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Er is nog niet zo heel veel bekend over de geschiedenis van de
linkse politieke partijen in Nederland tussen de beide wereldoor-
logen. Dat is jammer, want juist dit tijàvak is rijk aan drama-
tische gebeurtenissen en ontwikkelingen. De revolutionaire
stormvloed van vlak na de eerste wereldoorlog, het oprukkende
fascisme, de grote crisis, de machtsgreep van de Nazi,s, het Franse
volksfront' de spaanse burgeroorlog, de internationale splitsing
tussen communisten en sgciaaldemocraten: al die factoren
hebþen ook het optreden van de linkse partijen en groepen in
Nederland diepgaand beinvloed.
Binnen deze ontwikkelingen neemt Henk sneevliet een heel bij-
zondere plaats in. Begonnen als vakbondsman binnen het NVV
ging hij naar Indonesië wa¿r hij de opkomst van de Indonesische
Communistische Partij heeft voorbereid, en kwam na de Rus.
sische revolutie als vertegenwoordiger van de Komintern in china
waar hij het werk van de chinese communistische partij begeleid-
de. Na zdn terugkeer in l{ederland kwam hij in de CÞtI ðn net
NAS terecht, brak met de Komintern, sloot zlch bij Trotzki aan,
brak ook met Trotzki, en bleef tenslotte achter met het kleine
groepje getrouwen.dat hem door dik en dun was trouw gebleven.
sneevliet heeft de ontwikkelingen tussen de twee werãldoorlogen
vanuit allerlei posities meebeleefd, en zijn politieke biogrãfie
wordt daar alleen maar boeiender door,
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Verantwoording

Dit boekje is een toevallig bijprodukt van een groter werk: het was
aanvankelijk opgezet als een hoofdstuk in de inleiding van een
bronnenpublicatie over de sociaaldemocratie in Indonesië. Henk
Sneevliet, één van de hoofdpersonen in de ontwikkeling van de so-
cialistische beweging op Java, geniet over het algemeen nog wei-
nig bekendheid, en de suggestie om hem in de bronnenpublicatie
wat algemener te introduceren leidde tot een beknopt overzicht
over zijn hele politieke leven, zijn werk in Nederland, Indonesië,
China en opnieuw Nederland, met het doel om Sneevliets uitzon-
derlijk grote rol in de opkomst van de Indische Sociaal-Democra-
tische Vereeniging wat meer relief te geven tegen de achtergrond
van zijn hele politieke ontwikkeling.
De oorspronkelijke schets was uitsluitend gebaseerd op secundai-
re gedrukte gegevens, literatuur en periodieken. Archiefonder-
zoek werd niet verricht. Maar de vele stimulansen die zowel van
het materiaal zelf als van kritische collega's en vrienden uit-
gingen, leidden ertoe dat de politiek-biografische impressie het
kader van een inleidings-hoofdstuk steeds verder ging over-
schrijden. Einó 1972 viel het besluit om de nog steeds relatief
beknopt gebleven schets afzonderlijk te publiceren. Het ging en
gaat nog altijd niet om een zware biografie, gegrond op primair,
gedetailleerd onderzoek. Dit laatste is wel het geval bij het werk
van P.P. van 't Haft, dat binnenkort gepubliceerd zal worden. Het
doel van onze schets is een voorlopige introductie tot Sneevliets
politieke leven, met een nog sterker accent op de beweging(en)
waarin en van waaruit hij opereerde dan bij de eerste opzet al het
geval was.
Het particuliere leven van Sneevliet is niet aan de orde. Na de om-
zetting van hoofdstuk tot monografie werden de belangrijkste
periodica * de voornaamste grondslag van dit boekje - nader
onderzocht en de aldus gewonnen gegevens aangevuld door inci-
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denteel gebruik van archivalia. Door een nogal gecompliceerde
samenloop van omstandigheden werd zeer onlangs het ineevliet-
archief voor de periode 1924-1942 beperkt toegankelijk. Aange-
zien een intensief onderzoek van deze collectie een toiale hetn -
ning van de beperkte formule van onze schets met zich mee zou
brengen, meenden we ons te mogen bepalen tot een selectief ge_
bruik van de betrokken stukken, vooral waar bij problematisc-he
kwesties het gedrukte materiaal onvoldoende uitsluitsel gaf.
Hoe weinig systematisch het onderzoek in genoemd geãeerte van
het Sneevliet-archief ook is geweest, het gaf toch een impuls tot
een iets uitgebreider behandeling van de betrokken periode.
Aangezien de geschiedschrijving over de Nederrandse arbeidersbe-
weging tussen de beide wereldoorrogen, en in het bijzonder over
haar linkervleugel, nog maar nauwelijks van de grond is gekomen
(zeker in verhouding tot de periode vóór de eerste wereldoorlog),
leek het verantwoord het zwaartepunt te leggen bij Sneevliets
politieke evolutie tussen ca. 1919 en 1940. Het feit dat binnenkort
in de inleiding en de bronnen zelf van het werk De Indische
Sociaql-Democratische Vereeniging, lgI4-lgl8, deel I, een
gedetailleerd beeld van Sneevliets optreden in Indonesië beschik-
baar komt, bracht ons ertoe het hoofdstuk ,Indonesië' in deze
schets summier te houden.
Bij alle beperkingen die wij hebben genoemd (naast die welke de
lezer nog zal aantreffen) hopen we met dit boekje toch een stimu-
lans te kunnen geven tot de verdere ontwikkeling van de geschied-
schrijving over de linkervleugel van de Nederlandse arbeidersbe-
weging.
Tenslotte moet ik mijn dank uitspreken aan het adres van de zeer
velen die, vaak langdurig en intensief, medewerking verleenden.
Hun aantal en hun bijdrage zijn te groot om hierover in bijzonder_
heden te kunnen treden.

F.T.

I

lnleiding

Sneevliets pløats in de arbeidersbeweging

Sneevliets politieke leven omvat een aantal belangrijke fasen en
ontwikkelingen in de geschiedenis van de arbeidersbeweging. AIs
socialist en vakbondsleider droeg hij het zijne bij tot de ónfilooi-
ing van de sociaaldemocratie en de daarmee verbonden uàkb"-
weging in de periode van economische opgang tussen ca. lg95 en
1913, de periode waarin ook de basis werd geregd voor de integra-
tie van die beweging in de burgerlijke maatschapp¡. sneevliet
nam tegelijk aktiefdeel aan het politieke differentiatieproces dat
gestalte kreeg in verschillende marxistische stromingen die zich
tegen de integratie van de sociaaldemocratie verzetten, stromin-
gen die zich, vooral onder invloed van de Eerste Wereldoorlog, de
daarmee gepaard gaande desintegratie van de Tweede Internátio-
nale en de Russische en Duitse revoluties, zouden omvormen tot
communistische partijen en secties van de communistische Derde
Internationale.
sneevliet kwam opnieu\ry naar voren in het verzet tegen de centra-
Iisering van alle partijen in de internationale communistische
beweging en tegen de onderschikking van die beweging aan het
centrale Russische partrj- en staatsapparaat. Hij stond midden in
het streven van linkse sociaaldemocraten en linksoppositionele
communisten naâf ideologische, politieke en organisatorische
heroriëntering en hergroepering buiten de door hen politiek afge-
schreven Tweede en Derde Internationale.
zeer in het bijzonder stoncl sneevliet voorop in het proces van uit-
straling van socialisme en communisme naar niet-Westerse stre_
ken, een proces dat gedeeltelijk samenviel met en inwerkte op de
ontplooiing, radicalisering en differentiëring van de nationãlis-
tische massabeweging in Azië. sneevliet werd de wegbereider van
de communistische beweging in Indonesië en drukte zijn stempel
op de vroege ontwikkeling van de chinese Communistische partij.
Op al deze terreinen had hij, als alle revolutionaire leiders, ie
kampen met het permanente vraagstuk van de verbinding tussen
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revolutionaire, marxistische principes en de strijd en beweging
van cle arbeidersklasse. Hij *u, p"rroonlijk geneigd d" h";'ñ;prioriteit te geven aan een snelle verbinding met ael"n uun" j"
werkende klasse. En ook na zijn breuk met de Nededandse
sociaaldemocratie en zijn vertrek naar Indonesië bleef hij uitzien
naar mogelijkheden tot samenwerking.
Nu lagen in het weinig ontwikkelde indonesie de dilemma,s ook
niet zo duidelijk. Er was ruimte voor pionierswerk zonder serieuze
concurrentie. Hier vond Sneevliet zijn aansluiting met ¿el"r, uaì
de Indonesische massa's via de vroege nationalistisctre Uew"ging,
die hij met zijn Indische sociaar-Democratische vereeniging'voJi
een deel wist te veroveren. In China waren de klasseieg"nrtJ
lingen al een stuk verder ontwikkeld en de burgerlijk_natonalis_
tische beweging een meer bewuste factor. Daãr wãren voor de
beginnende communi$tische beweging zowel de mogelijkhø"n ul,
de problemen groter, en Sneevlieti I-ndonesische 

"I**irg* Ui"_
ken hier niet steeds de beste leermeester.
ln 1924 keerde hij definitief naar de Nederlandse arbeidersbewe_
ging terug, en hier zou hij veel duidelijker en directer met de di-Iemma's geconfronteerd worden Om zijn houding daartegenover
te kunnen beoordelen, is het nodig aandächt te vestigen oplenkele
feiten en factoren die een aantal áigenaardþheden îan ¿ì" ¡"*e.
ging hebben bepaald.
We kunne.n hierbij gedeeltelijk aanknopen bij Køpítaøl en Arbeidvan Henriëtte Roland Holst, een Uoet ¿at _ bij alle beper-
kingen - tot dusver de enige poging is gebleven tot een ,urn"n_
frangende analyse van 

^de 
*uulr.iupp".lijke ontwikf.efiig in

Nederland in de 19e en20e eeu\ry en uun ¿" plaats van ¿e aibei_
dersbeweging daarin.
De geld- en handelskapitalistische voorsprong, die Nederland als
commercieel strategisch gelegen, -uu, kl"in en kwetsbaar land,
zonder grondstoffen en met een beperkte binnenlandse markt, be_
zeten had, sloeg met de industriëie revorutie om in een nadeel.
Vooral ook door de Franse bezetting werd de al eerder ingezette
tendens tot relatieve economische neergang omgezet in een
ernstige economische en daarmee ootç miatschuppãl¡t" ,tug;-tie' Een oud en reratief omvangrijk pre-industrieer iroletarîaatverviel grotendeels tot een staaiván iauperdom, Orlnniu fung
10

nauwelijks in staat tot enig initiatief op het gebied van belangen-
strijd en organisatie. Na een aanloop in de jaren '80 zette de indus-
trialisatie pas goed door in de lange opwaartse conjunctuurgolf
van voor de Eerste Wereldoorlog. Maar ook toen was er geen
sprake van een kapitaals-accumulatie en produktie-centralisatie
zoals men die bv. in Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten
kende.
Deze langzame economische ontwikkeling'verhinderde een snelle
klassendifferentiatie en bevorderde de instandhouding van ver-
schillende pre-industriële sociaal-culturele structuren en verticale
sociale bindingen. De liberale bourgeoisie kon het machtsmono-
polie van het patriciaat en andere olichargische elementen in de
19e eeuw geleidelijk doorbreken zonder daarbij de lagere klassen
als bondgenoot te hoeven aanvaarden, zoals bv. in Fiankrijk het
geval was geweest. De Nederlandse heersende klasse was al
eeuwenlang weinig beproefd door beweging van onderaf en kon
zich de luxe van een verlichte ideologie gemakkelijk permitteren.
In dit hele kader zag een kleinburgerlijke orthodox<alvinistische
beweging, niet alleen reactionair gericht tegen het liberalisme en
de vrijzinnigheid van de heersende klasse, maar ook tegen het op-
komende socialisme (ofschoon dat in Nederland nog maar nauwe-
lijks vertegenwoordigd was), kans om met een program van
samenwerking met de bourgeoisie semi-proletarische lagen aan
zich te binden via de protestants-christelijke arbeidersbeweging.
Gedeeltelijk parallel hiermee kwam de rooms-katholieke vakbe-
weging op, sterk confessioneel gebonden aan de katholieke burge-
rij die zelf nog in een emancipatie-strijd betrokken was. De rela-
tief grote aantrekkingskracht van de confessionele arbeidersbewe-
ging werd mede mogelijk gemaakt door het vrijwel ontbreken van
een sterke autonome arbeidersbeweging.
In de laat enlangzaam tot ontwikkeling komende arbeidersklasse
domineerden ambachtelijke en daarmee verwante elementen uit
het kleinbedrdf tot in de 20e eeuw. Deze klasse bleef bovendien
lange tijd verspreid over een aantal geïsoleerde industriecentra.
Daarbij kwam nog, dat het aantal werknemers in de diensten-
sector relatief hoog was. Het is dus niet te verwonderen, dat de
arbeidersbeweging in de 19e eeuw relatief klein van omvang bleef
en ook in de 20e eeuw nooit zo massaal werd als in de meeste
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andere Noordwesteuropese landen. Het NVV bereikte voor de
Tweede lYereldoorlog bij lange na niet de helft van het aantal ge-
organiseerden, terwijl de SDAP in diezelfde periode nog geen
kwart van de kiezersmassa wist te winnen.
Maar deze situatie v'erhinderde niet alleen het ontstaan van een
werkelijk massale arbeidersbeweging, er lagen ook gunstige voor-
waarden voor het ontstaan van afzonderlijke, kleine, anti-kapiia-
listische stromingen. Zoals ook in enkele andere, industrieel min-
der ontwikkelde landen als Spanje en Italië, was er een gunstige
voedingsbodem voor anarchistische en syndicalistische tendenties.
De veelheid van ideologische impulsen vanuit de al eerder tot ont-
wikkeling gekomen buitenlandse arbeidersbeweging werkte het
ontstaan en de handhaving van afzonderlijke politieke organisa-
ties in de hand, een ideologische difïerentiatie grotendeels buiten
de toetsing aan en de confrontatie met de strijd van de arbeiders-
massa. Er was veel ruimte voor de hardnekkige koestering van
oude, utopistische en revolutionaristische neigingen en voor een
onduidelijke vermenging van belangenbehartiging op vakbonds-
niveau en ideologisch gerichte, politieke strijd. Tot op zekere
hoogte kreeg deze vermenging vorm in het Nationaal Arbeids-
Secretariaat (NAS, 1893-1940), produkt van de 19e eeuwse, ge-
deeltelijk vroeg-kapitalistische verhoudingen en ontwikkelingen.
De Nederlandse sociaaldemocratie ging zich al gauw scherp afzet-
ten tegen radicale, linkse tendenties van oude en nieuwe stçmpel,
zowel buiten als binnen haar rijen; dit in tegenstelling tot de veel
grotere ruimte voor oppositionele stromingen binnen de veel mas-
salere Engelse Labourbeweging en Duitse sociaaldemocratie van
vfür 1914, van waaruit in oorlogstijd een omvangrijke radicale
oppositie en een grote communistische partij kon voortkomen. In
een negatieve wisselwerking bevestigde de geringe tolerantie en
sterk reformistische oriëntering van de Nederlandse sociaaldemo-
cratie het sectarisme en de tendens tot isolering van kleine linkse
n-r in<lerheids groepen.
Zo neigcle de Nederlandse arbeidersbeweging tot een permanente
reproduktie van haar eigen zwakheden, die zich ondanks de druk
der objectief veranderende economische en sociale verhoudingen
als het ware verzelfstandigden. Pas op lange termijn zouden de
grootscheepse industrialisering en proletarisering van na de
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Tweede Wereldoorlog en de voortgaande klassendifferentiatie
deze toestand zichtbaar wijzigen, wat tot uiting kwam irr de zgn.
deconfessionalisering en een toespitsing van de politieke klasse-
verhoudingen rond de tegenstelling PvdA-VVD, een voornamelijk
nog objectieve toespitsing die in vroeger geindustrialiseerde
landen al veel eerder had plaatsgevonden.
Ook in de linkse zone herhaalde zich het proces van negatieve
wederzijdse beinvloeding. Concreet gebeurde dat door de samen-
vloeiing van de voornaamste politieke stromingen aldaar - eerst
de SDP/CPH (1914-1927) en daarna de RSP/RSAP (1929-1940)_-
met de uitloper van de radicale 'oude' beweging: het syndicalis-
tische NAS, een kleine vakbeweging die tegenover de massa-vak-
beweging in het genoemde pfoces van klassendifferentiatie en
massale proletarisering uiteindelijk ten dode was opgeschreven.
Deze tendens tot samenwerking binnen 'links' was op zichzelf be-
grijpelijk en leidde op korte termijn ook tot enig politiek voordeel,
maar bevestigde op langere termijn de impasse van links en de
hele arbeidersbeweging.
Toen de CPH zich uiteindelijk van deze binding had ontdaan ver-
viel zij in een ander soort sectarisme. Dat gold met name voor de
'derde periode' van de Komintern (rond lg2\/29 en 1934/35),
maar kon ook daarna ondanks de volksfront-politiek niet wezen_
lijk worden doorbroken. De communistische partij groeide wel be-
duidend sterker dan de Sneevliet-beweging, maar behield altijd
een uitgesproken minderheidskarakter in de arbeidersbeweging.
Sneevliet begon zijn politieke loopbaan als sociaaldemocraat en
vakbondsman in de massabeweging, en eindigde als revolutionair
socialist en vakbondsman in een zijstraat van de linkse minder-
heid. Net zo min als andere leiders van de vooroorlogse Necledand-
se afbeidersbeweging kon hij perspectieven openen voor een
mogelijke weg naar uitbraak uit de impasse, naar opheffing van
de versplintering van de arbeidersbeweging. AIle stromingen zijn
de gevangene gebleven van de gegeven beperkingen en de traditio-
nele organisatorische structuren, ook al beantwoordden die aan
het eind van de betrokken periode niet meer aan de veranderde
maatschappelijke werkelijkheid. De sociaaldemocratische leiders
sneden een mogelijke verbinding met de confessionele arbeiders
af door hun fixatie op een alliantie met de burgerlijke katholieke
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beweging, die haar greep op de proletarische achterban aldus kon
behouden. Het traditionele sectarisme van de SpD kreeg sinds de
stalinisering van de communistische beweging nieuwe impulsen.
De grote en kleine zwenkingen van de Komintern, die op zichzelf
al weinig bijdroegen tot doorbraak uit het isolement, vonden in de
specifiek Nederlandse interpretatie nauwelijks een compensatie
ten goede.

Sneevliet had zijn spontaan-revolutionaire élan en een sterk door-
leefd internationalisme mee, maar was bepaald niet in staat tot
een grondige analyse van de Nederlandse maatschappelijke
situatie, die voor een nieuw perspectief cinontbeerlijk was. Hij was
een uitgesproken prakticus die allereerst werkte vanuit zijn eigen
empirische ervaringen. Boven alles stond dat een organisatie
direct met behoorlijke aantallen arbeiders moest kunnen werken
en dat er actie werd gevoerd met snelle, tastbare resultaten. In zijn
behoefte te opereren binnen een kort tijdsperspectief werd Snee-
vliet gesterkt door de wijder verbreide traditionele verwachtingen
van een nabije ineenstorting van het kapitalisme.
Sneevliets primaire uitgangspositie als bezoldigd vakbonds-
bestuurder stimuleerde de ontwikkeling van een element ait ar
beiderisme, dat hem weinig gevoelig maakte voor de noodzaak
van grondige analyses, en belemmerde een helder zicht op de prin-
cþieel ongelijksoortige niveaus van vakbeweging en politieke par-
tij, op de gevaren van vermenging en de onmogelijlheid orn als
revolutionair socialist een leidende functie in de vakbeweging in te
nemen, zeker in een niet-revolutionaire situatie. Sneevliets grote
conflict met het NVV en de SDAP in lgIl/L9I2 verhinderde
geenszins dat zijn elementaire arbeidersoriëntering zijn hele ver-
dere politieke loopbaan belastend bleef doorwerken. Zijn conclu-
sie uit het conflict kwam er voornamelijk op neer dat de sociaal-
democratie hopeloos reformistisch was, wat weinig voedsel gaf
aan de behoefte, grondiger op de problemen en beperkingen van
de sociaaldemocratische hoofdstroom in te gaan, terwijl ook de
pijnlijke machteloosheid van het linkse isolement, waar hij
blijvend in terecht kwam, hem niet stimuleerde tot een kritische
doorlichting van de minderheidszone van de Nederlandse arbei-
dersbeweging. Het pleit overigens niet tegen Sneevliet dat hij aan-
vankelijk weinig enthousiast was over het gemak waannee de Tri-
t4

bunistische leiders afscheid namen van de moederpartd. Hij had
zich waarschijnlijk beter thuis gevoeld in het geleidelijke differen-
tiatieproces in Duitsland, waar links tot het allerlaatste moment
binnen de sociaaldemocratische massabeweging bleef opereren.
Tegen deze achtergrond wekt het geen verbazing dat hij ondanks
al zijn internationale ervaring niet gewapend was tegen de val-
strikken en problemen, die onvermijdelijk op de weg lagen van
een leider in de linkervleugel van de arbeidersbeweging. Alle
mogelijkheden die er binnen de gestelde beperkingen van links
nog waren, werden grotendeels in de kiem gesmoord doordat hij
het NAS tot zijn uitvalsbasis maahte. Dit blokkeerde een
mogelijke oriëntering op de massabeweging en dwong de politieke
beweging binrìen de toch al kleine ruimte van en voor links, tot
grote concessies om de veilige binding met de NAS-basis niet op
het spel te zetten. Het toegeven aan de verleiding om op korte ter-
mijn een tastbare arbeidersbasis te scheppen leidde ertoe, dat vele
communisten en revolutionaire socialisten ontzaglijk veel energie
hebben geinvesteerd om het maatschappelijk en historisch ten
ondergang gedoemde NAS kunstmatig in stand te houden.
Sneevliets contemporaine critici in de CPHoppositie en de latere
onafhankelijke Sneevlietbeweging hebben een aantal van zijn
zwakheden wel gezien, maar waren niet bij machte om een duide-
Iijke alternatieve oriëntering te ontwikkelen. Voorzover zij daar al
in principe toe in staat waren, hadden zij onvoldoende formaat.
Dit geldt zowel voor degenen die met de Sneevlietbeweging braken
als voor de gematigder critici die bleven, maar geen open confron-
tatie aandurfden met een man, die steeds op een meerderheid kon
rekenen.
De beweging en hij waren tot op zekere hoogte nauwelijks van
elkaar te onderscheiden. Hij dankte die positie niet in de laatste
plaats aan zijn buitengewone vermogen om anderen te enthou-
siasmeren en op de been te houden, de organisatie door actie-ini-
tiatieven levendte houden en arbeiders aan de socialistische bewe-
ging te binden. Alleen daardoor is het te begrijpen dat zich binnen
een relatiefzwakke arbeidersbeweging als de Nederlandse zo lang
een onathankelijke links-socialistische beweging kon handhaven
die vrij groot was in vergelijking met een aantal andere !1¡est-
europese landen met een krachtiger arbeidersbeweging. Alleen
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doot'zijn zeldzame dynamiek kan ook verklaard worden dat hij op
Java, bijna uit het niets en dwars tegen de ethno-culturele bar-
rières van een koloniale maatschappij in, een marxistisch geori-
enteerde arbeidersbeweging kon scheppen.
Tijdens de beproevingen die de arbeidersbeweging in de crisis-
jaren moest doorstaan, was hij zeker niet een der minsten in de
handhaving van bepaalde elementaire socialistische beginselen
tegen de stroom in. Zijn houding in de illegaliteit bevestigde dat
alleen maar. Weinig leiders van de Nederlandse arbeidersbewe-
ging waren zo intens en actief internationalistisch georiënteerd
als hij.
Als men Sneevliets leven in Europa en Azië overziet en de balans
opmaakt van kracht en falen van de leiders van meerderheids- en
minderheidsstroom in de Nederlandse arbeidersbeweging van voor
de Tweede Wereldoorlog, verdient hij ondanks al zijn ernstige
zwakheden zeker een plaats in de geschieclenis van die beweging,
in de helaas zo korte rij van lnarkante voorgangers; en die plaats
heeft zijn leermeesteres en medestrijdster Henriëtte Roland Holst
hem dan ook niet onthouden.

Vakbondswerk en politiek

Op 13 mei 1883 werd Hendrikus Josephus Franciscus Maria
Sneevliet in Rotterdam geboren als zoon van Anthonie Sneevliet,
achtereenvolgens klerk, sigarenmaker en gevangenbewaarder, en
Hendrika Johanna Woutera Mackelenberg.l Het gezin verhuisde
naar 's Hertogenbosch, en na de vroege dood van zijn moeder
werden hij en zijn jongere zusje een tijd bij familie ondergebracht.
Henk doorliep de lagere school en de HBS (1S95-1900) dank zij
financiële hulp van buitenaf. Na zijn eindexamen kwam hij in
dienst van de Staatsspoorwegen als aspirant-adjunctcommies.
Al tijdens zijn laatste middelbare school-jaren is hij vermoedelijk
in aanraking gekomen met socialistische literatuur. De confron-
tatie met de Bossche achterbuurten en de sociale tegenstelling
tussen zijn eigen milieu en dat van zijn rijkere medeleerlingen
maakten hem daarvoor ontvankelijk. In Zutphen (1901-1902)
Ieerde Sneevliet de arbeidersbeweging kennen; hij las het
SDAPdagblad Het Volk en nam in 1901 deel aan de verkiezings-
strijd voor de Tweede Kamer ter ondersteuning van de sociaal-
democratische kandidaat P.L. Tak.
Kort daarop trad hij toe tot de SDAP. In Zwolle (1904-1910) wierp
hij zich enthousiast op het afdelingswerk, werd voorzitter, had zit-
ting in de gemeenteraad (1907-1910) en stichtte en redigeerde het
plaatselijke orgaan De Sociaql-Democrøat (augustus 1909-juli
1911), waarin zijn politieke ontwikkeling goed te volgen is. Fel en
hartstochtelijk van karakter, ontwikkelde Sneevliet zich al
spoedig in linkse, marxistische richting, onder invloed van m.n.
Henriëtte Roland Holst-van der Schalk,2 met wie hij een lang-
durige en zeel nauwe vriendschap onderhield.3 Door haar kwam
hij terecht in het enigszins linksoppositionele milieu rond het
theoretische maandschrift De Nieuwe TijdaMet haar bleef hij in
de SDAP toen de groep rond het weekblad De Tribune na het con-
gres van Deventer (1909) de moederpartij verliet en de kleine
marxistische Sociaal-Democratische Partij (SDP) stichtte:s een
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vroegtijdige afsplitsing die latere politieke differentiatie-processen
vôór en tijdens de Eerste Wereldoorlog zou bemoeilijken, in
tegenstelling tot de geleidelijker ontwikkeling van de linkse oppo-
sitie in de Duitse zusterpartij.6
Vooral zijn sterke binding met de massabeweging weerhield Snee-
vliet ervan zich bij de'Tribunisten' aan te sluiten, en politiek ge-
zien stond hij in de buurt van Wibaut en Henriëtte Roland Holst,
ergens tussen de SDAP-leiding en de SDP in.7 Dit hing samen
met zijn intense occupatie met het vakbondswerk. In 1901 sloot
hij zich aan bij de Nederlandsche Vereeniging voor Spoor- en
Tramweg-Personeel (kortweg als NV aangeduid),8 en al in 1906
werd hij lid van het hoofdbestuur, in 1909 belast met de redactie
van het bondsblad Orgaan, eind 1910 gekozen tot bezoldigd
hoofdbestuurdere en tenslotte in januari 1911 tot voorzitter van
het hoofdbestuur, als opvolger van J. Oudegeest die voorzitter
werd van het NVV.10 Dit was geen routine-carrière van een ijverig
bestuurder. De NV had jarenlang te kampen gehad met de nawer-
king van de verloren stakingen van 19031r en met het feit, dat de
werkgevers de vereniging niet erkenden. Dit laatste werd maar
zeer gedeeltelijk gecompenseerd door het optreden van SDAPlei-
der Troelstra, als openbaar behartiger van de belangen van het
spoorwegpersoneel en de NV in de Tweede Kamer.12 Het bonds-
bestuur, nauw verbonden met de NVVJeiding, ging door al deze
problemen een voorzichtige koers varen. Maar toen de tegen-
stellingen binnen de SDAP, culminerend in de scheuring van
1909, ook enigszins in de vakbeweging gingen doorwerken (rond
1907 en 1908), begonnen radicale bestuurders als Sneevliet en
H.J. van Braambeek bezwaren aan te tekenen tegen de gematigde
koers van de NV-leiding.13
Tnndet succes, en dat is te begrijpen, want Sneevliet ging in tegen
de algemene tendens van de hele moderne vakbeweging tot inte-
gratie binnen de bestaande verhoudingen: het tegendeel van wat
Sneevliet voorstond. la Alleen door zijn uitzonderlijke capaciteiten,
zijn ongewoon vermogen tot enthousiasmering van zijn mede-
werkers en de weer oplevende strijdlust van het kader kon Snee-
vliet korte tijd later de leiding krijgen in de spoorwegbond. Snee-
vliets positie was niet uniek. Later zouden ook NVV-ers ¿ls Roel
Stenhuis en Edo Fimmen zich, zij het op iets andere wijze, tot
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radicale vakbondsleiders ontwikkelen.ls Maar dit maakt Snee-

vliets rol in de NV niet minder opmerkelijk. Onvermijdelijk moest

hij in botsing komen met de gematigde vleugel van de spoorweg-

bondsbestuurders en de met hen verbonden NVV-leiding. Onver-
mijdelijk ook zouden de gevolgen daarvan in de SDAP te merken
zijn.

