoonPlaat)

voor de Tuteede Kamerverk¡ezingen in 1937

De arbeidersklasse zal op d,e 26e Mei haar oordeel kunnen uitspreken
over het beleid van de regering-colijn. Bijna vier jaar hebben de

arbeiders ondervonden dat colijn de sterke man is, in staat het pro-
gram der reactie door te zetten. Als vertegenwoordiger-van zijn klasse
ls Colijn er in geslaagd onder de leuze "Aanpassen aan de gewijzigde
verhoudingen" de positie der arbeiders belangrijk te verslechteren.
De lonen zi;n betangrijk verlaagd, sociale wetten in ongunstige zin
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gewijzigd, de ondersteuning van wer\I9zen is doorropend aangetast.Terwijt door lansdurige weir.roo"rrulä rr"t ;t["; ilããþi*"n a""arbeiders steeds"groter werd" slaagde de regering colijn er in dewerklozen vele guiden" p;;^;å.i. iåärn"*.r,"
wat deden de arbeiderspartijen hiertegenover ? organiseerden zij inhet belang van de 

-Tgeiáer.s 
å. ¡r"- gäri"n"n au onrrË"rã*lijke strijdtegen Colijn, tegen de bezittende klãsse ?

' Neen, het was arleen de RSAp die consequent tegenstand bood.sociaallemocraten en communisten mopperden, maar aanvaarddennaast anderen zower de aanpassing als aä'¿"""r""t1å-p"tîii"L -run a"regering.

Behalve op economisch terrein heeft colijn ook op het politieke terrein
lelangrijke overwinningen nehaatd.colijn, de man van de lzeven provinciën,o sraagde in een periode vannog geen vier jaar erin om sociaar-democraten en communisten aanzijn algemene politiek te binden.
D-e^ ondersteuning van, de Vorkenbond geschiedt uit imperiaristischeoverwegingen. steunden reeds ,rto"g"'r de sociaal-democraten dezepolitiek" ook de communisten zijn aîo. coti¡n bekeerd en stemmenvoor uitgaven aan dit roversinstituut. H"t Nåã"rr"nã"ä 

"kåpitarisme
neemt actief deel aan de oorlogsvoorbereidingen. ---f

Terwijl de werkrozenondersteuning verlaagd werd "omdat er geen gerdvoor wasr" werden en worden e" tiilioenen besteed aan het monstermilitarisme.
De sociaal-democraten hebben het standpunt van de nationale ontwape-ning losgelaten en hebben aanvaard d" r""á"""rä"*d;. î"t w'zeggen:dezelfde politiek die van 1914 tot 1918 zoveer elrendä h?Ltt genracht.
ook de communisten hebben zich verzoen-d, -"t de oorrogsvoorbereidingder bourgeoisie. Zij. hebben t og 

"t""iri" _ee" ìà"rã, ïä*,îiii".irrg ,,"nde fascistische officieren uit¡""t rãgL". De overige officieren die trouwde kapitalistische politiek onaur.iåinãn -og"n dus blijven.
Aileen de RSAp t" O" 

",n1q1 
arbeiderspartij die trouw aan de grond_slagen van de klassens_trijd is geblev"n:, di* niet aanvaardt, die zichverzet tegen de oostpolitiek vañ de volkenbond, ¿ì"-ii"îiårzet tegende oorlogsvoorbereiãing van de ro,t"gãoi"ie, die zowel in als buitenhet parlement de stem van de onverioenlijke klassenstrijd doet horen.

De onverzoenlijke tegenstelingen tussen de arbeidende en de bezittendeklasse, de kloofdie er is kan ñi"t o"*rnrugd worden, verzoening tussenbeide klassen is onmogelijk. r"ctr voeten sociaar-democraten en com-munisten een politiek van verzoening dãr krassen. oã-l"iãri"re politiekvan het Nederlandse imperiarisme iã Jão" nun aanvaard. De communís-ten hebben de reuze "Indonesië ros van Holrand-Nul;;l""bJàten. Beidegroeperingen hebben zich voor het nationaie karreije;*-;; bour-geoisie laten spannen.

De sociaal-demccraten leunen thans op Oranje en de monarchie. Niet
minder weerzinwekkend gedragen zich de communisten die hun verkie-
zingspropaganda voeren onder de kleuren van de Nederlandse vlag, en
die door gebruik van deze kleuren.en de Nederlandse Leeuw de bevolking
van ons land willen duidetijk maken dat ook zij een nationale partij zijn.
Sociaal-democraten en communisten willen de regeringscoalitie, willen
het volksfront met Co1ijn.

Daartegenover staat de RSAP.
De RSAP is de enige partij die opkomt voor het beginsel 'tlndonesië los
van Holland-Nul''n de enige partij die stelling neemt tegen het nationale
fronto de enige partij die zich consequent verzet tegen de oorlogsvoor-
bereiding van de bourgeoisie, de enige partij die opkomt voor de sociale
revolutie in Spanje, de enige partij die de vlag van de klassenstrijd
hoog houdto de enige partij die stelling neemt tegen volksfront en
regeringscoalitie, de enige partij die lotsverbetering van de Neder-
landse arbeidersklasse wil door daadwerkelijke massale strijd.
Eén strijd, één partijo de R.S.A.P.
Zij bestrijdt het fascisme niet door een compromis-politiek met de
kapitalistische partijen en regering. Kapitalisme en fascisme zijn één,
onafscheidbaar aan elkaar verbonden.
Strijd voor de ve::nietiging van het kapitalisme betekent tevens ver-
nietiging van het fascisme.
Arbeiders van Nederland! tegenover de verenigde partijen staat de
RSAP. Aan de RSAP moet ge uw vertrouwen geven.

Op 26 Mei moet u uw stem uitbrengen op nummer één van de lijst der
RSAP.

Stemt Sneevliet is ons parool.

Stemt op SneeVliet omdat hij de onverzoenlijke tegenstander van het
kapitalisme is.
Stemt op Sneevliet omdat het koloniale kapitaal hem haat.

Stemt op Sneevliet omdat het bruine volk van Indonesiii op hem ver-
trouwt.

Stemt op Sneevliet die steeds opkrvam voor de mannen van de "Zeven
Provinciën"o die vervolgd rverd omdat hij zich solidair met het
marinepersoneel verklaarde.

Stemt op Sneevliet, omdat hij vertegenwoordigt de RSAP, de Revolution
Socialistische Arbeiders Partij, de partij die een sterke voorhoede
vormt in de strijd tegen het kapitalisme, voor het socialisme.

Stemt Sneevlietl I
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ff/. DOLTEMAN schreef in de brochure
"Nederland in de oorlog"

Uitsave RSAP (1992)

In het bizonder in de verkiezingsdagen van 198?. toen de RSAp deenige partij bleek te zijn, die met eãn pessimisiis"h getuìa tot dekiezers kwamn terwijt aile andere partìjen *ri 
"rxåiÇåãi¡rreraen i'het doen van alierrei schone beroftei, toen moet de algemene verrvach-ting gervekt zijn, dat na dg-verkiezingen een lregering zou optreden,welke de noden van het volk zou lenig-en.

ï9"" d-? verkiezingsuitslag bekend werd, heerste er grote vreugde.Niet alleen de burgerrijke pers" maar ook de sociaal-democratische
en de stalinistische pers juichten over deze uitstag. n"ãärrro"r"tiu
had gewonnen. Mussert was geslagenl

Pg j$"h\l"ten zijn verstomd. Reeds de troonrede bewees, dat cleRSAP gelijk kreeg. En thansn nu de prannen van o" r"g".i"g bekendworden, nu blijkt eerst rechl, hoe gágrond het pessimîsme onzerpartij was.

ls het rvoord pessimisme eigenlijk wel juist? Neen, eigenlijk niet.In rverkelijkheid is hetzo" dat aileen onze partij btijk gaf een juistinzicht te hebben in de maatschapperijke vertrouäingärr."o" sociaris-tische wetenschap gaf ons het inzicht, dat onze bezîttende en heersende
Krasse aries in het werk zou stellenu om in de eerste praats haarpositie als grote koloniare macht te versterken en in de tweede praatsoin onverbrekelijk verband daarmeeo haar positie als heersende enuitbuitende macht te vergroten"
zoa)s ieder rveet, hebben de verschillende vakcentralen meerdere
malen aangedrongen,ol: verhoging van de steunnormen. Terwijr jaren-
lange werkloosheid de meest nittãt" nood heeft gebrachi in honderd-
duizenden gezinnen, terwijl de prijzen der reverismiddelen regelmatigstijgen, terwijl officiëre onderzoekingen uitwijzen, dat de gezinnen
der werklozen door ondervoeding *ofü"n gete-isterd, wordl door de,regering elke verbetering afgewezen.
wei poogt de regering steeds meerdere werklozen over te leveren aande particuliere liefdadigheid, ia, zij ontziet zich niet om zerfs dewerklozen te dwingen van het regelmatig tekort nog te gä* 

"pur"n.Door hierbij goed te vindenn dat de spaarkwartj""îor¿în Lebalddoor de kerkelijke liefdadigheidsinstél]ingun, 
""h"pt 

de regering eenbevoorrechte positie voor éen deer der wõrkiozen,'clie daaiooor af-kerig voor de strijd voor rots'erbetering rvorden gemaakt. Ðe regeringontneemt aan de rverkrozen het gevoer va-n menselijke rvaardigheiã en "rnaakt hen tot bedelende knechtei, Dit is het parool van het politieke
chri.stendom: verdeel en heers, het svsteem.
A1le onderwijzersorganisaties verrangen verbetering van het onder-wijs, in het bizonder vermindering vin het aantar ruËrring*n per kras.
84

Willem Dolleman
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Maar in de troonrede is reeds gezegd., dat dit pas kan, ,,wanneer deinwendige positie van her budgei 
"otäoLnou zat'rijn i'ürtertt,,.

