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Piet van 't Hart - Max Perthus (1910-1975)

Max Perthus, zoals zljn illegale strijders- en publicistennaam luidde, Pieter
't Hart, Piet voor zijn vrienden, - hij heeft de publikatie van a.jn
grote boek over Henk Sneevliet niet meer beleefd. Hij stierf op 2 oktober
1975, kort nazijn vijfenzestigste verjaardag, als gevolgvan de hartkwaal
die zich in 1961 met een zware aanval had gemanifesteerd, maar waarvan hij
met verbeten wilskracht zover was hersteld, dat fuj kon werken; werken
vooral aan wat hij zichzelf tot taak had gesteld: deze biografie van Sneevliet.
Wie hem goed gekend hebben weten dat hij taai, vasthoudend, koppig
was, niet aflatend van wat hij zich tot doel gesteld had; maar tegelijkertijd
bescheiden, zichzelfnooit op de voorgrond plaatsend, in laterjaren bij
vertrouwden graag over zijn bewogen leven vertellend, maar steeds
relativerend wat zijn eigen rol betrof, alle dramatiek mijdend door in het
relaas over de bitterste en moeilijkste episoden de humoristiese kanten naar
voren te halen en het bittere te verzwijgen. Deze bescheidenheid verhinderde
hem in dit boek meer te vertellen over eigen rol en belevenissen dan strikt
noodzakelijk was. Nu hij nog vóór de publikatie is overleden is het echter
gepast het boek te laten voorafgaan door een korte biografie val de auteur,
niet alleen als hommage aan hemzelf, maar tevens als een eerbewijs aan de
anderen die, zoals hij, als revolutionaire socialisten in de zware tijden van
de jaren '30 en de Tweede Wereldoorlog zonder zelfverheffing, als
Pleunis van
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vanzelfsprekend, grote offers brachten en in dat strijdersleven zich moreel
en intellektueel vormden.

de anderen in Barcelona, op het kantoor van de verwante partij, de linkssocialistiese PouM. Hij en de anderen werden ingezetin de potlM-militie

vochten mee aan de beruchte fronten van Teruel en Huesca. Hij maakte er
kennis met de verschrikkingen van de oorlog, beleefde de grote
kameraadschap en het idealisme, en ontwikkelde zich al vechtende,
diskussiërende en lezende verder tot revolutionair inte[ektueel. Na de
terugtocht op Barcelona gingen vele buitenlanders uit de potrM-mixities
terug naar huis, maar Piet bleef omdat één van zljnhollandse kameraden,
Harry combrink, zwaar gewond in een ziekenhuis was opgenomen. zelf was
hij licht gewond door kogels in het been.
Dat was in mei 1937; de geschiedenis van die meidagen vindt men ook in
dit boek, - niet echter wat Piet zelf meemaakte. In een restaurant werd hij
aangehouden door mensen van de NKWD, die de jacht op alles wat links van
het stalinisme stond tot spanje uitbreidde. Met vier anderen werd hij enkele
weken vastgehouden in een garage; vijf dagen lang hielden deze gevangenen van
Stalin in Barcelona een hongerstaking om een beterlogies. Hij werd vãrvoerd
naar de gevangenis in Barcelona, waar hij werd opgesloten, bittere hoon, op
de fascistengalerij. urenlang werd hij 's nachts verhoord, staand.e, met grote
lampen op zich gericht, door Russen die duits spraken. Men wenste dai hij
een schuldbekentenis zou ondertekenen voor een bomaanslag, hetgeen
hij standvastig weigerde. overdag zathij in volledige afzondering, werd nooit
gelucht, kon zich niet wassen en zich evenmin van de luis ontdoen; zijn
beenwonden bleven onverzorgd. Ten slotte ging hij weer in hongerstaking,
dit keer om een dokter te verkrijgen om zijn been te kunnen verzorgen. Na
l0 uur 's avonds, als alles stil moest zijn, werden er mensen uit de cellen
gehaald om niet meer terug te keren. Dat overkwam ook piet,
maar een
bewaker aan het eind van de gang scheidde hem van de lugubere bezoekers
en liet hem naar de cel teruggaan.
Het krvam erop aan de aandacht te trekken en vooral: kontakt te hebben
met de buitenwereld om hulp te kunnen krijgen. Dus sloeg hij uur na uur met
een etensblik op de deur van zijn cel. Hij slaagde er tenslotte in een brief mee
te geven aan een bewaker, die deze bij de nederlandse ambassadeur liet
bezorgen- Nu kreeg hij mediese zorg en tenslotte werd hij door bemiddeling
van de ambassadeur vrijgelaten, d.w.z. samen met anderen vanuit de
gevangenis rechtstreeks naar de franse grens, bij perthus, vervoerd. om zich
te
ontluizen ontdeed h4 zichvan zijn kleren, behalve van een plusfour en een
windjak. Zó gekJeed kwam hij in Parijs, in Brussel, in Rotterdam terug, waar
hij enige tijd als logee bij de familie Menist inwoonde en door het
Internationale Solidariteits Fonds aan kleding werd geholpen.
Hij was vrijgekomen door hulp van de nederlandse autoriteiten, die fuj
echter wèl precies had moeten vertellen wat hij in spanje had uitgevoerd.
wegens het zonder vergunning in vreemde krijgsdienst zijn verlooi hij dus na
en

Pieter Pleunis van 't Hart werd op 21 september 1910 te Rotterdam geboren.
Zijnvader was, evenals zijn grootvader, zelfstandig tuinder. In het gezin werd
hard gewerkt en sober geleefd, naar gereformeerde trant. Het bedrijf,
oorspronkelijk welvarend, ging later achteruit en tenslotte failliet: vader was
een goed tuinder, maar per se geen zakenman. Een kruidenierszaak in
Rotterdam bracht geen oplossing; tenslotte werd vader tuindersknecht in
Berkel, onder de rook van de Maasstad.
Piet kreeg een gereformeerde opvoeding, bezocht ook de christelijke
lagere school. Reeds zeerjong openbaarden zich zijn honger naar geestelijke
ontwikkeling en zijn koppige drang naar zelfstandigheid. Het leidde tot
voortdurende konflikten meI zrln vader, die de afwijking van het
voorvaderlijke gereformeerde pad niet kon begrijpen, en die wars was van een
intellektuele verdere opleiding van zijn zoon: men moest met werken de kost
verdienen, en dat betekende voor hem: door eerlijke handenarbeid. Via de
theosofie (hij werd lid van 'De jonge Theosoof ') brak hij met het gereformeerde
geloof. Veertien jaar oud weigerde hij de kerkgang en werd hij lid van de AJC,
afdeling Rotterdam. Na het doorlopen van de lagere school werkte hij als
tuindersknecht; korte tdd bezocht hij de avondambachtsschool, maar dat lag
hem niet. Het kontakt met de aarde en de planten, vanjongsafaan bekend,
vond hij fìjn genoeg, maar er was één groot bezwaar: de arbeidstijden waren
zeer lang en dat verhinderde hem te lezen, zich te ontwikkelen. I)aarom ging
hij later aan de slag als perser van kleren.
Zodrahet kon, op zijn 18e jaar, meldde hij zich aan als lid van de SDAP.
Zoals zovele jonge partijleden voelde hij zich aangetrokken tot de linkervleugel,
waarvan hij de ontwikkeling aktief meemaakte. In 1932, toen de SDAP de
oppositie uitwierp, ging hij mee en sloot hij ztch aar' bij de Onafhankelijke
Socialistische Partij (OSP), die in 1935 met Sneevliets Revolutionair
Socialistische Partd (R.SP) fuseerde. Ook Piet, langzamerhand een geschoolde
en steeds een aktieve kracht, werd lid van de Revolutionair Socialistische
Arbeiderspartij (RSAP) die uit de fusie voortkwam. Men vindt al deze
ontwikkelingen in dit boek over Henk Sneevliet nauwkeurig beschreven.
In 1936, toen de Spaanse Burgeroorlog, de Spaanse revolutie tegelijk,
uitbrak, werd hij met vier andere kameraden door de partijleiding
geselekteerd om naar Spanje te gaan. Zoals men in dit boek kan lezen was
Sneevliet gebleken dat men niet vroeg om vele vrijwilligers, maar om
specialisten;en als zodanig kon Piet gelden sinds hij in zijn militairediensttijd was opgeleid in het bedienen van zware mitrailleurs. Piet gaf zonder
aarzelen en zonder spijt zijn betrekking als perser op - overigens in die tijd
van massale en langdurige werkloosheid geen kleinigheid - en meldde zich met

t2

13

terugkeer, zoals andere oud-spanjestrijders, het Nederlanderschap, terwijl
hem verboden werd zich met politiek in te laten. Hij was bovendien werkloos
en voorlopig aangewezen op / 5,- steun per week, bij een kamerhuur van /2,50 ...
Politiek ging hd hard aan het werk, het meest in Rotterdam en schiedam.
Hij leidde te schiedam scholingskursussen, deed mee aan de propaganda met
kolporteren, verspreiden, plakken. Daar ontmoette hij Cor, in 1939 no' I
voor de RSAP bij de schiedamse gemeenteraddsverkiezingen' Op de
verkiezingsdag zelf gingen zij samen wonen; Piet had een levensgezellin
gevonden van gelijke gezindheid. In de volgende jaren, tot aan zijn dood,
hadden zij aan elkaar een buitengewone steun.
Lang duurde hun eerste samenzijn niet: al in augustus 1939 werd Piet
gemobiliseerd;hij werd gelegerd in Zuid-Limburg. Zijn groep behoorde tot de
eerste die krijgsgevangen werden gemaakt in mei 1940; om die reden
behoorde hij ook tot de laatsten die werden vrijgelaten, midden juni'
De RSAP had zich men leze voor nadere bijzonderheden weer dit