Het kwam tot een crisis door de op 14juni 1911 uitgeroepen zee-

liedenstaking, die met gedeeltelijke steun van de Internationale
Transportarbeiders Federatie in Londen was georganiseerd.lo

Deze actie werd in Rotterdam buiten lTF-verband onder leiding
van de NVV-bond De Volharding spoedig (op 11juli 1911) beëin-
digd met een bescheiden loonsverhoging. In Amsterdam, bolwerk
van het radicale Nationaal Arbeids Secretariaat (NAS),17 kwam
het net als in Engeland tot een veel omvangrijker conflict door de

solidariteitsstaking van de bootwerkers en de afirijzing van een

paar kleine patroonsconcessies door de Algemene Nededandsche
Zeeliedenbond. Toen de ondernemers ook regeringsbemiddeling
verwierpen en op grote schaal politie, marechaussee en militairen
werden ingezet, kwam het tot hevige botsingen. Anders dan in
Engeland eindigde de strijd op 9 augustus 1911 met een nederlaag
voor de arbeiders. Het NAS en de SDP steunden alle stakers,
maar in het NVV volgde alleen Sneevliets NV die lijn. Sneevliet
pleitte zelfs voor samenwerking met het NAS en voor eenheid van
de arbeidersklasse. Het NVV-bestuur en de meerderheid van het
SDAP-bestuur weigerden steun te verlenen aan de'syndicalis-
tische'* 'wilde'stakers in Amsterdam, en in het algemeen aan niet-
ofanders-georganiseerden eî aan stakingen die niet door bondsbe-
sturen waren goedgekeurd en gecontroleerd.

* Het syndicalisme is een stroming in de arbeidersbeweging (met name

in de vakbeweging), die tegen 1900 is voortgekomen uit bepaalde revolu-

tionaire tradities van de Eerste Internationale, vooral in de Romaanse

landen. Het syndicalisme zet zich af tegen de opkqmende reformistisch-

parlementaristische tendensen in de sociaaldemocratie, en tegen de cen-

tralistische, 'staatssocialistische'opvattingeri van zowel de reformistische

als later ook de communistische beweging. De vorming van politieke

arbeiderspartijen en deelname aan parlementaire lichamen worden ver'

worpen. Het zwaartepunt moet liggen bij economische strijd-organisaties
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Voor Oudegeest c.s. stond dit z6 centtaal, dat van de SDAp

- waar evenals in bepaalde NVV-bonden sterke actieve
sympathieën voor de stakers leefden - een openlijke onderschrij-
ving van de NVV-lijn werd geëist. Hiertegen rees in de partij vei-
zet. Maandenlang, ook na het einde van de staking, stonden
rechts en links in de hele Nededandse arbeidersbeweging op dit
punt tegenover elkaar. In haar voorwoord tot sneevliets brochure
Internationale kløssenstriidstelde H. Roland Holst zelfs de vraag,
of, als het komend sDAP-congres (van aprfi r9r2) de officiële
tactiek goed zou keuren, consequente sociaaldemocraten nog wel
lid van de partij konden blijven. Maar onder de zwarc druÈvan
het NVV kon de uitslag van het congres niet onzeker zijn. Slechts
een kleine minderheid bleef de NVV-koers afkeuren.
Door deze ontwikkeling werd sneevliets positie in de l.{v steeds
moeilijker. Direct na de voor hem onaanvaardbare uitspraak van
het SDAP-congres was hij lid geworden van de drie jaar eerder af-
gescheiden SDP. Deze overgang van een vooraanstaand NVV-
leider naar een organisatie, die de sDAp voortdurend en bijzonder
scherp kritiseerde en in het NVV oppositie voerde, was vãor het
NVV en de meeste SDAP-leiders onaanvaardbaar. Ook al omdat
er binnen NVV en SDAP nog vrij veel sympathie was voor Snee_
vliets standpunt, beschouwden velen diens uittrede uit de sDAp
als een zeer ernstige zaak. Troelstra sprak zeker uit naam van de
grote meerderheid van partijbestuur en kamerfractie, toen hij
begin 1912 in Het Volft vaststelde, dat het verkeer tussen de
NV-voorzitter en de fractie eigenlijk was verbroken. Troelstra had

en directe actie, uitmondend in een algemehe staking waarmee direct al
een socialistische samenleving wordt gevestigd die is gebaseerd op vak-
bondsfederaties van de producenten en op het onmiddellijk afsterven van
de staat. Na de eerste wereldoorlog raakte het syndicarisme, op enkele
landen zoals Spanje na, op de achtergrond. Een deel van zijn ãanhang
werd opgenomen door de communistische beweging, die enigszins dã
plaats van de linkervleugel van de arbeidersbeweging overnam.
Vanwege de sterke verwantschap met het anarchisme zijn de begrippen
'syndicalisme' en'anarcho-syndicalisme' aanvankelijk vrijwel iãenìiek.
Pas na de eerste wereldoorlog wordt meer onderscheid gemaakt tussen
het meer anarchistisch georiënteerde (en dus sterk anti-cómmunistische)
anarcho-syndicalisme, en de overige syndicalistische beweging, die een
tijdlang bereid bleek met de communistische beweging ru*.ìt tãwerken.
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hetjaar daarvoor nog geprobeerd een zekere vage sympathie voor
de Amsterdamse stakers te combineren met een verbondenheid
met de NVV-leiding. Nu liet hij deze ambivalentie varen en stelde
zich in de loop van 1912 uiterst scherp tegenover Sneevliet op.
Troelstra was - niet toevallig - afirezig geweest op het congres
van L912, waarop de SDAP het beleid van partij en NVV had
goedgekeurd. Maar al in juli van dat jaar riep hij in feite de partij-
en NVV-getrouwe meerderheid in het NV op, zich tegen Sneevliet
teweer te stellen.
In de NV verloor Sneevliet zijn meerderheidspositie en zag zich
genoopt het voorzitterschap neer te leggen. Hij trok zich later ook
terug uit de strijd van de oppositie, die gedeeltelijk buiten de NV
kwam te opereren maat daarna een compromis met de nieuwe lei-
ding van de spoorbond bereikte. De vrees voor een blijvende
scheuring heeft hierbij kennelijk een rol gespeeld.ls

Hiermee kwam Sneevliet politiek en maatschappelijk in de lucht
te hangen. In wezen voelde hij zich nog sterk verbonden met de

massavakbeweging en de grote sociaaldemocratische moeder-
partrj. De stap naar de SDP leek een beetje op een noodsprong.
Hij voelde zich weinig aangetrokken tot deze kleine, ietwat secta-
risch aandoende organisatie, die zich zijns inziens te sterk toeleg-
de op bestrijding van de SDAP. Hij wilde in ieder geval proberen

te verhinderen, dat de kleine marxistische voorhoede zich als een

complete alternatieve partij frontaal tegenover de SDAP op zou
stellen.le Sneevliet wilde een brug slaan tussen de SDAP en de

SDP om uiteindelijk weer de eenheid met de massabeweging te
bewerkstelligen.
Maar politiek en organisatorisch waren beide partijen al te ver uit
elkaar gegroeid. Wdnkoop en Van Ravesteijn, die een zeer sterk
stempel drukten op de kleine en kwetsbare SDPorganisatie,
voelden weinig voor een eenheidspolitiek en evenmin voor opname
van een onaffrankelijke figuur als Sneevliet in een leidende func.
tie.20 Al in december 1912 verliet Sneevliet teleurgesteld de SDP
om weer lid te worden van de SDAP.zl De strijd van 19ll-1912
had hem nationale bekendheid gegeven, maar het resultaat was
dat hij nu overal buiten stond. Door het versnelde politieke diffe-
rentiatieproces was er in het NVV en de SDAP geen ruimte meer
voor een matxistische vakbondsleider, en in het radicaalJinkse
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kamp was weinig ruimte voor een sterk op de SDAP-massa ge-
richte marxist. Onder deze omstandigheden kreeg Sneevliet
behoefte om afstand te nemen van de Nederlandse arbeidersbewe-
ging. Hij koos de weg van zovelen, die vastgelopen waren in het
moededand: naar Indië!

Infebruari 1913 stapte hij op de boot naar Java.zz Het was daar
niet moeildk om aan de slag te komen. Door de Westers-kapitalis-
tische expansie in de periode van het klassieke imperialisme was
de vraag naar bekwame krachten groot.23 Wibaut schoot het geld
voor de reis voor. Volgens H.P.L. YViessing hielp zijn broer C.A.
Wiessing Sneevliet aan een baan bij Het Soerøbajaasch
Høndelsblqd,z4 maar erg lang hield hij het niet uit bij deze krant
die, in het harde zakencentrum Soerabaja, vooral voor de
belangen van de suikerondernemingen in Oost-Java opkwam.2s
De sociaaldemocraat D.M.G. Koch wist te bewerkstelligen, dat
Sneevliet hem op 1 mei 1913 kon opvolgen als secretaris van de
Handelsvereeniging Semarang, een Kamer van Koophandel in
opkomst.26 Zijn werkgevers waren liberaal genoeg om hem jaren-
lang de ruimte te laten voor zijn politieke en vakbondsactiviteiten.
Semarang had in die tijd een vrij sterk politiek leven. Het was hét
centrum van de voorstanders det zgn.'ethische koers'in de kolo-
niale politiek en een bolwerk van de Indo-Europese nationalis-
tische beweging Insulinde, de voortzetting van de Indische Partij
van de in 1913 verbanne! E.F.E. Douwes Dekker.27
lloewel Sneevliet beslist niet naar Indonesië was gegaan met het
oogmerk zich in de politiek te storten, kon hij het niet lang ver-
dragen geheel buiten de arbeidersbeweging te staan. Het eerste
aangrijpingspunt lag op het vakbondsvlak. Semarang ïyas een
belangrijk spoorwegknooppunt, de zetel van het hoofdbestuur der
Vereeniging van Spoor- en Tram-Personeel (VSTP). Deze bond
verschilde van van de doorsnee koloniaal-Europese vakbond of
beroepsvereniging van die tijd, doordat ook Indonesiërs lid kon-
den worden. Het lag voor de hand dat de ervaren spoorwegbonds-
bestuurder Sneevliet zijn diensten aanbood. Nog in apúl l9l4
werd hij redacteur en spoedig daarna de drijvende kracht van De
Volharding, het orgaan van de VSTP.z8 Het was vooral onder
Sneevliets invloed dat de VSTP zich ontwikkelde tot een modern
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georganiseerde, militante, en sinds 1915/1916 voornamelijk uit

indonesiërs bestaande vakbond: de eerste moderne proletarische

bond die een zeer grote invloed zou krijgen op de verdere ont-

wikkeling van de Indonesische vakbeweging.2e De VSTP zou

bovendien de belangrijkste proletarische basis gaan vormen voof

de latere Perserikatan Kommunist di India (PKI).30

Hoewel L.D.J. Reeser in mei 1914 de uitnodigingen verstuur-

de voor de oprichting van de voorloper van de PKI, de

Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV)' was Snee-

vliet waarschijnlijk de voornaamste initiatiefnemer. Dat is welis'

lvaar formeel niet te bewijzen. Maar het feit dat er vôór Sneevliets

komst nooit etnstige organisatie-pogingen zijn gedaan, ziin

uiterst energieke optreden vanafhet begin en zijn doo¡slaggeven'

de rol bij de verdere ontwikkeling van de ISDV, maken het erg

waarschijnlijk dat er een initiatief van hem is uitgegaan' ook als

men de betekenis van Baars en andere sociaaldemocraten ten

volle honoreert.3l
Hij vooral verhinderde met enkele medestanders, dat de ISDV een

studìeclub annex advieslichaam voor de SDAP-kamerfractie

werd.3z Sneevliet wilde voor de ISDV een bredere invloed, en dat

betekende de eerste jaren samenwerking met de Indo-Europese

nationalistische beweging Insulinde.33 Dat liep weliswaar op een

mislukking uit, maar het verschafte de ISDV wél een betet plat-

form. Hij zette de oprichting doot van een actief propaganda'or-

gaan: Het Yrije Woorð4 en lryas steeds de grote drijfreer in het

zoeken naaf een doorbraak uit het veelvoudig isolement van het

kleine Europese ISDV-clubje, dat maar Tangzaam groeide: 85

leden in 1915, 143 in 1917.35 Op de eerste plaats zocht hij verbin-

ding met de vakbondsstrijd, met de VSTP natuurlijk, maar daar-

naait ook met de Bond van Minder Marine-Personeel en met het

Nederlandsch-Indisch Onderwijzers Genootschap. Daarnaast

richtte hij ter bescherming van vervolgde, radicale Indonesische

journalisten een actiecomité op,36 en de campagnes van het kolo'

niale comité Indië weerbaar deden hem enkele jaren later een

anti-Indië Weerbaar beweging organiseren.3T

Hij verzette zich tegen het streven van een vooral in Batavia woon-

achtige groep SDAP'ers om de ISDV tot een SDAP-afdeling te

maken, maar tegelijkertijd spande hij zich op de Vierde Algemene
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Vergadering (mei 1917) buitengewoon in om een dreigende scheu-
ring te voorkomen. Met het Tweede Kamerlid Mendels, êén der
SDAP-woordvoerders voor koloniale zaken, onderhield Sneevliet
goede contacten, wat van belang was voor de parlementaire
ondersteuning van ISDV-acties.38lr{iet op de laatste plaats speelde
hierbij een rol, dat de SDP zich een tijdlang weinig welwillend
tegenover de'opportunistische' ISDV opstelde. 3e

Evenals Baars oriënteerde Sneevliet zich internationaal op de
radicale anti-oorlogsvleugel van de socialistische beweging in
Europa en de Russische revoluties. Zijn reactie op de Februari-
revolutie was snel en enthousiast. Zodra hij de eerste berichten
had vernomen riep hij het Javaanse volk openlijk tot navolging
op. Langer duurde het voordat de betekenis van de Oktober-revo-
lutie tot de lSDV-leiders doordrong, ook door de gebrekkige be-
richtgeving. Baars ging Sneevliet voor in zijn hartstochtelijke
identificatie met de socialistische revolutie in Rusland.a0
Op 16 maart 1916 zegde Sneevliet zijn lidmaatschap van de SDAP
op en werd, zij het waarschijnlijk aarzelend, mede onder invloed
van Henriëtte Roland Holst opnieuw lid van de SDP. Wanneer dat
was is niet precies bekend, maar het kan niet veel later zijn
geweest dan de fusie tussen de Revolutionair Socialistische
Vereeniging van Henriëtte Roland Holst (met het blad De Inter-
nationøIe, \ryaarvan Sneevliet in Het Vrije Woord aåvertenties
opnam) en de SDP op het congres van mei 19t6.11De radicale
ontwikkeling van de ISDV leidde tot een breuk met de gematigde
SDAP-tendens, september 1917, en na Sneevliets externering ten-
slotte tot aansluiting bij de Komintern (december 1920). De
ISDV, die van nu af PKI ging heten, was daarmee een van de
eerste Aziatische partijen die zich met de Komintern verbonden.{z
Door Sneevliets onvermoeibare stuwende kracht als voornaamste
redacteur vanHet Vrije Woord, als spreker op openbare vergade-
ringen, als organisator en vakbondsbestuurder, kreeg de kleine,
eerst puur Nederlandse ISDV steeds meer directe en indirecte in-
vloed, op den duur ook in delen van de Indonesische massabewe-
ging. De vijfde algemene vergadering van de ISDV (1918) was al
geen uitsluitend Nederlandse aangelegenheid meer. De op 6 mei
1917 opgerichte Sama Rata Hindia Bergerak, een soort tijdelijk
opvangcentrum ter voorbereiding van de toetreding tot de ISDV
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zelf, telde op 28 mei l9t7 ca.120 leden, bijna evenveel als de toen

nog in meerderheid Europese ISDV.43 Hoewel ook via de contac-

ten met Insulinde enkele Indonesiërs werden bereikt, bleek buiten
de vakbeweging vooral de nationalistische Sarekat Islam (SI) in
Semarang en enkele andere grote steden de toegangspoort tot
delen van de massa te zijn, althans nadat Baars en Sneevliet

enkele veelbelovende Indonesiërs hadden geschoold. Vanuit de

ISDV en de VSTP konden delen van de zeer gedecentraliseerde

SI worden veroverd. In 1917 werd binnen de S[, die geducht

rekening moest houden met de kleine ISDV, een permanente

machtsstrijd ingezet tussen marxisten en burgerlijk-islami-
tische nationalisten, die pas zou eindigen met de scheuring van

februari L923.14In koloniaal-Europese kring werd deze ontwikke'
ling met toenemende zorg gadegeslagen. Sommige persorganen

maakten al in 1916 stemming voor een hard optreden tegen Snee-

vliet. Na zijn artikel in De Indiër van 19 maart t917 werd dat nog

erger. Onder de titel Zegepraal'verscheen in dit blad een jubel-

kreet over de Februari-revolutie in Rusland die ten voorbeeld werd

gesteld aan het Javaanse volk.{5
Het Semarangse Openbaar Ministerie zette - tegen de nogal

liberale Raad van Justitie in - een vervolging door die eindigde in
een groot publiek proces. Sneevliet hield een verdedigingsrede, die

drie dagen duurde, en klaagde het koloniale bestel aan. Op 24 no-

vernber 1917 werd hij vrijgesproken.{G De vervolging en het succes

van Sneevliet maakten diepe indruk op de politiek bewuste Indo-

nesiërs. Een latere leider van de PKI, Darsono, werd door deze

rede gewonnen voor de revolutiohaire beweging.r?

De anti-sneevliet stemming in de Europese gemeenschap deed de

Handelsvereeniging haar secretaris bij het begin van de vervolging
(26 april 1917) ontslaan.{s Drie weken later nam de VSTP hem

toen in dienst als propagandist, en iets later zou ook de ISDV hem

materieel gaan steunen zodat hij het iets minder krap kreeg.ae

Nog even had hij zijn handen vrij voor politieke activiteit. Maar
niet meer voor lang. Ofschoon het Hooggerechtshof op 3 maart

1918 na een beroep van het Openbaar Ministerie het gunstige

Semarangse vonnis bevestigde,so gaf dat toch niet bepaald de

stemming weer van de spraakmakende Europese gemeenschap.

Het ethisch-liberalisme, dat onder gouverneur-generaal Van
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Limburg Stirum nog een zekere nabloei doormaakte, was ten
ondergang gedoemd bij de geleidelijke verscherping der tegenstel-
Iingen en de radicalisering van de nationalistische massabeweging
Sarekat Islam, waar Sneevliet zijn hoop op vestigde. Wat de hou-
ding van de regering tegenover Sneevliet uiteindelijk beslissend
beinvloedde was zijn stijgende invloed op een deel van de Neder-
landse marine-matrozen en soldaten. Toen in november 1918,
onder invloed van de Europese ontwikkelingen, in Soerabaja
matrozen- en soldatenraden werden gevormd,sl greep het gouver-
nement in. Op 5 december 1918 besloot de gouverneul-generaal
artikel 47 van het regeringsreglement, de zgn. 'exorbitante rech-
ten', op Sneevliet toe te passen.52 Hij moest het land vedaten. In
zijn persoon hoopte men de hele beweging te treffen, wat inder-
daad geschiedde.

De externering was een slag voor de ISDV, maar wellicht over-
schatte de regering toch de rol van het individu. Zonder Sneevliet
is de snelle ontwikkeling van de ISDV van een groepje SDAp-ers
totvoorlopervan de PKI weliswaar ondenkbaar,maat de marxis-
tische beweging had, juist door hem, al te zeer wortel geschoten in
de Javaanse bodem om te kunnen worden verlamd door de uit-
schakeling van één leider. Mede door de krachtige repressie van
de regering volgde weliswaar een tijdelijke inzinking, maar daat
stond een stage uitbreiding van de invloed van de SI tegenover.s3

Op 20 december 1918 verliet Sneevliet met de ss. Noordam Indo-
nesië voorgoed, en hij kwam op 31 januari in Rotterdam aan.54 Er
waren momenten geweest dat hij, het inspannende werk in de
tropen moe, verlangd had naar elders te gaan, Australië, de Ver-
enigde Staten, of zich opnieuw in Nederland in de strijd te wer-
pen.ss Maar na zijn terugkeer was zijn eerste actie, met de hulp
van de CPH,* gericht tegen het externeringsbesluit.s6 Hij wilde

* Wat de naamgeving betreft: op het congres van november 1918 werd
de SDP officieel omgezet in Communistische Partij in Nederland. In de
'derde periode'vaû de Komintern werd dit gewijzigd in Communistische
Partij Holland (De Tribune,22-10-1929, p. 1, 4-1-1936, p. 1), waarna de
partij in het kader van de volksfrontpolitiek de naam Communistische
Partij Nederland kreeg (De Tribune,6-1-1936, p. 1). Aangezien in de
Kominternsfeer alleen de geografische aanduiding Holland werd gebruikt
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waarschijnlijk ook wel terug naar Indonesië, temeer daar er in

Nederland nog steeds niet veel ruimte bleek voor zijn persoon en

politieke aspiiaties. De CpH was wel gegroeid en had sinds 1918

i*"" ku-".retels,5? maar degenen die er in l9l2 weinig voor had-

den gevoeld om verantwoordelijkheden met hem te delen en die

veel 
"kritiek 

hadden gehad op zijn huns inziens opportunistische

beleid tegenover de nationalistische beweging' waren nog steeds

weinig gJneigd Sneevliet een leidende rol aan te bieden' Men pro-

beerdãiem Jen plaats in de redactievan De Tribune te bezorgen,

maar hij kwam niet verder dan de functie van propagandist-ad-

ministrãteur en een plaats in het partdbestuur's8

De toch al onafhankelijk geaarde Sneevliet werd zo min of meer

een randfiguur in de communistische beweging, ongeveer zoals

zijn vereerãe leermeesteres Henriëtte Roland Holst vóôr hem' Zijn

Uånoefte om een leidende functie in de Indonesische beweging te

blijvenvewullenwefddaardooralleenmaargroter.Totdatde
Inäonesische leider Semaoen er in lg24inslaagde zich te onttrek-

ken aan de als drukkend ervaren patronage van de Hollandse

Indonesië-specialisten, allen ballingen zoals sneevliet, onderhield

hij contact met de PKI.5e Een dankbaarder terrein dan de cP's in

Nederland en Indonesië vond sneevliet uiteraard in de vakbewe-

ging. Het NVV kwam niet meer in aanmerking' ook al hadden

ãen*aantal oude vrienden in de spoorwegbond, zoals l\athans en

Peters, grote waardering voor hem'60 Hij was nu aangewezen op

het NAõ, waar hij door zijn houding in het zeeliedenconflict en

tijdens de havenstãking van 1920 een goede inúuk had gemaakt.

Sinds het begin van de wereldoorlog werkte deze onafhankelijke

vakcentrale samen met de SDP/CPH'61

Deze samenwerking was niet probleemloos, en dat niet alleen

vanwege de syndicalistische tendensen in het NAS' Bij haat op-

richtirrg oriënteerde de SDP zich uitsluitend op het NVV' maar

tijdenste staking van 1911 wefden ook niet-NVV arbeiders ge-

sieund. ln l9I2 richtten SDP en NAS samen een anti'duurte

comitê op, en sinds het begin van de weteldoorlog kwam er een

(sectie-Holland, Hollandse partij) paste 49-Puntj 
zich óaaraan aan-en

*erJ sinds het begin van ae;ìren 'ZO van CPH gesproken' (De Jonge' Ifet

communisme, P' 34)
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steeds nauwere samenwerking met het NAS tot stand, wat afivij-
zing van het NVV betekende. Deze verschuiving kreeg op het con-
gres van 1918 haar beslag62 en werd gevoed door de behoefte aan
een zekere proletarische invloedssfeer voor de lang klein en geiso-
leerd gebleven SDP. Het ledental, 400 in 1909, was in 1918 nog
maar tot 1089 opgelopen.63 Maar dank zij het nauwe bondgenoot-
schap kwam de SDP bij de verkiezingen van 1918 in de Tweede
Kamer. Het NAS was toen in volle opkomst. De aantrekkings-
kracht van deze van oudsher sterk syndicalistisch getinte bewe-
ging lag in haar niet formeel partijgebonden, algemeen revolutio-
naire karakter.
Met de radicale golf, die door de Russische en Duitse revoluties
over Europa spoelde, groeide het NAS, verbonden met de SDp/
CPH, snel: van 13.891 leden op 1 januari 1917, via 18"403 in 1918
en 33.638 in 1919, naar 48.764 op l januari 1920.* Zo snel, dat
zelfs het NVV en de SDAP belangstelling voor samenwerking
kregen. Medio juni l92l deed het NVV zelfs een fusie-aanbod aan
het NAS en het neutrale Algemeen Nederlands Vakverbond, dit tot
ongenoegen van de SDP/CPH-leiding die een exclusieve band met
het NAS wilde handhaven.64 Maar door deze eenzijdige oriëntatie
werd hier een traditie geschapen, die een kritische discussie over
het vakbondsvraagstuk en het streven naar eenheid van actie met
andere arbeidersorganisaties verhinderde.6s De bezwaren van deze
opstelling kwamen duidelijk tot uiting toen het revolutionair getij
in cle eerste jaren na cle wereldoorlog vediep. Na de verloren
havenstaking in het voorjaar van 1920 en met de economische
crisis van het begin van de jaren'20 ging het NAS bergafiraarts:
36.038 leden op 1 januari 1921, 3t.664 op 1 januari 1922 en
13.527 op 1 januari 1924. Tndat het NAS na acht jaar weer zijn
oude aantal leden had.66

Wat bleef was de sociaaldemocratische invloed op de grote massa,
en de Komintern trok daar zijn conclusies uit. De Komintern was
er aanvankelijk op uit geweest om zoveel mogelijk afstand te
nemen tot de oude sociaaldemocratie, met het doel de massa

direct onder communistische leiding naar de revolutie te voeren;

maar nu won de gedachte veld, dat de massa moest wotden

opgezocht waat zii was, nl. in de reformistische massavakbewe-

ging.67 Schetp werd het linksradicalisme van mensen als Gorter

en Pannekoek bestreden, o.a. in Lenins brochure De linkse stro'
ming, een kinderziekte van het communisme.6s Het streven naar
eenheid van de arbeidersklasse kwam voorop te staan. Maar het

hoe was niet zo eenvoudig. Enerzijds werd felle strijd gevoerd

tegen de leiding van de 'gele'* Amsterdamse Vakverenigings-
Intetnationale en werden de banden aangehaald met syndicalis-

tische en andere tadicale vakorganisaties, die zich gedeeltelijk

aansloten bij de Rode Vakbonds Internationale (RVI, opgericht
in l92l), anderzijds ontwikkelde zich de eenheidsfronttactiek ten

aanzien van de reformistische arbeidersbeweging, zowel van
onderop als iets later ook van bovenaf. En onder druk van de

nieuwe vakbondspolitiek van de Komintern, aangenomen op het
tweede congres in juli 1920,6e maakten Wijnkoop c.s. een radicale
zwenking naar de NVV-koers. Deze was eerst afgewezen op het
partijcongres van oktober 1920 in Rotterdam, maar werd op het
volgende congres in Groningen (novembet L92l) in vetzachte

vorm aangenomen. Door de sterke oppositie van NAS-zijde in de

partij en het geringe aantal arbeiders dat men in het NVV kon
laten werken, kwam er van deze wending in de praktijk overigens

niet veel terecht. To

Het NAS stond in zijn veruet tegen Wijnkoop niet geheel alleen.

Het kreeg een zekere steun van bepaalde tegenstanders van
Wijnkoop in de CPH, en daarnaast was er een minder uitgespro-
ken oppositie van een opkomende, politiek jongere generatie, die

niet vergroeid was met de oude 'Deventer''leiding. Daartoe
behoorde ook De Kadt. Steun kwam er bovendien van de zijde van
de RVI en de Komintern, waar men niet graag een concrete in-
vloedssfeer wilde verliezen door een al te doctrinaire interpretatie

van de eenheidsfront-tactiek.Tr Niet dat het NAS zich meteen bij
de RVI had aangesloten: het anarcho-syndicalisme in deze vak-

* 'Gele'bonden zijn onzelfstandige bonden, die meer met ondernemers

en overheid samenwetken dan strijd voeren voor de belangen van de

arbeidersklasse. (Zie Gasteiger, Díe gelben Gewerkscharten\
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r Het artikel 'Aantal leden der vakcentrales' (Te Etfdø (Jre, XX, Z,
p. 371) geeft resp. 14.309, 23.068, 33.626 en51.570.
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centrale was daarvoor te sterk. Maar de pro-RVI tendens was
sterk genoeg om een informele relatie met de RVI te ontwikke_
len.72 Op deze laatste stroming, die in 1923 de overhand zou
krijgen, zou Sneevliet zijn latere positie in het NAS baseren. Maar
vlak na zijn terugkeer uit Indonesië was hij nog niet direct inge-
steld op een leidende rol in het NAS. Zijn belangstelling lag in de
eerste plaats op het internationale vlah, bij de revolutie in het
Verre Oosten. Tot gesalarieerd NAS-bestuurder gekozen
bedankte hij voor die functie, maar werd wél penningmeester van
de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders, het bolwerk
van de enigszins pro-communistische stroming in het NAS. Als
transportbondsbestuurder had hij met E. Bouwman een zeer
belangijk aandeel in de grote zeelieden- en transportarbeiders-
staking van februari en maart 1920, waa;.- ook het NVV achter
stond.73 De nederlaag van deze staking markeerde in Nederland
de neergang van de internationale strijdbare arbeidersbeweging,
die- onderbroken door een zekerc opleving aan het eind van de
jarcn'20 - tot aan de Tweede Wereldoorlog zou duren.