Aa1 d9 ouden van dagen ptacht dr. Colijn in de verkiezingsdagen heelvriendelijke woorden te wijden. riransis ook voor h;;;;äg"Id be_schikbaar.

Fi$[|$tff t$ lil[0n0

ing heeft het volle pond geëist en heeft het ook

Comitó van Yerwoer Beactie, Fascisme en
N.A o. s P., R,5. .t. 1., R..1. B. en I A. S."Vrou$ clrhond

(Uit "De Nieuwe Weg" 1933)

Karl Marx - 14 Maart f8E3
door W. F. DOLLEMAN

"Drie volkeren zijn in de 19e eeuw de dragers der moderne beseha-
ving. De samenvatting van de gedachte dezer drie vol.ken tot een
hoogere eenheid, in welke ieder hare eenzijdigheid aflegde, vormt
het uitgangspunt van den historischen arbeid van Marx en Errgels" "
Van Marx en Engels. Inderdaado al herdenken wij den 5Osten sterfdag
van Marxo zoo is het toch niet mogelijk over Marx te schrijven zon-
der dien trouwen en bekwamen vriend en medewerker te noemen.
Een zoo jarenlang bondgenootschap - wat slechts door den dood kon
worden verbroken - en een zoo beteekenisvol krondgenootschap is eenig
in de historie. En Marx is er zeker niet minder groot omo \Manneer
wij erkennen, dat hij nooit geworden zouzíjn wat hij is geworden,
zonder de hulp van Friedrich Engels.

Engeland is het land waar het moderne kapitalisme het eerst ontstaat"
De stoorn- en nieuwe werktuigmachinerie veranderen handwerk en
manufactuur tot moderne grootindustrie en revolutioneeren den heelen
grondslag der maatschappij. In de plaats der vele klassen in het voor-
kapitalistisch tijdperk treedt steeds scherper de scheiding op den
voorgrond tusschen groote kapitaiisten en bezitlooze proletariërs.
Deze vroeg-kapitalistische ontwikkeling in Engeland hangt samen met
Engelands geografische ligging en de eenige manier waarop in dien
tijd transport op groote schaal mogelijk was, n.1. door middel der
zeevaart. De snelle revolutionair-economische ontwikkeling gaat
echter niet samen met groote revolutionair-politieke en geestelijke
ontwikkeling. Juist de vroege kapitalistische ontwikkeling in een nog
vrij sterk middeleeuwsch maatschappelijk verba-nd leidde tot een
compromisgeest in alle klassen. Geestelijk conservatisme is het
kenmerk van dezen tijd in Engeland.

In Frankrijk da"arentegen vinden we economisch een toestand, die
veel achterlijker is, terwijl politiek, adeL en geestelijkheid in diep
verval komen. De ineenstorting dezer heerschende klassen gaat ge-
paard met een snel groeiende revolutionaire volksbeweging onder
leiding der kleine burgerij , zijhet dan ooko dat deze snelle groei
vrijwel uitstuitend in de groote steden, v.n.1. te Parijs plaats vindt"
Daar is het centrum van krachtig geestelijk leven. De liberale bour-
geoisie werd atheÌ'stisch en materialistisch" Aan al het bestaande
werd den oorlog verklaard, niets bleef gespaard voor de machtige
critiek der rede. "Het denkend verstand was de eenige maatstaf voor
alle st ' .

"In Engeland was de economische grondslag der klassetegenstellingen
het duidelijkst waar te nemen. In Fra-nkrijk kon men zien, dat alle
klassenstrijd een strijd om de staatsmacht is, niet slechts om poli-
tieke hervormingen, en datn wanneer de tevoren onderdrukte klasse

R7

MinÍster Slotemaker de BruÌhe gaf te kennen:I'Defensieversterking is onvermï¡delijt. t;;r gewenst zijn een ver-betering va¡ de ouderdoms,roorri"oirrf en verraging van de Ìeerlingen-schaal. Maar voor d.eze voorzieningãi is geen ður¿". oii is oe votgordeva¡ de onderwerper, 
:g.""t orrrru"*í¡delijké en ãan de zeer gewerrste,die de regering bepaalt".

Dit is duidetijke taai...ook duidelijk gaf de minister te verstaano datdit niet zijn persoonlijke mening i",-*à"r de mening van het geheleKabinet.

En,om het laatste sprankje hoopo van enkele dwaze optimisten debodem .in te slaan , zei d.e ministLr aan het slot:t'dat de regering bij haar overtuiging volharden zal,,.

De reger

Anno
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de, overw.inning behaarto een geheele verandering volgt van de maat-schappelijke inrichting.',
Duitschland biijft zelfs nog ten achter bij Frankrijk. Het heeft veer telijden gehad door oorlog"ñin du 1ze eeuw, is bijna afgesneden vanden Atlartischen oceaaño ka.' noch economischo noch!àiitiut totgroote daden komen. De Duitsche burgerij kon zich niät verheffen,kon zich slechts vergapen aan de revoiutiónai"" gLÀ.tàìiii¿u,' Fransche bourgeoisie. Duitschra.nd revert zijn gloore -*.. opgeestelijk gebied: dichters en filosofen, wat inãe volgende dicht_regels wel het duidelijkst tot uitdrukking komt:

'lHier hebben wij de heerschappij,
Hier zi.jn wij onversnipperd,
De and're volken hebbãn zich
Op platte grond ontwikkeld.rr

Jeryijf.ae Engelschen zegepraalden in de nijverheid en ter zee,Frankrijk in den landoorro[ én de revorutie, Ëegeft""t¿"n-¿" o,rit-schers in de wererd van heî denken en het *"tr.'"ålt-"pp"i¡t ona""-zoek'rf Maar de kracht der Duitsche wetenschap i" tåg"ù¡r.ertijdhaar zwakte. want het is niet voldoende de .,"u"ãld t"î".ï.iur"no rrhet
komt er op aan haar te veranderen". Grondig" *"t"rr""iuîen veï_heven idealis-me zijn prachtige za.ken,-maar niet ars zij samenvarlenmet practische onmacht.
De-bevruchting der Duitsche fÍrosofie met de Fransche revolutionairegedachte is een eerste schrede voorwaarts. Maar tot een machtigeowereldhervormende beteekenis, tot een, de pas oni.i"*-r."pitatistischewereld bedreigende wetenschap werd zij aoor ¿" tå""ã"ãitg au" Engel-sche economische we-tenschap. Du ,r"ru.niging d,ezer drie elemententot één wetenschap, danken wij aan Marx en diens vriend Engels.

De theorie van het socr¿Iisme t" Jl" product van het denken van eengenie als Marx. Theorie is geacc"umuleerde 
"r""ring, Jfängehooptfeitenmateriaal, verbonden ãot een rogisch geheer. fu rrístoriscireervaring leert, dat de geschiedenis eðn gesãhiedenis is van klasse_strijden. In het eerste socialistische programmatische geschrift ,Het

communistisch Manifestí'hebben MaÅ en Engels deze gedachte opmeesterlijke- wijze uitgewerkt. zr3 hebten aangetoond, dat er voort-
1ryul.d strijd is geweest tusschen onderdrukkers en onderdrukten endat elke groote maatschappelijke omwenteling het resurtaat was vande overwinning der onaerdrutie klasse op de-onderarun<ànOe. Zi¡toonden h_ierbij aan, dar de nieuwe gedacirten g"d";;;;;ã.a"n Aoo"de onderdrukte klassen, terwijr de ieerschende krasse n zich steedstegen elke vernieuwing verzetien. De ooxzaak van het verschilendgedachtelevÊn bij de onderscheiden, erkaar bestrijdende klassen von-
9"n ,-u in de plaats werke die krassån in her p;"d;ä;i;p;""ål inn"-"n.Strijd voor, of verzet tegen bepaalde maatschappelijke idealen, zagen

zij niet meer als gevolg van de goed- of slechtheid der strijdende
partijen, maar als noodzakelijk uit economisch-maatschappelijke
factoren voortspruitende gedachten. Of iets goed of slecht is wordt
bepaatd door zijn maatschappelijke mogelijkheid en noodzakelijkheid -

De klassenstrijd goed of slecht te willen noemen is dwaasheÍd-, de
klassenstrijd is inhaerent met elke, op klasseverschil rustende pro-
ductiewijze.