-

omgevormd tot het illegale Marx-Lenin-Luxemburg Front (MLLfront) en het getuigt van het vertrouwen van de leidende partijgenoten dat
hij bij de oprichting werd betrokken en dadelijk lid werd van de illegale
Centrale Leiding. Hij opereerde nu onder de naam Perthus, naar de
franse plaats waar trij in 1,937 over de grens gezet was. Cor en Piet namen
volop deel aan het illegale werk van organisatie, publikatie en het
onderhouden van de onderlinge verbindingen, terwijl Piet zijn
distributiebescheiden moest halen bij duitse instanties: dat was de regeling
voor statenlo zen. þJ direkt bij de mobilisatie was cor heimelijk gaan werken,
zodat de magere steun- of soldijbedragen wat konden worden aangevuld en
zij hun jonge huishoudentje enigszins konden inrichten. In juli 1941 vonden
zij samen werk als hulpkasteleins in een kantine van de volksbond tegen
drankmisbruik. Maar reeds op 15 augustus 1941 weñ Piet, terwijl cor van
huis was - zij verrichtte koeriersdiensten voor de illegale organisatie gearresteerd. Hoe dat kwam is nooit duidelijk geworden. Wellicht had
iemand die hun leven 's avonds en 's nachts en het sjouwen met pakketten
was opgevallen, hem aangegeven. Het illegale materiaal dat zij thuis hadden
werd overigens bij de huiszoeking niet gevonden. Wèl werd een
ontwerpartikel over de verdediging van de sowjet-unie, onderdeel van de
partijdiskussie, waarover in dit boek meer wordt verteld, in beslag genomen.
Piet was eraan bezig toen de inval plaats vond.
Het was een geisoleerde arrestatie en de duitse politie wist niet veel; ze
kwam ook na herhaalde verhoren niet méér te weten. Cor slaagde er met
hulp van familie en partijgenoten in een advokaat te vinden en te betalen. op
een openbaar proces van het obergericht in Den Haag werd hij veroordeeld
tot 9 maanden gevangenschap met aftrek: hij had nog3lh maand uit te zitten,
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en dat gebeurde in Duitsland, ten slotte in de gevangenis te Bochum. ofschoon

het er zwaar was en hij er wèl gepest werd, werd hij niet geslagen. Overdag
verrichtte hij dwangarbeid. Op 15 mei 1942 werd hij volgens de regels in
vrijheid gesteld.
Hij keerde verzwakt, maar opnieuw ongeschonden van geestkracht, terug
om pas thuis te horen wat er in zijn afwezigheid gebeurd was: de arrestatie en
fusillering van Sneevliet, Menist, Dolleman en andere strijders van de RSAP
en het MLL-Front. Piet en Cor gingen verder, echter niet met het overgebleven
deel van de Centrale Leiding: Piet meende dat dit in illegaal opzicht niet

verantwoord zou zijt, terwijl er ook politieke meningsverschillen waren en
de organisatie toch weinig meer betekende. Met enkele andere kameraden
stichtte hij het Comité va¡r Revolitionaire Marxisten (CRM), dat zich tot
sektie van de Vierde Internationale proklameerde, ofschoon kontakt daarmee
tijdens de oorlog niet gelegd kon worden. Piet werd voorzitter en redakteur
van het illegale blad De Rode October.
Lange tijd was hij weer werkloos;Cor was bij de Volksbond ontslagen toen
Piet gevangen zat, maaÍ wèl met de belofte dat zij na de oorlog de beste
kantine zouden krijgen. Zoals meestal sinds 1937 leefden zij van steun, terwijl
Cor heimelijk bijverdiende. Het werk van illegaal organiseren, vergaderen,
diskussiëren, schrijven en verspreiden ging door. Cor maakte op de fiets tal
van tochten als koerierster. Een tijd lang kon Piet werk vinden als arbeider
bij een zeeppoederfabriek, maar na de grote razzia's in Rotterdam werd
gedaan of hij gepakt was en bleef hij meest binnenshuis, ondergedoken bij
zichzelf; slechts een enkele keer ging hij in het geheim uit voor een illegale
bijeenkomst.
Zo werd het mei 1945.Piet en zijn CRM-kameraden hadden een kleine
maar politiek hechte organisatie opgebouwd die nu, met het blad De Rode
October,legaal werd. Wat niet wegnam dat Cor en Piet een illegale en
enigszins avontuurlijke reis over de grens moesten ondernemen om te Brussel
en Parijs het kontakt met de organisatie van de Vierde Internationale te
leggen. Te Rotterdam behoorde hij korte tijd tot de plaatselijke leiding van
de Eenheidsvakbeweging (EVB, later Eenheidsvakcentrale, EVC).
De Volksbond hield zijn belofte: Cor en Piet kregen een mooie kantine"
Maar daarbleven zij niet lang. Na bijzonder grote aarzelíng - hij had altijd
geweigerd fìnancieel van de organisatie afhankelijk te zijn - werd Piet
vrijgestelde. Na zes weken had hij er genoeg van. Het CRM, in december 1945
omgezet in de Revolutionair Communistische Partij (RCP, nederlandse
sektie van de Vierde Internationale) maakte bij de organisatie van het legale
werk grote veranderingen door, ook op het vlak van de funkties, die Piet
weinig bevielen. Cor en hij hunkerden trouwens naar enige vastheid in
huiselijk leven en betrekking: dat hadden zij nog nooit gekend. En Piet wilde
eindelijk doorzetten wat hij altijd had gewild: studeren. Na een reeks
onaangenaamheden verlieten zij in 1946 de organisatie, waarin hij na de
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reorganisaties verdrongen was uit verantwoordelijke posities.
Zij woonden
toen in Amsterdam, waar piet een betrekking haà
aanvaard op åe afdeling

Dokumentatie van Het parool.

Een nieuw leven was begonnen: overdag op kantoor, ,savonds
en veelal
nachts naar school en studerend. govendien schreef
hij artikelen voor het
b\adNíeuwe stríid van zijn rotterdamse vrienden in het
ovB (onafhankelijk
v,erbond van Bedrijfsorganisaties, in l 94g ontstaan
door scheuring in de EVC).
Hij volgde twee jaar de avondmulo en deed toen toelatings.""-Jn
's

voor het
avondgymnasium. Die opleiding heeft hij niet kunnen afmaken,
ofschoon
de studie met sukses verriep en hij dichtbij de eindstreep
kwam. Maar het
werk en de studie samen waren te zwaar en op dokte^"dui* moest
hij
stoppen. Wel behaalde hij, om toch enige beroepsopleiding
te hebben, nog
de diploma's handelskorrespondentie engels, frans, duits
* ,p"unr, _'talen
die hij reeds lang behoorlijk had leren beheersen.
ondertussen had hij, samen weer met zijn rotterdamse politieke
vrienden,
gewerkt voor het Sneevliet Herdenkingscomité;
in 1953 verscheen het boek,
dat sneevliet en de andere in april 1942 gefusilleerde kameraden
herdacht,
onder de titel voor vrijheid en sociarisme. ofschoon er areen
op vermeld
stond 'Onder redactie van M. perthus', was het prakties z¡n werk.
Hij gaf
betrouwbare dokumentatie over het leven van sneevliet eir anderen,
åi., ¿.
geschiedenis van organisaties ars het vakverbond
het NAS, de RSp, áe osp, de
RSAP en het Mll'front. Tot voor kort breef het vrijwer
de enige gedrukte
studie over deze onderwerpen en het werd in binnen- en vooral
in buitenland
geciteerd, zonder dat de schrijver anders dan bij een
kring van ingewijden
bekend was.Het kan nu als voorstudie gelden voor dit boek. Maar de voorstudies
waren
eigenlijk veel talrijker. Piet dokumenteerde zich voortdurend,
had een groot
eigen archief, bezat tarvan braden en publikaties en volgde
mogãi¡t
alles wat in het buitenland verscheen over de socialistiese "oue.t
organisatiesin de
jaren dertig, meer in het bijzonder ten aanzien van spanje.
oot ¿, aktuere
ontwikkelingen in Spanje volgde hij nauwkeurig, getuige artikelen in
de
bladen socialistísch Perspectíef en Links, uitgaven uun ,"n rinkse groep
binnen de PvdA, waarbij Cor en piet zich aansloten.
Nauwkeurige en systematiese dokumentatie verzorgen: dat
was zijn werk
op Het Parool en voor een groot deel in zijn vnje tijd. Bij
de krant bracht
hij het in 1955 tot chefvan de afdeling. rtrt pún om het leven van Sneevliet,
wiens kritiese partijgenoot hij was geweest, te beschrijven,
liet hem niet ros.
Hij begon eraan, maar het was moeilijk om er in de avonduren
aan te
werken, vooral om in archieven de nodige dokumentatie
te verzamelen.
Tegenwerking maakte hem moedeloos, een eerste, zeer zware
hartaanval velde
hem in juli 1961. Eind r97o werd,hij tensrotte als invaride
afgekeurd. Met
zwakke gezondheid, maar voortdurend verzorgd en gesteund
door Cor,

begon hij, reeds beschikkend over veel
materiaal, opnieuw aan het
Sneevlietboek.
- Het ligt nu voor ons, het is postuum verschenen... Het is de vrucht van
koppige wil, van trouw aan zijn idealen
ook toen hij niet meer politiekorganisatories aktief was. Maar die ene drijfveer
die hem zijn leven rang b".oog
bleef onverminderd werkzaam: in bescheiäenheid
maar hardnekkig uij?r"r.n

aan een samenleving, waarin de mensen niet
meer gefrapt,getnecht en

als
persoonlijkheden gekrenkt zouden kunnen
worden. Dat laatste voorar was
*j menen de eigenlijke beweegkracht, bij Sneevliet, bij piet van ,t Hart
l1ur
die zijn biograafwerd, en bij vere andere strijders
voor dezelfde zaak.

Th. vøn Tijn
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Inleiding

Het is dit jaar 34 jaar geleden, dat Henk Sneevliet moedig de dood inging voor
het vuurpeloton van de nazi's op de Leusderheide. Dit werd herdacht in
1952 en ook daarna. In 1953 verscheen het gedenkboek Voor Vrijheid en
Sociqlisme dat wij schreven en samenstelden, beheerst door de emotionele
binding met de mensen, die gevallen waren, en met de beweging en de
illegale formatie, die zij vertegenwoordigden.
In de jaren tussen Sneevliets dood en nu is er veel in de wereld veranderd.
Het kolonialisme in de oude vorm loopt ten einde. Materieel is in de
zogenaamde rijke landen van de westene wereld de toestand van de
arbeidersklasse verbeterd ten opzichte van voor de Tweede Wereldoorlog.
De samenstelling van de arbeiderswereld, de loontrekkenden, is in de
ontwikkelde kapitalistiese landen van het westen veranderd door de snelle
vooruitgang van de techniek en de automatisering. Het politieke denken, maar
vooral de terminologie waarin de doelstellingen worden geformuleerd, is
veranderd. Verschijnselen als het stalinisme in de oude vorm zijn verdwenen.
Na Chroesjtsjow is de leugen van de moskouse processen en de daarmee
gepaard gaande massaterreur zelfs voor de meest verstokte gelovigen duidelijk
geworden. De Komintern bestaat niet meer, een aantal kommunistiese
partijen keert zich nu zelf tegen de vervolging in kommunistiese landen.
De behoefte aan het scheppen van een nieuwe Internationale als generale
staf voor de wereldrevolutie is niet zo groot meer.
Er is dus veel veranderd, een verandering waar Sneevliet deels voor en
deels tegen zijn moedige en hardnekkige strijd voerde. Voor een deel is zijn
tijd historie geworden, ook hijzelf. Maar... onderdrukking, uitbuiting en
honger zijn er nog altijd in de wereld. Het merendeel van de wereldbevolking
leeft ook nu nog onder diktatuur en in mensonwaardige omstandigheden.
De reden waarom wij deze biografie hebben geschreven, was niet alleen
de band, die wij in gevoel en gedachte hebben met de marìnen, die op de
Iæusderheide vielen, maar vooral omdat wij de geschiedenis, waarìn Henk
Sneevliet een rol speelde, niet verloren wilden laten gaan. Dat is ín de eerste
plaats het ontstaan van de socialistiese en revolutionair-socialistiese
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bewegingen in Indonesië en de radikalisering van de nationalistiese
volksbeweging. Van belang is ook zijn aktiviteit als vertegenwoordiger van
de Kominternin het Verre Oosten, de eerste jaren van de chinese
kommunistiese partij en de aanvankelijke samenwerking met de
revolutionair-nationalistiese beweging van Soen Jat-sen. Daama z4n
aktiviteit in Nederland, zijn strijd voor het kweken van weerstald tegen de
armoede en verpaupering onder de arbeiders ià de krisisjaren 1929-1940-,
zijn volledige steun aan de slachtoffers van de fascistiese en stalinistiese
terreur, zijn strijd tegen elke vorm van diktatuur en als laatste fase het