Discussie in de Komintern

De teruggang van de arbeidersbeweging in Europa, vooral het uit-

blijven van de beslissende socialistische doorbraak in Duitsland

enerzijds, en anderzijds het nationaal-revolutionaire ferment in

een aantal Aziatische landen vergrootten de belangstelling van de

internationale revolutionaire beweging voor het Oosten' Met

name was dit het geval bij de leiders van de geïsoleerd gebleven

Russische revolutie. De eerste tekenen daawan kwamen tot uiting

in de buitenlandse politiek van de nieuwe Sowjet-staat, iets later

(ca. 1920) volgde ook de Komintern.Ta

Als vertegenwoordiger van de PKI en de Semarangse SI woonde

Sneevliet onder de naam Maring in juli en augustus 1920 het

tweede congres van de Komintern bd, samen met Wijnkoop en

Van Leuven als afgevaardigden van de CPH.75 Wellicht op voor-

stel van Lenin tot secretaris* van de Commissie voor de Nationa-

liteiten en de Koloniale Kwestie benoemd,T6 kon Sneevliet een bij-

drage leveren tot de ontwikkeling van een communistische strate-

gie voor de onderontwikkelde wereld.77 Dit was voor het Europese

marxisme een betrekkelijk nieuw terrein waarvan men de pro-

blemen nog niet zo duidelijk overzag. De Tweede Internationale

had er zich na 1900 wel mee bezig gehouden, maar dat bleef vrij-
wel beperkt tot resoluties en een enkel academisch debat'

Op het eerste Komintern'congres dat zich in dit vraagstuk ging

verdiepen, hadden naast de koloniale deelnemers vnl. de Russen

enige vergelijkbare ervari¡gen door hun worsteling met het

nationaliteitenvraagstuk en de daarmee samenhangende opbouw

van de Federatie van Sowjet-republikeinen' Van deze beide

kanten kwamen dan ook de stellingen: van Lenin en van Roy. Bei-

den vertegenwoordigden op zeer verschillende wijze een nieuwe,

30

* volgens Roy stelde zafarow hem, Roy, eerst voor als voorzitter, doch

werd Roy's tegenvoorstel om sneevliet in deze functie te benoemen aan-

g"no*"rr, en lerdZafatow secretaris. (Roy, M emoirs' p' 381)
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meer 'Oosterse'lijn en wilden de revolutionaire mogelijkheden in
de koloniën en andere door het imperialisme overheerste gebieden

benutten. Lenin pleitte o.a. voor steun - onder bepaalde voor-
waarden - aaî de burgedijkdemocratische bevrijdingsbeweging
en voor een alliantie met de boerenbeweging;zo mogelijk moesten

er sowjets van boeren en andere werkenden worden gevotmd. In
zijn rede van 26 juti 1920 wees hij ook op de mogelijkheid om met
de steun van eventuele Sowjet-regeringen in het Westen de kapita-
listische ontwikkelingsfase in de achtergebleven landen over te
slaan. In dat geval zou de strijd van arbeiders en boeren los moe'
ten staan van de burgerlijk-nationalistische beweging.

Roy en Sneevliet gingen verder dan Lenin in hun waardering van

de betekenis van het Oosten. Zij warcn geneigd, dâfu het zwaatte'
punt van de wereldrevolutie te plaatsen, gezien ook de econo-

mische betekenis van de koloniën voor het imperialisme. Maar
over de tactische concretisering van hun Oosterse lijn verschilden
zij sterk van mening. Sneevliet was het geheel eens met het oor-

spronkelijke ontwerp van Iænins stellingen over de noodzaak
voor alle communistische partijen om de burgerlijkdemoçra-
tische bevrijdingsbeweging te ondersteunen. Roy en de andere

Aziatische gedelegeerclen stemden wel in met Lenins visie op de

boerenbeweging, maar bestreden de noodzaak tot steun aan het

burgerlijke nationalisme. Zij voorvoelden kennelijk de gevaren die

daarin lagen opgesloten. Roy meende, dat de proletarisch'com-
munistische beweging de arme en landloze boeren onafhankelijk
van de bourgeoisie moest houden en van meet af aan de leiding
moest nemen van de hele massa-beweging, ook in de fase van de

burgerlijkdemocratische revolutie, terwijl lænin de hele boeren-

beweging als in wezen burgerlijkdemocatisch beschouwde. Roy

rvees op het geval India, waar door de recente economische ont-
wikkeling een nieuwe massabeweging van boeren en arbeiders
was ontstaan, die niet oncler controle van de burgerlijk-revolutio-
naire nationalisten stond.
Oppositie tegen de Aziatische eenheidsfront-tactiek kwam ook uit
een andere, Westers georiënteerde hoek, waar men coalities mgt

burgerlijke en dus ook burgerlijk-nationale bewegingen afkeur'
de. Serrati c.s. waren van mening, dat het zwaartepunt van de

proletarische actie moest liggen in de ontwikkelde kapitalistische
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landen van Europa. Onder druk van beide opposities werden

Iænins thesen in de commissie-fase van de discussie enigszins ge-

wijzigd. Het voornaamste was dat de term 'burgerlijkdemooa'
tische bevrijdingsbeweging' werd vervangen door'nationaal-revo-

lutionaire bevrijdingsbeweging'. In de uiteindelijke tekst verviel

ook de kwalificatie 'nationaal' en werd alleen van revolutionaire

bewegingen gesproken. Maar dit was nauwelijks een concessie.

Iænin stelde uitdrukkelijk vast, dat elke nationale beweging

slechts burgerlijkdemocratisch kon zijn, omdat het grootste deel

van de bevolking in onderontwikkelde landen uit boeren bestond

die burgerlijk-kapitalistische verhoudingen vertegenwoordigden.

Roy's in de commissie geformuleerde stellingen werden onder

druk van Lenin veel ingrijpender afgezwakt. Niettemin bleef de

teneur van deze stellingen beslist anders dan bij Lenin, iets dat

Sneevliet, die ten gunste van Lenin als bemiddelaar optrad, niet

wilde zien. Niet zonder reden weigerde Serrati mee te gaan met

sneevliet en de overgrote meerderheid die zowel Lenins als Roy's

stellingen aanvaardden. Hij zag bij beiden tegenstrijdigheden: de

werkelijke bevrijding der geknechte volkeren kon slechts door een

proletarische revolutie en sowjet-opbouw bewerkstelligd wofden,

ãn niet door tijdelijke bondgenootschappen met quasi'revolutio-

naire burgerlijke partijen die slechts tot verzwakking van het pro'

letarische klassebewustzijn konden leiden.

De schijnharmonie, waarmee de discussie eindigde en die achteraf

een ietwat bizar karaktet kreeg doordat per ongeluk de oor-

spronkelijke, scherp anti-burgeqlijke tekst van Roy werd afge-

drukt, onderstreepte alleen maar dat de stellingen voor verschil-

lende uitleg vatbaar waren. Dat Roy's stellingen al gauw op de

achtergrond raakten - kenmerkend voor de geringe belangstel-

ling van de (steeds Russischer wordende) Komintern-leiding voor

de niet onbegrijpelijke kritiek van Westerse communisten op de

Aziatische eenheidsfront-tactiek - maakte de onduidelijkheid

nauwelijks minder. De hele discussie was feitelijk Yerre van helder

geweest en de stellingen bleken al gauw geen enkele rem te zijn op

een vergaande ondersteuning van de-Aziatische bourgeoisie, het'

geen tijdens het tweede congres beslist niet de bedoeling was ge-

weest van de meerderheid der discussianten. In feite waren er twee

verschillende visies, die nog een tijdlang door elkaar heen bleven
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lopen: enerzijds het perspectief van een succesvolle proletarische
revolutie in het Westen die zou doorwerken in het Oosten, waan
aldus de burgedijke revolutie-fase overgeslagen zou kunnen wor-
den, en anderzijds het falen van de Westerse revolutie waarmee
het ingaan van de burgerlijk-kapitalistische fase in Azië onver-
mijdelijk zou worden. De revolutionaire eb in het Westen en de
zware slagschaduw, die de onvermijdelijke druk van oude en
nieuwe Russische belangen en de snelle bureaucratisering van de
Sowjet-Unie over de Komintern-politiek wierpen, beperkten de
speelruimte voor uiteenlopende interpretaties in de praktijk
steeds meer. De deelnemers aan het tweede Komintern-congres
realiseerden zich niet, dat de feitelijke historische ontwikkeling
hun discussie tot op zekere hoogte al een academische inslag had
gegeven.

De kwetsbare Sowjet-staat had in een vijandige wereld behoefte
aan veilige grenzen en aan tastbare bondgenoten op korte ter-
mijn. De Russische leiders meenden die eerder te vinden bij be-
staande machten en regeringen en de opkomende nationaal-Azia-
tische bourgeoisie, dan bij het proletariaat.Ts De realisering van
deze tendens verliep via verschillende, voorlopig niet steeds gelijk
gerichte kanalen * het Volkscommissariaat voor buitenlandse
zaken (Narkomindel), de Russische partij, de Komintern - en op
verschillende niveau's. In Turkije en Perzië, aan de meest vitale
Aziatische grenzen, werd na enige aarzeling al vroeg steun ver-
leend aan de bestaande regeringen, zelfs ondanks de onderdruk-
king van de prille communistische beweging ter plaatse. In puur
koloniale landen als India ging de belangstelling uit naar de oppo-
sitionele nationalistische beweging. Maar in de enorme ruimte
van het semi-koloniale China met zijn verschillende, rivaliserende
machtscen_tra opereerde men op beide niveau's. Het eerst op dat
van samenwerking met de officiële, door variërende warlord*-

* De stapsgewijze verzwakking en desintegratie van het chinese keizer-
rijk, vooral sinds de opstand van Taiping (1850-1g64) en versneld door de
revolutie van l9rl-1912, kwam tot uiting in een decentralisatie van de
macht en in de opkomst van regionale politieke heersers, de 'warlords'
('oorlogsheren'), die tussen 1916 en 1928 op het hoogtepunt van hun
macht stonden, maar ook na de zgn. eenwoording vun chinu in 192g nog
een belangrijke rol zouden spelen.
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combinaties beheerste regering in Peking, iets later ook met de

nationalistische beweging Kuomintang (KMT) en zijn van

warlords afhankelijke tegenregering in Canton. Pas toen bleek

dat dezelaatste tegenmacht interessant kon gaan worden werd het

zwaartepunt van de Russische China-politiek naar het Zuiden ver-

legd: een oriëntering dus op feitelijke machten, waataan de poli-

tiek van de Komintern en de Chinese Communistische Partij
(ChCP) ondergeschikt werden gemaakt.

Maar dat alles was in 1920 nog niet te vootzien, evenmin dat

Sneevliets politieke opstelling goed paste in deze ontwikkeling,

ook al woog het engere staatsbelang van Sowjet'Rusland bij Snee-

vliet minder zwaat dan bij de Russische leiders' De nawerkende

revolutie-verwachtingen bemoeilijkten het zicht op de genoemde

processen - toenemend overwicht van het staatsbelang, vervlech'

ting van staat en partij - waarop men ook in het geheel niet was

voorbereid. Vanuit een emotionele identificatie van Sowjet-staat

met wereldrevolutie was praktisch niemand in staat, het plan van

de onvermijdelijke diplomatieke aanpassing van een (bovendien

hoogst onvolkomen) niet-kapitalistische staat aan de bestaande

wereldverhoudingen, en het plan van de revolutionaire politiek
van de communistische partijen uit elkaar te houden' Sneevliet,

de prakticus, kon dat allerminst. Hij voelde zich in zijn neiging tot
vergaande samenwerking met de nationalistische bourgeoisie ge-

dekt door Lenin. Weinig beïnvloed door de kritische discussie op

het tweede congres handhaafde hij zijn standpunt en kwam uit-

eindelijk zelfs op voor intrede van de communisten in de nationa'

listische beweging en een positieve benadering Yan de Islam en het

panislamisme.
Daarbij voelde hij zich sterk als vertolker van ziin praktische

ISDV-ervaringen op Java. Na zijn terugkeer in Nederland was

hij de Sarekat Islam steeds gunstiger gaan beoordelen. Te Daar was

ook wel aanleiding voor. Voorzover Sneevliet informatie kreeg

was de steeds radicalere opstelling van de SI uitgemond in vervol-
ging van haar leiders. Mede op grond daarvan bleef de vroegere

scherpe kritiek op de zwakten van de Sl-leiding in Het Vrije
Woord í9t7/l9lÐ geruime tijd vrijwel achterwege. Maar een

ervaren lezer kon in de voorzichtige commentaren van Het Vrije
Woordwel de nodige reserves van de zijde van de ISDV/PKI'Iei'
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ding bespeuren.Zo goed was Sneevliet toch wel op de hoogte, dat
hij vanuit China in zijn 'Zwerversbrieven' voor Het Vrije Woord
(september/oktober l92I) de inzinking van de SI en slapheid van
haar leiders moest vaststellen. Niettemin ontwikkelde hij een
geflatteerd beeld van de SI en haar relatie tot de PKI. Dat blijkt. al
uit zijn redevoeringen direct na zijn terugkeer in Nederland en op
het tweede Komintern-congres.

Hoe dan ook, Sneevliet had kennelijk het vertrouwen van Lenins0

en andere communistische leiders gewekt' Hij werd in het Exe-

cutief comité van de communistische Internatiqnale (EKKI) ge'

kozensl en iets later belast met een missie naar het verre oosten.

Hij moest naar shanghai gaan, de bewegingen in de verschillende

landen van het Verre Oosten onderzoeken, contacten leggen, en

nagaan, of er aldaar een bureau voor dat gebied moest en kon

worden gevestigd.s2

Al op het tweede congres had hij gepleit voor oprichting van pro'

paganda-bureau's voor het Verre en Midden Oosten'83 Na in

septemter 1920 in Bakoe het eerste congfes van de volkeren van

het oosten hebben bijgewoond, zonder dat hij daar overigens efg

actief schijnt te zijn geweest,savertrok hij uit Moskou naar Neder-

land.ss Daar deed hij begin 1921 nog een laatste poging om zijn

externering ongedaan te maken. op 23 maart richtte hij een ver-

zoekschrift tot de gouvefneur-generaal. Maar de Nederlandse

autoriteiten wafen voldoende ingelicht over zijn activiteiten in

Sowjet-Rusland (en hij zou tijdens zijn hele verblijf in China

scherp in de gaten worden gehouden door de Nederlandse diplo-

matieke instanties en de Engelse autoriteiten), zodat men minder

dan ooit bereid was mee te werken aan zijn nieuwe Aziatische pro-

jecten.s6 Op doorreis in Singapore ontmoette Sneevliet Baars en

Darsono, en in Shanghai, waar hij zijn hoofdkwartier vestigde,

volgden nog meer bijéenkomsten met PKl'vertegenwoordigers' 87

D"-co-munistische beweging in Indonesië zou hem voortdurend

intens bezig houden en tot eind 1922 w as er een vrij goed contact,

maar zijn gt""p op de gecompliceerde ontwikkeling aldaar ver-

zwakte allengs, mede door de moeizame communicatie, de

veroudering v anzijn eigen directe ervaringen en ziin hardnekkige

illusies over het nationalisme.
Zijn belangrijkste taak was het nãgaun van de politieke mogelijk-

hóden in Oost-Azië, met name China. ln l92l werd hij benoemd
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tot lid van het secetariaat in Irkoetsk, de oostelijke afdeling van
de Komintern voor China, Japan en Korea; dit naast de nus
Nikolski met wie hij in shanghai samenwerkte. Dit secretariaat
had ook de supervisie over zijn werk" Verder lagen ook Indonesië,
de Filippijnen en Indo-China op zijn werkterrein.ss

In China was met de '4 mei-be\{eging'se o.a. een anti-imperialis_
tische reaetie op de manier waarop in Versailles met de bhin.r"
belangen was gesold (vooral ten gunste van Japan) van de grond
gekomen, met name gericht tegen de Verdragsmogendheden, het
buitenlandse kapitaal en de warlords. Deze beweging zou îa
enkele inzinkingen uitmonclen in de sociale revolutie van
1925-1927.s0 Concrete resultaten van de eerste strijdfase
(1919-1921) waren de aanzet tot een enigszins moderne vakbewe-
ging en tot een communistische partij door vorming van socialis-
tische en marxistische studieclubs.er Op inspiratie van Voitinski,
vertegenwoordiger van het Komintern-secretariaat in lrkoetsk,
werden deze clubs in 1920 omgezet in communistische cellen.ez
Na voorbereidende activiteiten van met name de Pekingse hoog-
leraren Chen Tu-hsiu en Li Ta-chao stichtte eerstgenoemde in
augustus 1920 een communistische cel in Shanghai. Volgens
Chiang Kuo-tao was dit de geboorte van decommunistischepartij.
Chens De nieuwe jeugd werd geleidelijk het orgaan van de cel.
Voor het werk onder arbeiders, scholen, vakbonden enz. werd een
speciaal blad in het leven geroepen, D e wereld van de arbeid- yer-
der werd een jeugdorganisatie opgericht, het Socialistische Jeugd-
korps, later Communistisch Jeugdkorps. De term'cr¡mmunistisch,
moet hier overigens ietwat ruim worden ,rpgevat, gezien het
ideologisch toen nog heterogene karakter van de leden.
Toen Sneevliet op 6 juni 1921 in Shanghai aankwam,e3 was de
grote impuls van 1919 al verzwakt. De balkaniserende heerschap-
pij van warlords en super-warlords ging nog een bloeiperiode
tegemoet.ea De zwakte van de arbeidersbeweging en het
embryonale stadium van de illegaal opererende communistische
partlj, die in juni 1921 werd opgericht,es deden Sneevlietverlangen
naar invloedrijkere aanknopingspunten. eo

Iænin en andere Russische leiders hadden al vroeg kritische be-
langstelling getoond voor Sun Yat-sen, maar het Narkomindel
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concentreerde zich allereerst op Peking,e? hetgeen mogelijk werd

toen de pro-Japanse en fel anti-bolsjewistische Anfu-warlords

midden lg2}tenval kwamen en de warlord Wu Pei'fu, die een tijd
lang poseerde als voorstander van de Chinese eenheid en bescher-

mer valì de arbeid, in Noord-China aan de macht kwam. Het

moeizame, maar volhardende streven van de Russische afgezan'

ten Joerin, Paikes, Ioffe en Karachan leidde tenslotte tot het be-

geerde doel: officiële erkenning van Sowjet-Rusland en aanvaar-

ding van zijn feitelijke machtspositie in Buiten-Mongolië en bij de

Chinese Oosterspoorweg in Mandsjoerije.es

Wu Pei-fu was aanvoerder van de zgn. Chihli'kliek' genoemd naar

de provincie Chihli of Hopei waarin Peking ligt en waar een

aantal leiders vandaan kwam, en hij kon iedere steun gebruiken

tegen een aantal vijandige, pro-Japanse groepen in het Ì"{oordchi-

nese spoorwegnet. Door hun goede relaties met Wu konden de

Chinese communisten enige tiid í922) belangrijk vakbondswerk

verrichten onder de spoorwegarbeiders.* Toen de communistische-

invloed hem te groot werd en er een aanlal stakingen uitbrak
tegen Britse ondernemingen in Hopei (de Chihli-kliek had even'

eens goede relaties met het Engelse kapitaal) verzwakte Wu's
'progressiviteit'. Hij verbood de samenbundeling van 16 lokale

spoorwegarbeidersclubs tot een algemene vakbond van het

Peking-Hankow net. De algemene ptotest-staking, die toen aan

deze lijn werd uitgeroepen, liet hij bloedig neerslaan (7 februari

1923). Er vielen 35 doden en het aantal gewonden was nog veel

groter. Dit incident markeerde het begin van een hardere houding

van de wadords tegen de arbeidersbeweging** en luidde, ondanks

vele solidariteitsacties, een tijdetijke neergang van de Chinese

revolutie in (1923-1924), die de totstandkomïng van de door Snee-

'r, Het is vooral Li Ta-chao geweest, die deze politiek van samenwerking

met Wu voorstond. De rol die Sneevliet hierbij gespeeld kan hebben is

nog steeds een punt van discussie. (Zie: Brandt, Stalin's Failure, p.24;
Meissnet, Lí Tø'chøo, p. 2It; lsaacs, The Tragedy, p. 61-62; Whiting,
Soviet Policies, p. 301, n. 4)

** Chesneaux suggereert, dat de Westerse autoriteiten en belangen in

Hankow, die de weken voor. het incident door de arbeidersbeweging wer-

den aangevallen, hierbij ook een tol gespeeld kunnen hebben.
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vliet zo begeerde nauwe samenwerking tussen communisten en

nationalisten vergemakkelij kte. ee

Het is niet zeker of Sneevliet het oprichtingscongres van de ChCP
heeft bijgewoond. Waarschijnlijk was hij slechts aanwezig op de

eerste zitting, die wegens politieoptreden abrupt werd afgebro-
ken.100 Hoe dan ook, bij zijn eerste contacten met de communis-
tische beweging in 1921 waren de Chinese communisten nog niet
geheel ingesteld op een tactiek van alliantie met de bourgeoisie"
Er waren zeker wel elementen die niet afuijzend stonden tegen-
over het nationalisme. Al vóôr het verbond met Wu werd plaatse-
lijk samengewerkt met de warlord Chen Chiung-ming, de mili-
taire gouverneur van Kwantung, van wiens gunsten Sun en de

KMT sterk afhankelijk waren. Chang Kuo-tao vermeldt dat het
Centraal Comité van de ChCP een aantal leden van de afdeling
Canton, die Chen Chiung-ming ook na diens staatsgreep van juni
l922bleven steunen, ernstig tot de orde moest roepen en zelfs één

van hen royeerde. Ook Sneevliet had enige tijd waardering voor
deze verlichte warlord (toen naaste medewerker van Sun), die leek
te streven naar een soort staatskapitalisme in Kwantung, en in
januari l922hadhij enkele gesprekken met hem in Canton. Maar
de meerderheid van de partij neigde tot een maximale onafhanke"
lijkheid en directe oriëntering op het proletariaat, ook al zou het
accent voorlopig moeten liggen op de studie van de marxistische
theorie en uitbouw van de arbeidersbeweging; men wilde Sun wel
steunen, maar men wilde zijn revolutie niet verwarren met de
hunne.lol
De communisten hadden door hun vakbondswerk en arbeiders-
scholen al enige invloed onder de arbeiders in Centraal- en
l\oord-China gekregen. Het ongeveer gelijk met de semi-illegale
partij opgerichte legale Chinese Secretariaat van Arbeidersorga-
nisaties zou spoedig een centrale rol spelen in de ontplooiing van
het moderne vakbondswezen en de grote stakingsbewegingen van
192l-1922. Het 'AIl China Labour Congress', dat in Lpril 1922

door het Arbeidssecretatiaat in Canton georganiseerd was, bracht
160 afgevaardigden bijeen uit 12 steden en afkomstig van ca. 100

bonden met 300.000leden.102 Maar Sneevliet had geen hoge dunk
van het kleine gezelschap intellectr.relen, dat begin juli 1921 de

Chinese Communistische Partij had opgericht en een nogal secta-
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rische indruk op hem maakte. De 12 à 13 deelnemers aan het

oprichtingscongres vertegenwootdigden een 7 -tal lokale groepen

die waren samengesteld uit anarchistische' socialistische en radi-

caal-nationalistische elementen. En Sneevliets beeld was ook niet

geheel van werkelijkheidszin ontbloot. Zijn scepsis was zo groot

dat hij het er eigenlijk niet mee eens was, dat er meteen al een

partijsectie van de Komintern was opgedcht inplaats van een pro-

þagandagroep. De Chinese communisten waren van hun kant
niet erg gebrand op zware inmenging van cle Komintern' Sneevliet

werd een beetje op afstand gehouden, cn zelfs even geboycot. Men

vond hem nogal arrogant.lo3

Ook zijn verwachtingen van de Chinese arbeidersklasse waren

aanvankelijk niet groot. Het Javaanse proletariaat was volgens

hem meer klassebewust, en de vooruitzichten voor de arbeiders-

beweging en voor revolutionair-socialistische propaganda Ìvaren

zijns inziens beperkt.loa Ook bij de overweldigende massa arme

boeren, volgens hem bijna allemaal kleine bezitters en politiek

ongeinteresseetd, zag Sneevliet geen mogelijkheden. Hierin week

hij af van Lenins algemene oriëntering, maar zeker niet van die

van de meerderheid der Komintern-leiders.105

Hoewel ook de KMT geen sterke indruk op hem maakte *. een

onsamenhangend conglomeraat van gtoepen rond Sun Yat-sen,

die zelf voornamelijk uit was op militaire machtsuitbreiding door

twijfelachtige bondgenootschappen met warlords ging

Sneevliets voorkeur toch uit naar nadere samenwerking' Daartoe

zocht hij eind, L92t/begin 1922 contact met Sun in Kweilin en met

andere KMT-leiders in Canton. Op 10 december 1921 verliet
Sneevliet Shanghai voor een reis van drie maanden naar het Zui-
den. Via Hankow en Changsha (in Hunan) ging hij naar Kweilin
in de provincie Kwangsi, waàr Sun zijn troepen had geconcen'

treerdtervoorbereidingvan de opmars naar het Noorden, de zgn.

'eerste noordelijke expeditie'.
Dit was niet het eerste internationaal<ommunistische contact

rnet Sun. Voitinski had hem al in de herfst van 1920 gesproken.

De volkscommissaris van buitenlandse zaken, Tsjitsjerin, had

Sun al ettelijke malen geschreven (1 augustus 1918, 31 oktober

1920,28 augustus 1921) en hem in zijn tweede brief (pas aangeko-

men op 14 juni 1921) handelsbetrekkingen aangeboden.l06 Sun
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was niet onwelwillend. Hij beschouwde zich als nationalist en so-

cialist en had in elk geval waardering voor de'ontwikkelingen in
Sowjet-Rusland. Jaren tevoren had hij nogal naiefde gedachte ge-

lanceerd, dat China door landhervorming het kapitalisme zou
kunnen overslaan, wat door Lenin aan scherpe kritiek was onder-
worpen. Sneevliets informatie over de wending naar de Nieuwe
Economische Politiek (NEP) in Rusland was een opluchting voor
Sun;het sterkte hem in zijn mening dat socialisme in minder ont-
wikkelde landen als Rusland en China niet direct mogelijk was en
hij dacht dat de NEP heel dicht bij zijn eigen principe van Volks-
welzijn lag, dat naast 'nationalisme' en 'democratie'het derde en
laatste element in zijn politieke ideologie vormde. r07 Voor een
bondgenootschap met Rusland voelde hij niet zoveel, omdat hij
bang was voor imperialistische interventie. Pas na zijn verovering
van China zouden China en Rusland als bondgenoten Azië
kunnen bevrijden. Waarschijnlijk heeft Sneevliet hem proberen te
overtuigen, dat de KMT moest worden uitgebouwd tot een sterke,
goed georganiseerde en uit meerdere klassen bestaande eenheids-
patrü van het hele Chinese volk, vooral gebaseerd op arbeiders en
boeren. Hoe Sun daar ook over clacht, hij was op dat moment te
zeer vervuld vanzijn militaire plannen om erg gevoelig te zijn voor
communistische toenaderingspogingen. Het enige resultaat was
een informele relatie met Sowjet-Rusland en de belofte êén van
zijn beste mensen naar Rusland te sturen. Dit bleek Chiang
Kai-shek te zijn, die midden 1923 naar Moskou reisde. Sneevliet
moet toen bovendien hebben voorgesteld een militaire academie
op te richten, wat later gestalte kreeg in de Militaire Academie
Whampoa, met Chiang Kai-shek als directeur"108