Tôt nog toe kon de klassenstrijd slechts leiden tot verandering van
klasseheerschappij. De burgerlijke revolutie kon wel een einde maken
aan de heerschappij van adel en geestelijkheido maar zij kon dit alleen
door de nieuwe heerschappij der bourgeoisie over het proletariaat te
vestigen. Zij bracht, en kon niet anders brengeno dan vereenvoudiging
der klassen. De nieuw ontstane" de kapitalistische maatschappij is
gebaseerd op de meest verfijnde uitbuiting van de menschelijke ar-
beidskracht, welke door het kapitaal tot waar is gemaakt. Een waar,
waarvoor de kapitalist niet meer betaalt dan voor herstel dier waaro
dat is dus voor haar instandhouding noodig. Die opbrengst van het
door de arbeidskracht voortgebrachte product vertegenwoordigt
echter een veel hoogere øaarde, welke de kapitalist zich toeëigent.
(De meerwaarde. ) Het kapitalistisch toeëigeningsproces leidt tot
voortdurende vergrooting en uitbreiding der productie tot de bour-
geoisie zoo veel ireeft doen voortbrengeno dat de maatschappij stikt
in de voortgebrachte warenmassa's. Plotseling stokt de productie,
massa's arbeiders worden op straat gesmeten - er is crisis. De bour-
geoisie kan zulke crises slechts overwinnen door nieuwe uitbreidings-
mogelijkheden voor haar productiestelsel te zoekeno d.w. z. door den
grondslag voor nieuwe crises te leggen. Ongelukkig voor de bour-
geoisie was echter de mogelijkheid tot deze uitbreiding niet eindeloos.
op dit moment is aan die uitbreiding niet meer te denkeno de aarde is
in dat opzicht uitgeput en de aarde uitbreiden kan de bourgeoisie niet.
Daarom is de huidige crisis door de bourgeoisie niet te ovetwinneno
zij heeft het einde der oude kapitalistische orde ingeluid.

Marx heeft ons geleerd, dat de verklaring voor de houding der klas-
sen, voor hun gedachtenleven en hun strijdbaarheid in diepste instantie
te vinden is in de economisch-maatschappelijke werkelijkheid der
gegeven periode. Slechts met gebruikmaking van Marxr methode,
slãchts door de toepassing van het historisch materialisme zíin wij in
staat onverzwakt en strijdbaar in deze periode van kapitalistischen
neergang onzen plicht met de zekerheid der overwinning voor oogen,
te vervullen.
Het proletariaat deze zekerheid te hebben gegeven is Marx' groote
wetenschappelijke verdienste, zelf als strijder de eilende van het
proletariaat te hebben geleden maakt hem tot het voorbeeld van
karaktervolle grootheid.

De geschiedenis van iedere maatschappii -tot
nu tóe is de geschiedenis van klassenstriiden

In de vroegere tijdperken der geschiedenis vinden we bijna overal een
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volledige verdeeling der maatschappij in rangen. In het oude Romehebben wij patriciërls, ridders, ptåËãj""", slaven; in de middereeuwenleenheeren ' vazarren, gìrdemeésters" gezelleno rijfeigenån en boven-dien in bijna ieder .'ran ãeze krassen *uãur oi¡zånãäre'atoeelingen.De uit den ondergang van de feodale maatschäppij voortsekomenmoderne bur ger rij ke maats chappij heeft J" kl;J. å"iããår?ì" rri"gen nie ropgegeven. zij heeft slechts nieuwe vormen van strijd in de plaats vande oude gesteld. 
!n9 lijdvak, het rijdvar. ar" ná".g"ãisiä, steet t even-wel hierdoor uitn dat het de_kras sentegensteiling"n" rr"*ååvoudigd heeft .De geheele maatschappij splitst zich ineer en meer in twee gïootevijandelijke kampen, in twãe rijnrecht tegenover erkaar staande kras-sen: bourgeoisie en proletariaai.l.. . ¡

Maar de bourgeoisie heeft niet alleen de wapens gesmeed, die haarden dood brengen; zij heeft ook de mannen geteeld, die deze \,vapenszullen voeren - de moderne arbeiders" ae Þnor,rrÀã¡¡ns. t...i
De moderne industrie heeft de kleine werkpraats van den patriarchalenmeester veranderd in de groote fabriek ,r.n d"r, ittã""iriãåren kapitarist.Massa's arbeidersn in delabriek samengeperst, worden als soldatengeorganiseerd. zíi zijn niet srechts kneciten d"; il;;;oìsieklasse,van den bou"geoisiestâat, zij worden iederen dag en ieãer uur geknechtdoor de machine, door dón opzichtái, en vóór alres door den enkerenafz onde rtijken fabr ic e e-re¡den bourge'ois -"rf. nårã oïi'gàrana ij is de ste. kleingeestiger, hatelijker, verbi"tterender, hoe opàrrîifi"" zij hetwinst maken a1s haar doel proclameert. Hoe-minder ,r"""digh"id 

"nkracht de handenarbe.id-vordert, dat wil ,"gg"; h; -*; äe mod"rn"industrie zich ontwikkert, des tá meer wordt de arbeid van mannendoor dien van vrouwen_verdrongen. o'ders"rrui¿ 
"ut, 

g"åiá"rrt en reef-tijd geldt maatschappelijk niet ñreer voor de arbeiderskrasse. Er be_staan nog slechts arbeidsinstrumenten, die ar n""t o,rJ""Jom en ge-slacht verschillende kosten veroorzaken.
Is de uitbuiting van den arbeider door den fabrikant zoover afgeloopen,dat hij zijn arbeidsloon in klinkende munt uitbetaard ontvangto danvallen de andere leder der bourgeoisie op hem 

"*, ¿" r*ì"eigenaar,de winkelier, de pandjeshuismai, enz. (. , .\
Het proletariaat maakt verschirlende tijdperken van ontwikkeling door.Zijn strijd tegen de bourgeoisie begint met zijn bestaan. (...)
van a1le klagsen, die.heden ten dage tegenover de bourgeoisie staan,is alleen het proletariaat een werkËti;ke revorutionaire klasse. Deoverige klassen verkommer"n 

"n 
grrn onder *"t a"-groåi-industrie,het proletariaat is haar eigen proa"uct.1. . . ¡

De proletariërs hebben niets te verriezen dan hun ketenen. Zij hebbeneen wereld te winnen.

PROLETARIËNS ¿T ,OR LANDEN, VEREENIGT UI

Uit het Communistisch Manifest
van Karl Marx en Fr. Engels.
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Inleiding

Zoals Sneevliet zijn politÍeke activiteiten als internationale revolutio-
naire socialist begon, zo zev hij zijn leven eindigen. De leuze

1'BERANI KARENA BENAR''
( Dapper zijn omdat het goed is)

die hij in Ned.Indië tot de zijne maakte, heeft hij tot het bittere einde
volgehouden.

Is de keus van Sneevliet om bij het uitbreken van de oorlog in 1940 in
Nederland te blijven verstandig geweest?
Had hij niet beter de raad van binnen- en buitenlandse kameraden kunnen
opvolgen om zich naar het iets veiliger Engeland te begeven?

Hij besloot niet te wijken; en op 5?-jarige leeftijd bereidde hij zich met
zijn kameraden voor op de wellicht grote revolutionaire mogelijkheden
die na afloop van de oorlog voor de arbeidersklasse in het verschiet
zouden kunnen liggen. Hij ging door op de manier zoals hij altijd had
gewerkt: informeren, verklaren, motivereno opstuwen tot zo groot
mogelijk verzet onder de leus:
TEGEN KAPITALISME, OORLOG EN FASCISMEI
VOOR DE SOCIALISTISCHE VREDE¡

Manifest van het derde front
Aan de Nederlandse arbeiders

Kameradeno

Duizenden Nederlandse arbeiders te Amsterdam en omgeving hebben

op 25 en 26 Februari met hun massale staking

de stoot aan de boorte van de
van landse oIe

De wervelwind van de Duitse Jodenrazzia, die op 22 en 23 Februari
de Jodenwijken van de hoofdstad teisterde heeft de jarenlang smeulende

vonk van hét arbeidersverzet tegen uitbuiting en onderdrukking tot een

hoge vlam doen oplaaien.

onvergetelijk gebeuren: In de vroege morgenuren vaÌr Dinsdag 25

Februári hebben mannen van de gemeentereiniging en de tram het

gekozen. De oppers
en de mishandeling

besluit genomen tot staking over te gaan. Z hadden het uiste
te afkeer en ve verne
van de Joodse bevolking door de Duitse politie

hadden gewekto zochten zich een uitweg. Het grote percentage van de

Joodse bevolking der hoofdstad deed de geheie bevolking (met uitzorr
dering van de Duitse huurlingen in de NSB en rondom die beweging)
meeleven met de slachtoffers van het gore machtsvertoon, waaraan

91



?i* d: jagers op 400 jonge Joden hebben schurdig gemaakt. Het beestis in deze jagers ontwaakil
Het stakingsparoor ijlde door de Amsterdamse straten. Het werd over-genomen door andere gemeentelijke dienstenn door de duizenden in degrote fabrieken van Amsterdam ñoord, door de ¡o"rrr"f."rùeiders inde gehele stad' tensrolt9 o.ok ooor g"o;pen van winkel- en kantoorper-soneel, d-ie altijd eerst in beweging"komeno als de handarbeiders hetv oo rbeeld van dappere s trij dbe ie ià'freid geven.
Reizigers met de vroege treinen gaven bekendheid aan het grote ge-beuren in plaatsen rondom de hooidstad. De zaanstreeken het Gooireageerden onmiddellijk.