verzetin de oorlog.
Het gedenkboek Voor Vrijheid en Socialisme behandelt van dit alles
maar een deel en is op een aantal punten niet nauwkeurig, omdat het in
korte tijd, met een minimum aan gegevens en een maximum aan emotionele
bewogenheid geschreven is. Wij menen na zovele jaren voldoende afstand
tot de gebeurtenissen van toen te hebben om deze biografie te kunnen
schrijven. Om echter de figuur van Sneevliet en de politieke rol die hij
speelde, uit te laten komen, waren wij gedwongen tevens een stuk historie
en ontwikkeling van de socialistiese beweging, van de gebeurtenissen in
Nederlandsch-Indië en China te beschrijven.
Wij waren bij de samenstelling van de biografie vooral aangewezen op
literatuur, dagbladen en tijdschriften, talrijke dokumenten uit archieven en
korrespondentie. We hebben ook vele persoonlijke gesprekken gevoerd om
daaruit gegevens te verzamelen; hetgeen voor een groot deel ook gelukte.
Maar vele personen die voor ons doel waarde hadden, waren al overleden,
anderen herinnerden zich weinig meer, of hadden hun herinneringen in
de loop der jaren vervormd. De ervaring heeft ons geleerd, dat je alléén
met al dat onderzoekswerk voor een bijna onmogelijke taak staat. Een
enkel voorbeeld moge dit toelichten: hoe moeilijk is het niet om een
enigszins afgerond beeld te krijgen van de aktiviteit van RSAP (RSP) en
NAS op sociaal gebied ofvan de RSAP ten opzichte van de duitse
illegaliteit, hulp aan het verzet en aan vluchtelingen; ofvan de aktiviteit
van het Ml.I.-front (Marx-Lenin-Luxemburg-Front) over het gehele land
gedurende de oorlog. Vooral wat het laatste betreft: de belangrijkste
mensen leven niet meer.
Wat de geschreven en gedrukte dokumenten betreft, was het
aanvankelijk voor ons moeilijk om toegang te krijgen tot voor ons doel
belangrijke archieven. Wij streven echter niet naar volledigheid, omdat ons
boek in de eerste plaats een biografie is. Men mag van ons niet verwachten,
dat wij op elk detail ingaan en op elke vraag een antwoord weten.
Wij hadden geen behoçfte om Sneevliet als een soort supermens voor te
stellen. Hij was een mens met de zwakheden en onvolkomenheden, die ieder
mens eigen zijn. Hij had zijn inzinkingen en topprestaties, was meer
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praktikus dan theoretikus. Maar hij was een man, die anderen kon bezielen
en aanvnren tot strijd, die van zichzelr envan anderen het uiterste vergde;
die met het geloof van zijn kinderjaren gebroken had, maar voldoende
trouw bezat om te geloven in een betere toekomst voor de vele miljoenen
die uitgebuit en onderdrukt worden, en om te geloven in een socialistiese
wereld zonder onderdrukking, honger en ellende. Maar er moest voor
gestreden worden.
Sneevliet was marxist en werd gedreven door het plichtsgevoel om
zich volledig in te.zetten voor het socialisme, en hij was ervan overtuigd,
dat het proletariaat de historiese taak had daarvoor de grondslagen te
leggen.

Wij laten het aan de lezers over zijn levensgang te beoordelen, zijn strijd
te kritiseren. Maar men beoordele hem in de politieke en sociale
verhoudingen van zqn tijd, dat wil zeggen in die van de Oktoberrevolutie
en de verwachting van de komst van een nieuwe wereld na cle Eerste
Wereldoorlog, in de tijd, dat het oude kolonialisme nog volop heerste.
Maar men beoordele hem vooral tegen de achtergrond van het
politieke denken, de ideeën en terminologie van toen. En laat men
vooral niet vergeten, dat men niet wíst hoe de ontwikkeling zov gaaî,
terwijl wij nú ten aanzien van het verleden weten hoe het gegaan is, maar
wat de toekomst betreft er net zo voorstaan als zij toen. Dan zal men
zijn leven en strijd beter begrijpen, inzien dat plannen en akties om de
passiviteit van de massa te doorbreken, dikwijls niet tot ontplooiing
kwamen, omdat de gebeurtenissen anders gingen dan men toen voorzien
had.
Er zijn verschillende boeken, romans, waarin Sneevliet een rol speelt.
Wij vonden ze niet de moeite waard om er aandacht aan te schenken. Iets
anders is het echtèr met het lange gedicht van Henriëtte Roland Holst
bij de dood van Sneevliet. Niet dat de vorm waarin het gemaakt is ons
kan bekoren, maar omdat het van een vroegere kameraad is. Het is
'Sn. in memofiam',IOf 25 Apr:d 1942, opgenomen inhaar gedichtenbundel Uit de diepte. Wij hebben er een paar gegevens aan ontleend.
Het boek hebben wij voorzien van een uitvoerig notenapparaat om voor
anderen de bestudering van gebeurtenissen, mensen en ideeën te
vergemakkelijken. Ook daaraan was een grens, maar de toegang is er in
ieder geval.
Tot slot vatt deze inleiding willen wij onze dank uitspreken voor de
medewerking, die wij van vele instellingen en personen mochten
ontvangen. Wij danken het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis voor het werk aan ons besteed en voor het vele archiefmateriaal, dat we konden inzien en waaryan wij gebruik konden maken.
Onze dank ook aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdokumentatie voor de
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medewerking; aan de departementen van Buitenlandse Zaken en
Binnenlandse Zaken (waaronder het archiefvan het vroegere ministerie
van Koloniën ressorteert); aan het gemeentearchiefvan Zwolle en die van
Rotterdam en Amsterdam, en aan alle overheids- en partikuliere
instellingen, die hun medewerking verleenden; aan de vele personen die
bereid waren inlichtingen te geven. In het bijzonder willen wij
Tine Combrink-Rebel danken voor het vele zorgvuldige typewerk, dat zij
voor het manuskript heeft verricht.
Wij hopen dat velen dit boek over Henk Sneevliet zullen lezen en dat
het voor sommigen een aanleidingzal njn om een deel van zijn werk en
zijn beweging - wij denken daarbij vooral aan Indonesirë (of NederlandschIndië, zoals het vroeger heette) - nader te bestuderen.
Max Perthus

Eerste hoofdstuk

l.

Henks eerste jaren in Rotterdam

Henk Sneevliet werd op 13 mei 1883 in Rotterdam geboren als zoon van de
sigarenmaker Antonie Sneevliet en Hendrika Johanna Woutera SneevlietMackelenbergh. Zijn ouders waren katholiek en de doopnamen die hij
meekreeg waren: Hendricus Josephus Franciscus Marie. De moeder van
Henk kwam uit een gegoede burgerfamilie uit Utrecht, die zich tegen het
huwelijk met Antonie Sneevliet had uitgesproken.
De familie Sneevliet had een moeilijk bestaan. Er heerste armoede en
gebrek in huis, want het werk van vader Sneevliet leverde niet voldoende
op om het gezin een basis voor een zeker bestaan te verschaffen. Dat had
het gemeen met de meeste arbeidersgezinnen, die in de tweede helft van
de vorige eeuw aan de rand van de ondergang leefden. Dikwijls gingen
armoede en ondervoeding gepaard met ziekten. En één van de meest
gevreesde ziekten, die arbeiderskringen in die dagen teisterde, was
tuberkulose. Zij eiste veel slachtoffers en had dikwijls, vroeg oflaat, de
dood ten gevolge. De mogelijkheden tot genezing ontbraken. Oók de
familie Sneevliet werd getroffen door de tuberkulose. Henk was het tweede
kind van Antonie en Hendrika. Het eerste was reeds vóór Henks geboorte
op de leeftijd van ruim twee maanden aan deze ziekte bezweken. Het was
een jongen. Twee jaar ná Henk werd er een meisje geboren, dat de naam
Ch¡istina kreeg.l Doch zijn moeder overleefde deze laatste bevalling slechts
een jaar en stierfeveneens aan tuberkulose.
Over deze eerste jaren van Henk Sneevliet is weinig bekend. Het gezin
werd uiteengerukt. Antonie keerde eerst met z$n gezn terug naar zijn
moeder in's Hertogenbosch, maar kreeg daarna werk in Roermond als
gevangenisbeambte. Hij trok er heen en liet voorlopig zijn kinderen in Den
Bosch achter.
In 's-Flertogenbosch bracht Henk het grootste deel van zijnjeugd door. Hij
groeide er op en de brabantse sfeer van de stad drukte voorgoed een stempel
op hem. Het gevoel voor humor van de Brabander heeft hij altijd behouden.
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Zqn vadet trouwde voor de tweede keer en liet Ch¡istina naar Roermond
overkomen. Ook Henk werd later weer in het gezin van Antonie Sneevliet
opgenomen. Maar hij kon bij zijn tweede moeder niet wennen. Hij werd
teruggebracht naar zijn grootmoeder in Den Bosch, waar twee ongetrouwde
zusters van zijn vader zich met zijn opvoeding belastten. Uit het tweede
huwelijk van Henks vader werden twee kinderen geboren, een jongen en
een meisje.

2. De sociale grenzen in IÞn

Bosch

's-Hertogenbosch was in die jaren het centrum van het katholicisme in het
zuidelijk deel van Nederland. Het was een gezellige stad, met brabantse
sfeer en drukke winkelstraten, als de Hinthammerstraat en de Hogesteenweg.
Maar het was een gesloten samenleving, waarin de grenzen van rangen en
standen nauwkeurig getrokken waren. Er was rijkdom en er was armoede.
Er was zelfs grote armoede. Een tijdgenoot van Henk Sneevliet, die ongeveer
tezelfdertijd zijnjeugd in de bisschopsstad doorbracht, vertelde dat hij de
eerste schok in zijn leven kreeg, toen hij naar de 'lering'in de kerk gng en
naast kleine sigarenmakertjes kwam te zitten:'kinderen, naar mij bleek,
zo oud als wij þlm. 14 jaar M.P.),maar zij leken maar tien of elf, hadden
voor 't merendeel een vale kleur of een licht teringachtig blosje en
instinctmatig gruwde ik van hun vingertjes, die tot bij de pols mettabakssap
besmeurd waren. De kapelaan die ons zou onderrichten, een lange priesterlijke
heer, keurig in zdn strakke soutane, keek hen zonder charitas aan, beducht als
ik begreep voor hun streken . . . Ik word nog akelig, als ik aan die
maatschappelijkverregaand verwaarloosde stakkertjes denk en aan heel het
lompenproletariaat van die tijd.'En als voorbeeld van de 'klassebewustheid'
van de hogere standen in 's-Hertogenbosch vertelde hij de volgende
episode: 'Toen op een goeie dageen Bossche rechter, een gezeten Bosschenaar,
president was geworden.van het Hof te Arnhem en daar onverwacht een
serenade ging krijgen van de Postharmonie met ontplooid vaandel en vlaggen,
en de uit Den Bosch meegekomen Betje popelend kwam zeggen: "Meneer,
meneer, ze willen U op het balkon", zeiltjj, even van zijn krant opziende:
ooSteek
de vlag maar uit. Ik ga niet op het balkon voor Jan Pet."'
De scherpe tegenstelling tussen armoede en verwaande rijkdom in dit
oude 's{Iertogenbosch heeft bij de jeugdþ Henk, bd het opgroeien, een
diepe indruk achtergelaten. I¿ter schreefhij: 'ik leefde . . . in letterlijke
en fìguurlijke zin aan de grenzen van Armoeland. Dicht bij huis de
verschrikkelijlfieden van de armoebuurt, die ik van nabij kon waarnemen . . . ?
De ouders van Henk Sneevliet, Hendrikie Mackelenbergh en Antonie Sneevliet
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3. De schooltijd

4.