Begin 1922 begon Sneevliet meer geloof te krijgen in de mogelijk-
heden van samenwerking, De grote zeeliedenstaking in Canton en
Hongkong van januari 1922,het begin van een nieuwe golf van
strijd en nationale opleving,loe gaf hem vertrouwen in cle kracht
van de opkomende arbeidersklasse. De groeiende invloed van de
KMT in de vakbeweging van de zuidelijke provincie Kwantung
nam zijn scepsis omtrent de nationalistische beweging grotendeels
weg en gaf hem de overtuiging dat de KMT in het zuiden de poort
tot de massa van arbeiders en soldaten had gevonden. Hij achtte
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die zuidelijke massa meer ontwikkeld en strategisch belangrijker

dan die in Shanghai en Centraal-China, waar de communistische

partij meer invloed had.110 In een artikel in het theoretische

orgaan van de Komintern bepleitte hij een vereniging van de revo-

lutionair-nationalistische elementen om de hele beweging naar

links op te stuwen.11l Deze strategie week sterk af van de traditio-
neel nogal negatieve berichtgeving in de Komintern-pers' om nog

maar te zwijgen van de lijn van de Rode Vakbonds Internationale,

die eind 1923 een uiterst scherpe, corrigerende reactie van het

Narkomindel opriep.l12 De traditioneel radicale lijn in de Inter-
nationale, gedragen door mensen als Zinowjew, Zafatow en Roy,

kwam nog krachtig tot uiting op het Eerste Congres van Commu-

nistische en Revolutionaire Organisaties in het Verre Oosten
(21-27 januaú 1922), een vervolg op 'Bakoe', waarvoor Sneevliet

vertegenwoordigers uit verschillende Oostaziatische landen had

uitgenodigd (o.a. de KMT en de PKI).113 Tijdens dit congres werd

de KMT-man Tao danig in het nauw gedreven, maar de radicali-

teit was in feite al achterhaalcl door de buitenlandse politiek van

de Russische staat, waarmee bepaalde praktijken van de Kom-

intern-vertegenwoordigers allang patallel liepen. Het op het vierde

Kominterncongres @ind 1922) aanvaarde eenheidsfront met de

sociaaldemocratische massabeweging werd voor het Oosten dan

ook uitgewerkt tot een 'anti'imperialistisch eenheidsftont' met

burgerlij kdemocratische en burgerlijk-nationalistische krachten,

wat een positieve benadering van de boerenmassa inhield. En on-

danks soms ernstige bedenkingen van verschillende kanten aan-

vaardde ook Roy de nieuwe lijn.ttr
Dit was een oriëntering die als mogelijkheid al in Lenins

stellingen van l92O lag opgesloten. De verdere neergang van de

lVesterse revolutionaire beweging, de toenemende betekenis van

de strijd in het Oosten en de gedachte dat de mogelijkheden in
China niet voldoende werden benut door de vrij klein gebleven

communistische partij, brachten het EKKI geleidelijk dichter bij
Sneevliets standpunt. In februari 1922 werd Sneevliet opgeroepen

verslag uit te brengen. Na eerst nog eind maart in Peking rapport
te hebben uitgebracht, vermoedelijk bij Paikes, de vertegenwoor-

diger van het Narkomindel die op dat moment met de Chinese

regering onderhandelde, vertrok hii op 24 april 1922 uit Shanghai

43



met de boot naar Europa. In Amsterdam hield hij op 16 jani 1922
een enthousiaste rede over de 'Russische revolutie en de volken
van het Oosten', waarin hij de verwachting uitsprak dat de KMT
haar al te strikte discipline op den duur niet zou kunnen hand-
haven.* In juli arriveerde hij in Moskou, waar hij een rapport op-
stelde voor de EKKl-zitting van 17 juli 1922.115 De KMT bestond
volgens Sneevliet uit: een gedeeltelijk socialistisch georiënteerde
intelligentsia, die de leiding had; in koloniale gebieden buiten
China gevestigde kapitalisten die de partij financierden maar geen

duidelijke politieke doeleinden hadden en wier belangen niet door
de leiders tot uitdrukking konden worden gebracht; soldaten,
d.w.z. gedeklasseerde elementen; en arbeiders. De betekenis van
dit proletarische element benadrukte hij zwaar en hij liet zich
zelfs eenmaal de term 'arbeiderspartij' ontvallen, maar in feite'
lanceerde hij met zijn sociale karakteristiek het concept van een
meerklasseu-partij zonder dominerende klasse, een nationalisti-
sche massapartij die geen burgerlijke en geen arbeiderspartij was,
als ideaal werkterrein yoor een revolutionaire organisatie om
arbeidersaanhang te winnen. Ook al liet Sneevliet de boeren
buiten beschouwing en waren er andere verschillen: met zijn
klassenanalyse van de KMT als fundering voor een eenheidsfront
liep hij in zekere zin vooruit op de latere stalinistische en maoïsti-
sche concepties van het vierklassen-blok. Sneevliet was van
mening dat men, onr vakbondswerk in het zuiden te kunnen doen,
elke mogelijke steun moest verlenen aan de revolutionair-nationa-
Iistische beweging. In zijn rapport voor het EKKI stelde Sneevliet
bovendien vast, dat de KMT-leiders tegenover hem hadden ver-
klaard, gelegenheid tot communistische propaganda binnen hun
partij te willen geven. Daaraan knoopte hij, waarschijnlijk voor
het eerst in Komintern-verband, de gedachte aan intrede in de

nationalistische beweging vast. Vôór zijn vertrek naar Moskou
schijnt hij die suggestie nooit te hebben gedaan; hij heeft waar-
schijnlijk in Moskou het EKKI voor zijn denkbeelden willen

* De Kuomintang was weliswaar in de praktijk een rommelige verza-
meling leidende groepjes zonder hecht georganiseerde basis, maar had
tegelijkertijd formeel een zeer autoritaire organisatiestructuur onder de
dictatoriale leiding van Sun Yat-sen.

winnen om daarop met meer gezag de weerstand van de ChCP te
kunnen breken. Het is ook niet duidelijk hoever het EKKI in juli
1922 met Sneevliet is meegegaan. Voitinski zou hebben meege-
deeld dat de Komintern instemde met zijn intredevoorstel zonder
in te gaan op de praktische gevolgen, Hoe dan ook, het summiere
gepubliceerde verslag van de EKKl-zitting van 18 juli 1922 rept
niet van intrede. Sneevliet bestreed het sectarisme van de ChCp:
door de samenwerking tussen KMT en arbeidersorganisaties was
de situatie in het zuiden juist buitengewoon gunstig voor de
ChCP, die door de regering in Canton tot op zekere hoogte zelfs
als wenselijk werd beschouwd. Sneevliet kreeg een volmacht mee
met de volgende inhoud: 'The Central Committee of the
Communist Party of China according to the decision of the presi-

dium of Comintern of 18 July must remove its seat to Canton
immediately after receiving this note and do all its work in close
contact with Comr. PHILIPP*. Far Eastern Section of Com-
intern, Moscow July 1922.' Getekend : Voitinski.

Zeker is, dat Sneevliet zijn specifieke opvatting over het eenheids-
front, intrede in de KMT, direct na zijn terugkeer in China pro-
beerde door te voeren. Begin augustus riep hij een plenum van het
Centraal Comité bijeen te Hangchow bij het Westmeer, waar men
niet zonder verzet uiteindelijk instemde met een politiek van
gedeeltelijke intrede, en onderhandelde met Sun in Shanghai. Deze
laatste had twee maanden tevoren weer eens uit Canton moeten
vluchten, ditmaal voor een staatsgreep van zijn voormalige mede-
werker Chen Chiung-ming, die niets voelde voor Suns noordelijke
expeditie. In het nauw gedreven, zonder de steun van de grote
imperialistische machten, was Sun ontvankelijker getvorden voor
Russische hulp. Voor een alliantie met de ChCP op voet van gelijk-
heid voelde hij overigens niets. Hij stond op de dictatuur van zijn
in principe alomvattende, nationale partij, waarbinnen hdzelf
weer de dictatuur voerde. Intrede van individuele leden van de
ChCP en het Jeugdkorps om in het kader en onder leiding van de
KMT de nationale revolutie te helpen verwezenlijken was echter
iets anders. Al vóór de oprichting van de ChCP had Sun tegen

* Sneevliet
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vooraanstaande of als zodanig bekende marxisten gezegd, dat ze
lid van de KMT moesten worden als ze aan de revolutie wilden
deelnemen. H,ij zag zijn eigen partij kennelijk als de grote krinþ
van de revolutie, waarin hij de kleine kring van de communisten
wilde plaatsen, om zo te verhinderen dat ze de grote kring
overschreden. Daarnaast zal Sneevliet in zijn discussie met Sun
op zijn Indonesische ervaringen hebben gewezen. En kort na de
plenaire zitting van het Centraal Comité in augustus te
Hangchow traden de eerste communisten toe tot de KMT.116
Op het vierde congres van de Komintern, november 1922, sptak
één van de Chinese afgevaardigden over de noodzaak lid te worden
van de nationaal-revolutionaire pattij om te verhinderen dat het
kleinburgerdom de leiding van het proletariaat voor eigen
doeleinden misbruikte en de communistische partij geïsoleerd
bleef. Niettemin vond de vooraanstaande Komintern-leider Radek
het nodig, scherpe kritiek uit te oefenen op de Chinese kamera-
den, die hun studeerkamer moesten verlaten, de massa's organise-
ren en een betere relatie moesten scheppen met de revolutionaire
bourgeoisie. De EKKl-zitting van 12 januaú 1922, waar ook
Sneevliet aanwezig was, bekrachtigde uiteindelijk formeel de door
Sneevliet gepropageerde intrede-variant van het Aziatische
eenheidsfront. llT

Dat liep parallel met de veranderde politieke opstelling van het
Narkomindel. Toen de onderhandelingen in Peking eind L922 op-
nieuw vastliepen zocht Ioffe contact met Sun om de regering in
Peking onder druk te zetten. Vrij onverwacht maakten Sun en
Ioffe op 26 januaÅ 1923 een nogal vergaande overeenkomst
bekend: 1. Het communistische of zelfs maar het Sowjet-systeem

was niet van toepassing op China, omdat de voorwaarden daar-
voor ontbraken; 2. Rusland was bereid te onderhandelen op basis
van Karachans verklaringen van 1920, waarbij alle tsaristische
verdragen werden opgezegd en een niêuwe leiding van de Chinese
Oosterspoorweg werd toegezegd;* 3. Sun aanvaatdde een

x In het eerste zgn. Karachan-manifest van 25 juli 1919 werden zonder
enige compensatie de Chinese Oosterspoorweg en alle mijn-, goud- en
bosconcessies teruggegeven. Maar het volgende Karachan-manifest van
27 september 1920 was al voorzichtiger en sprak over exploitatie van die
spoorweg in overeenstemming met de behoeften van Sowjet-Rusland. In
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tijdelijke reorganisatie van de directie van die spoorlijn op grond
van een Russisch-Chinese overeenkomst; 4. Sowjet-Rusland had
geen imperialistische oogmerken i! Buiten-Mongolië en wilde dit
gebied niet tot afscheiding brengen van China. De eerste bepaling
werd in de summiere berichtgeving over de overeenkomst in Rus-
land weggelaten. Het is niet verwohderlijk dat sommige Chinese
communisten niet erg verheugd waren over dit verzaken van het
communistische doel. Sneevliet, die met Ioffe en Sun zeer goede
relaties onderhield, heeft hier waarschijnlijk een bemiddelende en
stimulerende rol gespeeld. 118

De meerderheid van de ChCP die juist had gebroken met
pre-socialistische opvattingen en zich met inspanning het marxis-
me-leninisme had proberen eigen te maken, had in principe een
sterke voorkeur voor strikte onafhankelijkheid en concentratie
van het werk op de arbeidersklasse, en stond wantrouwig
tegenover Sun c.s.lle Het kostte dan ook, naast Sneevliets inspan-
ningen, enige moeite en tijd en vooral pressie van de Komintern
en de Sowjet-Unie, voordat de partij zoveel water in haar
orthodoxe wijrr deed dat zij intrede in de KMT kon aanvaarden.*
Midden 1922 - Sneevliet was toen in Europa - gaf de ChCP
twee verklaringen uit ten gunste van een eenheidsfront. In het
eerste manifest lag de n¿druk op de strijd tegen het imperialisme
en zijn 'feodale'bondgenoten (vooral de warlords); in het tweede
op de samenwerking van arbeiders met de kleine burgerij, in deze
fase van de democratische revolutie die aan de strijd voor de dicta-

de onderhandelingen te Peking (1921-1924) was er nog minder sprake van
zomaat teruggeven. (\{hiting, Soviet Policies, p. 148-232). Door zijn ver-
gaande sympathie voor het Chinese nationalisme had Sneevliet wat
weinig gevoel voor het reële element in de Sowjet-Russische belangen-
behartiging. Hij zou dit standpunt ook na zijn Chinese tijd bldven
innemen en stond hierin tegenover Trotzki. (Deutscher, The Prophet
Outcast, p. 55 f)

* Volgens Brandt (Stalfiis Failure, p,3l) zouden de Chinese communis-
tische leiders alleen voorlopig met Sneevliet hebben ingestemd in de hoop
dat door een beroep op Moskou Sneevliets plan gewijzigd of zelfs inge-
trokken zou kunnen worden, dit mede op grond van het vermoeden dat
hij geen gespecificeerde instructie had.
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tuur van het proletariaat voorafgaat. De bourgeoisie stond buiten
dit verbond en de klasseonafhankelijkheid werd zwaar bena-
drukt.120 Sun werd in zijn strijd tegen Chen Chiung-ming alle

steun beloofd.
Maar pas tddens het derde congres vanjuni t923t2t kon Sneevliet,
ditmaal met het volle gewicht van de Komintern achter zich en

met Chen Tu-hsiu niet meer als tegenstander maar als verzoenen-
de bemiddelaar, zijn politieke lijn werkelijk doorzetten: de bour-
geoisie had de leiding van de nationale revolutie, waarvan de

zwakke arbeidersklasse als linkervleugel zou functioneren, en op
enkele uitzonderingen na zou de ChCP volledig intreden in de

KMT, wier autoriteit bij de massa van arbeiders en boeren ver-

sterkt moest worden. Uitgangspunt van het congres was de nieuwe
EKKl-instructie van mei 1923, die Sneevliet voorlegde en de

volgende punten omvatte: de nationale rcvolutie en de vorming
van een anti-imperialistisch front valt noodzakelijk samen met de

agrarische revolutie tegen de overblijfselen van het feodalisme; dit
centrale vraagstuk negeren zou miskenning betekenen van de

sociaal-economische basis waarop alleen een succesvolle strijd
tegen het imperialisme en feodalisme kon rvorden gevoerd; de

ChCP moet derhalve de verbinding tussen arbeiders en boeren
leggen; de leiding berust vanzelfsprekend bij de partij van de

arbeidersklasse; de communisten hebben de plicht de ChCP tot
een massapartij van het proletariaat te maken en de arbeiders in
vakbonden te organiseren; de ChCP moet de KMT naar de

agrarische revolutie drijven o.a. door confiscatie van lancl voor de

arme boeren; in de KMT moet uit alle macht gestreden worden
tegen overeenkomsten tussen Sun en de wadords, agenten van het
buitenlandse kapitaal en vijanden van Sowjet-Rusland.
Chiang Kuo-tao herinnert zich dat hij ten huize van Sneevliet uit
Chü Chiu-pai's geïmproviseerde vertaling van de EKKl-instructie
de volgende punten haalde: 1. De nationale revolutie is nu de

centrale taak van de Chinese revolutie; 2. ChCP-leden moeten lid
worden van de KMT om de heerschappij van het imperialisme en
zijn warlord-lakeien omver te werpen; 3. de ChCP moet in de

nationale revolutie haar onafhankelijke organisatie en vrijheid
van kritiek behouden;4. de ChCP moet actief de nog onafhanke-
lijke vakbeweging bevorderen. Volgens Chiang Kuo-tao neigde

48

Sneevliet ertoe die twee laatste punten naar de achtergrond te

dringen, terwijl de Chinese leiders ze juist wilden benadrukken'
Voornamelijk doordat Chen Tu-hsiu, de algemeen secretaris, al

enigszins overstag was gegaån - zij het met een bezwaard hart --
kon Sneevliet een krappe meerderheid behalen. De stemmen

staakten, maar Chens stem telde dubbel.
Het derde congres was het eerste waarop serieus aandacht werd

tresteed aan het boerenvraagstuk, dat niet bepaald de grote

belangstelling van Sneevliet had. Tnnder te weten dat Peng Pai in
het nogal geïsoleerde, door Chen Chiun'ming beheerste gebied

van Hai-feng en Lu-feng in Kwantung al sinds september 1922

boerenverenigingen organiseerde op aanmoediging van Chen

Tu-hsiu en het regionale ChCP-bestuur van Kwantung, voerde

Mao Tse-tung een pleidooi voor boerenmobilisatie en voot de op'
bouw van een militaire macht op basis van de boeren, zoals de

KMT in Kwantung in feite al had gedaan. Na eerst Chiang
Kuo-tao, Sneevliets voornaamste opposant, te hebben gesteund,

stemde Mao overigens met de meerderheid mee, d.w.z. in grote

trekken vôôr Sneevliets lijn. Hij werd daarop in het Centraal

Comité gekozen, waaruit Chang Kuo-tao, die buitengewoon fel
door Sneevliet was aangevallen, werd verwijderd. Ook schijnen
een aantal ChCPærs uit verzet tegen de nieuwe lijn te zijn overge-

gaan naar het Socialistisch Jeugdkorps, dat een tijdje oppositie-

bolwerk werd. Door krachtige maatregelen kon dit verzet worden
beteugeld, en op haartweede congres van augustus 1923 sloot het

korps zich aan bij de besluiten van het derde ChCPcongres.
De druk van het enorme prestige van de Sowjet-leiders (bv. de

druk die Radek uitoefende op Chen Tu-hsiu tijdens het vierde
Kominterncongres),l22 de gewelddadige uitschakeling van de ar-

beidersbeweging in het noorden door de Chihli-generaals (fe-

bruari 1923), de geringe omvang van de ChCP (2 à 300 leden)

tegenover de KMT (150.000)123 en het feit dat er in en rond de

zwakke en chaotische KMT wel wat ruimte zou ziin voor een vrij
grote zelfstandigheid,12{ deden de Chinese communisten uiteinde'
lijk zwichten. Maar de mate van onderschikking aan de KMT die

Sneevliet eigenlijk verlangde, konden de Chinezen niet op-
brengen. Binnen het kader van de nieuwe lijn bleven zij al het
mogelijke doen om de partij als autonome organisatie te
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ontwikkelen en het werk onder de arbeiders, de vakbeweging, zo
zelfstandig mogelijk te houden, wat ook gold voor de boerenbewe-
ging.t'u

In de loop van 1923 vond geleidelijk een verschuiving plaats in de
Russische buitenlandse politiek. 126 Hoewel men bleef streven naar
een tractaat met de officiële regering in Peking, die juist door haar
toenemende zwakte misschien bereid zou zijn tot een feitelijke
erkenning van de Russische machtspositie in Azië, en men
Canton, Peking, andere warlords en Japan tegen elkaar uit pro-
beerde te spelen, kreeg het bondgenootschap met Suns zuidelijke
KMT-bewind politiek-strategisch een hogere prioriteit. Beide ge.
isoleerd, respectievelijk bedreigd en in de steek gelaten door het
Westen kwamen Moskou en Canton dichter bij elkaar. Dit resul-
teerde in een uitgebreide Russische steun op militair, politiek en
ander gebied via een bijzondere missie onder leiding van Michael
Borodin, vertegenwoordiger van de Russische staat en partrj (niet
van de Komintern!), die tot 1927 de centrale figuur op het Chinese
front zou worden. In dat kader werd de Chinese Komintern-poli-
tiek en de intrede-tactiek van Sneevliet steeds meer een
ondergeschikte factor.
Ook al waren het de imperialistische grootmachten die China
zwak en verdeeld hielden, toch was Sun jarenlang bij voorkeur uit
geweest op hrln steun. Noglaat in de lente van 1923 vroeg hij de
Amerikaanse ambassadeur Jacob Gould Schurman om En-
geland, Amerika en Frankrijk te benaderen omtrent een voor-
stel tot gezamenlijke interventie in China gedurende vijf jaar. Hij
had een gedetailleerd plan opgesteld, dat de buitenlandse militaire
bezetting van alle provinciale hoofdsteden en de grootscheepse
inzetvan militaire en burgerlijke specialisten inhield.l27 Sun be-
schouwde de steun van Sowjet-Rusland, de ChCP en de arbeiders-
beweging louter als hulpmiddelen voor de modernisering en ver-
sterking van de macht van zijn partij, staat en leger. Voorzover de
ChCP gevaarlijk kon worden rekende hij er niet geheel zonder
reden op, met steun van de Russische staat en zijn vertegenwoor-
digers de communisten in de KMT onder controle te kunnen
houden;hij hoopte ze zelfs in zijn partij te kunnen absorberen.rzs
Suns berekeningen kwamen beter uit dan die van zijn alliantie-
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partners. Toen het politieke en militaire apparaat van de KMT,
hoofdzakelijk door de Russische hulp, sterk genoeg was geworden
om met succes de lang begeerde verovering van het noorden te
beginnen en grote delen van de bourgeoisie en grootgrondbezit-
ters zich ernstig bedreigd gingen voelen door de revolutionaire
golf die de noordelijke expeditie juist bevorderde, maakte de

vertrouweling van Sun en Borodin en erelid van het EKKI,
Chiang Kai-shek, zich stapsgewijs uit de alliantie los.Rond hem
vond een snelle hergroepering plaats van oude en nieuwe bezitten-
de klassen om de ChCP te vernietigen en de arbeidersklasse als
politieke factor uit te schakelen.l2e
Sneevliet kan natuurlijk niet direct verantwoordelijk worden ge-

steld voor de afloop van het 'block within'en de vierklassen-allian-
tie van arbeiders, boeren, kleine burgerij en nationale bourgeoi-
sie. De verantwoordelijkheid lag allereerst bij de Russische
leiders die toen de Sowjet-staat en de Komintern beheersten. Zij
waren het die na Chiangs eerste anti-communistische coup van 20
maaft t926 in Canton onverdroten op de oude voet doorgingen,
en zelfs na het bloedbad van Shanghai in april 1927 en het over-
lopen van de zgn. KMT-linkervleugel (die in Wuhan in 1927 de
officiële nationalistische regering was geworden) naar Chiang in
juli 1927 de alliantiepolitiek voortzetten. Zij remden, ofschoon
soms aarzelend, de revolutionaire beweging van boeren en arbei-
ders, die de enige effectieve krachten vormden die de ChCP tegen
het geweld van de contrarevolutie in het geweer kon brengen.l30
De uiterst negatieve afloop van de tweede Chinese revolutie lag tot
op zekere hoogte al in de alliantiepolitiek besloten: in de fictie van
tijdelijk samenvallende belangen van verschillende klassen en in
de vergaande onderschikking van de communistische arbeidersbe-
weging en vakbeweging aan de burgerlijk-nationalistische bewe-
ging die verbonden was met een staats- en militair machtsappa-
raat. Deze politieke ontwikkeling, die aanvankelijk had gevaren
onder de vlag van lænins thesen van 1920 zonder dat ooit iemand
ernst had gemaakt met de daarin opgesloten voorwaarden, kreeg
al gauw een autonome koers die niet gemakkelijk meer ongedaan
was te maken, temeer niet omdat zij een onderdeel was van een
internationale politiek die in laatste instantie werd bepaald door
de machtsconstellatie binnen de Russische staat en partij en een
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functie was van de door de leiders geinterpreteercle belangen van
die staat.
Maar men kan niet ontkennen dat Sneevliet als pionier een zeer
gevaarlijke alliantie heeft helpen doordrijven, die binnen en
buiten China tot catastrofes leidde, een politiek die - zij Èet
laat - scherp onder vuur werd genomen door de linkse oppositie
in de Sowjet-Unie (1926-t927) en in het bijzonder door Trotzki,
onder wiens invloed Sneevliet sinds 1923 was gekomen. 131 Het was
Sneevliet kennelijk goed bijgebleven dat de ISDV/PKI pas massa-
aanhang kreeg door een verbinding met de Sarekat Islarn. Hij
meende in die tactiek kennelijk zo'n universele hefboom voor de
Oosterse landen te hebben gevonden dat hij weinig geneigd was
kritisch in te gaan op de ingebouwde grenzen van dat model, op de
feitelijke grenzen die in Indonesië al waren bereikt en 'op de
fundamentele maatschappelijke verschillen tussen China en Java.
llet halfkoloniale China met zijn niet onbeduidende industrialisa-
tie in een aantal oostelijke provincies kende hoger ontwikkelde
klassetegensteliingen dan de meeste andere Aziatische landen,
niet alleen in de kapitalistische centra maar ook in belangrijke
delen van het agrarische achterland, met een opkomende, steeds
nauwer met grondbezitterslagen verbonden bourgeoisie, die de
beschikking kreeg over een gewapende macht en geconfronteerd
werd rnet een voor Aziê ongewoon krachtig opkomende arbeiders-
beweging.132 De autochtoon-Indonesische maatschappij op het
koloniale Java vertoonde veel sterker een uit het 'Aziatische'ver-
leden doorwerkende sociaal-economische stagnatie, nog maar
embryonale burgerlijke milieus en een uiterst zwakke en nauwe-
lijks georganiseerde en voornamelijk semi-proletarische arbeiders-
massa.133 Daarbij kwam dat Sneevliet in zijn enthousiasme voor
de KMT bereid bleek de principes van onafhankelijke organisatie
en directe invloed in de vakbeweging, die in Indonesië nooit in het
geding waren geweest, vergaand naar de achtergrond te schuiven.
Tnwel zijn specifieke massaoriëntering als zijn emotionele
Azië-binding hebben hem hier waarschijnlijk parten gespeeld.
Sneevliet had eigenlijk een hekel aan kleine, orthodox-marxistisch
aandoende clubs en was vaak bereid een naar marxistische maat-
staven hoge prijs te betalen voor een snelle relatie met delen van
de arbeidersmassa. Deze instelling bracht hem ertoe zich jaren-
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lang -- met enkele andere geëxterneerde Nederlandse PKIlei'
ders - blind te staren op een mogelijk herstel van het Indone'
dische 'block within', dat in Indonesië al uit elkaar was gevallen

vôór het in China helemaal was doorgevoerd. 13{ Sneevliet zag niet,
dat de onherstelbare breuk tussen PKI en SI niet op de eerste

plaats te wijten was aan fouten van de PKI, Veeleer waren de

mogelijkheden van een dergelijke alliantie objectief uitgeput. Met
de voortgaande, door de PKI bevorderde politieke en sociale diffe-
rentiatie in de nationalistische massabeweging was die alliantie
gedoemd uiteen te vallen, zij het minder spectaculair en drama-
tisch dan in China, dit mede omdat de Sl-leiders nu eenmaal geen

gewapende m acht bezaten.
Sneevliet had uit zijn Indonesische tijd een diepe solidariteit en

een zekere identificatie met cfe Aziatische volkeren in hun anti-
imperialistische emancipatiestrijd overgehouden, iets dat zijn
politieke visie zou kleuren en een kritisch oordeel wel eens in de

weg stond. Tegen deze achtergrond moet men zijn houding tegen-

over de SI, de KMT en ook Sun Yat-sen persoonlijk beschouwen,

wiens socialistische neigingen hij rijkelijk overschatte. Zo noteert
hij zonder enig commentaat de petsoonlijke mededeling van Sun,

rdat hij bolsjewiek \ryas.135

Sneevliet werd weggewerkt van het Chinese front. Samen met
Voitinski en Sen Katayama ging hij deel uitmaken van het Kom-
intern-bureau in Wladiwostok, een soort voortzetting van het

bureau in Irkoetsk.lt' Ziin overplaatsing betekende een etappe

in het proces waarin hij, zeker na het derde congres van de ChCP,

op de achtergrond raakte en steeds verder vervreemdde van de

Komintern-politiek. Hoewel zijn eigen politiek grotendeels werd

doorgevoerd, was hij niet gelukkig met het feit dat men nog niet
veel verder ging in de oriëntering op de KMT. Laakbaar was zijns

inziens ook de voortgaande waardering voor Wu Pei-fu c.s., zelfs

na het bloedige incident van 7 februaú 1923, en de daarmee

samenhangende tendens tot een grote-mogendheden politiek ten

aanzien van China, vooral wat betreft de Oosterspoorweg, die

naar zijn mening geheel aan China moest worden overgedragen.

Voorts overschatte de Komintern volgens Sneevliet de groeimoge-

lijkheden van de ChCP. Dat zou vooral het geval zijn geweest met

Voitinski, zijn opvolger in China, die beter in de smaak viel bij de
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Chinese communisten omdat hij diplomatieker was en meer het
accent legde op de zelfstandige opbouw van de ChCP, de onaf-
hankelijkheid in de vakbeweging en bevordering van de differen-
tiatie van de KMT door het bestrijden van de rechtervleugel in
samenwerking met links.137 De Chinese communistische leiders
zullen zeker hun kritiek op Sneevliet tot de Komintern hebben
laten doordringen, zo niet op zijn vervanging hebben aange-
drongen.

Breuk met de Komintern

IIet bureaucratiseringsproces in Rusland, dat in 1923 goed voel-

baarbegontewofden,endewijzewaaropdeoppositiebestreden
werd _-met name Trotzki voor wie sneevliet en H. Roland Holst

een zekere sympathie begonnen te krijgen - droegen ertoe bij dat

Sneevliets ptsitìe in de1ucht kwam te hangen. Eind 1923 trok hij

zich terugìit zijn functie in Wladiwostok, maar bleef in dienst

van de ñomintern in Moskou voor Chinese en Indonesische

zaken. Aldaar probeerde hij opnieuw zijn reputatie als koloniaal

expert te beveitigen, r'üat met het wegvallen van China als con-

crået werkterrein nog slechts mogelijk was op het gebied dat hem

zo vertroulvd was en dat hem het meest aan het hart lag:

Indonesië. Zo hield hij begin 1924 voor de Wetenschappelijke

VerenigingvooroostetseStudiesinMoskoueeninleidingoverde

".onoriir"*h" 
en politieke betekenis van Indonesië'138 Maar een

werkelijke beleidìfunctie was voor hem niet meer weggelegd.