Des uit levende solidariteit
als een Iek op water.

Z deden dat zelf. Z deden het s taan zonder dat

Van twee kanten werden biljetten onder de stakers uitgezet, patoTen
gegeven in verband met de ontwikkeling van de machtige strijd.

Het Derde !'ront líet ziin stem horen. Het is de stem van de
onverzoenlijke klassestrijd, die niet tot zwijgen gebracht kan
worden door de ondermijnende krachten van het reformisme,
dat vrees kent voor de dadendrang der massa, maar evenmin
door de misleiding van het nationaal-socialisme en de avontu-
rierspolitiek van het Stalinisme'

Tegenover de aanwezigheid van een brutale militaire overmacht der
Duitsers was het zeker een fout op Dinsdag 25 Februari de stakers
naar de Noordermarkt op te roepenn waar het gevaar van een groot 

-.
bloedbad werd gelopen. llet arbeidersbioed is ie kostbaar om aan zulke

avonturen te worden blootgesteld. Dit parool kwam uit het Stalinistische
kamp.

Uit die fout moet rd worden ook aI is difmaal het onheil
van een S

al moeten z beulenwe 20 doden
r arbeiders te eúTeî z

onder de Duitse bezetting met of zonder staat van beleg handelt spar-
takus i]legaal, voert hij de strijd met kracht maar zeker ook met in-
zicht.

Zo zeket als het iso dat nieuwe actie der Nederlandse arbeiders door
nieuw bruut geweldo door onduldbare willekeur en tyrannie za| uit'
breken,

even zeker is het, dat het zinneloos en gevaarlijk is wanneer nu
in Amsterdam en omgeving oproepen aangeplakt zijn voor een

algemene staking op Donderdag a. s. o dus op 6 Maart.
Die shkìng zou zich over geheel Nederland moeten openbaren. Ook dit
advies is van de Stalinisten afkomstig.

In het volle besef van onze verantwoordetijkheid zeggert wij: Het wapen

van de algemene staking is geen speelgoed, dat naar believen op ieder
vooraf vastgesteld ogenbtik voor den dag gehaald kan worden. Weer
zal de strijd onvermijdelij k losbarsten. In GronÍngen is, naar wij
vernemen, Zaterdag j. I. roerigheid waargenomen. Het treinverkeer
naar Groningen zou vrijwel stilliggen. De striid kan echter niet oP

term besteld worden. Nood1 ver der verwowen itie
zolt onverbiddel voortv

Het gebgurde ondanks de aanwezigheid van de Duitse overheersing methaar geweldige machtsmiddelen, ändanks fret grote r;;;; dat de instaking gaande en dikwijrs in grôte groepen biþenzijnde arbeiders indie omstandigheden liepen.
Tweemaal vier en twintig uren hierden de stakers h'n strijd vor. Ingrote eenheid keerden zij terug naar de bedrijven, 

"p 
rrÀi-ii:¿"tip, datzíj zelf reeds hadden vastgesteld, toen de Duitse militaire beverhebberhervatting van de arbeid o"p no"aå.a"g 27 Februari gelastte. Toen opde eeiste stakingsdag Duitìe autoriteiten "bekendma'kiü";ì' lieten aan_plakken waarin verkrãard werd dat de arrestatie van 400 jonge Jodenhet gevolg was van h-et feit, dat van io op zo Februari in de Joodse

e migrantenw ij k van wgus.fr 
1".t Duits e poiiti"rrrurr*iil"t girtig" v roe i -stoffen waren "overgoten", bij diezetfåe getegernãia ãó-aîporitie doorJoden was geschoten, verwekien zij slecrirs 

"il;;i;ã;;iïä";ä;ä"arbeiders. Tijdens het aanplakken werden a"'l"ii"L^*låñttre¡uers atsleugenaars gebrandme rkt. 
-zij 

hadden die benami"g tãììãii" verdiend.Het rechtsgevoel der arbeideis riet zich niet op 
"J" ¿.u"i"poor reiden.Zovelen hadden met eiqen ogen de beestachtigheden uur, ¿" b,rit""politie tegenover de Joãen 

"än""trou*á, 
die n-iet o- d; ilì; gereidkonden worden door het fantastische verhaal van urigaaãìuìd", Rauter.

Hij bakte ze te bruin. Datzelfde is geschied in de officiële toelichtingop de gevallen beslissing om de uinioerende machi * eãù""r Noord_Holland in militaire hanãen te leggen.
Duizenden arbeiders. welgn, dat er geen 'ronderaardse raddraaiers,,ndoor Joden omgekochte "leáen van d"e ondenverelO';,-;,¡-.t"Jde Engelseagentenf' geweest zijn, die de staking in het t".r"n ,i"pãn.**

Juist daarom is het nog meer toe te juichen, dat de gesioten terugkeerin de bedrijven heeft plaatsgevonden. Hiermee is op"schitterende wijze
i,ff;;3,

Aan de orde is nu:
x Voorbereiding van nieuwe strijd.
* De stichting van illega1e strijdcomité's in de grote bedrijven van

het gehele land.x De värming van stoottroepen in de arbeidersbuurten" die have

en goed dei arbeiders verdedigen tegen machtsmisbruik en

geweld.
* óe krachtige boycot van alle lokalen en zàken, die Joden weren.
* De ondersteunlng van gezinnenn die cloor willekeurige arrestaties
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in grote moeilijkheden verÈeren.x De strijd voor cre vrijlating van alre srachtoffers van Duits gerverd.
De momenten zullen k:-"1, \¡/aarop het stakingswapen opnieuw gehan_teerd zal moeten worden" Kameraden, kent urË" u.i' pril-rrti
uit de massastaking van 25/26 Februari moet bovenal grotere weer-baarheid door ilIegale strijdcomité's verkreg"n *orããri. 

--'
Legt grote waakzaamheid aan den dag tegenover de Nederlandse natio-naal-soc?.listen, maar ook tegenovei onverantwoordelijke avonturiersin uw midden. Zíjn die op de weg van Stalin gaan, die ¿i"n" massa_
ryro9rd op revolutionaire-n goedke-uren, zi¡n sämengu n -Àfuiil", ,r".-dedigen, hebben het recht verbeurd aå noae vla-g van het vrijheid-minnende Socialisme te voeren.
Versterkt de gelederen van jullie eigen, van het Derde Front.

den hoog gehouden, hebben ook gedurende den eersten weteTdoorlog op

den Meidag hun plicht gedaan.
In Duitsland was het de onvergetelijke, dappere strijder tegen kapita-
lisme en oorlog, de man, die op 2 December 1914 in den Duitse Rijks-
dag alleen tegen de oorlogskredieten stemde, Karl Liebknecht, die
tesamen metziln niet minder dappere genote Rosa Luxemburg de
Berlijnse arbeiders ter demonstratie riep. Midden in den bloedigen
volkerenmoord sprak de dappere Karl tot de demonstrerende arbeiders
en.riep hen op tot strijd tegen den oorlog.

Karl en Rosa zijn niet meer. Lafhartig zijn beide dappere strijders-
vermoord door de Duitse soldatesken. Maar de geest die hen bezielde,
de geest van Spartacus, de geest van den opstand is blijven leven in
warm kloppende harten en koel denkende hoofden.

"Zii doden den geest niet" broedersl "

De volksmassa's hebben geen belang bij een Engelse overwinninc. zii
hebben ook geen belang bij een Duitse overwinninc. zri moeten eigen
lot in eigen handen nemen. Zij vormen het Derde Front, dat winnen
kan en winnen moetl

weg met den oorlog, maar ook: weg met den ka.pitalistischen vrede!
De wereldvrede kan alleen verzekerd worden door het zegevierendeo
internationale Soc ialisme I

GEEFT DIT MANiFEST DOOR: Het Derde Front.