In het huis van zijn grootmoeder was Henk het middelpunt. Zijn tantes
liefde, die hij in de voorgaande jarenzozeer gemist had, Zij
vereerden hem als een afgod, waaraan zij
- met de bescheiden bron van
inkomsten - alle zorg besteedden. Hij was een zeer intelligente jongen met
een enorn doorzettingsvermogen. Hulp van buiten maakte het mogelijk,
dat hij na afloop van de gewone school naar de S-jarige HBS kon gaan,
wat toen - om het in zijn eigen woorden te zeggen een zeldzaamheid
(was) in Den Boschvoor andere dan kinderen der bezittende
"rog klasse'.
Mr. H.P.L. Wiessing, die eveneens een deel van zijn jeugd in 's-Hertogenbosch,
doorbracht en later vele jaren met Henk Sneevliet bewiend is geweest en
die wij in dit boek hier en daar zullen citeren
- schreef: 'sneevlietsbroeken
enjasjes waren alle een zorg voor de tot de kruin zuinige tantes. Voor iets
lekkers voor de jongen "was geen geld". Ik kon er in latere jaren van omgang
met Sneevliet niet toe komen hem te vertellen, hoe ik tezelfdertijd als hij
- maar behoorlijk gekleed en gevoed - in dezelfde straat in s-Hertogenbosch,
waar.de HBS stond, op het gymnasium had les gehad, in 't arduinen
gebouwtje, geen honderd meter van zijn school verwijderd . . . Ik moest,
bedacht ik, hoewel zelfvijfjaar ouder dan hij, de kleine jongen in zijn
nauwe pakjes toch wel eens hebben gezien, als onze beide scholen uitgingen.'z
Henk leerde uitstekend. In de eerste schooljaren toonde hij reeds een
enorrne dorst naar kennis. Maar hij bleef de arme jongen. Hij behoorde niet

Na zijn studie aan de HBS ging Henk Sneevliet bij het Staatsspoor werken.s
De spoorwegen werden toen, in het kader van de industriële ontwikkeling,
gezien als een bedrijf met ongekende mogelijkheden in de toekomst. Iets
zoals nú nog altijd de luchtvaart. Het autoverkeer was omstreeks 1900 nog
maar van beperkte betekenis. De treinen oefenden, met de snelheid waarnee

gaven hem de

tot

de maatschappelijke klasse van de meeste andere leerlingen. En die
klasseverschllen onder de ouders werkten door in de verhoudingen tussen
de kinderen. Bij Henk Sneevliet ontwaakte reeds toen de opstandigheid.
De direkteur van de HBS had, ondanls het feit dat Henk één van de
beste leerlingen van zijn school was, een hekel aan hem. De jongen was te
opstandig en te zelfbewust. Een zelfbewustheid die groeide, naarmate hij
meer barrières te overwinnen had om het eind van zijn studie te bereiken.
De pastoor moest hem herhaaldelijk vermanen, omdat hij in strijd met
het geloof handelde, of omdat hij zijn godsdienstige plichten niet waarnam.
Eéns zei de direkfeur tegen Henk: 'Gij zijt hier de rotte appel in de mand.'3
Henk doorliep met glans de HBS. En daarmee was voor hem de grens
bereikt. Een lijn die zeker niet door zijn intelligentie maar wel door het
sociale milieu getrokken werd, waaruit hij voortkwam. De hulp van buitenaf
strekte niet verder dan de HBS. Hoe graaghad hij willen verder studeren!
Later sprak lnj'zich daarover uit in de volgende woorden: 'ik kan wel zeggen,
dat de schooljaren, de laatste twee vooral, en het op mijn 17e jaar gedwongen
ziln wat te gaan verdienen, terwijl mijn klassegenoten - waarachtig daaronder
waren er met wie ik mij meten kon - zich verder mochten ontwikkelen, van
beslissende invloed zijn geworden op de latere ontwikkeling van mijn
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zij over de rails rolden, getrokken door lokomotieven met machtige ketels
en bewegende drijfstangen, een fascinerende invloed uit op vele jongeren.
Bij Henk was het niet zoz,eer de techniek die hem aantrok, maar de
organisatie en het technies-revolutionaire karakter van dit transportbedrijf.
Misschienleefden er toen nog wel andere verlangens bij hem dan verder
studeren of werken bij één van de spoorwegmaatschappijen. Wie zal het
zeggen? Hijzelf heeft die wens nooit bekend gemaakt. Hij kwam in díenst
bij het Staatsspoor - 17 jaar oud - door de medewerking van een hoge
funktionaris bij die ondememing, een relatie van tante Riek.
Zijn eerste standplaats was Zutphen, toen een niet onbelangrijke
industrie- en handelsstad in Gelderland. Henk moest een scholingstijd van
drie jaar doormaken. Zijn eerste funktie had de lange titel van aspirantadjunkt-kommies. Hij verliet het huis van zijn grootmoeder en zijn tantes
en kwam op eigen benen te staan. Vanuit het katholieke 's-Hertogenbosch
was hij in het protestantse Zutphen terecht gekomen. Het milieu waarin
hij kwam te verkeren was totaal anders dan dat van voorheen. In Den
Bosch had hij te maken gehad met medescholieren uit katholieke
burgerfamilies en met het katholieke gezin, waarin hij verkeerde. In Zutphen
kwam hij onmiddellijk in kontakt met het personeel van de spoorwegen,
\ryaarvan een deel onder invloed stond van socialistiese organisaties. Hij kwam
ook in aanraking met de vakorganisaties, die toen zeker intensiever leefden
dan tegenwoordig.
Ongeveer in dezelfde tijd als Henk, werd Hendrik Jan van Braambeek
bij de spoorwegen in Zutphen aangesteld als aspirant-adjunkt-kommies,
uiteraard met dezelfde scholingstijd. Hij was drie jaar ouder dan Henk
Sneevliet. Zij werden spoedig vrienden voor vele jaren. Henk was voor Van
Braambeek een prettige en opgewekte kameraad, bovendien hadden zij in
die tijd dezelfde politieke opvattingen.
Over zijn eerste kontakten met de soqialistiese beweging schreef Sneevliet
later:'Zodra ik de HBS verliet, heb ik mij aangetrokken gevoeld tot de
socialistische arbeidersbeweging en ik heb mij ingespannen om de sociaaldemocratie te leren kennen. De levensomstandigheden van mijn jeugd
werkten daaraan eensdeels mede, aan de andere kant werkten zij
belemmerend. Want ik bracht mijn jeugd door in katholiek Brabant, was
zelf katholiek. In het katholieke Den Bosch was geen politiek leven.'

gedachten- en gemoedsleven'.
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En het bestaan met weinig zonneschijn en de armoede in de arbeiderswijken
van's-Hertogenbosch deden hem beseffen, dat de kerk geen oplossing
bood voor de sociale vraagstukken
Sneevliet schreef verder: 'Direkt nadat ik bij de staatsspoorwegmaatschappij in dienst kwam, vond ik aanraking met de beweging. In 1901
rekende ik me al gelukkig - ik was toen nog niet aangesloten - in de
verkiezingen te Zvtphen blaadjes te mogen verspreiden voor de kandidatuur
van de oude Tak'.s 'En mijn voorontwilfceling kon geen vrede hebben met
een op gevoel laten gaan, een meelopen zonder meer. Ik ging op eigen vuist,
zonder bepaald systeem, zoals zovelen doen, lezen over de sociaal-democratie
en werd met de sociaal-democratische leer vertrouwd.
En het was een voordeel, dat in de harde praktijk van het leven ik niet
de poëzie-en de schoonheid van het blijde katholieke geloven verloor, zonder
dat mij diezelfde levenspraktdk de Rijkdom, de Schoonheid, de Glans van
de Religie der Sociaal-Democratie schonk. Want de sociaal-democratie is
- wél begrepen - méér dan een politieke teer. Zij legt de zware verplichting
op van getuþn, van het zauenvanpropagandazaad in alle omstandigheden.'6
Het geloof had plaatsgemaakt voor het socialisme. In plaats van de
mystieke bindingmet God en het hiernamaals kwam het geloof in de
rechtvaardigheid van de strijd voorhet geluk op aarde, voor betere sociale
verhoudingen, voor wijheid en gelijke rechten van alle mensen. Met dit
inzicht vond hij steun bij zijn vriend Van Braambeek, die zichtn dezelfde
richting ontwikkelde. b l9O2 traden beiden toe tot de Sociaal Democratische
Arbeiders Partij (SDAP) en de Nederlandsche Vereeniging van Spoor'en
Tramwegpersoneel. Deze stap was toen voor Henk Sneevliet tevens een
definitieve breuk met de katholieke kerk.
Lid worden van de SDAP betekende toentertijd nog: zich melden als
strijder. Uit het lidmaatschap vloeide dikwijls ontslag voort in bedrijf of
werkkring of vermindering van promotiekansen. De oranjeklanten zongen
toen nog'Alle socialisten in de harington'. En men zong niet alleen, maar
trad dilarijls ook met geweld tegen socialisten en anarchisten op. De SDAP
was in 1902 achtjaar oud en telde nog maar een paar duizend leden. In
Zutphen \ryaren er enige tientallen. In 's-Hertogenbosch, waar Henk vandaan
kwam, was geen afdeling. Die werd pas in 1907 opgericht. De vakorganisaties
telden haar leden ook nog mÍrar in duizendtallen. Onder deze omstandigheden
was de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel met
haar ruim 3000 leden een krachtige organisatie.
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5. De spoorwegstakingvan 1903
Henk Sneevliet enzijn vriend Van Braambeek waten nog geen jaar lid, toen
zij een stakingsbeweging meemaakten, die van de grootste betekenis was
voor de ontwikkeling van de socialistiese arbeidersbewegrng in Nederland
en een hoogst ongelukkige nasleep had voor het spoorwegpersoneel.
Jan Oudegeest, de voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging, had
toevallig nog maar kort tevoren de gedachte uitgesproken, dat het nog wel
25 jaar kon duren eer de organisatie tot een massale krachtmeting zou
kunnen komen, toen door een konflikt in de amsterdamse haven een staking
uitbrak, die in feite tot die krachtmeting leidde. Het spoorwegpersoneel
werd bij de staking betrokken, omdat spoormannen op het emplacement
Rietlanden te Amsterdam weigerden onderkruiperswerk te verrichten. De
Nederlandsche Vereeniging besloot de spoorstaking tot grotere gebieden uit
te breiden om de direkties van de spoorwegmaatschappijen te dwingen haar
maatregelen tegen de stakers in te trekken en de verloren werkdagen door
te betalen. De direkties werden overrompeld en gingen door de knieën voor
de dreiging van een algemene werkstaking. De overwinning had een enorrne
uitwerking in de laingen van de arbeiders. De verschillende vakorganisaties
waaronder ook de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel stegen snel in ledental. De tegenpartij herstelde zich echter
spoediger dan verwacht was. De regering bereidde antistakingswetten voor.
Er werden Bonden van Orde opgericht, tegen staking en ondermijning
van het gezag. Dagbladen voerden een felle kampagne tegen het gevaar
van revolutie. De linkse arbeidersorganisaties benoemden een Comité van
Verweer om de tegenstand te organiseren. Op 2 aptrl werden de antistakingswetten - de zgn. muilkorfwetten - door de Tweede Kamer in
behandeling genomen. Zij bevatten het verbod van staking voor personeel
in dienst van overheid en spoorwegen. In de nacht van 6 op 7 april kondigde
het Çomité van Ver\¡/eer de algemene werkstaking af.
Politie en militairen werden gealarmeerd en er werden maatregelen tegen
de stakers in het vooruitzicht gesteld. De kern van de stakingsbeweging zou
gevormd worden door de spoorwegarbeiders, die door hun solida¡iteit
en eensgezindheid in januari voor de overwinning hadden gezorgd.
De staking was echter niet algemeen. Integendeel. De verwarring was
groot, de organisatie slecht. Er dreigde een mislukking. Plotseling werd de
aktie door het Comité van Verweer afgelast. De overwinning was verkeerd
in een nederlaag. Een nederlaag die verpletterend was. 5000 spoormannen
werden ontslagen en kwamen zonder inkomen op straat te staan. Daartoe
behoorde het grootste deel van de leden van de Nederlandsche Vereeniging
van Spoor- en Tramwegpersoneel. De organisatie stortte ineen. Er was vrees
bij de spoormannen en velen zochten een onderkomen bij de christelijke
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bonden om maar niet voor aanhangers van de Nederlandsche Vereeniging te
worden aangezien. De afdelingen van de bond bestonden niet meer. De
leden van het hoofdbestuur waren bijna allemaal ontslagen uit de dienst
van de spoorwegen. De organisatie zelfwerd, evenals andere bonden die
bij de staking betrokken rtraren geweest, door de direkties van de spoorweg'
maatschappijen tot verboden organisatie verklaard. Lidmaatschap was
voldoende voor ontslag. Er werden steunakties voor de slachtoffers
georganiseerd, waarbij zicha.a. de schrijvers Frederikvan Eeden en Jacob
Israël de Haan verdienstelijk hebben gemaakt.?
Henk Sneevliet en ook Van Braambeek hadden wel aktie gevoerd voor
de staking, maar waren er zelf niet daadwerkelijk bij betrokken geweest.
Het administratief personeel in Zutphen was, zoals op de meeste andere
plaatsen, buiten de staking gebleven. Maar de spoorwegstaking en de tragiese
afloop daarvan heeft wel gedurende vele jaren het optreden van Henk
Sneevliet in partij en vakbeweging sterk beinvloed.
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Tweede hoofdstuk