Daarvoorwashij,bijalzijnvoorzichtigheidtenaanzienvanopen-
lijke kritiek op áe Komintern en de Russische partijleiding, al te

väel opposanigeworden. De consequentie was duidelijk: wilde hij

nog."n rol van betekenis spelen en zijn gedachten kracht kunnen

bijietten, dan moest de mogelijkheid worden bezien' de oppositie

binnen de Komintern internationaal te organiseren. Hij dacht

daarbijallereerstaanaansluitingbijdeleidingvandelinkse
Fischer-Maslow tendens in de Duitse partij, die zich keerde tegen

de te grote o,;ermacht van de Russische partijleiding in de West-

,otop"t" communistische partij en' 13e

ook al was zijn rol in de Komintern in feite uitgespeeld, het ver-

langen bleef groot in internationaal kader adviseur van de PKI te

blijien. Hij ñad nog altijd relaties met een aarúal Indonesische

leiders en irad voor;l hoge verwachtingen van Tan Malaka' met

wie hij in 1923 en 1924 in Moskou contact had.140 Juist vanuit

Nederiand, waar het contact met Indonesië gemakkelijker te
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onderhouden was, hoopte hij de communistische ontwikkelingen
aldaa;r te kunnen blijven begeleiden. Zijn voorstel om in
Nederland een Komintern-bureau voor Indonesið op te zetten,
allereerst in samenwerking met geëxterneerde Nederlandse com-
munisten, werd aangenomen. 141

In april tr924 vestigde Sneevliet zich weer en nu definitief in
l.{ederland en was aanwezig op het CPH-congres van 12-15 april
1924.142 Door het intensieve verkeef met de kolonie en de invlãed
van de PKI op de Indonesische zeelieden was er vanuit l.{ederland
betrekkelijk goed contact met Indonesië mogelijk. Maar het
regime van gouverneur-generaal Fock, dat Sneevliets schriftelijke
contact vanuit China met Semarang in 1922 praktisch had lamge_
Iegd, beperkte ztjn legale communicatie-mogelijkheden in
ernstige mate. Voor de illegale verbindingen was hij afhankelijk
van de PKl-leiders, met name van Semaoen die in het nieuwe
Indonesië-bureau in Amsterdam een centrale rol speelde. Dit bu-
reau en zijn blad Pqndoe Merah (Rode GidÐ werden geen succes,
en konden dat ook niet worden. Want terwijl de pandoe Merøh,
met Semaoen, Sneeiliet en P. Bergsma in de redactie, sterk op
samenwerking met de nationalistische beweging was gericht,
zoals Sneevliet voorstond, dreven in Indonesië de pKI en de natio-
nalisten juist verder uit elkaar. Het is sterk te betwijfelen of dit
blad enige invloed heeft gehad, en na enkele maanden hield het op
te bestaan. Het Indonesië-werk liep vast in politieke 

"n 
gro"pr-

tegenstellingen tussen Sneevliet en de overige geëxterneerden, de
'Deventer'-leiding van de CPI{ en de PKI-er Semaoen; de voor-
al na Lenins dood in het voorjaar van 1924 losbarstende machts-
strijd in de Russische partij, de staat en de Komintern, waarbij
genoemde protagonisten hun eigen Moskouse relaties probeerden
te ontwikkelen, compliceerde de verhoudingen nog. In dit
krachtenspel zag Semaoen, die niet de feitelijke lijn van de pKI
representeerde, in elk geval kans de nog mogelijke buitenlandse
invloeden op de PKI grotendeels uit te schakelen. Deze monopoli-
sering van de belangrijkste communicatie-lijn met Indonesië
droeg bij tot de isolering van de Indonesische beweging, die zo
vanaf 1924 geleidelijk het avontuurlijke pad na"at de opstand van
1926-1927 kon inslaan: een fatale noodsprong in een impasse,
mede veroorzaakt door sinds het verdwijnen van de Neder_
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landse leiders - nog versterkt radicalisme dat onyoldoende werd
beteugeld door theoretisch inzicht in de maatschappelijke en

historische mogelijkheden van Indonesië. De geëxterneerden

waren waarschijnlijk de eersten die voelden dat er iets mis ging,
naar zij waren te geïsoleerd om in te kunnen grijpen. Bovendien

waren ze door vooroordelen en gebrek aan informatie niet in staat

tot een serieuze analyse van de oorzaken van het échec van het
eenheidsfront en de 'radicale' afuijking van de PKI. Het EKKI
blonk meestal niet uit in belangstelling voor en kennis van Indo-

nesische zaken, zodat men in het algemeen genoegen nam met de

gunstige en geruststellende informatie van de Europese PKI-lei-
ders. Voorzover men corrigerendoptradwas er nauwelijks controle
op de uitvoering daarvan.
Sneevliet was gedoemd tot de positie van bezorgde en gefrustreerde

waarnemer. Weliswaar vroeg de te elfder ure gealarmeerd geraakte

Roy, de Azië-specialist van de Komintern in Moskou, op 11 juni
1926 raad aan Sneevliet, maar toen was het in feite al te laat en de

loop der gebeurtenissen was niet meer te stuiten. Sneevliet was toen
ook al zôver in de oppositie geraakt dat een breuk met de

Komintern niet meer veraf lag. Ongeveer tegelijk met de tragische

opstand van de PKI (1926-1927) weñ Sneevliets loopbaan in de

Aziatische communistische beweging formeel beëindigd. Maar
zijn belangstelling voor de koloniale revolutie in Azië en vooral
Indonesiëbleef buitengewoon groot. In alle organisaties en bladen

waar hd invloed kreeg werd veel aandacht aan Indonesië besteed en

actie gevoerd voor de vervolgde Indonesische beweging, het meest

spectaculair in de steun- en protestacties rond de muiterij op de

Zeven Provinciën. En ook na de verbanning van de PKl-leiders
naar Digoel probeerde hij contact te onderhouden met en steun te
vedenen aan Marco en andere oude bekenden uit de PKI.l'r3

Maar met al zijn intense koloniale belangstelling kon hij toch maar
een beperkt deel van zijn tijd en energie aan Aziatische zaken
wijden. Het definitieve ontslag uit Kominterndienst (1 april 1924)

wierp hem voorgoedterug op de Nederlandse beweging. Er lagen

daar voor hem nog wel mogelijkheden, ook al was de toestand in
het linkse kamp voor hem sinds zijn tussentijdse verblijf in Neder-
land (1919-1920) niet in alle opzichten gunstiger geworden. Z.oals
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ook buiten Nederland waren na 1920 de gevolgen van de naoorlog-
se crisis en de neergang van het revolutionaire getij voelbaar. ls Iets'
Iater zou ook de werking van het Russische bureaucratiseringspro-
ces tot in de Nederlandse beweging doordringen, zij het aanvanke-
lijk indirect. Daarbij kwamen nog een aantal extra*omplicerende
factoren in verband met de specifieke ontwikkeling van de Neder-
landse marxistische beweging:
1. de ongewoon vroege afsplitsingvan uiterst links;
2. de kleine omvang van de SDP, praktisch zonder eigen arbeiders-
basis;*
3. het langdurige machtsmonopolie binnen de SDP van de
'Deventer'-leiders Wijnkoop, Van Ravesteijn en Ceton;
4. de problematische band met het betrekkelijk kleine, syndicalis-
tisch getinte NAS, dat de kleine partij enige proletarische aanhang
verschafte.
In de periode van Sneevliets heroriëntering op de Nederlandse
arbeidersbeweging (1923-1924) was er in de CPH een ongekend
felle fractiestrijd ontbrand. r4s De eerste oppositionele fase ging uit
van het verzet tegen de weinig 'internationalistische'voorkeur van
Van Ravesteijn (en op den duur ook van Wijnkoop) voor de gealli-
eerde mogendheden. De leiders van het verzet waren in eerste in-
stantie Luteraan en Sieuwertsz van Reesema (1916-1918), later
(1917) wierpen zich ook Gorter en Pannekoek in de strijd. Het einde
van de oorlog, de opgang van de SDP/CPH en het verdwijnen van
de felste en meest vooraanstaande, maar van buitenaf opererende
opposanten Gorter en Pannekoek, maakten aan dat eerste'verzet
een einde. Gorter en Pannekoek kregen praktisch niemand mee bij
hun wending naar het 'radencommunisme'** en raakten in Neder-

* Bij haar ontstaan in 1909 had de SDP ca. 400 leden, en de partij
groeide maarlangzaam: 525 leden in het voorjaar van 1914, 557 in 1916,
717 in 1917,1089 aan het eind van 1918, 2431 in 1920, ca. 2000 in 1921
en ca. 1500 in 1923. (Van Ravestedn, p. 103, 1.17,181, 187; Harmsen,
Voorspel, p. 5; Geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging,
p.7t)
r* Het radencommunisme verwierp parlementaire actie en werk in de
reformistische vakbeweging, en in het algemeen de toen bestaande tradi-
tionele concepties van partijvorming en actie. Centraal staat de vorming
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land geheel geisoleerd. De tweede oppositiegolf was voor de leiding

veel gevaarlij ker,Zij kwam voor een groot deel Yoort uit de toevloed

van nieuwe leden, onder invloed van de Russische revolutie' en \ryas

tweeledig: op de eerste plaats de NAS-communisten die onder lei-

ding van Bouwman in verzet kwamen tegen de abrupte wending

naar het NVV sinds het tweede Komintern-congres (uli-augustus

1920), maar daarnaast waren er meer politieke en beslist niet op

het NAS georiënteerde stromingen. Het betrof hier de sinds ca.

1920 opgekomen, al eerder genoemde politiek jongere generatie,

die historisch minder verbonden was met de oude leiding en de

partijtradities, meer georiënteerd op de Komintern, de Russische

leiders en in het algemeen op de Russische en Duitse revoluties.

Men had kritiek op de zelfgenoegzame, patriarchaal-autoritaire

leiders, de reformistische politiek, het gebrek aan dynamiek, en op

het feit dat de partij zo klein bleef, zo weinig invloed op de arbeiders

en in de klassenstrijd had en nauwelijks een politieke partij

genoemd kon worden. De felste criticus en meest geprononceerde

figuur van deze stroming was J' de Kadt, die echter mede daardoor

niet de woordvoerder van de nieuwe generatie van politieke oppo-

santen kon worden omdat zij vonden, dat hij zich te scherp opstelde

tegen de'Deventer'-leiders.
De twee heterogene stromingen vonden elkaar tot op zekere hoogte

in hun verzet tegen de huns inziens Yan de revolutionaire Kom-

intern-politiek afuijkende partijlijn en in hun afkeer van Wijn-
koop, die de historisch gegroeide verhoudingen in de CPH en haar

door de tijd gesanctioneerde leiderschap tegen praktisch elke prijs,

en desnoods met kwistig rondgestrooide verdachtmakingen en

royementen, wilde handhaven. Desondanks bleek de gecombineer-

de oppositie zo'n kracht te kunnen ontwikkelen, dat Bouwman, de

leider van de transportarbeiders in het NAS, en De Kadt tijdens het

congres vân 1921 in het partijbestuur moesten worden opgenomen.

Zelfs op het congres van 1923 konden zij zich nog handhaven, of-

schoon de oppositie toen in feite een nederlaag leed' Toen daarop in

van revolutionaire bedrijfsorganisaties - arbeidersraden - van waaruit

de klassenstrijd moet worden gevoerd. De Sowjet-unie werd beschouwd

als een vorm van staatskapitalisme.
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verband met een circulaire aan de partijleden een serie royementen
volgde, nam de oppositie onder leiding van De Kadt, Sieuwertsz
van Reesema en Bouwman haar toevlucht tot de vorming van een
Comité voor de Derde Internationale (april 1923). Het EKKI moest
toen wel optreden.t De royementen werden ongedaan gemaakt,
maar Wijnkoop c.s. waren niet werkelijk bereid enige ruimte aan
de oppositie te geven, zoals het EKKI eiste.
Nog los van dit laatste stond de oppositie ook op een ander punt
zwak. Telkens bleek dat zij tegenover Wijnkoop geen alternatieve
leider van voldoende gewicht naar voren kon brengen. De enige
figurir met voldoende prestige was Sneevliet. M_et hem zocht ãe
oppositie dan ook contact. Buiten zijn bezoeken aan Nederland
was daartoe ook gelegenheid door de verschillende reizen naar
Moskou van vertegenwoordigers der oppositie om met het EKKI te
overleggen over de 'Hollandse kwestie'. Sneevliet, die nooit veel op
had gehad met Wijnkoop, was niet afkerig van het idee hem ten val
te brengen en de leiding van de CPH te veroveren.l{6 Hij voelde
zich in zijn positie versterkt doordat het NAS, dat behoefte had
aan een krachtiger propaganda-beleid, Sneevliet als gesalarieerd
voorzitter probeerde te krijgen. 1{7

Maar de NAS-lijn was beslist niet de lijn die De Kadt en ook de
meer gematigde politieke opposanten wensten, ook al hadden zij
bezwaar tegen de al te mechanische toepassing van de eenheids-
front-tactiek door Wdnkoop, die frontaal tegen de belangen van
het NAS inging zonder belangrijke winst te boeken door uitbrei-
ding van invloed in het NVV. Maar men stond, niet zonder reden,
uiterst kritisch tegenover de oude syndicalistische en sectarische
tendenties in het NAS en een al te nauwe binding van die organisa-
tiemetdeCPH.1{8
Om een sterk anti-Wijnkoop front te kunnen vormen wilden alle

* Op een zitting van de Uitgebreide Executieve in juni 1923, waarvoor
delegaties van zowel de meerderheid van het partijbestuur als van de
oppositie waren uitgenodigd, viel het besluit dat niet alleen de royemen-
ten, maar ook de afzonderlijke organisatie van de oppositie ongedaan ge-
maakt moesten worden. De oppositie moest het werk in de massa-vak-
organisaties (NVV) openldk onderschrijven, en de partijleiding haar
vijandigheid jegens het NAS opgeven. (De Kadt, Uit mijn communisten-
tüd p.303 ffl
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partijen overigens wel concessies doen. Sneevliets perifere opstel-

ling vanuit het NAS was echter niet alleen zijn kracht, maar ook

z\jnzwakte in het streven, de alternatieve leider der verenigde op'
positie te worden met uitzicht op een hedeving van de communis'

tische beweging. Dit uiteraard nog afgezien van het feit dat de tijd
voor zelfstandige ontplooiing van enig nationaal revolutionair

leiderschap binnen de Komintern in 1924 (het begin van de 'bolsje-

wisering')lae in wezen al voorbij was. Maar de volledige gelijk-

schakeling van de CPH zou pas in 1930 voltooid worden, wat voor'

lopig ruinrte liet voor zekere illusies, Tot 1930 bleef de partij een

arena, waar de verschillende fracties elkaar boven- of ondergronds

bestookten en * soms onder druh van het EKKI - ondoorzichtige

compromissen aangingen.
Dat tret verzet van de NAScommunisten, ondanks de geringe

aanhang van Sneevliet binnen de CPH, zo lang kon duren moet

worden toegeschreven aan het feit dat het NAS buiten de partij lag'

buiten de controle van het partijbestuur en de Komintern' Zolang
de CPH klein bleef en het NAS nog een zekere omvang had, ver-

tegenwoordigde het een directe proletarische invloedssfeer, waar
geen snel te veroveren NVV-basis als alternatief tegenover stond'

Bovendien was de belangstelling van de Internationale niet over'

matig groot voor de kleine Nededandse beweging, die soms rteer
problemen dan voordelen scheen te bieden. Het EKKI beperkte

zich enige jaren tot het voorkómen van een scheuring, d.w.z. tot het

intomen van Wijnkoops neiging, de oppositie monddood te maken

en te negeren.l5o Dit resulteerde op het vijftiende CPH-congres
(aplil1924) tot een politiek onduidelijk compromis, dat niet veel

meer inhield dan opname van Sneevliet en Bouwman als minder-
heid in het partijbestuur.lsl Voor de meest radicale anti'Wijn-
koop groep ondet leiding van De Kadt was dit aanleiding om de

partij te vedaten en een nieuwe organisatie te stichten, de Bond van

Kommunistische Strijd- en Propagandaclubs (BKSP, 1924-1927).

Ook Henriëtte Roland Holst sloot zich bij de BKSP aan in de hoop

zo druk te kunnen uitoefenen op het EKKI.152r

Het jaar daaróp kwam de partijstrijd tot een climax. Zowel de in-
terne partijoppositie, onder leiding van Van Riel, Seegers, Van
Lakerveld en Bergsma, als Sneevliet en de NAS*ommunisten gin-
gen tot de aanval over. In samenwerking met het EKKI probeerde
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men het principe van arbeiderskandidaten voor de Tweede Kamer
door te zetten. De NAS-communisten gingen daarbij nog een stap

verder. In samenwerking met de BKSP en in contact met de

partij-oppositie gingen zij met een afzonderlijke lijst, het Revolu'

tionair Arbeiders Comité (RAC) de verkiezingen in. De partij'
leiding weigerde al vôór het (door het EKKI afgedwongen) partij-
congres van 1925 een EKKl-resolutie uit te voeren die een com-
promis tussen meerderheid en minderheid inhield, en tijdens het

congres zelf kon slechts Mannoury als voorzitter van het scheids'

gerecht indirect uit naam van de Komintern protesteren. Toen

Wijnkoop ook tijdens dit congres nog een krappe meerderheid

bleek te hebben en van geen wijken wilde weten, greep het EKKI
in. Het EKKl-presidium herhaalde de (niet-ingewilligde) eis, dat

een kandidaat van de minclerheid op een verkiesbare plaats op de

lijst voor de Tweede Kamer-verkiezingen moest komen (bedoeld

was Louis de Visser, die meer tussenpersoon dan opposant was,

maar in elk geval een arbeider), en stuurde een vertegenwoor-

diger. Maar omdat de meerderheidsleiding iedere vorm van over-

eenstemming met de oppositie weigerde, kon de EKKl-vertegen-

woorcliger alleen bereiken dat Wijnkoop c.s. al hun functies neer-

legden. Louis de Visser werd lijsttrekker en werd tijdens een spe-

ciale partijconferentie op 24 mei 1925 ook tot voorzitter gekozen

van een nieuw bestuur, dat verder werd gevormd door minder-
heidsleiders (Seegers, Van Riel etc.), maar zonder NAS*ommu-
nisten.
Het driemanschap was dus gevallen, maat hun invloed bleef
groot. Het EKKI ging dan ook voorzichtig en met veel conside-

ratie te werk, en pas na verschillende pogingen om de Wijnkoop-
groep weer in het gareel te brengen vond op het congres van mei
1926 de definitieve breuk plaats. Wijnkoop en Van Ravesteijn, die

uitgenodigd waren om zich te vertiedigen, weigerden te verschij-

nen en werden geroyeerd, lryaarna ze de Communistische Partij
Holland-Centraal Cornité (1926-1930) stichtten. Deze merkwaar-

dige organisatie kon de eenheidsfrontpolitiek van de Komintern
veel strikter doorvoeren dan de officiële partij met zijn NAS-pro-
blemen, behield haar contacten in de nationale en internationale
communistische sfeer en werd door Sneevliet c.s. scherper bestre-

den dan door de CPH-leiding. Na de definitieve breuk tussen de
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NAS-communisten en de Komintern/RVl (zie p. 66) was de terug-
keer van de CPH (CC) en haar onderwerping aan het EKKI dan
ook nog maar een kwestie van tijd.153

In elk geval scheen met het uittreden van de Wijnkoop-groep het
doel ongeveer bereikt. Onder voorzitterschap van Kamerkandi-
daat Louis de Visser en met als voornaamste tendens die van
Manuel (Van Riel) en Seegers kwam er een zwakke, enigszins
heterogene leiding tot stand, die wat soepeler stond tegenover het

NAS. Er was overigens wel enige moeite en druk van het EKKI
voor nodig om een nieuw compromis met het NAS te bereiken.

Daartoe lieten Sneevliet c.s. het RAC vallen, riepen alle uitge-

treden opposanten op naar de partij terug te keren en stuurden

krachtiger aan op aansluiting van het NAS bij het RVI. De CPH

staakte haar scherpe kritiek en zegde ondersteuning toe aan het

NAS en stopzetting van de NVV-koers. De Tribune van 28 juli
1925 kon als 'Goed Nieuws' de verklaring publiceren van een

kleine 60 ex-CPH-leden die tijdens de crisis uittraden, waaronder

de NAS-leiders Sneevliet en Bouwman en een aantal BKPS-ers.

Het vanaf januari 1928 gezamenlijk uitgegeven maandblad K/as'
senstrijd" dat in de plaats van De Communistische Gidb kwam,

was een uitdrukking van deze nieuwe samenwerking' Sneevliet

ijverde voor de toetreding van alle oppositiestromingen tot de

CPH en de opheffing van het RAC en de BKSP. Deze laatste

organisatie bleef echter met haar restaanhang het RAC voortzet-

ten, dat nog 12.656 stemmen verwierf tegen 36'786 van de CPH.

Vooral onder invloed van De Kadt verwijderde de BKSP zich ge-

leidelijk steeds verder van de communistische beweging, en werd

in 1927 opgeheven.

Sneevliet kreeg enige tijd meer speelruimte dan ooit tevoren, ook
al vertegenwoordigde hij een minderheid in de partij. Hij en

Bouwman streefden etnaat, het NAS dichter bij de communis-

tische beweging te brengen,ls4 mede door aansluiting bij de RVI,
om zo in de nationale- en internationale communistische beweging

sterker te staan. Pogingen in die richting hadden al vóór Snee-

vliets terugkeer naar Nederland een verwoecle interne strijd in het

NAS opgeleverd, tussen NAS-communisten enerzijds en de meest

uitgesproken (anarcho-) syndicalisten* anderzijds, die geen aan-
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sluiting bij 'Moskou' maar bij 'Berlijn', d'w'z' de anarcho-syndi-

calistische Internationale Arbeiter Assoziation (IAA) voorston-

den. Het voorstel tot aansluiting bij de RVI kreeg op het congres

van 1923 een krappe meerderheid' \ryaarna een derde van het

totale ledenbestand het NAS besloot te verlaten. l'{og voordat het

meerderheidsbesluit was uitgevoerd werd op 24 juni 1923 een

nieuwe organisatie gevormd, het Nederlandsch syndicalistisch

Vakverboncl (NSV), dat zich aansloot bij de IAA'
Deze ontwikkeling weerhield de NAsleiding ervan tot feitelijke

aansluiting bij de RVI - Sneevliets wens - over te gaan' Daar

zou het pai twee jaar later van komen, op het congres van decem-

ber 1923, zowel als gevolg van het genoemde compromis van juni

1925, als ook in reactie op de hernieuwde versterking van het

NVV-werk. Maar in vele opzichten was dit alles een schijnover-

winning, die de illusie in stand hield dat vanuit het NAS een poli-

tieke gãzondmaking van de cpH mogelijk zou zijn. In werkelijk-

heidleverdedesrreevliet-stromingeenhistorischachterhoede-
gevecht.

iVijntoop ten val helpen brengen door het aanhalen van de band

.*t ¿" Internationale betekenáe geenszins een regeneratie van de

communistische beweging en evenmin het verdwijnen van de anti-

NAS politiek. Het waweeleer een stap in de afbraak van de auto'

nomiå van de Nederlandse partij' De val van Wijnkoop' die met

"i:" 
ni"t weg te cijferen beweging de Komintern-lijn tegen het

NiS onvertãrt wilde doorzetten, betekende het aan de macht

brengen van een sterk van het EKKI afhankelijke meerderheid'

die bìj de voortgaande bolsjewisering van de internationale com-

munistische beweging onvermijdelijk tot disciplinering varr alle

dissidente elementen zou moeten overgaan' Dit was het geval

vanaf het moment, dat organisatorische dìscipline en eenheids-

front-politiek voor de Komintern en de CPH zwaarder gingen

*"g"n dun de steeds kleiner wordende NAS-basis'

Snãevliet dacht de Komintern en de RVI te kunnen gebruiken om

zijnpositiealsvakbonds-encommunistischleiclerteversterken.
f" f"it* werden hij en zijn politieke kameraden gebruikt om f)e

Kadt en daarna Wijnkoop c.s. te helpen elimineren' en dat be-

* Zievoetnoot P.19/20'
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tekende objectief de voorbereiding van zijn eigen uitschakeling'

Zi:" U1"¿itä met het NAS en de inschakeling van het NAS in de

fãtt¡pofitiJt maakten zijn positie il ftil" steeds moeilijker'

W"tit*aat werd de aansluiting bij de RVI in Moskou zeet gewaar'

deerd, maar de soepele houding van de internationale organen in

Moskou tegenover het NAS als proletarische basis van de kleine

Nederlandse partij kon nauwelijks verhullen' dat de grondslag van

Sneevliets tactiet< - bescherming veroveren van RVI en Komin'

tern om de liquiderings'neigingen van de CPH tegen te gaan -
steeds zwakker werd. Met name sinds het vijfde wereldcongres van

1924 trad er bij de leiders van Sowjet-Rusland en de Komintern een

verschuiving op in hun interpretatie van de eenheidsfront'gedach-

te. Op het vãkúondsvlak was er' naasthet accent op het werken in de

massävatbeweging en een zekere toenadering tot 'Amsterdam'

(het Internationaai Verbond van Vakverenigingen IVV't dat door

deKominternendeRVlaanvankelijkfelwasbestredenals.gele'
organisatie), aanvankelijk nog een zekere ruimte voor de opbouw

uuî d" RVI, maar nu kwam het accent steeds meer te liggen op de

'internationale vakbondseenheid':ls5 in principe de gelijktijdige

strijd voor eenheid van onderop en van bovenaf in de praktijk

steeds meer het streven naar eenheid van bovenaf en dat niet

alleen met de leiders van de radicale vleugel van 'Amsterdam"

zoals Fimmen van de Internationale Transportarbeiders Fede'

ratie.
Varianten van deze koers waren het Engels-Russisch Comité voor

Vakbondseenheid (1925-1927\,waanan ook De Tribune veel aan-

dacht besteedde, en het fusie-aanbod in 1927 van de grootste RVI'

centrale buiten Rusland, de Franse CGTU' aan de bij het IVV

aangeslotenCGT,eenaanboddatuiteindelijk(1935-193ó)inder-

* Na de Eerste wereldoorlog kwam de uiteengevallen internationale

sociaaldemocratische beweging weer tot continuering van internationale

organlsatiet. In februari 192õ stichtten de partijen de Sozialistische

Arîeiter Internationale (SAI), maar al een jaar eerder kwam de vak-

Lr*.ging in Amsterdam tot de vorming van het IVV (uli 1919)' Dit was

min õf meer de voortzetting van het vooroorlogse' wat vagere Interna^-

tionale Vakverenigings Secietariaat' (De Jong' Om de plaats' p' l4l tr;

Cil", nxrorv of Sãciittst Thought IV, paJt I, p' 290 ff' 322 f; Braunthal'

G es c hic hte,dei I nternøtionøle ll, p' 2M tÍ)
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daad tot een fusie leidde.
In Nederland betekende de nieuwe koers: steun aan de beweging
van Edo Fimmen die vakbondseenheid voorstond, zowel nationaal
(samenwerking van NVV-ers met niet-NVVcrs en toelating van
radicale elementen tot het NVV) als internationaal (fusie IVV-
RVI). Samen met P.J. Schmidt gaf Fimmen vanaf januari 1925
hetbladEenheiduit, waarin ook communisten, met name Paul de

Groot, schreven. In deze sfeer functioneerden enige tijd ook een-

heidscomitê's. De nieuwe koers betekende ook: druk op het NAS
om alle kleine, niet levensvatbaar geachte federaties op te heffen
en de leden over te hevelen naar het NVV. Dat betrof in eerste

instantie een hele reeks lilliput-bonden met soms maar enkele
tientallen leden. Van betekenis waren eigenlijk alleen de NAS-
organisaties onder de transportarbeiders, bouwvakarbeiders en
gemeentewerklieden.
Binnen het NAS werd die druk uitgeoefend door de aldaar werk-
zame partij-getrouwe communisten, tegen wie Sneevliet zich had
verbonden met de kern van de NAS-bestuurders en syndicalis-
tische kaders.l56 In november kwam het voor de laatste keer tot
een vergelijk tussen CPH en NAS. Zeven maanden eerder had de

RVI het NAS nog gesteund in zijn verzet tegen voorstellen om de

Transport Federatie van het NAS te doen overgaan naar het
NVV. Maar dat kon niet van lange duur zijn. Al in juni-juli van
dat jaar bleek het RVI alle relatieve zelfstandigheid verloren te
hebben,lsT en in december nam de vakverenigings-commissie van
het EKKI (niet de RVI!) een voor de CPH bestemde resolutie aan

ter liquidatie van de kleine NAS-federaties. Op 14 mei 1927 gin-
gen Komintern en RVI tot de aanval over.1s8 Aanleiding was het
.feit, dat het NAS bij de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen
met een afzonderlijke lijst-Kitsz was uitgekomen, een soort her-
haling van het RAC-initiatief. In een open brief van 30 mei gaf
het RVI de NAS-leden opdracht een discussie te beginnen over het
overbrengen van de kleine federaties naar de moderne en neutrale
bonden. In een vergadering van de NAS-leiding met de federatie-
besturen en de plaatselijke Arbeidssecretariaten werd op 19 juni
1927 deze inmenging van de hand gewezen. Per referendum werd
dit besluit, dat tevens de definitieve terugtrekking van de vertegen-
woordiger bij de RVI betekende, bevestigd.