Geeft deze brief door. (Leviné)

Thans in den tweeden wereldoorlog roepen wij de arbeiders en soldaten
op de krachten aanéén te smeden, die dezen ontzettenden oorlog moeten
omzetten in de sociale revolutie. Het internationale kapitalismeo of
het zich democratisch of nationaal-socialistisch noemt, dat is voor de

arbeiders gelijk, heeft dezen oorlog ontketend. Engelse kapitalisten
hebben angst dat zij iets van hun imperium zullen verliezen. Duitse
kapitalisteno waaronder ook de hoge bonzen van partij en leger gere-
kend moeten worden, willen hun uitbuitingsveld - waarvan zij nu reeds
een goed leven leiden - vergroten.

opnieuw worden de massa's opgeofferd aan de winsthonger der heer-
sérs. Vele duizende jonge mensen hebben reeds hun 1even gelaten op

de slagvetden van Europa en Afrika. De verwoesting van steden door
bombaldementen heeft õok onder de burgerbevolking vele slachtoffers
gemaakt. De met den dag schaarser wordende levensbenodigdheden
worden bovendien nog onbetaalbaar voor de volksmassa. De honger
treedt de gezinnen der arbeiders binnen en vernietigt de volkskracht.
Ook deze óorlog verscherpt de tegensteilingen tussen de, door honger
en dood geslagen, volksmassa's en de in weelde badende heersende
lagen der maatschappij.

Men kan den klasse d verbieden maar
t'De wet is mac ï1S noodtt.

(Goethe)

TEGEN KAPiTALISME, OORLOG EN FASCISMEI
VOOR DE SOCIALISTISCHE VREDE. A,dam-, 2Maaútg4L.

Meidag in oorlogst¡¡d !
Aan de Nederlandse arbeiders,
van den aanvang af 

,was de Meidag een demonstratie van eenheid enbroederschap van alre arbeiders.-van ¿"n 
""nrrãrg;f ;;"ì" Meidageen demonstratie van alre arbeiders tegen knechtJ"rrup,-ãr, verdrukkingen uitbuiting. van de aanvang af was de- Meidag 

";; Jäå;.tratie tegende kapitalistische srave rnii, "teg"n 
áL; kapitatñ tiÀ"r,"í *î 

"tr,onge 
r,tegen den kapitalistischea ôorrôþ, die de/en ñ;h".g"" äo"t bevre_digen en de werelduitbuiting *oãí 

".i1ig stelten.
Van den aânvâng was de Meidag een demonstratie tegen dekapitalistische wancultuur en ,rão, *un""lijke waardigheid vanallen' van den aanvang af was de Meidag een demonstratie voorvrijheid en geruk voorãten in een maatschappij waar de gemeen-schappetij ke productie de gemeenschappeliffi d"h;;t"n zar be _vredigen. van-de aanvang ãf was a" nruìa"g ;;;-;;;""rratievoor den wereldvrede doór het Socialismel-

De Meidag was dus een strijddag van het internationare proletariaat.Het reformisme had aan_den naeiaag zdn strijdkarakter ontnomen endezen dag tot een inhoudro""n t"u"iãagþmaarft. Daarom was het van_zelfsprekend,- dat gedurende den vorifien wereldoorrog in de oorlog-voerende landen het reformisme den ilIeidag rraa uitgeî;nnen. Hetreformisme steunde immers overal de eigen bourgeoisie tegen denz, g,n. buitenlandsen vijand.
Revolutionaire sociaristen echter, die begrepen dat juist in oorlogstijdhet vaandel der internationale soridariteit alrer arbeiders moest wor_
94

95



Spartacus
Orgaan van het Derde Front - No. 24 Half Februarí Ig42

manifesteerde z n onv bestaan in het
t aren achtereen

ta van en steun en
wås
onvruc over sociale id en n

Toen was het zo: Anton Mussert was bij zijn Duitse bazen op bezoek
geweest; hem was te verstaan gegeven, dat hij Holland moest besmet-
ten met de onmenselijke praktijken der Duitse nazi's tegen het Joden-
dom; onder bescherming van de Duitse bezettingsautoriteiten moest
hij zijn horden loslaten op de Jodenwijken; botsingen MOESTEN worclen
geprovoceerd om krachtig optreden tegen de Joden mogelijk te maken,
Alleen door prompte uitvoering van deze instructies zou Mussert en

zijn NSB de kans krijgen om de teugels van het bewind in Holiand uit
de met bloed besmeurde handen va.n Hitlers vertegenwoordigers te
ontvangen. Alleen dan zou Rappard met zijn NSNAP uit de gratíe raken
en geclwongen worden het leiderschap der door hem bespotten en ge-
minachten Mussert te aanvaarden.

De brave christen Mussert, die zichzelf evengoed als uitverkorene
van de voorzienigheid beschourvt als Adolf I, de onbetwiste oppelste
leider aller edelé Germanen, onderwierp zich aan München en Berliin.
Ald,us kwamen de provocerende tochten van zijn stoottroepen in de

Jodenbuurt tot stand en beleefden wij tegelijkertijd ce misdadige laf-
heid van die kliek en het ontwaken van de drang der Amsterdamse
proletariërs om de bedreigde Joden te hulp te komen. Tengevolge
àuu.rrur maakten de helderi van Mussert kennis met de eerste gezonde

uitingen va-n volkswraak en vond de avonturier Kooto die vóór dien een

periõde van bewondering voor het Stalinisme gekend hado de lynchdood
op het terrein van zij n heldendaden
Tlp T}rifse nazi's moesten te huln komen om het werk te voltooien, dat
op bevel van Mussert was aangepakt. Seyss Inquart en de cultuur-
drager Rauter mobiliseerden het brute geweld der nazi-overheid tegen
de Joden. Uit de kennels van den commissaris van de openbare veilÍg-

Spartacus in Holland
De massastaking van l94l

In één van de uithoeken van het onder nazi-hier weinig gastv'ije HoI-land dringen de raatste dag.;é;;ãi"ä tot ons door ovèr onrust inAmsterdam. Geheimzinni[ woiAt over tijdbommen gespïoùerr. zo,r,instrument zou in een kriñghuis van ae ñse ondekt"ziif äe' anderspreekt over de Kalverstraãt als de praats, waar het projectier gede-poneerd was. De "staat van bereg' zãu afgákonaigJ-ziin.-'oà burg"""moeten om 8 uur des,avonds biytn zijn. weer zãuden 200Joden ge-arresteerd zijn en ook nog honderd anâe.en, notabelen nog well
Men heeft het nieuwso dat verschillende gedaanten aanneemt, uit 'rdebeste bron't. zakenreraties uit de hoofdstad; terefonische informatievan betrouwbare personen. Er moet in ieder gevar "ieß Ã de handzijn".
wij worden mede door die geruchten aan de berangrijke gebeurtenissenherinnerd, die zichbijy gãn jaar gereáen hebben afgespeeld. Bezigmet werk voor het Derde Front, hãt front der kiassJbewuste, socia-listische proletariërs in wier góest de vonk van $;;tu;;Ioeft, kwamvan de straat in een provinciestad - niet ver van Amsterdam _ de ver_blijdende tijding: "staking in Amsterdam; gemeentetram en waterlei-
*f:.j:ll:!:l'_.9" flote bedrijven van Am"sterdam ñ;;Jl"p"n ìeeg;de bouwwerken worden verlaten". Het kionk onwaarschijnlijk. De nei_gqC yT aanwezig om aan te nemen: rDe wens is de vader van degedachte geweestt'. Maar aI heel gauw kwam een bode uit Amsterdam,die goed og-de hoogte was van de massabewegi"g, *áIk" in-oe nactrtvan 24 op 2s Februari was geboren, ons inriðhtiäg"n ;àr.älraffen.De golven van de stakÍng stegen steãds hoger. De"berveginf bteef niettot Arnsterdam beperkt. De Zaanstreek ,rõrga" het vooi¡ee'td van dehoofdstad, IJmuiden en Hilversum deden hetzelfde.