l.

Zwolle

In 1904 werd Henk sneevliet in Zwolle als stationsambtenaar, in de funktie
van adjunkt-kommies, aangesteld. Hij had zijn opleidingstijd van drie jaar
bij de spoorwegen achter de rug en tevens acht maanden militaire dienst
volbracht, waaruit hij was afgezwaaid als korporaal.
De hoofdstad van Overijssel stond toen bekend als konservatief en
traditioneel. De deftige heren van De club notabelen en vooraanstaanden
mét of zonder adellijke titel stonden nog in hoog aanzien en hielden hun
exclusieve bijeenkomsten in De Harmonie of in de koepel in de theetuin
van Thijssen. zwolle was nog een echte provinciestad. Het leven kabbelde
er rustig verder. De sociale onrust had de stad nog niet bereikt. standen,
rangen en klassen waren nog niet in beweging gekomen. Het had een
gezellig centrum en de grote markten zorgden voor levendigheid.
Toch had Zwolle in de historie van de socialistiese arbeidersbeweging
van Nederland al een belangrijke rol gespeeld. IrL lB92 had de SociaalDemocratische Bond er zijn landelijk kongres gehouden. En op 26 augustus
1894 hadden de zgn. twaalf apostelen in het (volgens Miegen)
'hyperproletarische' gebouw De Atlas de Sociaal Democratische Arbeiders
Partij (SDAP) opgericht.s Vierenzestig personen'waren op dat oprichtingskongres aanwezig geweest, sommigen als vertegenwoordigers van organisaties
Na afloop had een aantal van de deelnemers in restaurant De Zon in de
Korte Ademhalingssteeg gegeten en de oprichting in vrolijke stemming
gevierd. Er was gezongen en getoost. Tot de twaalf apostelen behoorden
de ZwolTenaars Louis Cohen, redakteur van De Volksvriend en de
onderwijzer H.J. van der Vegt, die met de ontvangst en de financiering van
het kongres was belast.
Deze gebeurtenissen waren misschien de heren van De Club ontgaan, of zij
hadden ze beschouwd als onbelangrijk gedoe van het mindere volk. In ieder
geval was het leven van de stad Zwolle er niet door in beroering gebracht.
De arbeidersbeweging in Zwolle was zwak, toen Henk Sneevliet zich er

3t

op 30 mei 1904 vestigde. Er bestonden enige plaatselijke vakorganisaties. En
evenals elders was in Zwolle de afdeling van de Nederlandsche Vereeniging
van Spoor- en Tramwegpersoneel ineengezakt. Ook de partijafdeling had een
flinke klap gel<regen, omdat spoormannen daarin een belangrijke rol hadden
gespeeld. Verder bestond er in deze stad ook een groep anarchistiese
socialisten.
Nauwelijks was Sneevliet met de partijafdeling in kontakt gekomen, of hij
kreeg begin augustus alhet sekretariaat opgedragen. Men had na de staking
van 1903 gebrek aan aktieve elementen. Om onnodig risiko met het oog
op zijn werk bij de spoorwegen te vermijden, werd H.W. Ester in nøam
sekretaris. Dit bleef zo gehandhaafd, toen J.M. Neven in maart 1905 het
sekretariaat van Sneevliet overnam.

2. Maartje Visser
Henk Sneevliet maakte spoedig wienden onder de jongere socialisten in
Zwolle. Eén daarvan was Klaas ten Hoor van de Sociaal-Dernocratische
Onderwijzersbond. En een ander J.G. Themans, die in 1903, toen de
partijafdeling aan de rand van de afgrond stond, afwisselend of tegelijkertijd
als voorzitter, sekretaris of penningmeester fungeerde. Hij was minder
kwetsbaar, omdat hij in de boterhandel van zijn vader werLrfe.
In deze kring van socialisten maakte Henk kennis met Maartje Visser.
Haar zuster was getrouwd met Klaas ten Hoor. De vader van de beide
zusters had tot eind 1904 een slijterij en distilleerderij in de Voorstraat. De
ouders waren geen socialisten en men mag aannemen, dat het feit dat de
kinderen tot de SDAP behoorden, geen reklame voor het bedrijf was.
Maartje Visser was een opgewekt, levenrlig en mooi meisje. Haar
voornamen luidden volledig: Maartje Geertruida Margaretha El2abeth.
Volgens een gedicht van later jaren had zij lichtgroene ogen en roodgoud
haar. Op 11 januari l906trouwden Henk en Maartje en betrokken een woning
aan de grens van het stadscentrum, Filosofenallee la.
tange tijd was hun huis een bekend aanloopadres voor vele socialisten
in Zwolle en daarbuiten. Een trefpunt waar je gelijkgezinden kon ontmoeten
en met een sfeer, waarin je over ideeën en gedachten kon praten. Er werd
bij de Sneevliets ook menige vergadering gehouden of aktie voorbereid.

3. Henriëtte Roland Holst
In Zwolle maakte Henk ook voor het eerst persoonlijk kennis met een
oudere vrouw, die op geheel andere wijze een rol in zijn leven ging spelen'
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Gedurende vele jaren was zij voor zijn politieke en kulturele ontwikkeling
van zeer grote betekenis. Zelfs toen hun politieke wegen zich scheidden
en er een persoonlijke verwijdering gekomen was, bleef zijn waardering voor
haar bestaan. In de moeilijkste uren van zijn leven werd het.kontakt weer
hersteld.
Deze vrouw was Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk. Misschien was
zij vele jaren, behalve een door hem gewaardeerde dichteres, partijgenote en
theoretika, de persoon, die hem voor een deel gafwat een moeder had
kunnen geven, Ze was voor hem 'tante Jet'.
Henrirätte Roland Holst was toen één van de exponenten van de
Nieuwe Tijd-groep, de marxistiese stroming, die toen een grote invloed
uitoefende binnen de SDAP en enige tijd zelfs een linkse meerderheid in
het partijbestuur vormde. Mevrouw Roland Holst had destijds nog een grote
naam in de partij en Troelstra speelde enige tijd met de gedachte haar voor
te stellen als hoofdredaktrice van Het Volk, het dagblad van de partij.
Bezwaren van haar echtgenoot, de schilder en grafikus later hoogleraar
R.N. Roland Holst, die op haar toenmalige slechte gezondheidstoestand
wees, deden hem afzien van zijn voomemen.
Henk Sneevliet had, vooral in zijn jonge jaren, grote bewondering voor
de dichteres. Hij kende een groot aantal gedichten van haar uit het hoofd
en kon ze prachtig deklameren. Na de Tweede Wereldoorlog schreef Henriëtte
Roland Holst over die tijd de volgende herinnering: 'Henk Sneevliet zijn
naam roept het beeld op van de jonge beambte aan het station te Zwolle
in de bewogen dagen na de algemene staking van 1903. Zodia hij mij zag,
wanneer ik, na de vorþ avond voor de afdeling van de SDAF gesproken te
hebben, op het perron kwam, schoot hij op mij af en bleef bd mij tot
de trein zichin beweging zette.
Hoe vol vuur was hij, hoe vol enthousiasme voor de strijd der arbeidersklasse en hoe leergierig. Hij had de HBS afgelopen en las Duits, Frans en
Engels, zodat hij de socialistische literatuur uit de eerste hand kon
bestuderen. A1 spoedig bemerkte ik, welke uitmuntende gave van geest en
gemoed deze jonge manbezat. Al nam hij met hart en ziel deel aan de
arbeidersbeweging in Zwolle en weldra in Nederland, zo leefde hij toch met
grote belangstelling mee met de Engelse en de Russische, waar de
revolutionaire massa-acties zich tussen 1903 en 1905 in talloze stakingen
ontlaadden. (...) Wat een mooie avonden hebben we samen gehad, als ik
van een vergadering of een cursus komende, bij hem en zijn vrouw logeerde.
Tot diep in de nacht zaletwe te praten, niet enkel over de problemen van
de dag, maar ook over vele andere dingen: de toekomst van het socialisme,
de ontvoogding der gekleurde rassen, de socialistische literatuur, die toen

in Holland opkwam.'
En om de sfeer van aktiviteit, waarin Henk Sneevliet in die eerste tijd
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in Zwolle leefde, nog iets duidelijker te doen uitkomen, laten wij na deze
uitspraak van Henriëtte Roland Holst een eitaat volgen van hetgeen de
eerste voorzitter van de socialistiese jeugdorganisatie De Zaaier, en latere
wethouder van Amsterdam, Eduard Polak, jaren na de dood van Sneevliet
sch¡eef: 'Ik heb hem reeds in mijn jonge jaren gekend. Op één van mijn vele
journalistieke zwerftochten door het land moest ik, zo in de eerste jaren
van deze eeuw, op een dag in Zwolle zijn. Ik had een bepaalde inlichting
nodig. Men venryees mij naar Sneevliet. Die zou het wel weten. Hij was toen
stationsambtenaar bij de Spoorwegen. Ik vond hem op zijn bovenhuisje,
dicht bij het centrum. Met zijn jonge vrouw was hij bezig uit gekleurd
papier guirlandes en bloemen te knippen, met welke men het zaaltje zou
versieren, waarin straks het Meifeest zou plaats hebben. Een echte
organisatieman, die ook het kleine werk dat toch gedaan moest worden,
niet schuwde. Al pratende deed ik medei aan het vouwen en knippen, heel
de avond door. Ik behield de indruk van een overtuigde en onderlegde
sociaal-democraat, ijverig, studieus en welbespraakt, zoals er toen zovele
jeugdige personen in de SDAP waren.'e

4.