66

onder fel verzet van een kleine cPH-getrouwe minderheid in het

NAS, die haar oppositie bleef voortzetten, voltrok zich zo in de

loop van 1927 dã breuk van het NAS met de RVI en de Kom'

intern. Dat was geen geringe stap voor Sneevliet, die zo lang en zo

energiek had geprobeerd alle mogelijkheden binnen de commu-

nistische wereldbeweging uit te putten'

Sindsca.lg23sympathiseerdehijalmetTrotzkiendeoppositie
in de Russische partij, dle in 1927 grotendeels werd uitgescha-

keld.l5e Hij was beslist niet onkundig van en hield ook contact met

de communistische opposities in West-Europa' maar tot aan de

breuk solidariseer<le hij zich niet openlijk met deze beweging' Het

blad Klassenstrijd (vrucht van het compromis tussen NAS en

CPH van 1925) dat het CPH-element steeds verder uitschakelde'

sinds eind !927 een volledige NAS-aangelegenheid was geworden

en in 1930 werd opgevolgd door De Nieuwe W"g'* nam sinds

begin 1928 een duidelijke houding aaÍl, o'-a' door publicatie van
,Dãcumenten van de Russische oppositie', bewerkte delen van het

platform der verenigde oppositie, in 1927 samengesteld door

irotzki en Zinowjew en later ook in het Engels gepubliceerd

* Klassenstijd werd sinds zijn oprichting door het NAS gefinancierd en

stond onder een gemengde cPH/NAS-redactie: Kitsz, sneevliet, Roland

Holst, De Leeuw en Postma. omdat het cPH-bestuur in de pefsoon van

De Iæeuw sterk in de minderheid was, werd het blad steeds zelfstandiger,

vooral toen De Læeuw eind 1926 als redactie-secretaris werd vervangen

door H. Roland Holst. Eind 1927 weigerde de redactie bovendien verdere

samenwerking met De Leeuw, die vervolgens verdween. Mede in het

kader van dJvoorbereidingen voor een nieuwe partij, waarbij samen-

werking met stenhuis werd gezocht, kwam eind 1928 een fusie tot stand

tussen k/øsse nstríjd en Stenhuis' maandblad De Vlam. Daaruit kwam

De Nieuwe Weg voort onder redactie van Bouwman, Kitsz, De Lange'

Roland Holst en verhoef. ook dit tijdschrift werd financieel gesteund

door het NAS.
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onder de titel 'The Real Situation in Russia'. Vanaf het derde
nummer van 1928 publiceerde Klassenstrijd een tijd lang adressen
van oppositionele communistische organen in het buitenland, en

vanaf 1929 tot praktisch de oorlog aan toe werd in de bladen van
de Sneevliet-beweging een groot aantal artikelen van Trotzki
opgenomen. Ook Henriëtte Roland Holst had vanaf het begin de

ontwikkelingen in Rusland met bezorgdheid gevolgd, getuige haar
artikelenserie'Wat gebeurt er in Sowjet-Rusland', die eveneens in
K I a s s en strij d verscheen. 160

De ideologische heroriëntering van de Nederlandse linkse socia-
listen buiten de CPH en de SDAP werd in sterke mate door
Trotzki geïnspireerd, d.w.z. vooral Len aanzlen van de grote inter-
nationale vraagstukken, en niet zozeet wat betreft de partij-
vorming buiten Kominternverband, die Trotzki tot 1933 toe bleef
verwerpen, ofschoon hij er sinds zdn verbanning uit de Sowjet-
Unie wél naar streefde, samenhang te brengen in de verspreide,
met hem sympathiserende groepen die buiten de Komintern
waren komen te staan.161 Maar in Nederland kon partijvorming
niet uitblijven. De beslissende factor voor de socialistische her-
groepering bleef het NAS. In de bescheiden ruimte waarin de
oppositionele beweging, met op z'n best enkele honderden
bewuste dragers, opereerde, kon het niet anders of een radicale,
anti-kapitalistische vakorganisatie met nog altijd ruim 14.000
leden (medio 1927)162 moest haar gewicht ook politiek wel zwaar
in de schaal leggen, temeer daar de meest vooraanstaande figuur,
de praktisch onbetwiste politieke leider Sneevliet, voorzitter van
het NAS \ryas en bleef. Er waren bij de voorbereiding van de
nieuwe partij elementen, die het specifiek eigene van de politieke
organisatie en op de noodzaak van onafhankelijkheid ten opzichte
van de vakbeweging beklemtoonden. Maar zij konden dit niet door-
zetten. De voordelen op korte termijn, die onder iets andere om-
standigheden ook Wijnkoop c.s. hadden verleid, gaven in de
praktijk de doorslag. Van de politieke, organisatorische en mate-
riële mogelijkheden, die de gedeeltelijke controle over het NAS-
appataat aan een zeer kleine en zwakke politieke organisatie
gaven, ging steeds weer een grotere kracht uit dan van bepaalde
politieke opvattingen. Zo was de nieuwe organisatie tot op zekere
hoogte gedoemd een soort NAS-partij te worden en bleven pogin-
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gen om aan de zuigkracht van die wetmatigheid te ontsnappen
(1928-1929,1935) telkens steken' Maar dat betekende niet, dat er

een pârtij kwam die de gemiddelde politieke mening van de NAS-

leden weergaf. Slechts een kleine minderheid trad tot de nieuwe

partij toe, velen wilden er niets van weten, terwijl een kleine groep

CPH-leden in het NAS de politieke Sneevliet-bewegingzeer scherp

bestreed. Een min of meet afzonderlijk probleem was het anti-
padementarisme in het NAS, ïvaardoor Sneevliets streven, de

nieuwe partij in L929 al meteen aan de Tweede Kamer-verkie-
zingen te laten deelnemen, op ernstigverzet stuitte, overigens niet

alleen bij syndicalisten.lô3 [d¿¿¡ het was wél zo, dat de arbeiders-

leden en sympathisanten van de nieuwe partij uit het NAS
kwamen: een sterke stroming in de partij legde zich vast op de lijn
van de revolutionaire vakorganisatie tegenover een oriëntering op

de massavakbeweging, en het was bijna onmogelijk om binnen de

Sneevlietbeweging met enig succes een alternatieve politiek te

ontwikkelen.

Overigens kwam het niet onmiddellijk tot de vorming van die

nieuwe partij. Door de intense concentratie op de fractiestrijd in
de communistische beweging waren Sneevliet en zijn kring er nog

niet direct op voorbereid. Maar de eigen politieke aanhang moest

organisatorisch snel worden opgevangen. In 1927 kwam te Rotter-
dam de eerste van een reeks plaatselijke Revolutionair Socialis-
tische Comité's tot stand, die het jaar daarop (april 1928) het lan-

delijk Revolutionair Socialistisch Verbond vormden met het blad
Solidariteit als orgaan. Het eerste nummer van dat blad stond

onder redactie van Jelle Boersma (Jacques Engels), Bouma en Van
Setten. A.an het tweede nummer werkten o.a. Bouwman, Dolle'
man, Kitsz en Sneevliet mee.

Bij de directe voorbereidingen voor de nieuwe Revolutionair
Socialistische Partij (RSP) trad Sneevliet niet meteen formeel als

de centrale figuur naar voren. Eerst werd geprobeerd Roel Sten-

huis, die als NVV-voorzitter in de zomer van 1928 vanwege zijn
radicale denkbeelden sterk in het isolement was geraakt en voor al

zijn l{VV-functies moest bedanken, als voorzitter te krijgen,
kennelijk ook om een tegenwicht te vormen tegen de NAS'tendens
(met name tegen het anti-parlementarisme) en om een doorbraak

69

i



r€

:

i

I

:

:.

I'

i

I

I

f

I
It
I

mogelijk te maken naar het NVV en de linkse oppositie binnen de

sociaaldemocratie.l6a Oorspronkelijk zou Stenhuis samen met
Roland Holst ook met de uitvoerende redactie van De Nieuwe
Weg worden belast, maar te elfder ure trok hij zich terug, en toen
werd Sneevliet belast met de leiding van de RSP, die op 2 en 3

februari in Amsterdam werd opgericht. I{et bestuur werd o.a. ge-

vormd door Sneevliet, Molenkamp, Blaauw, Bouwman, Lang-
kemper, Menist, Dolleman en Bosman. Ruim twee nraanden later
w er d S oli da rit e it omgezet in D e B aan b re ker ; op 27 april 1929 v er -

scheen het eerste nummer onder redactie van Boersma, Bouwman
en Sneevliet.
Mede voortgekomen uit de sfeer van de anti-bureaucratische,
linkse oppositie in de communistische wereldbeweging, baseerde
de partij zich in grote lijnen op de principes van de bolsjewiki en

de eerste jaren van de Komintern onder Lenin en Trotzki. Ook al
werden de leninistische principes niet zeer strak doorgevoerd, toch
maakte dit het zeer moeilijk aansluiting te vinden bij het zgn.

Parijse Bureau van Angelica Balabanoi een samenbundeling van
links-socialistische stromingen, voornamelijk vooftgekomen uit
de sociaaldemocratie, en na het verdwijnen van de 'Twee-en-een-

halfde'Internationale vrijwel de eerste poging tot internationale
concentratie van socialistische krachten buiten de Tweede en

Derde Internationale. De eerste initiatieven daartoe dateerden
waarschijnlijk van 1928. De RSP werd weliswaar voor de eerste
conferentie in Hamburg uitgenodigd, maar alleen J. Engels
woonde zonder mandaat deze conferentie bij.16s

Sneevliet kon niet met de RSP volledig de lijn aanvaarden van
Trotzki's links-communistische oppositie van bolsjewiki-leninis-
ten, waar hij zich het meest verwant mee voelde.166 Dat kon zeker
niet zolang Trotzki van mening was dat er geen nieuwe partijen
moesten vsorden opgericht, omdat men zich moest richten op de

hervorming van de communistische wereldbeweging van binnen-
uit. Een ander verschil van meer blijvende aard was natuurlijk de

vakbondscontroverse. Trotzki wees Sneevliets nauwe binding met
het NAS af als sectarisch, en had bovendien bezwaren, omdat dit
zijn politieke opstelling ernstig beïnvloedde. Voorts had Trotzki
meer dan Sneevliet behoefte zich af te zetten tegen stromingen die

hij als niet-revolutionair en centristisch* beschouwde, met name
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de bovengenoemde links-socialistische stromingen. Maar dit zou

pas later, vooral in het kader van de voorbereidingen voor een

nieuwe, door verschillende linkse organisaties noodzakelijk

geachte Vierde Internationale tot ernstige tegenstellingen en uit-
eindelijk tot een breuk leiden. Daarbij was vooral van belang, dat

de trotzkistische beweging na 1933 overging tot een verscherpte

bestrijding van het centrisme, belichaamd vooral in organisaties

als de Independent Labour Party, de Sozialistische Arbeiter
Partei, de Noorse Arbeiders Partij en de Spaanse POUM. Maar
voorlopig stond Sneevliet vooral op internationaal terrein nog zeer

dicht bij Trotzki.

Hoewel de RSP bij de Tweede Kamer-verkiezingen van 3 juli 1929

slechts een zeet bescheiden resultaat behaalde Q1368 stemmen

tegenover 37.622 van de CPH en 29'860 van de Wijnkoop-

groep),16t was Sneevliet de eerste jarcn zeer optimistisch over de

iroeimogelijkheden van de beweging. De eerste naoorlogse crisis

ias al .nt"i. jaren overwonnen en sinds 1927 vertoonde de hele

Nederlandse arbeidersbeweging weer een opgaande lijn die zich

voortzette tot in de jaren van de grote crisis van'29' Het NAS pro-

fiteerde van deze gunstige conjunctuur veel minder dan de grote

vakcentrales , ^air 
liep toch geleidelijk op van 13'527 leden op I

januari 1924 tot 22.500 op 1 januari 1933'168 Maar in de zomer

t*urn het verbod voor rijksambtenaren o'a' om lid te zijn van de

NAS-federatie voor overheidspersoneel, en begin 1934 werd dit

verbod uitgebreid tot het gemeentepers-oneel. 16e Dat accentueerde

voor het N=RS ¿e ne"rgaande lijn van de hele arbeidersbeweging:

* De term 'centrisme' kwam op tijdens de eerste wereldoorlog en werd

door Lenin en de bolsjewiki gebruikt voor die stromingen in de arbeiders-

beweging, die zich opstelden tussen de uitgesproken reformisten (de

meerderheid van de Tweede Internationale) en de revolutionaire bewe-

ging in, en met name voor de positie van Karl Kautsky als leider van het

marxistische centrum in Duitsland. Deze stroming moest des te krach-

tiger worden bestreden omdat zij met haar Iinks aandoende fraseologie

als nog gevaarlijker dan het pure opportunisme werd beschouwd. Later
werd deze term door marxisten gebruikt voor alle stromingen die tussen

het reformisme van de sociaaldemocratie en de revolutionaire beweging

in lagen.
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op 1 januari 1934 19.762leden, op 1 januari 1936 11.974, op I
januari 1939 10.650, d.w.z. tenslotte nog geen l,4Vo van het totale
aantal georganiseerden.
De oude groep NAS*ommunisten, die de kern van de RSp uit-
maakten, bleef daarbij maar een kleine minderheid in de nog
steeds vrd sterk syndicalistisch georiënteerde vakcentrale. De RSp
kwam nooit boven de 1000 leden uit en bleef aanzienlijk kleiner
dan de CPH.* Een hoogtepunt kwam in 1933 met Sneevliets ver-
kiezing in de Tweede Kamer tijdens zijn gevangenschap in ver-
band met de sterk aansprekende 'Zeven Provinciën'-agitatie. Het
stemmental van de RSP steeg toen ver uit boven dat van de veel
grotere Onaftrankelijk Socialistische Partij (OSP), de in 1932 uit
de SDAP getreden oppositie: 48.405 tegenover 27.476.170

Met de ondergang van de arbeidersbeweging in Duitsland en het
dieptepunt van de crisis in 1933-1934 kwam de omslag. De lang-
durige crisis-misère voor de arbeidersklasse, het steeds conserva-
tievere, steeds minder tolerante politieke klimaat en de buiten-
gewoon scherpe strijd van de verschillende arbeiderspartijen
onderling, met name van de CPH tegen de RSp, troffen de kleine
en kwetsbare revolutionaire beweging onder leiding van Sneevliet
het meest. Zij miste de stabiliteit van een massabeweging als het
SDAP/NVV-complex dat ook verankerd was in vele parlemen-
taire en andere officiële lichamen. Zij korr ook niet opereren in de
beschermende schaduw van een Sowjet-Unie, met het prestige dat
dit met zich meebracht.'In de loop van de jaren '30 werd het hele
Sneevliet-conglomeraat met bijbehorende nevenorganisaties,
organen en actiecomité's (zoals de NAS-vrouwenbond, de Revolu-
tionaire Jeugdbond, het Proletarisch Steunfonds en het Comité
Rood Spanje) steeds meer op zichzelf teruggeworpen en in de
positie gebracht van een klein trastion in staat van beleg.
l{atuudijk werden er pogingen gedaan dit isolement te door-
breken. Tegenover de linkse opponenten in de SDAP,l7r die hij
* Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 1929 behaalde de RSp
21.659 stemmen tegenover de CPH 76.887 (IIet volk, 244-lg3l, p. l), en
ondanks het succes van de Tweede Kamerverkiezingen van 1933 bleef
men ook toen ver onder de CPH: 48.¿CI5 tegenover 119.236. (Voor vn;,-
heíd" p.106; De Jonge, L[et communísnne, p. 54)
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gaatne'linkervleugelaars' noemde, had Sneevliet een ambivalente
houding. Op het paascongres van 1928 liet het SDAP'bestuur een

resolutie aannemen tegen het lidmaatschap van organisaties als

de Internationale Rode Hulp, de Eenheidsgroepen van Fimmen

en Schmidt, de Liga tegen het Imperialisme en andere als 'plane-

ten der Derde Internationale'aangeduide organisaties. Aan het

eind van datjaar, in oktober, deed zich daarop onder leiding van

P.J. Schmidt een zekere hergroepering van oppositionele ele-

menten voor rond het weekblad De Socialisl met als eindredac-

teuren Fimmen, Schmidt, Van der Goes en De Kadt' die met een

aantal BKSP-ers tot de SDAP was toegetreden. Ondanks het

streven van het partijbestuur om de groeiende oppositie te beteu-

gelen _- o.a. door een verbod van afzonderlijke niet-geautori'
seerde resoluties en congressen - wist een deel zich te hand-

haven. Op het congres van april 1930 werd Schmidt in het partij-
bestuur gekozen. Na een compromis tussen het partijbestuur en

een deel van de oppositie werd in oktober l93l De Sociqql-Demo'
craøt u\tgegeven onder controle van het partijbestuur, een blad
dat De Social¿sr bedoelde te vervangen' Dat was dus een soort her-

haling van het voor de scheuring van 1909 opgerichte otgaan Het
Weekblad Deze formule bleek onbevredigend. Op 1 januari 1932

verscheen naast De Sociqlist, die door een minderheid van de

oppositie was voortgezet, een nieuw oppositieblad De Fqkkel.
Deze daad was voor het partijbestuur de laatste druppel; een

scheuring was onvermijdelijk. Nog tijdens het paascongres van de

SDAP in 1932, waarop de oppositie zich afscheidde,lT2 werd de

Onafhankelijke Socialistische Partij opgericht, die al direct een

opmerkelijk aantal leden van buiten de SDAP trok.
Sneevliets weerzin tegen het reformisme van de sociaaldemocratie

was zo groot, dat hij zich bijna niet voor kon stellen dat werkelijke
revolutionairen lid van de SDAP konden zijn en illusies konden

koesteren over een mogelijke opstuwing naar links van die partij.
Van de al eerder afzonderlijk georganiseerde links-socialistische
('centristische') beweging in het buitenland, zoals bv. cle Indepen-

dent Labour Party (ILP) en de in 1931 opgerichte Sozialistisctre

Arbeiter Partei Deutschlands (in de wandeling SAP genaamd),l73

had hij evenals Trotzki geen hoge dunk. Daarbij kwam dat de

linkervleugel van de sociaaldemocratie sterk op de massavakbe-
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weging georiënteerd was, en de SDAP-oppositie had weinig
sympathie voor het kleine, als sectarisch beschouwde NAS.

Niettemin moest Sneevliet tegenovet deze niet onaanzienlijke

stroming, waarin soms standpunten werden verdedigd die met die

van de RSP verwant waren, een serieuze, constructieve positie

proberen te. bepalen. Tijdens het Haarlemse SDAP-congres van

maaft 1932, waarop de scheuring plaats vond, verscheen er in De

Baanbreker een 'Open brief aan de sociaal-democratisehe arbei-

ders'met een oproep om de gelederen van de RSP te komen ver-

sterken.lTa Daar was geen animo voor. Ook bij de oprichting van

de OSP op 28 maart bleef men zich als linkervleugel van de

sociaaldemocratische massabeweging beschouwen en stond men

zeer sceptisch tegenover Sneevliets beweging,lTs die ook nog be-

duidend kleiner was dan de OSP' Maar de beide organisaties'

waartegenover zowel de leiding van de SDAP en het NVV als de

leiding van de CPH een zeer vijandige houding innamen, hadden

ondanks alle onderlinge wantrouwen te veel aanrakingspunten

om elkaar te kunnen negeren.

Sneevliet en de RSP namen twee maanden later het initiatief tot
de vorming van een Revolutionair Eenheidsfront tegen fascisme

en oorlog. Daartoe werden uitgenodigd: de OSP (die daarop alleen

in wilde gaan als ook SDAP en NVV werden gevraagd), het NAS'

de Internationale Anti-Militaristische Vereniging, het Neder-

landsch Synclicalistisch Vakverbond, het blad De Bevtijding
(waarin naast {iguren als A.R. de Jong en A. Storm vooral de

bekende anti-militarist en anarchist Bart de Ligt op de voorgrond
trad), het Socialistisch Jeugdverbond (SJV, jeugdorganisatie van
de OSP), de Revolutionaire Jeugdbond (RJB, jeugdorganisatie van
het NAS) en de Perhimpoenan Indonesia (PI).176 Na enige strub-
belingen kon eind juni een strijdcomité tegen fascisme en oorlogs-
gevaar (Antifo) worden opgericht. Ook de OSP deed aanvankelijk
mee. Maar uit bezorgdheid zich van mogelijke massa-invloed af te
snijden door al te nauwe relaties met het RSP/NAS-complex en

onder druk van uitgesproken vijanden van Sneevliet en de RSP als

J. de Kadt, distantieerde de OSP zich op haar kerstcongres van
het Antifo, om er in februari 1933 mee te breken.
Het jaar 1933 bracht een wending. De crisis bereikte in 1933-

1934 een dieptepunt. De RSP en het NAS leverden op alle ge-
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bieden een verwoede strijd tegen de voortdurende verslechteringen

van het levenspeil van dL arteidersklasse' Het was logisch dalzii'

met Sneevliet voorop, het meest spectaculaire verzet tegen loons-

en salarisverlagingen, de neiging tot dienstweigering bij de

marinematro"en, sinds januari 1933 krachtig ondersteunden' De

muiterijopde.ZevenProvinciën'gafsneevliet,dievanoudsver.
trouwdïas met de strijd van de marine'vakbeweging in de Indo-

nesischewateren,infebruariaanleidingtotfelleagitatieensoli
dariteit met de Nederlandse en Indonesische marinemannen van

de ,Nederlandse Potemkin'.177 Dit leverde hem eerst preventieve

hechtenis op en daarna een veroordeling tot 5 maanden gevangen-

schap.* Op fS februari 1933 werd Sneevliet gearresteerd' Zijn

pogingen om de preventieve hechtenis ongedaan te maken hadden

!"ä it.".t. Oe eis van de Officier van Justitie bij de Arrondisse'

äentsrechtbank in Amsterdam was y/zjaar wegens opruiin-g' Het

op 1 3 april 1933 uitgesproken vonnis luidde: vijf maanden' 178

n^.n t.i., geschenk traã ¿e Amsterdamse rechter niet voor de RSP

kunnen bedenken, zeker niet in het verkiezingsjaar 1933' Onder

leuzen als'van de cel naar de kamer' e'd' werd een enorme cam-

fugn" ontt"tend, die Sneevliet royaal in de Kamer bracht' De
'"iii"g was: RSP 49.051 (in 1929: 2lJ66)' CPH 118'507 (in 1929

haddeln CPH en Wijnkoopgroep samen 67 '541)' OSP 27 '142'

SDAPTgg.4Sz,lTsop2ljulikwamSneevlietweervrij'enhetver-
ki"ringrro..es sterkte hem in elk geval zeer in zijn politieke

oriëntãring, met alles wat daaraan vast zat' Dat het RSPcijfer

ruim boveìr het resultaat van de zoveel grotere OSP uitging, zal

ongetwijfeld van invloed zijn geweest op de laatste'

* Sneevliet was overigens niet de eerste en enige RSP-er die in de ge-

vangenis terecht kwam: D. Schilp, A. Menist en verschillende anderen

war-en hem.al voorgegaan. \De Bàanbreker, extra-uitgave, februari 1933,

p.2)
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De fusie met de OSP

Het kritieke crisisjaar 1933 bracht de overwinning van het fascis-

me in Duitsland. Het catastrofale échec van de politiek van de

Tweede en Derde Internationale in Duitsland en de roemloze
ondergang van de Duitse arbeidersbeweging onder leiding van
SPD en KPDI80 brachten de linkse socialisten en linkse commu-
nisten iets dichter bij elkaar. Op initiatief van de Internationale
Arbeitsgemeinschaft (IAG) van links-socialistische partijen, het
zgn. Londense Bureau dat als een voortzetting van het kleinere Pa-
rijse Bureau kan worden beschouwd, bleek het mogelijk, in augus-
tus 1933 afgevaardigden van een 14-tal links-socialistische en op-
positioneel-communistische partijen en groepen uit elf landen in
Parijs bijeen te krijgen. Niet alleen de bekende, van oorsprong
sociaaldemocratische organisaties waren aanwezig, zoals de ILP,
de OSP, de SAP, de t{oorse Arbeiclerspartij (NAP) en de Onafhan-
kelijke Socialistische Partij uit Polen, die samen de kern van het
Londense Bureau uitmaakten, maar ook de Internationale Linkse
Oppositie, ook wel Internationale Kommunistische Liga (IKL)
genaamd, was vertegenwoordigd. Deze groep was tot een zelfstan-
dige organisatie omgevormd sinds Trotzki, nadat het EKKI het
beleid van de KPD had goedgekeurd, zün geloof aan de mogelijk-
heid van hervorming van de Komintern definitief had verloren.
Van eenheid kon op de Parijse conferentie van 1933 overigens
geen sprake zijn. Met tien tegen vier stemmen werd een principe-
uitspraak gedaan voor een wereldcongres van alle arbeidersorga-
nisaties die de revolutionaire strijd als basis voor het verwerven
van de macht aanvaardden. Hiertegenover diende het Secretariaat
van de IKL een resolutie in tegen het reformisme van de Tweede

Internationale, tegen het bureaucratisch centrisme van de Derde
Internationale, voor de verdediging van de Sowjet-Unie en voor
een nieuwe revolutionaire Internationale. Deze resolutie werd
slechts ondertekend door het IKL, de RSP, de OSF en de SAP.181

Deze zgn. Verklaring van Vier bleek niet het uitgangspunt te
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kunnen zijn voor de ontwikkeling van een Vierde Internationale.

De SAP en de OSP, die ook de meerclerheidsresolutie onderteken-

den, wensten tevens nauw verbonden te zijn met de grotere links-

socialistische partijen ILP en NAP, die de kern van het IAG-

bureau vormden: een zaak vvaarover Sneevliet weinig te spreken

was. Hoewel de SAP geleidelijk verder af kwam te staan van de

Verklaring van Vier,182 leek dit platform toch een grondslag te

kunnen zijn voor een nadere samenwerking tussen RSP en OSP in

Nederland. De al in juni door de RSP gedane nieuwe poging tot
een eenheidsfront op bredere basis dan het Antifo-Comitêl83 kon

nà Parijs concrete vorm krijgen. Begin oktober besloten de bestu-

ren van OSP, RSP, NAS, RJB, SJV en NAS-Vrouwenbond een

Comitê van Verweer tegen reactie, fascisme en oorlog op te rich-

ten.18a Dit zou een stap moeten zijn op weg naar fusie, waarvoor

Sneevliet in het september-nummer van De Nieuwe Weg

pleitte.185 Tussen september en november 1933 leek een samen'

smelting van RSP en OSP zeer nabij, maar eind 1933 trad er weer

een verwijdering in. De voornaamste oorzaken waren de chro-

nische vakbondstegenstelling, de OSP-relaties met de brede inter-

nationale linkervleugel van de sociaaldemocratie waarvan enkele

partijen zeer weinig voor samenwerking met 'trotzkisten' voelden,

de huivering van de kleine RSP om zonder grondige politieke

voorbereiding te worden overspoeld door de OSP en de angst van

de OSP om politiek overspoeld te raken door de strakker opge-

zette RSP. Bovendien was de OSP zeer weinig te spreken over het

feit, dat de RSP voor het gezamenlijk te bepalen dagelijks bestuur

niet Sneevliet naar voren schoof, maar figuren die naar de mening

van de OSP van het tweede plan waren'

De tweede conferentie van de 'Vier', die op 30 december 1933

plaats vond, kon zo natuurlijk geen groot succes worden.186 De

periodiek oplaaiende anti-Sneevliet en anti-RSP gevoelens en het

afspringen van de fusie waren zeker ook ten dele het gevolg van de

druk op de OSP die werd uitgeoefend door de SAP' met name door

de stroming die uit de Duitse Kommunistische Partei Opposition
(KPO) van Brandler en Thalheimer in 1932 tot de SAP was toege-

treden,* de verwijdering ten opzichte van de Verklaring van Vier

* De Duitse KPO was een exponent van het 'rechts-communisme', dat
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bevorderde en later sterk naar een volksfront-oriëntering drong.18z

Sneevliet koerste daarop naar nadere aansluiting bij het links-com-
munistische IKL, zonder de OSP die tegen 1934 het secretariaat
van het Londens (nu Amsterdam) Bureau op zich nam.188 Op het
congres van maart-april 1934 besloot de RSP tot de voorbereiding
van de nieuwe Internationale bij te dragen door zich zonder meer
als Nederlandse sectie bij het IKL aan te sluiten.lse De wegen liepen

dus weer voor enige tijd uiteen, De tegenstellingen waren te groot
om door politieke discussies te worden opgelost. Het verslechteren-
de politieke klimaat na de tijdelij ke opleving van de arbeidersbewe-
ging tot 1933, de toenemende druk van de kant van de Sowjet-

Unie en de partijen van de Derde Internationale drongen de rela-

tief zwakke stromingen van uiterst links tot nadere aaneenslui-
ting, maar bevorderde tegelijk een voortgaande politieke diffe-
rentiatie en een verscherping van de tegenstellingen.