heid werden de afgerichte bloedhonden van de gr'oene politie losgelateno
nadat de a-anslag op leden van de Duitse weermacht in een Joodse ijs-
salon in de van woustraat was gefabriekt" De onmenselijke jacht op
jonge Joden werd georganiseerd, die honderden in de klauwen wierp
u* O" sadisten der Duitse concentratiekampen, de mensenvernielersn
die voor geen misdaad terugschrikken om bij millioenen de verlam-
mende -rrèes te wekkeno rvelke voor instandhoucling van het Hitler-
regiem noodzakelijk rvordt geacht. De tyrannen van alle tijden pasten

de methoden toe, die hoop en moecl bij de massa moesten uitbannen om

zelf staande te kunnen blijven. Het is het brute geweld van Rauters
bloedhonden in mensengeclaa.nte geweest, dat de vlam van verzet deed

oplaaien uit Spartacus'vonken in de hoofden en harten van eenvoudige
Amsterdamss arbeiders. Dat die vlam zo veT om zich heen greep, het
raderwerk van de productieve arbeid tot stilstand bracht in ta1 van

bedrijven, weetspiegelde onmiskenbaar de na negen maanden Duitse
bezetiing 

"bestaanãe 
álgemene verbittering" die door de arbeidersklasse

in daden van opstandigheid werd omgezet'

wij weten heto dat brave burgers van Holland, die stakingen verfoeien,
bij deze gelegenheicl haar verbreiding in de hand hebben gewerkt, zich
*bt ¿" luivel van de opstandige massastaking verbonden, omdat zij
't herstel van de oude verhoudingen begeren, maar wij weten ook

te een zee van1n

ItZij staken niet voor zichzerfit * zo luidde het rapport. De arbeidersweigeren om met eigen materiëre eisen voor de däg te komen. Adviezenvar die aard worden afgewezen. TIENDUIZENDEN STAKEN uITSOLIDARITETT en de massa-actie heeft zuiver het karakter van protesttegen de s-merige, laffe, wrede Jodenvervolging, die door Duitsenazirs en hun Hollandse huurlingen wordt ¡eãreî'en.
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- dat de Daad van de staking van proretarische herkomst was,
- dat Spartacus zelf de massa in beweging brachtn
- dat wij met een voorropeï van de veer machtiger massa-actie

te maken hadden, die de macht van tyrannen ãn uitbuiters zar
breken.

Er is in die dagen van strijd even onzekerheid geweest in het kamp
van de Duitse heersers. Men kan er van op aan, dat christi"nseni de
Duitse opperbevelhebber in dit Duitse wingewes,t, ,ich geërgerd heeft
"3n 9" uitspattingen van ziinnazivrienden. voor hem is-alles in orde,
als de Nederlandse hulpbronnen aan de Duitse oorlogsvoering dienst-
baar kunnen worden gemaakt en ars Ho[andse arbeiðers gedwee in het
gareel van den arbeid lopen die direct en indirect ten behãeve van de
Duitse weermacht verricht moet worden. Hij wil geen experimenten
met nazirecepten. Naar zijn begrip kunnen de volksbedriògers uit de
school van Hitler worden gebruikt, doch moeten hun speciãl" tiufh"¡-
berijen in oorlogstijd achterwege blijven. Desondanks voelt een Duitse
generaal voor machtsvertoon en kent hij geen compromissen met sta-
kende arbeiders.

Zo konden handgranaten in de stra.ten van Amsterdam gebruikt worden
tegen volksmenigten. Zo konden tal van arrestaties worden bewerk-
stelligd en konden vier arbeiders, die in verband met de staking ge-
grepen waren, gefusilleerd worden. Zo konden later schuldigen rriorden
opgespoort en ontslagen om op die manier de bedrÍjven te zuiveren van
de strijdbaarste arbeiders. ook door dit middel ton ¿e vrees worden
verbreid, die de machthebbers behoeven om ongestoord hu¡ doeleinden
te kunnen najagen.

Een jaar is verlopen sedert het stakingsprotest in en bij Amsterdam.
De kolonie Holland is in dat jaar aan sterke verarming Llootgesteld,
de tekorten aan voedingsmiddelen en brandstoffen zijn sterk toegeno-
men. Het dagelijks brood wordt steeds meer vervalst. ondervoðding
ondermijnt de lichamen van honderdduizenden. De cynische en karak-
terloze verkondigers vân de heilboodschappen van hét nationaal-
socialisme kunnen.bij de heersende koude, die al weken lang aanhoudt,
niet verbergen, dat Nederlandse brandstoffen geroofd zijn en er
bovendien tekort aan spoorwegmateriaal ontstaan is voor de distributie
van het overschot. De achteruitgang van de veestapel doet zich steeds
sterker gevoelen. vet wordt minimaal verschaft. De oorlogsmisère
neemt met den dag toe.

De Blokzijls en Goedewagens, de Genechten en de overige verzorgers
van pers en radio staan bij de grote massa aangeschreven als rottè
kool bij de groenvrouw. De woudenbergs en de Rosten worden als
brutale baantjesgasten gezien, die voor zichzerf en hun soort vet weten
te braden uit de magere tijden.

De Nederlandse volksmassa weet dat de organen van de Duitse over-
heid in Holland onverzadigbare parasieten zijn, die alles in de wacht
slepeno wat naar hun gading is.

De Nederlandse volksmassa weet evengoed, dat de zwarte handel bloeit
en de welgestelden hun persoonlijke voorraden niet behoefden prijs te
geven, de buitensporige prijzen kunnen betalen, die voor levensmidde-
l"tt 

"tt 
brandstoffen buiten de distributie om worden geëist'

Het "socialisme" van de nazi'S spaart de rijken evengoed als dat door
het oude regiem geschiedde. In de bedorven sfeer van de nazi-dwinge-
Iandij wordt t titiut gesmoord" Met hoge tractementen gekochte open-

bare aanklaget" votduren van caricaturale rechtbanken en gerechts-
hoven buitensporige vonnissen, die even zo vele rterkrachtingen van

het recht zijn.

Tientallen Nederlanders werden ter dood gebracht. Duizenden werden

weggehaald en blootgesteld aan vernedering en mishandeling in de

tañr"pen. Honderden-valide jonge Joden zijn uit de weg geruimd' Op

30 J^a¡uari van dit jaar hceft het dolle, krijsende heerschap-, dat twee

uur lang zichzeLf en zijn beweging heeft verheerlijkt, aan al zijn orde-
bewakers een nieuwe vrijbrieigegeven om de Joden te kwellenn te

vernederen, te bestelen, te mishandelen.

Omdat het verloop van de oorlog voor de Duitse imPerialisten met
name in Europa ver van gunstig is, zijn in alle bezette landen ver-
zwaring van druk en versterking van de afpersing te verwachten. Het

Ieven gaa t nog zwaarder worden dan het tot dusver was' Tengevolge
daarvan zalhet inzicht groeien in de onv de id van str d

leven en dood tegen de geweldenaars van het nationa -socialisme in
alle landen.

De duidelijke tekenen zijn aanwezig van groeiende bereidheicl om zelf
een aandeel te nemen in de grote worsteling" waarin de tweede wereld-
oorlog zal uitmonden.

Die tekenen zijn er overal. Nergens blijkt de onderdrukking in staat

om nieuwe uitingen van verzet te verhinderen. En overal zal verstaan
wordenn dat de épits moet rvorden afgebeten door de arbeiders in de

bedrijvån. overat zalhet parool van de massastaking weerklank vin-
den. 

"overal zullen uitingen van strijd, die de arbeidersklasse ontketen

door de soldatenn die da"gelijks hun leven moeten riskeren voor de be-

langenvandebezittersinh.'neigenlandnaansporenomso.lidairmet
ùr--Xtu"""genoten de toverban tJverbrekeno die hen tot willoos slacht
vee van hun aanvoerders maken.

Het is natuurlijk, dat in de wingewesten van het Derde Rijk het parool

van de nationale bevrijding dooi eigen strijd weerklank vindt. En toch:

dat parool biedt aan het wõretdproletariaat geen uitkomst' Als het

monster nationaal-socialisme vernietigd zou worden door de vereende

kracht van de machtsmiddelen van de vijanden van Hitler-Duitsland en

dà opstandigheid der onderworpen volkeren, dan zouden het zegevieret
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Engelse en Amerikaanse imperiarisme de wererd niet bewoonbaardermaken d'an zij vóór.septemþer ro,so is geweest. Dan zou de kapitalis-tische loonslavernij bésbndigd brijvenjdan zou ¿" loro"i"re onder-drukking voor hondär¿uo *iiirr;;i;;ilr"dhaafd worden; dan zou dekanker van het militairisme de sociaïe noden ¡à"t""àiã"å;-dan zou devan Hitler bevrijde wererd door nationale tegensi"iiid;;"rscheurd
blijven en een derde wereldoorlog het btoedige resultíaì van een kortegewapende vrede zijn.
Bevrijding uit de he.l van fascisme, kapitalisme en militairisme kanslechts verwezenlijki yolgg-n, a1s âe opstandigheid van de massa, diede ineenstorting van h-et Hitlerregiem Ëru.rgun moet, zich andere enhogere doeleinden stert, dan natiðnarisme en kapitarisme kunnenbieden.

van dat besef moet het Derde, het Krassefront van de arbeid de ar-beidersmassa in alle ]anden doordringen. wij vervulen die taak in ditland en wij roepen de herinnering aan-de grote Februaridagen van hetvorig jaar wakker om de arbeide-rs tot veitrouwen in eigen-daadkrachtop te wekken.