De SDAP-afdeling in Zwolle

De partij in Zwolle lvas nog maar zeer klein. Eén van de leidende krachten
omstreeks de tijd, dat Sneevliet met de partij-afdeling in aanraking
kwam was Klaas Admiraal, een in 1903 ontslagen spoorman, die later
aannemer werd. Bij verschillende gemeenteraadsverkiezingen in Zwolle had
hij kandidaat gestaan. Het meeste sukses behaalde hij in maart 1906 in
distrikt I van Zwolle, waar hij bijna3Ù% van het aantal stemmen behaalde.
Maar het was te weinig om de begeerde zetel te verkrdgen. Er was nog
geen algemeen kiesrecht, maar een soort censuskiesrecht, dat berustte
op de hoogte van de belasting, die de kiezer betaalde, en de positie die
hij iruram. Dat wil zeggen dat een groot deel van de arbeidersbevolking geen
kans kreeg om aan de verkiezingen deel te nemen. Hadden deze arbeiders
wel kunnen stemmen, dan zou de SDAP naar verhouding aanzienlijk méér
stemmen in Zwolle en in het land hebben gehad. En natuurlijk ook méér
zetels. Er was ook geen vrouwenkiesrecht. Ongunstig voor de SDAP was,
dat de verkiezingen per distrikt werden gehouden. Een kandidaat kon in een
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gemeentelijk distrikt slechts een zelel winnen, als hij direkt op zijn lijst de
meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte stemmen verwierf, of in een
tweede ronde met steun van andere partijen die meerderheid behaalde.
Binnen de SDAP was reeds enige jaren een felle strijd gaande, die ook de
partij-afdeling Zwolle niet onberoerd had gelaten. De radikale en invloedrijke
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marxistiese groep rond het tijdschrift De Nieuwe Tiid, waawan de dichter
Herman Gorter, Henriëtte Roland Holst, Frank van der Goes, F.M. Wibaut,
Pieter Wiedijk, D.J. Wijnkoop, W. van Ravesteyn, J.C. Ceton en de later
beroemde sterrekundige Anton Pamekoek de voornaamste
vertegenwoordigers waren, stond in oppositie tegen de min of meer
opportunistiese meerderheid van het partijbestuur, onder leiding van
P.J. Troelstra en P.L. Tak. Die meerderheid had bovendien de steun van de
rechtervleugel van Vliegen en Schaper. Het was een ontwikkeling, die
ongeveer samenviel met de interne strijd in de duitse sociaal-demokratie en
in de gehele Internationale tussen de reformistiese en revolutionaire
richtingen.
In Zwolle vonden de opvattingen van de Nieuwe Tijd-groep vooral steun
bij een aantal jongeren, waartoe Henk Sneevliet, Klaas ten Hoor, J.G.
Themáns e.a. behoorden. Zij wilden méér aktie, méér scholing, uitbouw en
binding met de arbeidersorganisaties in het algemeen. Hun optreden gaf in
de jaren 1905-1906 dikwijls aanleiding tot wrijving in de afdeling. Er
ontstond een tegenstelling met Klaas Admiraal c.s., die over het algemeen de
lijn Troelstra en Tak volgden. Zonder twijfel waren er ook medestanders
van Miegen en Schaper. De geschiedenis van de afdeling Zwolle is nooit
geschreven. Wij kunnen daaruit niet putten. Maar de spanning tussen
verschillende richtingen en opvattingen is af te meten aan afzonderlijke
gebeurtenissen, waarvan de achtergrond echter dikwijls niet vermeld is.
Zo werd op de afdelingsvergadering in begin november 1905 een nieuw
bestuur gekozen met in de voomaamste funkties van voorzitter, sekretaris
en penningmeester respektievelijk: J.M. Neven, H. Sneevliet en A. van
Unen. Half december van datzelfde jaar vond er een nieuwe afdelingsvergadering plaats en werd, wegens het aftreden als bestuunlid van Henk
Sneevliet en A. van Unen, het bestuur als volgt gewijzigd (de drie
voornaamste funkties): K. Admiraal, voorzitter; J.M. Neven, secretaris; en
T. Reimerink, penningmeester.
Een ander incident vond plaats in verband met de afvaardiging naar het
partijkongres. Eind maart 1906 besloot de afdelingsvergadering Henk
Sneevliet aan te wijzen als afgevaardigde en A. van Unen als plaatsvervanger.
Maar 14 dagen later werd besloten toch geen afvaardiging te sturen, om
financiële redenen. Een dag later deelden Sneevliet en Themans echter mede
een spoedvergadering te wensen om het vernietigde besluit opnieuw aan de
leden voor te leggen. Tijdens deze spoedvergadering
- die een paar dagen
later plaatsvond - deden enige partijgenoten de toezeggsng de kosten van de
afvaardiging te betalen. Doch nu werd J.M. Neven als afgevaardigde
aangewezen, omdat Sneevliet verhinderd was.
Men mag aannemen, dat de verschillende groepen elkaar in stemverhouding
niet veel ontliepen en beurtelings een meerderheid hadden. Dat blijkt bijv.
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heel duidelijk uit een stemming over de kandidatuur voor de hoofdredaktie
van Het Votk. Hennëtte Roland Holst (die toen kandidaat gesteld werd
tegen Troelstra) kreeg in de afdelingsvergadering precies één stem minder
dan de politieke leider van de partij.
Half juni 1906 kwam een bestuur tot stand, dat uit linkse en jongere
elementen bestond en stabieler bleek te zijn. Klaas ten Hoor werd voorzitter,
Henk Sneevliet sekretaris, mej. C. van Rees penningmeester en verder werden
J.G. Themans en G. van Stegeren in het bestuur gekozen. Klaas Admiraal
behoorde niet meer tot het bestuur, maar stond wel in november van dat
jaar opnieuw kandidaat bij een gemeenteraadsverkiezing'
Al was men het dan in de afdeling zwolle niet altijd met elkander eens
in een demolratiese organisatie - er
- overigens een normaal verschijnsel
binnen en buiten Zwolle. Er werden
propaganda
gewerkt
aan
hard
werd wel
kursussen en openbare vergaderingen gehouden, meestal in het oude gebouw
De Atlas, maar ook wel eens in de Buitensociëteit. In de tweede helft van
1906 kreeg het organisatoriese werk een betere grondslag en nam de
aktiviteit toe. Kort voor de kerstdagen vond de jaarvergadering plaats. uit de
jaarverslagen bleek, dat het ledental groeide en de financiële toestand
afdeling in het
loed was. Er werd besloten tot oprichting van een nieuwe
iabijgelegen Wijhe. De afdeling Zv¡olle nam ook het initiatief tot oprichting
u* d. t"ttu,rrdersbond van het NW, waarbij - zoals toen gebruikelijk
was ook de partij-afdeling en de koöperatie Vooruit aangesloten zouden

maar wel de overwinning van de januari-staking en de nederlaag van april
meemaakten en de verschrikkelijke gevolgen daarvan kenden. Zij hadden het
vuur en de bezieling van de jeugd en misten de angst van vele ouderen, de
angst om gestort te worden in werldoosheid en armoede. In Zutphen was
Hendrikvan Braambeek aktief, in Utrecht Piet Moltmaker en in Rotterdam
Nathan Nathans, die bij de HIJSM werkte en pas na de nederlaag uit
solidariteit tot de Nederlandsche Vefeeniging was toegetreden.
Toen Henk Sneevliet zich in Zwolle gevestigd had, ontplooide hij van
d¿aruit ook op dit terrein zijn aktiviteit. De afdeling Zwolle van de
Nederlandsche Vereeniging hield reeds in maart 1905 een openbare
vergadering met Jan Oudegeest als spreker. Het was een goedbezochte
bijeenkomst en vele spoormannen waren aanwezig. Er trad een aantal
nieuwe leden toe. In de leiding van de afdeling waren o.a. Thijs Pasma en
Simon Cohen aktief. I¿ter werd in Zwolle ook nog een komitee van
ontslagen spoormannen opgericht, dat in samenwerking met het NASll in
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zijn.ro Mej. c. van Rees was met Maartje Sneevliet-visser bezig met tle
oprichting van de Sociaal-Democratische vrouwenclub. In de jaarvergadering
wird ook nog een kommissie benoemd om de wiruring van abonnees voor
he| dagblad. Het Volk te bevorderen. Er was aktiviteit in Zwolle en deze zov
de volgende jaren blijven toenemen.