De doorbraak uit de impasse in de relatie tussen de Sneevliet-

beweging en de OSP bleek alleen mogelijk door de confrontatie
met de problemen van de verscherpte arbeidersstrijd. De opstand
in de Jordaan tegen de steunverlaging van 1 juli 1934 en de solida-
riteitsacties waar de RSP en het NAS zich volledig voor inzetten,
bracht een ernstige ctisis teweeg in de OSP. Enerzijds werd een

OSP-er neergeschoten en werd voorzitter Schmidt gearresteerd

wegens een artikel in De Fakkel; aan de andere kant distancieerde
redacteur De Kadt zich in hetzelfde blad van de actieve solidari-
teitsstrijd, de 'knok- en barricadenromantiek', waarvoor de OSP
werd vervolgd.leo
De uiteindelijke aftocht van Jacques de Kadt en Sal Tas, beiden

vooral sterk naar voren kwam als oppositie tegen de 'links-radicale' koers
van de Komintern tijdens de zgn.'derde periode' (1928/29-1934/35). Deze
periode werd vooral gekenmerkt door de felle bestrijding van de 'sociaal-
fascistische'sociaaldemoctatie en door de tendens tot afscheiding van de
massa-vakbeweging en de vorming van afzonderlijke communistische
vak-organisaties. De 'rechtse'oppositie leidde in een aantal landen tot een
breuk (met name in Duitsland, Tsjecho-slowakije, de Verenigde Staten
en Zweden), waarna in 1930 de Internationale Vereniging van de Kom-
munistische Oppositie (IVKO) werd gesticht. Overigens raakte de IVKO
al na enkele jaren in verval,
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fervente tegenstanders van Sneevliet en de RSP, uit de OSP en het

linkse socialisme in het algemeen en de afrekening met deze

leiders door de OSP op haar congres, deden de verhoudingen

tussen beide partijen opklaren.ler Ín De Baqnbreker werd met

voldoening geconstateerd dat Trotzki in enkele in dit blad ver-

schenen artikelen al veel eerder kritiek had uitgeoefend op het

centrisme van De Kadt. Maar aan beide kanten moesten nog

grote weerstanden overwonnen worden' Met name op vakbonds-

gebied waren van beide zijden concessies nodig voordat een fusie

mogelijk werd. Dit ging voor Sneevliet, voor wie ongelukkigerwijs

de steun aan het NAS vanaf het begin een essentiële toetssteen

voor toenadering was geweest, niet zonder pijn. Maar behalve

tegen de NAS-binding bestonden er in de OSP ook weerstanden

tegen bepaalde als sectarisch en paternalistisch ervaren nei-

gingen, tegen het'trotzkisme'van de RSP en verder tegen de alles'

overheersende positie van Sneevliet, gesteund door zijn trouwe

aanhangerskern.le2 De tegenstellingen werden, zoals al vermeld,

verder aangescherpt door een uitgesproken anti-Sneevliet/RSP

stroming in de OSP, die nauwe relaties onderhield met de Duitse

SAP. Deze groep stelde de band voorop met de grote links-socia'

listische partijen van het Londens/Amsterdams Bureau en de

sociaaldemocratie in het algemeen. Een deel van hen, vooral ge-

kant tegen het NAS en dat niet alleen om revolutionair-socialis-

tische redenen, ging dan ook niet mee met de fusie.le3

De samenwerking werd het eerst geconcretiseerd door de jonge-

ren-organisaties, de SJV en de RJB, die o.a. een gezametrlijk

bulletin uitgaven tegen de 'Uiver-hysterie' en de oorlogsvoorberei-

dingen (21 november 1934) en op de internationale jeugdconfe-

rentie in Laren en Rijssel* meewerkten aan de voorbereiding van
een nieuwe Jeugd Internationale. Op dit congres werd besloten, een

Internationaal Bureau van Revolutionaire Jeugdorganisaties in

* Deelnemers waren o.a. het Duitse SJV, de Noorse AJV en de jeugd-

secties van het IKL en de Communist League of America. Later sloten

zich o.a. ook de jongeren van de Spaanse POUM en de ILP zich aan, De
conferentie begon in Larcn (26 februari 1934), maæ moest vanwege een

politie-inval en de arrestatie van vier leden van de Duitse SJV in Rijssel
worden voortgezet. De Duitsers werden uitgeleverd aan de Gestapo.
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het leven te roepen met de zetel in Stockholm. De meest op de
voorgrond tredende figuur van dit Bureau was Willy Brandt van
de Duitse SJV (eugdorganisatie van de SAP).1s4

In deze periode toonde ook de CPH belangstelling voor samen-
werking. In juli 1934 stuurde zij daartoe uitnodigingen naar de

OSP, het NAS en de SDAP om tot een gemeenschappelijk optre-
den tegen oorlog en fascisme te komen. De RSP werd er uitdruk-
kelijk buiten gehouden. De door de CPH gestelde voorwaarde voor
een eenheidsfront: 'steun aan de vredes-politiek der Sowjet-Unie',
was voor de RSP onaanvaardbaar, en de vervolging van oppositio-
nelen in de Sowjet-Unie, vooral sinds de moord op Kirow, droeg
ertoe bij dat de verhouding tussen RSP en CPH nog verder ver-
slechterde. Wèl kwam het echter tot een openbare debat-verga-
dering over 'Eenheidsfront en vredespolitiek der Sowjet-Unie',
waar Paul de Groot voor de CPH en Sneevliet voor OSP, RSP en
NAS op 21 december 1934 tegen elkaar in het krijt traden.le5

Pas in januari 1935 bereikten de besturen van OSP en RSP een
compromis. Op het buitengewoon controversiële terrein van de

vakbeweging zou ieder vrij zijn zich in het NVV of in het NAS te
organiseren.reo Het oppositiewerk in het NVV zou in overleg moe-

ten gaan met degenen die in het NAS werkten, terwijl de laatsten
rekening moesten houden met de belangen van de NVV-oppo-
santen. De OSP had haar oorspronkelijke oriëntering op het NVV
stapsgewijze afgezwakt. Het werk van OSPers in het NVV had al
snel een aantal royementen opgeleverd, en dat leidde ertoe dat de
OSP het werken in het NAS als reservemogelijkheid ging aan-
vaarden. Eind 1933, toen de fusie nabij was, werd de vakvereni-
gings-resolutie veranderd: het NAS moest als wezenlijke factor in
de revolutionaire klassenstrijd worden beschouwd, hetgeen
trouwens kort daarop weer werd afgezwakt tot: 'Het NAS kan een
wezenlijke factor in de klassenstrijd worden.'
Internationaal werd de noodzaak van een 'nieuwe revolutionaire
Internationale' ingezien. Dit standpunt werd door Schmidt en
Sneevliet als kleine minderheid verdedigd op de Parijse conferen-
tie van het lAG/Londens Bureau (toen Amsterdams Bureau ge-

heten)* van februari 1935, waar zowel uiterst rechts (de Noorse
Arbeiders Partij op weg terug naar de Tweede Internationale) als
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uiterst links (IKL) afwezig waren.le7 De nieuwe Nederlandse orga'

nisatie zou wel waarnemers blijven sturen naar dergelijke links'
socialistische bijeenkomsten, maar overigens vooral positieve

relaties onderhouden met de trotzkistische IKL, zij het niet als

sectie. Sneevliet had met Trotzki en het IKl-secretariaat de voor-

en nadelen van dit, als tijdelijk bedoelde afstand nemen van de

trotzkistische beweging in engere zin overwogen' maar het grotere

belang van een aanzienldke concentratie van krachten had de

doorslag gegeven. De aard van deze overeenkomst is echter altijd

""n .ontiouersieel punt geweest in de nieuwe organisatie.les

Onder druk van de oppositie spraken Sneevliet en het partlj'
bestuur herhaaldelijk van de gelijkwaardigheid van beide inter-

nationale verhoudingen (tot het Londens Bureau en de IKL), iets

dat later werd herhaald in polemieken met het trotzkistische

Internationale Secretariaat en de aanhangers daarvan. In de ge-

zamenlijke circulaire van de beide partijbesturen van 23 januari

1935 wordt ook wel de indruk van gelijkwaardigheid gewekt.

Maar de voortdurende propaganda voor de Vierde Internationale,

het feit dat Sneevliet op het fusiecongres tevens sprak uit naam

van de IKL en de weinig enthousiaste berichtgeving over het

I¡ndens/Amsterdams Bureau logenstraffen een overeenkornst op

basis van gelij kwaardigheid.
Hoe dan ook: de RSP en de OSP kwamen tot een compromisree en

ook tot een gezamenlijk program, dat de lijnen van de beginsel-

verklaring va n 1932 doortrok :

- noodzaak van revolutionaire strijd voor de verwerving van de

macht en de vestiging van de dictatuur van het proletariaat;

- verwerping van het reformisme van de sociaaldemocratie, bol-

werk van de bezittende klasse;

- verdediging van de Sowjet-Unie als arbeidersstaat, ondanks de

heerschappij van de bureaucratie die de politiek van de Kom-

intern aan haar directe belangen dienstbaar maakte ('socialisme

in één land');

- steun aan de revolutionaire koloniale bevrijdingsbeweging'200

* zoals al eerder vermeld had de osP het secretariaat van het Londens

bureau op zich genomen, met P.J. Schmidt als secretaris (De Baan'

breker, úa-ßlq, p. 3). Een klein half jaar na de fusie met de RSP ver'

huisde het secretariaat weer naar Londen' (DNF, 3'9-1935, p' 3)
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Op 2 en 3 maart 1935 kon het stichtingscongres van de eenheids-
organisatie, de Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij
(RSAP) in Amsterdam plaatsvinden. De OSP-er Schmidt werd
voorzitter, Sneevliet secretaris.z0l Tevens werd met De Nieuwe
Fakkeleennieuw partijorgaan in het leven geroepen.

Breuk met Trotzk¡

Het fusiecnthousiasme nam niet weg, dat de linkse gelederen

sinds de hoogtijdagen van de OSP waren uitgedund' De RSAP

was bij het tegin al een stuk kleiner dan de OSP in 1932' De

RSApielde naãr schatting een 4200 leden, tegen rond 7200 osP-

ersinaugustuslg32.NadefusietussenSJVenRJBop24maaft
1935 telde de nieuwe RSJV ook maar een 500-tal leden, dwz. niet

meef dan waafmee de sJV begon.202 Sneevliets hoge verwach'

tingen omtrent de aantrekkingskracht van de nieuwe concentratie

uooi, d. arbeidersklasse werden verre van bewaarheid' Bij de ver'

kiezingen voor de Provinciale Staten, waar de NSB sterk naar

uor"n i*u* (264'180 stemmen), kreeg de RSAP 51'600 stemmen

tegenI27.603voordeCPHen782'45|voordeSDAP.Nietalleen
hi politieke getij' ook de overige arbeiderspartijen waren de

ns¡,p al bij voorba at zeer slecht gezind.zo3 Het isolement bevor'

derde, dat dL internationale politieke differentiatie binnen 'links'

ook in de RSAP doorwerkte en dat de onopgeloste tegenstellingen

tussen de gematigde ex-osP-ers en de ex-RSPcrs spoedig sterk op

de voorgõnd traden. De oorspronkelijke numerieke vefhou-

dingen tissen oSp en RSp bleken niet in overeenstemming met

de folitieke krachtsverhoudingen, iets dat bij vele oud-OSP-ers

een sterk onbehagen wekte. Een uiterst scherpe aanval van crux
(Trotzki) op de SAP20a en de hernieuwde bevestiging van de prin-

cipes van dè Verklaring van Vier in een Op-en Brief voor de Vierde

Internationale (iuli 1935), samen met de IKL en tegen een minder-

heid van het partijbestuur in,205 versterkte de spanningen in hoge

mate. Dit was met name het geval bij die voormalige OPS-ers, die

zich in wezen veel meer voelden aangetrokken tot de linkse

sociaaldemocraten van het L,ondens/Amsterdams Bureau'

De Open Brief was bedoeld om een duidelijke politieke diffe-

rentiatie op gang te brengen in het hele links-socialistische en

oppositionãel-communistische kamp door aan te dringen op een

dåfinitieve afrekening met de Tweede en Derde Internationale en
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met centristische (rnidden-)posities.

De Open Brief bracht inderdaad een schokeffect teweeg in de

RSAP, waardoor open en latente spanningen verhevigd naar
voren kwamen.
De crisis kwam het eerst tot uitbarsting in de jongerenbeweging.

Internationaal waren de tegenstellingen tussen de links-sociaal-
democratische SAP-jeugd (Willy Brandt) en de trotzkistische IKL-
jongerenorganisaties (Walter Held) in het Stockholmse Jeugd-
bureau zó hoog opgelopen, dat de IKl-jongeren praktisch werden
uitgesloten.206 Parallel daarmee liep de ontwikkeling van de
RSJV. In deze organisatie, die formeel onafhankelijk was van de
RSAP, probeerde de Sneevlietiaan Theo van Driesten de Open
Brief-oriëntatie te doen aanvaarden. Toen dat niet bleek te gaan,
scheidde een voornamelijk uit ex-RJB-ers bestaande minderheid
zich op het RSJV<ongres van 2 en 3 oktober 1935 af met de steun
van de meerderheid van het RSAP-bestuur. Daarop werd de Leni-
nistische Jeugd Garde (LJG) opgericht, die zeer nauw met de
partij verbonden was.2o7

In de RSAP zelf lagen de krachtsverhoudingen iets anders, of-
schoon ook hier de oppositie tegen de Open Brief en de toenade-
ring tot de IKL zeer sterk was, mede op aansporing van de SAP.
Desondanks kreeg Sneevliet op het huishoudelijk congres van
november 1935 een grote meerderheid mee voor het beleid van de
partijbestuursmeerderheid. De houding van de SAP werd veroor-
deeld en de verbindingen met deze partij en het Londens
Bureau/IAG verbroken, hetgeen vanzelfsprekend een nauwere
band met de IKL betekende.2os

Maar een aanzienlijke minderheid, rond 1200 leden, veel meer
dan de stemverhouding op het congres had doen vermoeden, ver-
liet de RSAP om de Bond van Revolutionaire Socialisten (BRS)
op te richten, in nauwe samenwerking met de SAP en het Londens
Bureau. In de BRS traden vooral Molenaar, Masman, Blader-
groen (: H. Bovenkerk) en Frank van der Goes op de voorgrond.
Het eerste nummer van het BRS-orgaan De Socialist verscheen
midden december 1935.
De afscheiding was een zware slag, ofschoon de betekenis van de
fusie niet helemaal ongedaan werd gemaakt. Hoewel beslist heel
wat ex-OSP-ers minstens even overtuigde revolutionairen waren
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als Sneevliet en de geheide oud-RSP-ers, en verschillenden van

hen verantwoordelijke posities innamen, handhaafde de harde,

oude kern van het Sneevliet-conglomeraat (mensen als Bouwman,

Langkemper, Menist, Dolleman, Van Driesten en Bosman) zich

dooide scheuring heen als de voornaamste dragende factor van de

beweging. Om hen heen werd de partijdiscipline nader aangetrok'

ken. be plotselinge verdwijning van de door de stalinistische ont-

wikkeling in de sowjet-unie gedesillusioneefde voorzitter P.J.

Schmidt en het bestuurslid Stien de Zeeuw,2oe beiden vooraan-

staande oud-OSP-ers, en in het algemeen de voortdurende beproe-

vingen van de crisis, de neergang van de beweging en verdere

interne spanningen, bevestigden deze verhoudingen alleen nog

maar.

De scheuring leek de RSAP heel dicht bij de IKL te brengen, wat

ook min of meer de vorm kreeg van een binding als sectie. Maar

ook nu weer, net als in de periode vóór de fusie toen de vakbewe-

gingspolitiek en enkele andere terreinen buiten de internationale

IKldiscipline werden gehouden, werd tegenover de IKL een bij-

zondere positie bedongen, en de sectie-status werd nergens propa-

gandistisch uitgedragen.
Dat alles kon niet verhullen, dat alle oude tegenstellingen onopge-

lost waren gebleven. Ironisch genoeg speelde een nieuwe variant

van de intrede-politiek daarbij een rol' Al medio 1934 werd Snee-

vliet daarmee geconfronteerd, toen de IKL haar Franse sectie

overhaalde tot een politiek van intrede in de socialistische massa-

beweging (de SFIO) in verband met de grote aantrekkingskracht

die er van de eenheidsfrontbeweging van sociaaldemocratie en

communistische partij (SFIO en PCF) uitging' Deze wending

werd aangenomen op een conferentie van de Franse sectie op 24

augustus 1934 en bevestigd op een plenum van de internationale
leiding (oktober 1934).210 H.et zal niet in de laatste plaats deze

kwestie zijn geweest die Sneevliet die maand naar Parijs deed gaan

om een bezoek aan Trotzki te brengen. In een vertrouwelijk
rondschrijven van 13 september 1934 aan de leden van het partlj-
bestuur drukte Sneevliet zijn ernstige bezorgdheid uit over de

intrede-politiek. Hij heeft dat waarschijnlijk ondergaan als een

aanslag op de autonomie van de revolutionaire partij, en met
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name op die van het Sneevlietconglomeraat, dat op deze manier
totaal op de helling zou worden gezet. Deze tactische wending, die
later ook door andere secties werd doorgevoerd, en het buiten_
gewoon ernstige verzet in de RSAP tegen de lijn van de Open Brief
waren op zichzelf al voldoende om Sneevliet huiverig te maken
voor een volledige onderwerping van de RSAP aan de IKl-disci-
pline, temeer daar de aantrekkingskracht van de Verklaring van
Vier en de Open Brief hem zeer teleurstelde.
Naarmate het isolement van de 'revolutionaire marxisten' en de
groeiende kracht van de volksfrontbeweging sinds 1935 duide_
lijker werd, naarmate ook Trotzki met de IKL sterker aanstuurde
op consolidatie van de beweging voor de vierde Internationale in
leninistische democratischcentralistische zin, moesten de tegen-
stellingen tussen Trotzki en Sneevliet zich toespitsen. Dat de IKL
geheel trotzkistisch werd en opging in het Centrum voor de Vierde
Internationale tijdens de eerste internationale conferentie in
Genève (uli 1936), die de voorbereidingen voor de nieuwe Inter-
nationale moest concretiseren, achtte Sneevliet prematuur.21l Hij
wilde het voorbereidingsproces nog open houden. Het feit d¿t na
een kritiek van Trotzki op het centrisme van de RSAP de ,Hol_

landse kwestie' (dwz. vooral het probleem van de relatie NAS_
RSAP) op de agenda was geplaatst, was voor hem volstrekt
onaanvaardbaar.
In de loop van 1936 schoof Sneevliet de concrete voorbereiding
voor een spoedige realisering van de Vierde Internationale vanuit
de IKL naar de achtergrond en accentueerde hij autonomie van de
RSAP binnen het verderliggende perspectief van een Vierde Inter-
nationale als produkt van een proces van grootscheepse revolu-
tionaire arbeidersstrijd. In deze Internationale zou in elk geval
plaats moeten zijn voor tastbare organisaties met een reële basis
in de arbeidersklasse zoals de RSAP, de Spaanse pOUM en de
American Workers Party, ook al voldeden die niet aan alle nor-
men van Trotzki. Op een grote conferentie tegen oorlog en
fascisme, georganiseerd door het Londens Bureau in Brussel
(oktober 1936), waar ook de POUM vertegenwoordigd was, was de
RSAP eveneens aanwezig, hetgeen haar ernstig verweten werd
door Trotzki en het Internationale Secretariaat van het Cen-
trum voor de Vierde Internationale. zl2
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Met vele socialisten binnen en buiten de RSAP begon Sneevliet

door de bureaucratische en stalinistische ontwikkeling van de

Russische binnen- en buitenlandse politiek en door de vervolging

van Russische revolutionairen te twijfelen aan de plicht, de eens

zo bewonderde Sowjet-staat onvoorwaardelijk tegen alle bedrei'

gingen van buitenaf te verdedigen. In de loop van de jaren

t937-1940 kwam de zorg en twijfel in de RSAP tot uiting in een

wassende stroom artikelen in De Nieuwe Fakkel, waarin de

kritiek op de Sowjet-Unie steeds scherper werd.

Het probleem van de aard van deze staat werd steeds meer het

centrale punt waarop de wegen van Trotzki en de zijnen en die

van andere politieke stromingen die zich eveneens als erfgenamen

van de Oktober-revolutie beschouwden, uiteen gingen lopen. Een

deel van de RSAP verloor langzamerhand de overtuiging dat de

Sowjet-Unie nog steeds een niet-kapitalistische arbeiders-staat

was, al dan niet in een proces van bureaucratische misvorming.

Tnvet ging Sneevliet toen waarschijnlijk nog niet. Op de laatste

partijconferentie, gehouden op 17 december 1939' werd besloten,

op grond van de contra-revolutionair geachte buitenlandse poli-

tiek van de Sowjet-Unie (dit sloeg vooral op het pact met het

'fascistisch-imperialistische' Duitsland en de aanval op Finland)

de passage over de Sowjet'Unie in de beginselverklaring op het

eerstvolgende congres te wijzigen en in afirachting daarvan de

verplichting tot verdediging van de Sowjet-Unie buiten werking te

stellen. De internationale commissie moest een nieuwe formu-

lering voorbereiden. Een nieuwe maatschappelijke karakterise-

ring van de Sowjet-Unie werd uitgesteld.2r3 Dit was een compro-

mis, dat mede door toedoen van Sneevliet werd bereikt. Het pro-

bleem werd formeel in de ijskast gezet, maat in de praktijk ging

men al heel wat stappen verder. Zo werd er in de loop van 1939-

1940 al over het 'imperialisme'van de Sowjet-Unie geschreven.

Twee jaar eerder was het al tot een breuk tussen Sneevliet en

Trotzki gekomen over de rol van de links'socialistische POUM*

x De Partido Obrero d'Unificaciôn Marxista (POUM) kwam in 1934

voort uit een fusie tussen de linkse oppositie van Andrès Nìn en Juan
Andrade, die uit de communistische partij was getreden en in 1931 de

87



in Catalonië, I936-t937. De Spaanse revolutie vormde voor de
hele linkervleugel van de internationale arbeidersbeweging een uit-
daging en een beproeving, die de tegenstellingen tot het uiterste
toespitste. Tot medio 1936 girrg Sneevliet tot op zekere hoogte nog
aarzelend mee met Trotzki's kritiek op de volksfront-oriëntering
van de POUM.214 Na geruime tijd een campagne te hebben ge-
voerd tegen een verkiezingscoalitie met burgerlijke partijen, sloot
de POUM zich in februari 1936 aan bij de verkiezingscoalitie van
het volksfront en stelde haar verkiezingsprogram daarop af. Na de
verkiezingen distancieerde zij zich weer van het volksfront van
socialisten, communisten, syndicalisten en burgerlijke republi-
keinen. In september, eigenlijk al na het hoogtepunt van de revo-
lutie, sloten de anarchisten en de POUM zich aan bij de Cata-
laanse volksfrontregering, die kort na de vorming van het natio-
nale volksfront-kabinet van Largo Caballero tot stand kwam.
Deze regering ging er geleidelijk toe over, de arbeidersraden en
*omité's op te heffen of over te nemen.
Trotzki's scherpe kritiek op de lijn van de POUM werd, wat de
RSAP betreft, alleen overgenomen in het interne bulletin De
Revolutíonaire Socíqlist. Maar met de explosieve ontwikkeling
van de Spaanse arbeidersstrijd sinds juli 1936 raakte Sneevliet zo
onder de indruk van het hele revolutionaire proces, dat hij zonder
veel kritiek tot krachtige ondersteuning van de POUM overging.
Voorzover er al openlijke kritiek op de POUM was geweest, werd
die in elk geval na het uitbreken van de burgeroorlog gestaakt.
Sneevliet probeerde de POUM tegenover Trotzki in bescherming
te nemen en een verzoenende rol te spelen.2l5 Hct feit dat arbei-
dersorganisaties, met name in Barcelona, tussen juli en septem-
trer 1936 een belangrijk deel van de macht in handen hadden, het
feit dat nu eindelijk eens een socialistische partij met een werke-

Izquierda communista in catalonië had opgericht, en het veel grotere
Bloqrre. Obrero y Campesino van Joaquln Mãudn, dat door Oe piotitiet
van de 'derde periode' met de Komintern brak. De pouM werd doãr haar
vijanden als trotzkistisch gebrandmerkt, maar door Trotzki als centris-
tische beweging scherp gekritiseerd. Desondanks was er in de pouM wel
een zekere sympathie voor Trotzki, vooral onder de jongeren, hetgeen tot
uiting kwam in een uitnodiging aan Trotzki om zijn toãvrucht teizoeken
in Catalonië. (Broué-Témime, Revolution,.p. 85 tr; DNF, 25-9-1936, p. 1)
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lijke arbeidersbasis een reële rol speelde in een revolutie deed

actie-man en arbeidersleider Sneevliet over de bezwaren heenstap-
pen die de trotzkisten tegen de volksfront-tendenties van Audrade,

Maurìn en Nìn hadden. Het concrete revolutionaire gebeuren was

hem meer waard dan een politiek gelijk, ook al werd dit revolutio'
naire proces vanaf eind september 1936 steeds meer via volks-

frontcoalities gekanaliseerd binnen het kader van de burgerlijk-
democratische republiek.216 De Spaanse revolutie gaf Sneevliet

ook de hoop dat er van de POUM in Catalonië impulsen uit konden

gaan om een doorbraak te bereiken uit de impasse waarin de voor-

bereidingen voor de nieuwe Internationale verkeerden. Zo stelde de

POUM voor, in Barcelona een internationale conferentie te hou-

den als grondslag om een nieuwe Internationale voor te bereiden,

hetgeen de RSAP van harte toejuichte.2lT Vanuit deze perspectie-

ven kwam Sneevliet ertoe, de steun aan de POUM - zijns inziens

de enige revolutionaire arbeiderspartij van betekenis - tot een

hoeksteen van de RSAP'politiek te maken. Onder zijn inspiratie

ontplooide de RSAP hiertoe een enorme energie. Zonder al te veel

overdrijving kan worden gezegd, dat er weinig arbeiderspartijen

buiten Spanje zijn geweest die zich in verhouding tot hun krachten

dermate voor de Spaanse revolutie hebben ingezet: propagan-

clistisch, politiek en materieel, zowel tijdens de revolutionaire hoog-

tijdagen als gedurende de neergang en de vervolging van de POUM
na 1937.2ï8 De RSAP had'een eigen vertegenwoordiger bij de

POUM in Barcelona; in oktober 1936 ging ook Sneevliet zelf naar

Barcelona waar hij op 16 oktober voor de radio een toespraak hield.

Het enthousiasme om als vrijwilliger in Spanje te gaan vechten was

zo groot - vooral onder de jongeren - dat het partijbestuur op een

bepaald moment de leden verbood dienst te nemen in Spanje. Het

verlies aan kader zou voor de RSAP anders te groot zijn geworden.

Naarmate de POUM meer in de verdrukking raakte en de machts-

organen van de Sowjet-Unie in Spanje samen met de communis-

tische partij steeds meer op haar volledige ondergang aanstuur-

den,2le achtte hij scherpe kritiek des te minder op zijn plaats'

Het keerpunt in de verhoudingtot de IKLviel tijdens en na de inter-
rnationale conferentie van juli 1936 (zie p. 86). Sindsdien koerste
Sneevliet sterker naar identificatie met de POUM, naar verstet'
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king van de autonomie van de RSAP ten opzichte van het Interna-
tionale Secretariaat van het Centrum voor de Vierde Internationa-
le en naar contact met het Londens Bureau, waar immers ook de
POUM bij aangesloten was. De verwijdering tussen Sneevliet en
Trotzki verliep overigens heel geleidehjk. Op het eerste gewone
congres van de RSAP in november 1936 werd afstand genomen van
de intrede-tactiek in Frankrijk, België en de Verenigde Staten, en
het voorstel van de POUM om een internationale conferentie in
Barcelona te houden als voorbereiding voor een nieuwe Internatio-
nale werd toegejuicht. Doorslaggevend was uiteindelijk de oprich-
ting van een at-zonderlijke Spaanse sectie van het Centrum voor de
Vierde Internationale, rond rnaart 1937. Dit laatste was voortge-
vloeid uit de verwijdering van de Spaanse trotzkisten uit de POUM
wegens hun oppositie tegen de officiële partijlijn, die hun inziens de
POUM naar de ondergang had gevoerd.2?0 l:s4aet voor Sneevliet,
die de POUM in haar geheel als een positief element in de
voorbereiding voor een nieuwe Internationale beschouwde, was op
dat moment slechts een onvoorwaardelijke ondersteuning van de
POUM aanvaardbaar tegenover de systematische vervolging en
onderdrukking van de links-socialistische beweging door de
republikeinse regering, de communistische partij en de GPOe. De
oprichting van een Centrum-sectie werd door Sneevliet onder deze
omstandigheden als een aanval in de rug beschouwd. Op een
besloten kaderconferentie van de RSAP in juni 1937 te Beekbergen
werd de Spaanse politiek van Trotzki veroordeeld en de band met
het Internationale Secretariaat van het Centrum voor de Vierde
Internationale verbroken.22l Het is merkwaardig dat dit besluit
niet in de RSAP-pers politiek werd voorbereid en nogal omzichtig
werd beredeneerd. Eén van de belangrijkste argumenten naast de
al genoemde noodzaak tot solidariteit met de POUM was: in dit
stadium van de ontwikkeling van de arbeidersbeweging ontstaan
er voortdurend groepen die zich in de richting van de Vierde Inter-
nationale bewegen; in deze situatie is het noodzakelijk deel te
nemen aan internationale conferenties (m.n. die van het I¡ndens
Bureau) waar de inzichten van de voorstanders van een dergelijke
Internationale kunnen worden verdedigd, en is het tegenwoordige
Centrum voor de Vierde Internationale slechts één van de

krachten die zich daaraan wijden; het Centrum moet derhalve
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ieder bindend element, dat op abnormale en onorganische wijze

tot stand is gekomen, worden ontzegd.

Het oordeel van Trotzki en het Centrum over de RSAP, dat tra de

breuk werd uitgesproken, hield allereerst een buitengewoon

scherpe kritiek in op de koppeling van RSAP- en NAS'leider-

schap, waardoor de partij werd meegetrokken met alle reformis-

tische zwakheden van het NAS dat ten dode gedoemd was, en van

de massa werd geïsoleerd. Voorts werd het ontbreken van een

revolutionair program genoemd en het opportunistische parle-

mentarisme van Sneevliet.

Naast dit alles was er nog een bijzonder tragische factor die de

verdergaande verwijdering tussen Sneevliet en Trotzki
bevorderde. Sneevliet was één der eersten die wantrouwen koester'

de tegen de agent-provocateur van de GPOe Etienne (Mark

Sborowski), die erin geslaagd was de Parijse groep van trotzkisten
te infiltreren en vertrouweling te worden vooral van Trotzki's zoon

læon Sedow. 222 T ü verdediging v an zijnpositie wist Etienne Snee-

vliet te belasteren. Trotzki werd el' aldus toe gebracht om zeer ten

onrechte een vernietigend oordeel over Sneevliet uit te spreken.