Oorlog in alle wereldde,len,. oorlog op alle zeelé,n. Verwoesting vans!9de¡ en dorpen. De bloedige onalrgang van proleten in uniform,aanalle fronten. De onverzoenrijke xapitätislische tegenst"itiog"r, tussende volkeren van het blan{e..rä" on¿".tirrg, ,r""r-olten met ãe jarenrangestrijd van geeltegen geer in het verre o'osten tot het wererdwijde dramavan onbeschrij fl ijk leed, weerzinwekkende vernieíigi"g,- ;á"""te uit_
n"."_"!:T_l de stggn-e1van Rusland, de woestijnen van Afrika, onderqe tropenzon van Malakka en de phitippijnen. In scherper vorm danooit:

De lege praatjes van churchill, Roosevelt en Hitler over de beteredagen die komende zijn, zijn door spartacus ge\Mogen 
"r, 

t" ti"rrt bevon-
f9n. De tyrannie ener starinistische bureaukiati":d;id;d van hetbloed van vermoorde revolutionairen, is evenmin het ideaat, dat dekrachten verwekken kan, die vrijheid en sociarisme zu[en verwezen-Iijken.

Het socialisme, dat is de door onteigenÍng van het private bezít aanproductiemiddelen en grond mogetijÈgemãakte nieüwe orde, die demensheid voorgoed verrossen zãt vân iritbuiting, mensonwaìrdige
onderdrukking en bloedige massaslachtingen. "' . 

- *

Door dat socialisme naar vrijheid, rassengelijkheid en levendedemocratiel

Literatuur:
Max Perthus ltVoor Vrijheid en Socialisme,r.

Celgedicht van IIIEN SNEEVLIET
op 14 April 1942

Aan hen die viclen
In stille ontroering willen wij gedenken
de makkers die van ons heen zijn gegaan.
Aan allen eerbiedig de aanda-cht schenken:
hoe hebben ze daar bij die doodsmuur gestaan.

Het was op een gouden voorjaarsmorgen,
de zon bescheen hen" het \À'as voor het laatst
Zo hebben ze afscheid van 't leven genomeno
onze dappereo dierbare kameraads,

"Aanleggen, geeft vuurl" zo klonk het commandoo
het knallen van schoteno toen was het gebeurd.
Achtvrouwen, hoe dapper ze ook willen wezen,
blijven aûeen, wijl hun hart is verscheurd.

Maar uit dat leed werd een eenheid geboren:
leggen we een plechtige belofte af.
We brengen de maats die te zam.en vielen,
ééns bij elkaar in een makkergrafl

O hoe kan ik gelaten dragen
het grote leed dat over mij kwam
Welk een wonde werd geslagen
toen men van mij het beste nam.

Hier valt niet te troosten 't is alles zo donker
Alleen de beloften die 'k Jou heb gedaan
dat ik zou proberen daPPer te wezen
moeten mij helpen bij 't verder gaan.
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A. Menist

J. Edel

H. Sneevliet

R. Witteveen

W. Dolleman

Het is nu ïuim 40 jaar geleden dat een belangrijke kern van de groep
rond Henk Bneevliet door de nazi's gearresteerd en vermoord werd.

COR GERRITSEN werd op 23 Febr. t42 in ziin woning door de S.D'
gearresteerd. Hij v/as een spontaân en enthousiâst man' een harde
werker. Behoorde tot de centrale leiding'

JAN EDEL uit Alkmaar, aktief. Onderhield de verbinding met de

Belgische illegale organisatie. Heeft hvee dagen wrede foltering door-
staa=n. Ontkenãe aileJ, weigerde anderen te herkennen. Heeft daarmee
anderen het leven gered. Hãd contact met de drukker REIN WITTEVEEN
Het huis met de witte gevel, de S.D. heeft het weten te vinden.

In Amsterdam was JAN SCHRIEFER de centrale figuur. Hij behoorde
ook tot de centrale leiding. Materiaal bewaarde hij in zrn fietstassen
in een stalling. Als iemand wat kwam halen, ging z'n vrouw een blokje
om en bracht het dan naar bi¡nen. Jan en JANNY SCHRIEFER ziin
27 Febr.'42 gearresteerd. Ja.n viel voor het vuurpeleton, Janny werd
naar Ravensbrück vervoerd. Na 3 jaar terug in Amsterdam was alles
verdweneno ook de afscheidsbrief van Jan.

JAN KOESLAG was een goed kameraad, had vele vrienden. Als ver-
tegenwoordiger had hij alle gelegenheid als verbindingsman op te treden
voãr het illegale werk. t<oeJlag werd 4 Febr.'42 gearr€steerd. Iemand
was met één-pamflet gearresteãrd en had Koeslag als de verspreider
aangeduid. Tôen latef de andere arrestaties plaatsvonden werd die
sarñenloop hem noodlottig. -Hij werd bij de grote zaak betrokken en

viel ook voor het vuurpeli:ån.

In het begin werd het stencilmateriaal in Amsterdam uitgegeven.
Later in Den Haag; het grootste deel voor rekening van A. YMKERS
en anderen
Ymkers werd enige maanden na het grote proces geallesteerd en gelijk
met H. ROEBERS uit Deventer op 16 october t942 voor represaille
gefusilleerd.
WILLEM DOLLEMAN was rneer dan 30 jaar een sirijder voor het
socialisme. Onkreukbaar en pijnlijk eerlijk. Hij sprak door zrn arti-
kelen en brochures.
op 2 Maart '42 werd Dolleman in zijn woning gearresteerd en begon

de zware weg. Hij noemde geen namen. stelde dat het district Rrdam
en het zuiden was weggevallen. Zijn moedige houding heeft velen het
leven gered.

ì1r

*

J. Koeslag J. Schriefer

C. Gerritsen

r.>
t

t' ,
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A. lJmkers J. Roebers
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*:^,yTIttT kreeg in de laatste jaren van de RSAP steeds grotereoeteKenrs' bad een geestelijk overwicht en was buitengewoon tactisch.
P 1?16, tijdens de grote wérkloosheid, werd de "Aþäene werkrozenBo¡d" opgericht. Zij vonden de weg nalr Menist, wint zã noemde devolksmond de bureaus. En er kon ioch nog heer wat voor hãn bereiktworden.
Toen in r42 reeds een aantar functionarissen gearresteerd was, werdhij het slachtoffer van-een rampzarig toevar. "rerwi:i trf ni¡ rom not
3ln fiets ophaalde deed de politie daãr om andere rederien een invar.
IggAig was zijn houding, ôndanks vernedering 

"n 
*isfr"naãting. Ookbij het.proc"g. op de viaag op werke wi¡ze aJinhoud van ,,spartâcus'r

populair werd gemaakt, zel hi¡: "Door diepe waarrrãá"nin ãenvoudigevorm te zeggenrr.
Dit laatste had hij z'n hele leven gedaan.
HENK SNEEVLIET was en zal artijd in de herinnering voortreven alsde leider van de groep. Hij u'ist dai socialisme alleen internationaalte verwezenlijken \¡/as en stond tot het einde voor die overtuiging.
vraagstukken van oorlog en vrede heeft hij altijd vanuit zìjn socialis-
lsche overtuiging naar voren gebracht.
Er is een uÍtgebreide jacht op hem en zijn vrouw Mien gemaakt. vanadres naar adres, tot ze.hen hadden: "Ein besonderer ñurrg;,. l,li"r,bracht ook drie jaar in Ravensbrück door. Henk wachtte dJkogel.

MONUMENT OP WESTERVELD
ter h.erdenking van onze op 13 april 1942 en 16 oktober 1942gefusilleerde kameraden en mèt iren van 

"li"n-¿¡"ì-nã. "tn;ovoor SOCIALISME en VRtJHEID het leven lieten.

Publicaties van Sneevliet

- Internationale klassenstrijd (De stakingen in het transportbedrijÐ;
met voorrede van Henriëtte Roland Hotst (1-91-1)'

-Hetproces_Sneevliet,doorsneevlietenBaars(Indonesië1917).
- De siaking in het transportbedrijf (NAS 1920)'

- 25 Jaar NVV (NAS 1931).
- De daad-NU. Oppositie en revolutionaire vakbeweging (NAS 1932)'

- Storm in de Jordaan (RSP 1934).

- Rekwisitoir over het beleid-Colijn (RSP 1934)

- Hoe komen we tot eenheid va.n a-ctie ?

Debat sneevliet (voor NAS - OSP -RSP) tegen P. de Groot (cPN)

(RSP 1e34).
- il"tgro"pering in de Franse arbeidersbeweging (RSP 1934)'

- De Tilburgse staking (NAS 1935).
- Strijdt met de RSAP (RSAP 1935).
- Staiin begraaft de 3e Internationale (RSAP l-935) '
- Op voor ñet proletarisch eenheidsfront! (RSAP 1935)'

- tndonesiêo het stiefkind (RSAP 1936).

- Het nederlandse militarÍsme slaat zijn slag (RSAP l-936).