5. Henk sneevliet hoofdbestuurder van de Nederlandsche vereeniging
in de
De Nederlandsche vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel begon
tegenover
ze
loop van het jaar 1904 weer maeizaam te funktioneren, waarbij

organisatie
niet
de
* die

de direkties van de maatschappijen als half-klandestiene
optrad. De leden moesten hun lidmaatschap geheim houden om
onttl"g.tt te worden. Zelfs de abonnementen op het blad van
Nederlandsche Vereeniging werden gekamoufleerd' Jan Oudegeest
zelf. rlade eerste staking

van 1903 ontslag nam bij het Staatsspoor, omdat

-

en verscheidene
de
angst te doorbreken'
en
passiviteit
de
andere hoofdbestu¡rrders, probeerden
van
het appanaL'
opbouw
de
aan
Een aantaljongeren werkte aktiefmede

hij vrijgestelde werd van de Nederlandsche Vereeniging

jonge spoormannen van de laatste generatie die zelf niet getroffen waren'
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november 1906 in Utrecht een vergadering van ontslagenen uit het gehele
land organiseerde.
Het Staatsspoor liet reeds sedert enige jaren - ofschoon niet offìcieel de mensen vrij in de keuze van organisatie. Maar de direktie van de HIJSM
bleef jarenlang een onverzoenlijk tegenstandster van de Nederlandsche
Vereeniging en ontsloeg regelmatig personeelsleden, die er lid van waren.
In de winter van 1905 waagde Van Braambeek het een redevoering te
houden op een openbare vergadering van de Nederlandsche Vereeniging,
die in Groningen plaats vond. Niet lang daarna sprak Henk Sneevliet in
Iæeuwarden.
Op 22 juli 1906 kwam de Algemene Vergadering van de Nederlandsche
Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel te Rotterdam bijeen. De bond
was uiterst zwak. Vele aktieve elementen waren nog niet in staat openlijk
hun krachten voor de organisatie en de propaganda te geven. Maar bij de
verkiezingen onder het spoorwegpersoneel voor de kommissies van het
pensioenfonds werden herhaaldelijk de kandidaten, die door de Nederlandsche
Vereeniging ondersteund werden, met grote meerderheid van stemmen
gekozen. Doch de Nederlandsche Vereeniging zelf, die aan de vooravond van
de Aprilstaking van 1903 meer dan 40001eden telde, had einde 1906
- bij elkaar geteld - I274leden en abonnees op haar bladOrgøan. Iets meer
dan de helft kon misschien echt als leden worden beschouwd. Het zou nog
jaren duren eer de oude hoogte van het ledental weer bereikt werd. Maar de
leden van 1906 waren zonder twijfel van de beste kwaliteit.
Op het kongres vanjuli 1906 werd Henk Sneevliet gekozen tot lid van
het hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereeniging. Hij was ternauwernood
23 jaar oud. Maar hij was reeds een knap en boeiend spreker en een goed
organisator. Vol enthousiasme wierp lnj zich op het propagandawerk. Hij
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om tot dit resultaat te komen. Men begon op een minimum-basis, maar er
sloten zich spoedig andere organisaties aan. De eerste organisaties waren die
van de sigarenmakers, de metselaars en de opperlieden, verder de koöperatie
Vooruit en de SDAP-afdeling ZwolTe. Spoedig kwamen ook de organisaties
van de typografen, de schilders, de koetsiers e.a.

sprak op vele vergaderingen en was een trouw medewerker van het Orgøan,
het blad van de vereniging. Sneevliet was weliswaar een optimist iets wat

-

voor de hand ligt en terecht is bij een jonge aktivist - maar toch ook
realisties. Zijn optimisme blijkt duidelijk uit zijn artikel in het Orgaan ovet
het op 20 januari l9O7 te Utrecht gehouden buitengewone kongres van de
Nederlandsche Vereeniging, waaruit wij hier een citaat laten volgen:
'De kentering is dan gekomen! Eindelijk nâ bijna vier jaar van slapte is er
weer kracht en moed, weer lust en vuur gekomen in het spoorwegpersoneel.
Wie zondagmorgen als spoorwegvereenigingsman tegen 12 uur zich in de
nabijheid van het gebouw van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht ophield,
zagdaar een grote bedrijvigheid, vele oude bekenden, veel nieuwe gezicltten,
allen met blijde opgewektheid en een glans van hoop op het gezicht, en zag
als hij het gebouw inging de zaal, waarin de buitengewone vergadering
gehouden zou worden, al vol gelopen voor twaalven' mensen uit het

7. Zwolle op het partijkongres

Op het partijkongres te Haarlem kwam het tot een felle botsing tussen de
aanhangers van de Nteuwe Tijd-groep en het partijbestuur van de SDAP.
Op het vorige kongres was de partijleiding eenzrldig samengesteld, omdat de
aanhangers van het tijdschrift een kandidatuur voor het partijbestuur
geweigerd hadden. Het bestuur van de partij had voor het congres van 1907
maatregelen voorgesteld om 'tegenleiding' onmogelijk te maken.
De afdeling ZwolTe werd vertegenwoordigd door Henk Sneevliet, met als
plaatsvervanger J.G. Themans. Zij stelde zich op een verzoeningsgezind

Noorden en Zuiden, uit Twente en Zeeland, leden der Vereeniging en
groepsvertegenwoordigers, afgevaardigden van bijna alle afdeelingen' En we
hoorden alom met geestdrift gewagen van de zekerheid, dat de kentering
gekomen was, dat Groningen haar afdeeling tot boven 130 man gestegen zag,
dat Leeuwarden op de laatste huishoudelijke vergadering l3 man gewonnen
had, dat Hengelo een nieuwe afdeeling had gekregen, dat Venlo binnen zeer
korte tijd een afdeeling krijgen zou, dat Utrecht groeide en nog veel, veel
meer. . .'
Een optimisme dat reëel 'üras, en dat kracht en moed, lust en vuur
vaststelde als opwekking om zo verder te gaan. zowel in het vakbewegingswerk als in het politieke werk voor de partij speelde Henk sneevliet een
aktieve rol. Hij zou zich bijna zijn gehele leven blijven richten op deze twee
kernpunten van de strijd voor het socialisme en in een mate waartoe slechts
mensen met een grote intelligentie en onuitputtelijke energie in staat zijn'

6. Nieuwe

organisaties in Zwolle

In het jaar 1907 werd het partijwerk in Zwolle met volle kracht voortgezet.
De Sociaal-Democratische vrouwenclub werd in januari opgericht. Maartje,
de vrouw van Henk Sneevliet, was sekretaresse. De socialistiese
jeugdorganisatieDe Zaaier, afdeling Zwol7e, werd eindelijk na een aantal
mislukte pogingen, stevig op poten gezet. Leendert Lansink was de eerste
sekretaris. Klaas ten Hoor werd door de partij-afdeling aangewezen om op
de vergaderingen aanwezig

te zijn en eventueel voorlichting te geven'

De zwolse bestuurdersbond van het NW kwam in mei defì¡ritief tot stand
Henk sneevliet had daartoe een belangrijke bijdrage geleverd. Reeds een jaar
was de partij-afdeling met de verschillende organisaties in overleg geweest
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standpunt, ofschoon haar sympathie duidelijk uitging naar de Nieuwe Tijdgfoep.
Het partijkongres van het vorige jaar had een resolutie aangenomen, waarin
het partijbestuur werd opgedragen een onderzoek in te stellen naar de
verhouding tussen de partij et De Nieuwe Tijd. In de loop van dat jaar had
het partijbestuur pogingen in het werk gesteld om het tijdschrift onder
kontrole te stellen en de redaktie te wijzigen. Zwolle diende nu op het
kongres te Haarlem een voorstel in, dat zich uitsprak voor de handhaving
van de sindsjaren bestaande verhouding tussen partij en tijdschrift. Tevens
werden alle partijgenoten opgeroepen aan het blad mede te werken. In de
toelichting bij het voorstel werd gezegd, dat de partijleiding geen recht had
tot inbezitneming van het tijdschrift over te gaan en een wijziging in de
redaktie aan te brengen. Men had in dat geval evengoe d De Kroníek van
P.L. Tak en De Blijde Wereld van de socialistiese dominees kunnen naasten.
De afdeling Zwol7e stelde ook een motie voor tegen beperking van de vrijheid
van meningsuiting in de partij, waarin werd uitgesproken dat het bestaan
van verschflende richtingen niet nadelig kon zijn voor de groei van de partij
en waarin werd opgewekt tot eendrachtig samenwetken. Zij had verder het
standpunt van de Sociaal Democratische Vrouwenclub te Rotterdarn in een
voorstel verwerkt, dat het algemeen wouwenkiesrecht naast het algemeen
mannenkiesrecht in de wet diende te worden vastgelegd" Voor het partijbestuur stelde Zwolle de volgende kandidaten: Wibaut, Oudegeest en Ceton
voor het dagelijks bestuur en Tijhof, Troelstra, Van der Goes en Henriëtte
Roland Holst als leden van het bestuur van buiten Amsterdam. Mr. M. Mendels,
een aanhanger van de Nieuwe Tijd-groep, werd door de afdeling voorgedragen
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als hoofdredakteur van Het Volk. Dit was nog slechts een deel van de
voorstellen. Maar wij zouden de geschiedenis geweld aandoen, als wij de
indruk zouden vestigen, dat Zwolle zo belangrijk was op dit kongres. Het
gaat er slechts om uit te laten komen dal Zwolle aktief aan het partijleven
deelnam en in welke richting er gedacht werd. Hoewel het kongres eindigde
in het teken van verzoening - de afdelingZwolle trok haar motie in ten
gunste van een voorstel van de afdelingLeiden, dat een verzoeningsgezind
karakter droeg - was toen reeds duidelijk, dat de aanhangers vanDe Nieuwe
TiÌd niet eensgezind waren in de taktiek, die gevolgd moest worden. Dit
bleek nog duidelijker toen in de maand oktober van hetzelfde jaar - onder
redaktie van Wijnkoop, Van Ravesteyn en Ceton, de zgn. jongeren - het
onafhankelijke socialistiese weekblad De Tribune werd opgericht.
Op het kongres werd door Tijhof uit Enschede een felle en onredelijke
aanval op Zwolle gedaan. Volgens hem zou Klaas Admiraal zich hebben
teruggetrokken van¡ú/ege het konflikt tussen de verschllende richtingen en
hij wekte de indruk dat het partijwerk daaronder geleden had. Henk Sneevliet
bestreed dit ten sterkste. Er werd hard gewerkt in Zwolle, antwoordde hij,
en de oorzaak van het zích terugtrekken van Admiraal was niet gelegen in
de theoretiese geschillen, maar in andere kwesties, hoewel hij daarbij het
bestaan van verschil van standpunten in de afdeling niet ontkende. In zijn
rede oefende hij kritiek uit op Troelstra en Gerhard, die een onderscheid
maakten tussen theorie en praktijk. Volgens Sneevliet moesten theorie en
praktijk samengaan. d.H. Gerhard had o.a. beweerd dat 'de theoretici het
voelen van de arbeiders niet zouden begrijpen'. Henk Sneevliet nodigde de
partij nog uit het volgend jaar het kongres in Zwolle te houden. Dat zou
propagandisties van grote waarde zijn. Het werd echter Arnhem.

8. Henk Sneevliet het

eerste gemeenteraadslid van de SDAP in Zwolle

Met de gemeenteraadsverkiezingerl van juli in het vooruitzicht besloot de
partij-afdeling opeenhuishoudelijkevergadering, die op 15 mei 1907 plaatsvond, met algemene stemmen Flenk Sneevliet kandidaat te stellen in de
distrikten I, II en III. Het bestuur werd met het oog op de verkiezingskampagrre tijdelijk met twee personen uitgebreid. Voorzover de financiën
het toelieten zouden er drie verkiezingskranten verschijnen, ieder nummer
met een oplaag van 5000 exemplaren. Het blad zou de vertrouwd klinkende
naam dragen van De Socinal-Democraøt.
Het werd een felle strijd. De socialisten ontmoetten in de konservatieve
provincie-hoofdstad een hardnekkige tegenstand. Alle tegenstanders, zowel de
christeldke partijen als de liberalen en vrijzinnig-demokraten, verenigden
zich, om te verhinderen dat er een 'rooie' in de raad van Zwolle zou komen.
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Zoals wij reeds vermeldden, betekende het kiesstelsel
voor de socialistiese
kandidaten, dat zij altijd in het nadeel waren, omdat slechts
een deel van de
arbeiders stemrecht had. Bovendien moest de partij
om een zetelre behalen

in een kiesdistrikt op eigen kracht een meerdeiheid van stemmen
krijgen.
Van andere partijen was geen hulp te verwachten.
op I I juli berichtte Het votk juichend: 'Zworle heeft het sukkelen

v-erleerd. Een prachtige dag vandaag. Er is de laatste'dagen
hard gewerkt.
wij verwachtten wel enig succes. Maar zoals het nu gegaan is, dat hadden we
niet verwacht. Bij de eerste stemming is onze kandidaãt H. sneevliet gekazen
tot lid van de raad. In de twee andere distrikten verwierven we een flink

aantal stemmen.'