Dit was des te pijnlijker omdat Sneevliet door zijn contacten met

de voormalige GPOe-agentlgnaz Reiss, die met het stalinisme ge-

broken had, juist in staat was Trotzki en Leon Sedow te waar-

schuwen tegen bepaalde infiltraties.
Het gevolg van de breuk was een verscherpte oppositie van een

kleine groep trotzkisten in de RSAP tegen Sneevliet en de zijnen,

wat leidde tot het royement van 10 opposanten (o.a. Hofman,
Peeters, de Wilde, Luteraan en Hart) en tot de oprichting van de

Groep van Bolsjewiki'Leninisten (GBL), sectie van het Centrum
voor de Vierde Internationale.2z3 In het eerste nummer van het

GBl-orgaan De Eníge Weg (18 februari 1938) werd een brief van

Trotzki aan de leiding van de RSAP gepubliceerd, die vooral aan

Sneevliet was gericht en o.a. zijn politiek op het gebied van de

vakbeweging, de POUM en de Russische kwestie veroordeelde'

Het feit dat Sneevliet jarenlang de indruk wekte dicht bij Trotzki
te staan, had de trotzkistische beweging in Nederland ervan weer-

houden al veel eerder een 100% sectie op te richten' Onder de
jongeren van de LJG wist zich tot in 1939 een kleine trotzkistische
stroming te handhaven, wat op te maken is uit de politieke lijn
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van het blad De Jonge Leninist. Maar de opposanten werden
geleidelijk teruggedrongen door de trouwe Sneevlietiaan Joop
Flameling, en in augustus 1939 verlieten ook Sal Santen en W. de

Boer de RSAP om zich aan te sluiten bij het GBL. Hun afscheids-
brief vormt de beste samenvatting van de trotzkistische kritiek op
Sneevliets politiek van nauwe vefbondenheid met het NAS.
Het merendeel van degenen die zich als trotzkisten beschouwden
bleef ook tot het einde van de RSAP de idee yan een Vierde Inter-
en het Centrum eens en zagenin elk geval geen heil in een uiterst
kleine, geisoleerde groep als de GBL. De belangrijkste figuur van
deze stroming was wel W. Dolleman, die met zijn kameraden wist
te verhinderen dat het RSAP-standpunt ten opzichte van de

Sowjet-Unie nog verder werd omgebogen.
Sneevliet bleef zich steeds als een aanhanger van het revolutio-
nair-marxistische denken van Lenin en T'.'otzki beschouwen. Hij
bleef ook tot het einde van de RSAP de idee van een Vierde Inter-
nationale in zijn eigen, bredere zin propageren, en ging er zelfs
prat op, deze idee eerder gepropageerd te hebben dan Trotzki
zelf,z2a Maar van realisering kon weinig komen. De RSAP en de

Franse Parti Socialiste Ouvrier et Paysan van Marceau Piveft
(PSOP, voortgekomen uit de linkse oppositie in de

sociaaldemocratie en sinds eind 1938 enige tijd samenwerkend
met de Franse sectie van de Vierde Internationale) namen in
september 1938 het initiatief tot oprichting van het Internatio-
naal Arbeiders Front (IAF) tegen de oorlog, waarbij ook de ILP,
de POUM en de IVKO zich aansloten;2zs het RSAP-congr_es

van september 1938 besloot tot aansluiting bij het IAF als Hol-
landse sectie, maar het losse samenwerkingsverband van dit
heterogene IAF stond wel ver afvan wat Sneevliet als een werke-
lijk revolutionaire Internationale zag en waarnaar hij met grote
energie streefde.

Op 27 april 1939 werd het Londens Bureau op voorstel van de

POUM opgeheven. Na het verdwijnen van de SAP, die zeer
sterke volksfront-tendenties vertoonde, uit het Londens Bureau226

kon vanuit het IAF de liquidatie van het Bureau worden bewerk-
stelligd en een nieuw Revolutionair Marxistisch Centrum worden
gesticht. De POUM, de ILP en de Independent Labor League of
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America (ILLA, tot begin 1939 de Amerikaanse groep van de

IVKO) waren daarvan de voornaamste organisaties. De naam

werd iets later: Centrum van Marxistische Revolutionaire Inter-
nationalisten (CMRI).

Evenals de Duitse KPO werd de RSAP geen lid van het CMRI, dat
eigenlijk nog meer dan het IAF als een soort voortzetting van het
Londens Bureau kan worden beschouwd. Bij de toenmalige poli-
tieke verhoudingen was er binnen de smalle marge van 'links'bui-
ten de Tweede en Derde Internationale, tussen de gematigde

rechtervleugel van het voormalige Londens Bureau (waaraan

sinds begin 1938 ook de 'rechts-communistische' IVKO van

Brandler-Thalheimer-Lovestone meewerkte) en het voormalige

Centrum voor de Vierde Internationale (dat op een conferentie in
Parijs op 3 september 1939 werd omgezet in de Vierde Internatio'
nale)227 niet veel ruimte voor de concretisering van Sneevliets

streven. Onvermijdelijk kwam het IAF, waarbij zich ook de BRS

aansloot, min of meer in het verlengde van het voormalige, zo

scherp door Sneevliet gekritiseerde Londens Bureau te liggen.

Het jaar 1937 was een dieptepunt voor de RSAP. De zeer ernstige

verkiezingsnederlaag, die niemand had verwacht, kwam als een

hevige schok aan: Sneevliet verloor ziin Kamenetel. De RSAP

haalde 32.823 stemmen (in 1933 haalden OSP en RSP er samen

75.881), tegen 137.076 voot de CPN (118'236 in 1933) en 890.880

voor de SDAP (798.632 in 1933).228 Een zekere demoralisatie tast-

te, net als de RSAP, ook het NAS aan. De vele buitenlandse

nederlagen van de arbeidersbeweging (Duitsland, Spanje, Oosten-

rijk), de stalinistische terreur in de Sowjet-Unie, de langdut'ige

werkloosheid, het isolement, en de felle bestrijding van de kant van

de CPN werkten desillusies, apathie en ontpolitisering in de hand.

Daar kwam eind 1938/begin 1939 nog een verzwaarde druk van

cle kant van de overheid bij, die een aantal malen repressief op'

trad.?ze De bijzondere conferentie te Beekbergen van juli 1937

werd vooral bijeengeroepen om het kader een hart onder de riem

te steken en de gelederen nader aaneen te sluiten.z3o Ook op het

derde congres van augustus 1939 moest een verzwakking van het

geloofin de noodzaakvan de partij krachtig worden bestreden. In
het NAS verbreidde zich de tendens om meer afstand te nemen
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van de RSAP en zich in eigen kring terug te trekken, en Sneevliet
moest op de conferentie van 1937 op vele plaatsen tegenwerking
van NAS-leden constateren, geringe 'fideliteit'ten opzichte van de
RSAP en een groot aantal CPN-stemmers onder de NAS-leden.
De toenemende verwijdering tussen NAS en RSAP kwam ook op
het gebied van de pers tot uiting.zrt De Internationale, sinds de

oprichting van de RSAP het formeel-onafhankelijke, theoretische
orgaan van de Sneevliet-beweging, dat mede werd gedragen en
grotendeels werd gefinancierd door het NAS, werd eind 1935 stop-
gezet. Het nieuwe maandblad De Rode October werd direct en
uitsluitend door de RSAP uitgegeven, wat ook samen scheen te
hangen met de financiële problemen van het NAS. In De Nieuwe
Fakkel werd in de laatste jaren voor de oorlog steeds mindet aan-
dacht aan het NAS besteed. Maar wel was er op het NAS-congres
van december 1937 nog een tweederde meerderheid te vinden die
zich voor nauwere samenwerking met de RSAP uitsprak.
Nog eens probeerde Sneevliet het NAS en de NAS-arbeiders uit
hun isolement te halen. Vanuit'zijn, ondanks alles steeds levend
gebleven behoefte de grote massa van het proletariaat te bereiken,
propageerde hd in het NAS comité-vorming in de bedrijven,
samen met anders- en niet-georganiseerde arbeiders. Het verzet
was echter zo groot, dat hij zijn voorstellen op het l'{AS-congres
van december 1937 liet vallen.232

Maar de verzwakking van Sneevliets greep op het NAS had geen

verandering van de vakbondskoers der RSAP ten gevolge. De
koppeling van leidende functies in beide organisaties, bij Sneevliet
en enkele anderen, die zo'n verandering onmogelijk maakte, werd
alleen maar problematischer, terwijl van het werken in het NVV,
waarop de OSP-ers zo hadden gestaan, niets terecht kwam. De

algemene daling van het ledenbestand van de hele vakbeweging
sinds ca. april 1933 kwam in de tweede helft van 1936 tot staan, en
in 1937 volgde een lichte stijging die tot 1940 bleef doorlopen,
zonder dat overigens het hoogtepunt van 828.900 georganiseerden

van l januari 1933 bij benadering werd bereikt. In het NAS zette
de daling zich ook in 1937 voort, zij het in mindere mate. Het
NAS-ledental stabiliseerde zich enigszins in 1939, en in datzelfde
jaar vertoonde ook de RSAP een zekere opleving, wat het duide-
Iijkst tot uitdrukking kwam bij de gemeenteraads-verkiezingen
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van juni 1939, vooral in Rotterdam.233 Dat betekende een wel-

kome stimulans voor Sneevliet om de moeilijke strijd op vele fron-
ten voort tezetten, een strijd tegen de heersende economische en

politieke machten, tegen fascisme en oorlog, tegen het stalinisme,

en tegen koloniale onderdrukking, met name in Indonesië.

De laatste periode voor de oorlog was het vooral de ontwikkeling
in de Sowjet-Unie, die Sneevliet bezig hield. Fel bestreed hij de

binnenlandse bureaucratisering en de buitenlandse politiek waar-

aan de partijen van de Komintern ondergeschikt werden gemaakt:

eerst de volksfront-politiek en het ingtijpen in de Spaanse revolu-

tie, daarna het pact met Ribbentrop, de inval in Polen en ten-

slotte de Finse oorlog.23a Vooral deze laatste ondermijnde Snee-

vliets overtuiging dat de Sowjet-Unie ondanks alles nog een

arbeidersstaat was.
Ook de ondersteuning van de anti-koloniale strijd bleek een con-

stant element in Sneevliets politieke opstelling. Typerend voor

zijn sterke verbondenheid met de nationale bevrijdingsbeweging

in het Oosten was wel het speciaal aan Azië gewijde nummer Yan

De Rode October van april 1940 (tevens het laatste nummer van

dit blad), dwars tegen het politieke klimaat van die tijd in. Op
haar congres van april 1938 liet zelfs de CPN de sinds 1914

gevoerde leuze 'Indië los van Holland' vallen voor een lijn van

'democratie in een met Nederl¿nd verbonden Indonesië'.235 Sinds-

dien was de RSAP de enige politieke arbeidersorganisatie die de

oude leus nog bleefvoeren.
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Oorlogstiid

De Duitse bezetting bracht het einde van de RSAP en het NAS.

Samen met de CPN werd de RSAP in juli 1940 verboden.236 Ook
het NAS werd in dezelfde maand samen met het Nederlandsch

Syndicalistisch Vakverbond ontbonclen' Hoewel Rost Yan

Tonningen op 20 juli 1940 door Rijkscommissaris Seyss Inquart
wercl benoemd tot 'Kommisar für die marxistischen Parteien' be-

moeide hij zich niet met de liquidatie van CPN en RSAP, die

direct van Seyss-Inquart zelf uitging. Op 20 juli 1940 verzegelde

de Sicherheitspolizei de gebouwen en legde beslag op de bezittin-
gen van die partijen; het bevel van Seyss-Inquart om de leden van

deze beide organisaties van alle plaatsen in vertegenwoordigende

lichamen vervallen te verklaren, moest door de 'General-Kommis-
sar für Verwaltung und Justiz'en de secretarissen'generaal (m.n.

Mr. Frederiks van Binnenlandse Zaken) ten uitvoer worden ge-

bracht.
Al in mei werd de jacht op Sneevliet ingezet. Op de 19e werd een

inval in zijn woning gedaan, maar hij was kort tevoren, vlak na de

capitulatie, met moeite uit Brussel teruggekeerd en bij vrienden in
Amsterdam ondergebracht. Het sprak voor hem vanzelf dat de

revolutionair-socialistische beweging in de illegaliteit moest

worden voortgezet. Voorbereidingen daartoe waren al twee jaar

tevoren genomen. Op 19 september 1938, de derde dag van de jaar-

conferentie van 1938, kwam er een beperkte groep bijeen om de

problemen van een eventuele illegaliteit te bespreken. Enkele

vertegenwoordigers van buitenlandse organisaties waren

aanwezig, onder wie P. Frank van de Parti Communiste Interna-
tionaliste en George Vereecken, lid van 'Contre le Courant', een

groep die was afgescheiden van de Belgische sectie van de Vierde

Internationale.z3T Op de laatste conferentie in december 1939

werd als uitwerking van deze voorbereidingen een afzonderlijke
organisatorische structuur voor de illegaliteit opgesteld. Direct na

de capitulatie verdrveen de RSAP uit de legaliteit. Eind juli 1940
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werd onder Sneevliets leiding het Marx-Lenin-Luxemburg-Front
(MLL) opgericht.z38 In de centrale leiding, die rond eind

september haar definitieve vorm kreeg, hadden o'a' naast Snee-

vliet zelf Dolleman en Menist zitting. Eind juli verscheen in ge-

stencilde vorm het eerste Mll-bulletin, en vanaf januari 1941 tot
februari 1942 gafde groep een tweewekelijks orgaan uit onder de

naam Spartacus, een naam waarmee de organisatie zelf ook wel

werd aangeduid. Buiten de oude kern van RSAPcrs traden ook

leden van de SDAP, de BRS en het GBL toe; maar de oude tegen-

stellingen tussen RSAP en GBL \varen nog zo groot, dat de oud

LlG-teider en GBLcr Sa1 Santen niet als nieuw lid werd aan-

vaard.z3e Het Ml,I,-front telde een 400 leden, voornamelijk in

Noord- en Zuid-Holland. Politiek knoopte het front aan bij de

revolutionair-internationalistische traditie van Rosa Luxemburg

en Karl Liebknecht in de Eerste Wereldoorlog en hun propa'

ganda voor de verbroedering van arbeiders en soldaten van alle

ãorlogvoerende landen in de strijd tegen de imperialistische mach-

ten in alle kampen. Beëindiging van de oorlog, bevrijding van alle

bezette landenin de vernietiging van het fascisme zouden alleen

mogelijk zijn met de socialistische overwinning van de arbeiders'

klasse. In de geest van internationalistische verbroedering werden

verschillende manifesten aan de Duitse soldaten gericht. Hierdoor

kreeg de strijd tegen het fascisme een andere dimensie dan bij

andere illegale organisaties.

sneevliets optimistische verwachting, dat er met het verdwijnen

van de oudeìrganisaties der arbeidersbeweging een mogelijkheid

zou ontstaan voor een grootscheepse hergroepering in het

revolutionaire kamp, bleek ongegrond'2ao De oude bindingen

waren te sterk. In de eerste tijd van de bezetting kon nauw wofden

samengewerkt met de links-socialistisch groep De Vonk' een

gro"p ãi" vooral elementen uit de intelligentsia van verschillende

iolitieke herkomst (ook uit de oude Sneevliet-beweging) verenigde

ãn waarin o.a. mensen als E. Wijnkoop, D' Schilp (NAS), J' Last,

H. Roland Holst en G. Mannoury op de voorgrond traden' Maar

toen deze gfoep na het uitbreken van de Duits-Russische oorlog

uitdrukkelijk ãe strijd voor de nationale onafhankelijkheid in

bondgenoolschap met het geallieerde kapitalisme voorop wilde
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zetten om de strijd van het socialisme pas na de oorlog aan de orde
te stellen, werd de band verbroken.2{1
De beweging bleef geïsoleerd en kreeg bovendien intern met
ernstige politieke tegenstellingen te kampen. De trotzkisten, die
in 1938 in de RSAP waren gebleven, waren ook na de scheuring
voortgegaan hun eigen standpunt te verdedigen, afuijkend van
Sneevliets opvattingen omtrent de vakbondspolitiek, de
verdediging van de Sowjet-Unie, de steun aan de POUM en andere
kwesties. Zij deden dat heel wat gematigder en voorzichtiger dan
de GBL in haar blad,De Eníge Weg. Voor actuele informatie over
Trotzki's politieke standpunt waren zij overigens grotendeels op
dat laatste orgaan aangewezen, daat zij geen directe contacten
met de Vierde Internationale onderhielden en de stroom artikelen
v¿n Trotzki, die de RSAP placht te publiceren, geleidelijk op-
droogde. De oorlog beperkte de mogelijkheden tot internationale
communicatie, en er was bijna alleen nog met België contact, m.n.
met de politiek verwante groep rond George Vereecken, die zich
voor de oorlog van de Belgische sectie van de Vierde Internationale
had afgescheiden.zaz
De interne tegenstellingen bleven en werden zelfs scherper. Het
trotzkistische element woog in de kleine illegale organisatie
zwaarder dan in de RSAP, en de oorlog maakte vooral sinds de
Duitse inval in de Sowjet-Unie het principiële probleem van de
verdediging van de Sowjet-Unie opnieuw acuut. Bij het uitbreken
van de Duits-Russische oorlog kon een poging van Sneevliet c.s.
om die verdediging in alle vormen op te geven, achteraf nog onge-
daan worden gemaakt.z43 Het was met name het optreden van
Dolleman, dat de Centrale Leiding haar koers weer deed verande-
ren. Dit was waarschijnlijk de eerste keer dat iemand op een
essentieel punt de directe confrontatie met Sneevliet heeft aange-
durfd. Maar na de dood van Sneevliet en het wegvallen van zijn
samenbundelende kracht kwam het tot een definitieve breuk
tussen de trotzkisten en de overige elementen van de Sneevliet-
beweging, allereerst op dit kritieke, politieke punt.

klassen-eenheid, Brieven aan eenieugdvriend, Brieven øan sociaql-

democraten, Het Kompas (een uitgave van het Matxistisch Jeugd

Comité), manifesten en brochures (o.a. vertaalde Sneevliet de

funiusbrochure vaî Rosa Luxemburg). Mf-I--leden hadden ook

een actief aandeel in de agitatie voor de Februari-staking. zls

Maar de intensievere vervolgingen maakten het werk steeds moei-

lijker. Door verraad en wellicht ook door gebrek aan illegale erva'

ringwas de Sicherheitspolizei in staat, in februari/maafi1942een
groot deel der Centrale Leiding van het Ml-I--front te arresteren.

Op 12 april stierven Sneevliet en zeven andere MLL-ers in Amers'

foort voor het vuurpeloton.24ô Door zijn vroege dood en de zware

tol die de oorlog binnen zijn politieke vriendenkring opeiste, werd

Sneevliets invloed in de Nederlandse socialistische arbeidersbewe-

ging grotendeels teniet gedaan' Na de dood van Sneevliet en het

uiteenvallen van het Ml-I,-front werden twee groepen opgericht,
die geen van beide als de voortzetters van de RSP/RSAP-tradities
en de specifieke Sneevliet-beweging kunnen worden aangemerkt.

Een groep in Rotterdam onder leiding van Stan Poppe nam in de

zomer van 1942 het initiatief om het Ml-l-front formeel voort te

zetten.zat Zij noemde haar blad ook Spartacus en haar organisatie

Revolutionair Socialistische Arbeidersbeweging ìn Nederland, wat

later Kommunistenbond Spartacus zou worden. Naast Poppe

zaten ook andere oud-RSAP-ers in de leiding. De beweging werkte
in 1944 met oud-NAS'leden en anarchisten samen in het blad

Arbeiderseenheid, orgaan voor de kernen in de bedrijven, terwijl
een uitbreiding van die samenwerking tot De Vonk mislukte. Op

den duur kregen de radencommunisten politiek de overhand, en

uit deze bewegíng kwam na de oorlog de radencommunistische
groep Sparlacøs voort.
Iets later, in augustus 1942, wetd door de voorstanders van de

revolutionaireverdedigingvan de Sowjet-Unie - het grote breek'
punt - het Comité van Revolutionaire Marxisten (CRM) opge-

richt met het orgaan De Rode October. In de leiding van het

CRM zaten o.a. Sal Santen, M. Perthus, H.J. Combrink en H.
Drenth. Naast manifesten e.d. gaf het CRM ook het blad Revolu'
tionøireJeugduit. De groep was geen vooltzetting van de GBL, die

al aan het begin van de bezetting door de arrestatie van de belang'
rijkste leiders vrij snel werd uitgeschakeld. De CRM was vooral een
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Het kleine Ml,I,-front ontwikkelde overigens een grote propagan-
distische activiteit.zs Buiten het Bulletin en Spartøcus werden
o.a. uitgegeven: Brieven ter bevordering van de intemationsle
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reactie van een aantal RSAP-trotzkisten op het streven van poppe
om de Sneevliet-beweging voort te zetten. Enkele GBLcrs sloten
zich daarop bij het CRM aan. In 1943 nam het CRM het
principe-besluit tot aansluiting bij de Vierde Internationale, maar
door het ontbreken van voldoende internationaal contact kon van
verwezenlijking van dit besluit niets komen.2{8.
Op het kerstcongres van 1945 werd de CRM omgezet in
R.evolutionair Communistische Partij, Nederlandse sectie van de
Vierde Internationale, en De Rode October heette van nu af aan
De Tribune (1946-1952). Dit was niet alleen een naamsverande-
ring. Waar het CRM nog als een uitloper van de nauw met de
Sneevliet-beweging verbonden trotzkistische stroming kan worden
beschouwd, lagde RCP, produkt ook van het niet alleen in Europa
oplevende revolutionaire marxisme, meer in de historische ont-
wikkelingslijn van de internationale beweging der bolsjewikiJeni-
nisten (trotzkisten).2{e
Ook op vakbondsterrein was er geen continuïteit. Na de liquidatie
van het NAS in juli 1940 sloten een aantal syndicalisten zich aan
bij de links-socialistische groep rond het illegale blad, De Vonk,
dat na de oodog zou worden voortgezet als De Wqm. Ook wafen
er syndicalistische elementen betrokken bij het op de bedrijven
gerichte blad Arbeiderseenheid (1944), waar De Vonk even mee
samenwerkte.250

Na de oorlog werd er geen nieuwe syndicalistische vakcentrale
opgericht, noch in de lijn van het NAS, noch in die van de NSV.
Het feit dat het NVV bij velen in diskrediet was geraakt en het
enthousiasme voor de idee van de eenheidsvakbeweging in brede
linkse kring en ook daarbuiten, deed de syndicalisten besluiten tot
aansluiting bij de in 1945 opgerichte Eenheids Vak Centrale
(EVC), die sinds 1944 was voorbereid door de illegale CPN en on-
danks de heroprichting van de oude vakcentrales een grote aan-
trekkingskracht uitoefende. Praktisch de hele linkervleugel van
de naoorlogse arbeidersbeweging trad toe tot deze eenheidsbewe-
ging: de CPN-leden (de dominerende factor), de syndicalisten van
het NAS en de NSV, de radencommunisten, de links-socialisten
van De Vonk en de oud-RSAPers. Deze nieuwe centrale telde op
l januari 1946 776.900leden tegenover 242.N0 van het NVV: te
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weinig om de eenheidsdoorbraak te kunnen bewerkstelligen,

maar genoeg om een tijd lang een interessante fusie-partner voor

het NVV te kunnen zijn. Het syndicalistische element verzette

zich krachtig tegen de oriëntering van de meerderheid van het

EVC op samensmelting met het NVV. Hoewel de moeizame be-

sprekingen mislukten (februari 1947), voonl door de dalende

belangstelling van het snel groeiende NVV voor het stationaire

EVC, zette de sterk anti'communistisch ingestelde syndicalis'

tische minderheid haar oppositie tegen de EVC'leiding voort' Zij
brak met die vakcentrale in 1948 en stichtte op 16 en 17 oktober

1948 het nog steeds bestaande Onaftrankelijk Verbond van Be'
drijfsverenigingen (OVB) metDe Nieuwe Strijdals orgaan.zsl Het
OVB kan min of meer als een zwakke afschaduwing en verlate
uitloper van bepaalde l'{AS-tendenties worden beschouwd.

Voor een Sneevliet-beweging waren na de oorlog de voorwaarden

verdwenen.
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Lijst van afkortingen

Partijen en groepen
Antifo<omité Comité Anti Fascisme en Oorlog
BKSP Bond van Kommunistische Strijd- en Propagandaclubs
BRS Bond van Revolutionaire Socialisten
CGT Confédération Génêrale du Travail
CGTLI Confédération Générale du Travail Unitaire
ChCP Chinese Communistische Partij
CMRI Centrum van Marxistische Revolutionaire Internationalisten
CP Communistische Partij
CPH Communistische Partd Holland
CPN Communistische Partij Nederland
CRM Comité van Revolutionaire Marxisten
EKKI Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale
EVC Eenheids Vak Centrale
GBL Groep van Bolsjeviki-Iæninisten
GPOe Gosudarstrennoe Politiðeskoe Upravlenie (Geheime Staatspolitie)
IAA Internationale Arbeiter Assoziation
IAF Internationaal Arbeiders Front
IAG Internationale Arbeitsgemeinschaft I

IKL Intemation¿le Kommunistische Liga
ILP Independent Labour Party
ISF Internationaal Steun Fonds
ISDV Indische Sociaal-Democratische Vereeniging
ITF Internationale Transportarbeiders Federatie
IVKO Internationale Vereinigung der Kommunistischen Opposition
IVV Internationaal Verbond van Vakverenigingen
KMT KuoMin-tang
Komintern Kommunistische Internationale
KPD Kommunistische Partei Deutschlands
KPO Kommunistische Partei Opposition
LIG læninistische Jeugd Garde
Ml-I--front Marx-lænin-Luxemburg-Front
NAP Noorse Arbeiders Partij
Narkomindel Narodnyj Komissatiat Inostrannych Del (Volkscommissa-

riaat voor buitenlandse zaken)
NEP Novaja Ekonomiteskaja Politika (Nieuwe Economische Politiek)

NSV Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond
NV Nededandsche Vereeniging van Spoor- en Tramweg Personeel

NVV Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen
OSP Onafhankelijk Socialistische Partij
OVB Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties
perkomind perwaiilan Kommunis Indonesia (Communistisch Indonesië

Bureau)
PCF Parti Communiste Français
PI Perhimpoenan Indonesia
PKI Perserikatan Kommunist di India (later: Partai Kommunis Indone'

sia)

POI Parti Ouvrier Internationaliste
POUM Partido Obrera d'Unificación Marxista
Profintern Profsojoeznyj Internatsional (Internationale Vereniging van

Vakorganisaties, in Nederland meestal Rode Vakbonds-Internationale

- RVI 
-genoemd)PSF Proletarisch Steun Fonds

RAC Revolutionair Arbeiders Comité
RCP Revolutionair Communistische Partij
RIB Revolutionaire Jeugd Bond

RSAP Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij
RSJV Revolutionair Socialistisch Jeugd Verbond

RSP Revolutionair Socialistische Pattij
RSV Revolutionair Socialistische Vereeniging (1915'1916)

Revolutionair Socialistisch Verbond (1 928-1929)

RVI Rode Vakbonds Internationale
SAP(D) Sozialistische Arbeiter Partei Deutschlands

SDAP Sociaal-Democratische Arbeiders Partij
SDP Sociaal-Democratische Partij
SFIO Section Francaise de I'Internationale Ouvrière

SI Sarekat Islam
SJV Socialistisch Jeugd Verbond
SJV Sozialistischer Jugend Verband
SPD Sozialistische Partei Deutschlands

VSTP Veteeniging van Spoor' en Tramweg Personeel

Peiodìeken
DEW De Enige \Yeg
DNF De Nieuwe Fakkel
DNW De Nieuwe Weg
HVW Het Vrije lVoord
Inprekorr Internationale Presse Korrespondenz
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Bronnen

A. Archieven

1. organisaties:
SDAP
RSP
RSAP
(onder beheer van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

te Amsterdam)

2. personen:
H. Sneevliet
J. Engels (aanvullingen in ms. van Yoor een strijdend socialisme. Een

korte schetsvanmiin leven, 1967'¡
Th. van Driesten
F. van der Goes
W. van Ravesteijn
F.M. Wibaut
(eveneens onder beheer van het Internationaal Instituut voor Sociale Ge-

schiedenis)

3. Ministerie van Koloniën (berustend bij het Ministerie van Binnen'
landse Zaken)

SAOR. Mailrapporten l9t6-7924.

B: Periodieken

De Arbeid, orgaan van het NAS 1905-1940

De Baanbreker, orgaan van de RSP 1929'1935
Bevrijding, maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme

1929-1940
Bulletin Intérieur de la Ligue des Communistes Internationalistes 1935

De Communistische Gids, theoretisch orgaan van de CPH 1922-L925

De Communistische Gids, orgaan van de CPH-CC 1926-1930

Contre le Courant 1938-1939

Eenheid 1926-1930

De Enige \Yeg, otgaan van de GBL 1938-1939

De Fakkel, orgaan van de OSP 1932-1935

Het Indische Volk 1917'1938
pe tnterrrationale, socialistisch maandblad voor politiek' wetenschap en

cultuur 1935

Delnternationale,orgaanvandeRevolutionair.SocialistischeVereeni.
ging 1915-1917

OiË hiernationale, theoretisch otgaan van de Komintern

intlrnationales Bulletin der Kommunistischen Links'opposition 1930'

1931
Internationale Presse Korrespondenz t92l-t933
õ; J"ü; t*rinist, kaderbladìan de Leninistische leugdgarde 1935-1939

Klassenstrijd 1926-1928

De Kommúnist, orgaan van de BKSP t924'192'7

LaLutteouvrière,orgaanvandePartiouvrierlnternationaliste
Die Neue Front, orgaan van de SAPD 1933

Die Neue Zeit 1883-1923

De Nieuwe Fakkel, orgaan van de RSAP 1935-1940

De Nieuwe Tijd 1896-1921

õ;g;; uun ä" Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Ttamweg-

personeel 1904-1915

Pandoe Merahl924
ñã-n"uofutionaire Socialist, kaderbulletin van de RSAP 1935-1940

RevolutionatySocialistBulletin,uitgegevendoorhetSecretariatofthe
International Bureau for Revolutionary socialist unity 1935-1936

De Rode October, maandschrift van de RSAP 1936-1940

De Rode October, orgaan van het CRM 1942-1946

De Sociaal-Democraat, weekblad van de SDAP voor de afdelingen

Zwolle, Kampen en Steenwijk 1909-1912 -
De Sociaal-Democraat, weekbiadvan de SDAP in Nederland 1931'1937

De Socialist, uitgave van de BRS 1935'1940

ó; ¡;;iJitt, linËs'socialistisch weekblad t928'r932

Solidariteit, weekblad van het RSV 1928-1929

De Soldaten- en Matrozenkrant 1918-1919

Spartacus, orgaan van het Ml,I-'front 1940-1942

De Tribune 1907'1937

Unser Wort, tweewekelijks orgaan van de Duitse llO-sectie 1933-1938

La Vêrité, orgaan van dê Ligue Commu-niste^1929-1936

De Volharding' orgaan van de VSTP l9t4-1919

Het Volk 1900'1940
Het Volksdagblad 1937-1940

De Vonk 1941-1945

Het Vrije Woord l9t5't922
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