- Oorlog en ondervoeding (RSAP 1936)'
- Onteeid en vetmoord d'oor de Stali¡-terreur (RSAP 1-938).

- Politieke brief over het stalinisme (RSAP 1938)'

- De RSAP en de 4e Internationale (1938) '
- Het verdrag Stalin - Hitler (RSAP 1939) '

sneevliet was mede- en eindredacteur van de maandbladen "Klassen-

"l"iJa;;lf 
OZø/tgZ}l, I'de Nieuwe Weg'r (l-930Æ935), "de l¡ternational

(1935) en rrde Rode October" (1936 /April 1940)'

Een beknopt overz¡cht van Sneevliets activiteiten

1883 13 Mei geboortedatum.

1900 Na het doorlopen van de 5-jarige HBS in Den Bosch krijgt hij
een betrekking bij de Ned. Spoorwegen in Zutfen'

1902 Wordt lid van de Ned. Ver. v. Spoor- en tramwegpersoneel
(NVV).
Wordt lid van de SDAP, afd, Zutlen'

1904 overplaatslng door NS naar Zwolle; wordt secretaris SDAP/

Zwolle.

1906 Benoemd tot onbezoldigd hoofdbestuurder van NVvSp&Tr'
personeel.

1907 Gemeenteraadslid te Zwolle voor sDAP; en afdelingsvoorzitter.

1908 Benoemd tot 2e vootzilter landelijk NVvS &TP'

1909 Aangesteld als bezoldigd bestuurder NVvS&TP en redacteur
ltHet Orgaantt.
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1911 Gekozen tot 1e voorzitter van NVv S & Tp.Internationale zeeriedenstaking. conflict met NVV en sDAp dietegen steun aan alle stakers zl¡n, alleen voor steun aan eigenleden.

1912 Bedankt voor.de SDApo treedt toe tot de SDp (Soc. Dem. partij).
Bedankr zelfde jaar voór SDp en keerl r";; ;;'sbep (taterbetreurd).
Gedwongen af te treden als voorzitter NV v S & Tp, is tijdelijkambtenaar, neemt ontslag en is werkloos.

, Door de moeilijkheid om lassend *""t tã'mijgen vertrekt hijnaar Ned. Indië. Financiiile steun van H. Roland Holst en F. M.Wibaut.

1913 Eerst journarist soerabajaas H'blad, daarna secretaris sema-rangse Handelsvereniging.
1914 Redacteur van'vorharding', krant van Indische Ver. spoor- enTramw. pers.

Initiatiefnemer stichting ISDV (krdische Soc. Dem. Ver.)(De ISDV wordt in 192OÞKI (Inàonesische Comm. partij).
1915 Redacteur van ilHet Vrije Woordrl, krant van de ISDV.
1916 Bedanktvoor-de sDAp, wordt rid van de RSV (Rev. soc. ver.van H. Roland Holst)
1917 

-ontslag bij de Semarangse Hand. Ver. wegens politieke activiteit.Werkloos. Bezoldigd seõretaris van de Ind. Vv S & Tp.Stimuleert ledenwerving van Indonesiijrs.
EERSTE pROCES wegãns toejuiching der Russische Revolutie.VRIJSPRAAK.
Reformistische afspritsing uit de ISDV. Deze wordt rater deInd. S-D partij.

1918 T*EEDE GERECHTELiJKE achtervorging wegens,,haatzaaien,,.Bevelschrift van de gouverneur_generaãt iot 
"å*i¡dering uitNed. Indië.

1919 Terugkeer in Nederland. wordt rid en partijbestuurder van deCPH.

1920 wordt penningmeester van de landetijke Ned. Federatie vanTransp. Arb. (NAs). Eveneens gekozLn tot ri¿v.¿n rrãt NAS_bestuur (Nationaal Arbeids Secrãtariaat).
Transportstaking (zie brochure rrDe staÉing in het transport-bedrijf" door Sneevliet en Bouwman)

1920 Naar 2e Congres van de comintern (comm. rnternationate) arsafgevaardigde van ISDV/'KI. Benoemd tot secretaris van despeciale commÍssie voor nationare en kotonialã vraagstukLen.(Lenin is voorzitter. )

1921 op voorstel van Lenin: vertegenwoordiger van de cømintern in

hét Verre Oosten. Opdracht: In overeenstemming met de besluiten
van het Tweede Congres contact leggen tussen de CCP (Chin'
comm. Pa_rtij) en de revolutionair-nationalistische bewegingen.

1 Juli: Is aanwezig op het eerste congres van de CCP in
Shanghai en stimuleert de principiële ontwikkeling der
partij alsmede de stichting van het Chinese Arbeids-
Secretariaat (CAS), de vakbeweging.

December: Bezoek aan Sun Yat-sen, leider van de Koeo Min Tang
(KMr).

1 922 Januari:

April:
Juli:

Augustus:

Augustus
December

Gunstige beoordeling over KMT t.o.v' zeelieden-
staking in Hong Kong en Kanton.
Via Shanghai naar Nederland.
Moskou: Executief Comité" rapport uitbrengen over
toestand en strategie.
Aanwezig op conferentie van de CCP in Hangchow
(Westmeèr) ter bespreking en doorvoering van intrede
der leden in de KMT voor de propaganda tegen het
imperialisme en voor het socialisme. AANGENOMEN.
Tweede ontmoeting met Sun Yat-sen in Shirnghai.
Naar Moskou; over strategie CCP en Oosterspoorweg,

Ig23 Februari: Naar Peking i.v.m. staking Peking-Hankou spoorweg.
Mei: Derde bezoek aan Sun-Yat-sen in Kanton.
Juni: Derde congres van de CCP in Kanton. Besluit van

Augustus '22 wetd bevestigd.
September: Voorbereiding en vertrek uit China.

1923 Neemt ontslag bij de Comintern wegens Ruslands nationalisfische
koersverandering.

1924 Terug in Nederland: Voorzitter van het NAS, redacteur van "de
Arbeid".

7922-1927: Strijd tegen CPH, Comintern, RVI i.v.m. de afbraak-
pogingen inzake het NAS, en evenzo tegen de anarcho-syndica-
listen die het NAS verlieten.

7927 -19322 Initiatiefnemeï en stimulant voor het NAS-kinderwerk, de

-Jeugdbond (RJB) en -Vrouwenbond.

1928 Stichter van het Rev. Soc. Verbond; redacteur krant rtSolidariteit't

(RSV).

:1929 Ornzetting van het RSV in RSP (Rev. soc. Partij), redacteur van
het weekblad "de Baanbreker" (RSP).

Lid van de Provinciaie Staten van Noord-Holland.

Stichting van het ANTIFO (Anti Fascisme en Oorlog).

Mede-oprichter van het PStr (Proletarisch Steunfonds).
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l- 935

1 936

1936

1936

1938

1939

7940

I942

PROCES-SNEEVLIET i.v.m. Manifest over de'tZeven Provin-
ciën". Celstraf 5 maanden. LÍd van de 2e Kamer.
Stichting I'Comité van Verweer tegen reactieo oorlog en fascisme"
(C. v. V.) 

"

FUSIE RSP - OSP; Sneevliet secretaris en mede-redacteur van

"de Nieuwe Fakkel".
Stichting ISF (Internationaal Steun Fonds) waarin opgenomen
C.v"V. en PSF.

Oprichting Comité "Rood Spanjeil"

Bezoek aan de POUM in Spanje.

Mede-oprichter van het 'llnternationaal Arbeiders Front tegen
de Oorlog". Aanwezig: vertegenwoordÍgers uit negen landen"

Bestrijding van het Stalin - Hitler pact"

Mei: Stichting iilegale Marx-Lenin-Luxemburg Front (MLL -
Derde Front)

Uitgaven: o. a. I'Spartacusr', interne bulletins, pamfletten,
plakplaatjes.

- SocÍalistische brieven.
- Brieven ter bevordering van de Internationale KIasse-

eenheid.
- Tijdsproblemen.
- Richtlijnen.
* Junius-brochure van Rosa Luxemburg.
- Spartacus ontwaakt (over Februari-staking 1941).

13 April: Gefusilleerd.

-

þ{t"ot a¡ie zaken en ontspan-
rL¡hgslokalen cjie Jcclen weren
Toont dat Moed en Soliclariteit
onder de Flollandse arl¡e iders leven

Kameraden,
fcgt het werk in juflie bedrijven neer bii
eike nieuwe uitbarsting van arìti-loodse
beestachtigheid,

HET DERDE T.RONT

Plakplaaties ML[- - Derde Front

Ðe

van de l)uitse en Floliandse n¿¡zi's rvil ze¡¡¡cn :

linevelin.g, mishan<lclirrg err arrestatles r';:¡¡ lootlsr

medtbur¡qers Kiest dc partif .ler zu'.rkkerl tq{ n dr':tert"e n

Elk geweld mcet nìet stekin{'

beantwoorC worien !
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Uerbreiden llanhoop en Hlende;
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