Het opmerkelijke feit deed zich voor dat Henk sneevriet zelf nog niet
stemgerechtigd was. Toen hij in de afdering kandidaat werd gesteld,
was hij
enige dagen tevoren 24 jaar geworden. De wet bepaarde tóén,
dat men 25 jaar
moest zijn om te kunnen kiezen en 23 jaar om gekozen te worden.
sneevliet
werd met een meerderheid van stemmen gekozen in distrikt I (wijk
.assendorp),

maar óók in de andere distrikten kreeg hij een behoorlijk aantal
,tr,n*.n.
In de drie kiesdistrikten gezamenlijk een zesde deel vanhet totaal
aantal

uitgebrachte geldige stemmen. Bij evenredige verkiezingen zou
de sDAp in
zwol7e minstens 3 van de 21 gemeenteraadszetels hebben gekregen,
in plaats

van één.
Bij deze gemeenteraadsverkiezingen steeg in het gehere land het aantal
socialistiese gemeenteraadsleden tot 1 I 1. Daarvan behoorden er
14 niet tot
de sDAP' zr1 waren aanhangers van de friese socialist G.L. van der zwaag,

of

waren onafhankelijk- De sDAF, die 13 jaar tevoren werd opgericht, telde
aan
het einde van 1906 over het gehele land 7471 leden rn
later g748.
"r'luur
In de deftige herensociöteit, waar de koterie van adellijke
en niet-adellijke
Zwollenaars bijeen kwam, bracht de verkiezing van het eerste rode
lid van de gemeenteraad een schok teweeg. Het einde van haar wereldje was
in zicht' Toch zou het nog enige decennia duren voordat de sociëteit zélf
verdween. Zij is nu reeds iang historie geworden. Slechts de herinnering is
gebleven.

9. Het feest van

de verkiezingsovenvinriing

Er is fantasie voor nodig om zich het feest voor te stellen, dat werd gevierd
na de verkiezing van het eerste socialistiese lid van de zwolse gemeenteraad.
De wereld van de arbeider bestond uit lange werkdagen, slechte sociale
voorzieningen, weinig ontspanning in een moeitevol bestaan. De socialisten
vormden een minderheid en zetten dikwijls, omringd door keiharde, soms
ook wel huichelachtige tegenstanders, in een strijd voor een andere en
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landelijke politiek, de kunst en de kultuur. Fel kon hij zijn in zijn kritiek,
zoals tegen het wegzenden van kinderen van de school wegens wanbetaling,
oftegen de oranjelol op koninginnedag, die ontaardde in straatschenderijen.
Zijn redevoeringen waren dikwijls scherp, vol duidelijke karakteriseringen
en geestige vondsten. Want hij was een redenaar, die snel reageerde en
gevreesd werd door zijn tegenstanders. oude verslagen hebben daarvan nog
enige sporen nagelaten. Zo vond kort na de aanvang van zijn eerste
zittingsjaar een wethoudersverkiezing plaats. De vrijzinnig-demokraten
hadden een poging gedaan om door middel van een overeenkomst met de
christelijke partijen
- en ten koste van hun verkiezingsbondgenoten, de
liberalen - een wethouderspost in handen te krijgen. Maar één van de
vrijzinnig-demokratenhield zich niet aan de afspraak, waardoor de liberaal
Van Diggelen met l l tegen 10 stemmen voor de katholieke kandidaat
gekozen werd. De Gedeputeerde Staten van Overijssel maakten echter
bezwaar tegen de wijze, waarop de verkiezing had plaatsgevonden. De heer
Van Diggelen trad af en er moest opnieuw een wethouder worden gekozen.
It{u onthielden de vrijzinnig-demokraten zich van stemming en werd een

betere wereld, hun eigen materiële bestaan op het spel. Werkloosheid en
armoede dreigden en er vielen onder hen soms vele slachtoffers. Dat was de
wereld van 1907.
Maar in het 'hyperproletariese' gebouw De Atlas vjerden de socialisten
op 27 juli hun verkiezingsoverwinning, met de hoop op een grotere
overwinning in de toekomst. De zaal was versierd en de Stem des Volks zong.
Er was een piano en er klonken violen. De Sociaal-Democratische Vrouwen'
club was er met een tableau en er werd gedeklameerd. De jongeren van
De Zaaier waren aanwezig en bijna alle partijleden uit Zwolle en omstreken.
Er werden in de zaal, zoals toen gebruikelijk was' strijdliederen gezongen
die opwekten, protesteerden en het verlangen uitspraken naar een nieuwe
maatschappij, vrij van onderdrukking en uitbuiting"
Temidden van enthousiaste partijgenoten en geestverwanten hield het
jonge, en eerste, gemeenteraadslid Henk Sneevliet een gloedvolle rede,
die beantwoordde aan de gevoelens val de feestvierenden. Een groot
aantal nieuwe partijleden trad toe.
Het.feest eindigde diep in de nacht met het zingen van De Internationale.
Maar toen de feestvierders zich door de nachtelijke straten naar huis
spoedden, wachtten buiten de tegenstanders, de Oranjeklanten, om ze hier en
12
daar te achtervolgen en af te rossen' Die socialen!
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10. In de zwolse gemeenteraad
Direkt na het feest toog de partij-afdeling aan het werk. En men deed het in
Zwolle niet half . . . op een huishoudelijke vergadering werd een kommissie
van bijstand gekozen voor het raadslid. zii was samengesteld uit drie leden
(enige maanden later kwam er een vierde bij), ieder met een eigen taak, nl'
bestudering van een bepaald onderdeel van de gemeentepolitiek.
Op 4 september werd Henk Sneevliet als lid van de raad geïnstalleerd'
In de eerste vergadering voerde trij, volgens de verslagen, al het woord over de
verhoging van de waterleidingtarieven, die toen aan de orde was' Hij werd
tevens benoemd tot lid van de kommissie van beroep inzake het werkliedenreglement, maar oefende ter geiegenheid daarvan kritiek uit op de toe-assing
van het reglement en vermeldde tevens enige misstanden'
In de loop der jaren, dat Sneevliet lid was van de zwolse raad, heeft hij
vele voorstellen gedaan, vele moties ingediend en veel kritiek uitgeoefend op
de gemeentepolitiek. Dat was zijn recht en ook zijn plicht. En zijn optreden
velen van zijntegenstanders erkennen het - positief, deskundig
was altijd

-

en ter zake doende. Zijn onderwerpen betroffen dikwijls de sociale politiek,
de salarisregeling van het gemeentepersoneel, de extra-uitkeringen aan
minimumlijders, het onderwijs, de behuizing van de arbeiders, maar óôk de
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katholiek wethouder.
In de raadsvergadering hield Sneevliet een gepeperde redevoering tegen de
sjacherpolitiek van de vrijzinnig-demokraten. Een plaatselijk blad schreef
naar aanleiding daarvan het volgende: 'Aardig te zienhoe de hamer van de
voorzitter in ruste bleef, hoe elke herinnering aan "niet aan de orde"
achterwege werd gehouden. Al had Sneevliet een gansche cursusmiddag
willen houden over de "'draaipolitiek van de vrijzinnig-democratische
raadsleden", heel de raad had met aandacht naar hem btijven luisteren.
Zó boeiend vonden én voorzitter én liberalen én klerikatren zijn schets van
't politieke gebouw, met de vrijzinnig-democraat al op de top met een
windwijzer op zijn kop.'
In een andere vergadering had Henk Sneevliet drie moties ingediend over
het werkliedenreglement, over de salarisregeling van de onderwijzers en een
bepaalde belastingkwestie" Hij had daarbij gesproken over de duffe lucht in
de kamer van B en W. Er waren echter raadsleden, die betoogden dat er van
duffe lucht geen sprake was. In zijn repliek reageerde Sneevliet daarop met
te wijzen op het cynisme va¡ B en W, de grote onverschilligheid, die zij
toonden, door belangrijke zaken gewoon niet te bespreken. Hij zei, dat het
hem bekend was, dat in werkelijkheid de lucht in de kamer van B en W veel
mincler duf was dan bij de krotbewoners, 'maar dat die lucht figuurlijk hing
in de hoofden van Burgemeester en Wethouders.' Dât gaf de burgemeester
aanleiding om Sneevliet tot de orde te roepen.

In de raadszaal was de sfeer blijkbaar iets minder duf. Dat toonde de
uitslag van een stemming over het benoemen van een gemeente-arts tijdens
een vergadering van half december van hetzelfde jaar. Wie de benoemde arts
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onbekend gebleven stem werd uitgebracht
was, lveten we niet, maar één
op . . . dokfer sneevliet. En we mogen aannemen dat het zeker niet de stem
van Henk Sneevliet zelf geweest is.13

-

-

11. Voorzitter van de SDAP-Zwolle
De partij-afdeling in Zwolle werd bezield door veel enthousiasme. De
vele huishoudelijke
¡onleren beschikten over een enorme werklust. Er werden
vergaderingen gehouden en er vonden vele kursussen en openbare

bijeenkomsten plaats. In de omringende gemeenten werden nieuwe
afdelingen opgericht.
Eind september van het jaar 1907 werd in de afdeling zwolle een nieuw
bestuur gr|or"n. Voorzitter werd Henk Sneevliet, sekretaris J.G. Themans'
penningmeester Anne Pasma, de andere leden waren: Klaas ten Hoor,
Schuurman, Van Ekeren en Reinders.
De verkiezing van Sneevliet tot voorzitter was ook voor de vakbeweging
in Zwolle van belang. Naast Thijs Pasma had hij persoonlijk veel gedaan om
einde
de oprichting van dã bestuurdersbond tot stand te brengen. Aan het
van hetzelfdejaar hield Henk sneevliet in de provincie-hoofdstad een
belangrijke inleiding ovef wezen en funktie van de bestuurdersbond. Hij
partijstelde zich daarbij nog op het standpunt, dat afscheiding van de

nog
afdeling voor de vakbeweging nadelig zou ziin' Een opvatting, die toen
Sneevliet.
door
óók
opgegeven,
werd
later
maar
aanvãard,
werd
SDAp
door de
zijn hele
De konceptie echter, die hij van de socialistiese partij had, zou hij
kemachtig
verdere leven handhaven. Deze werd in haar algemeenheid

uitgedrukt in de titel van een redevoering, die hij in oktober in een openbare
u"rþdtting uitsprak, nl.'De SDAP geen verkiezingspørtii'' Of met andere
woãrden: een partij, die niet begint en eindigt met de verkiezingen, maar
die dag in tlag uit utti.f it, mobiliseert en strijd voert voor een bewoonbare
wereld.

Eind november besloot de sDAP afd.-Zwolle te komen tot de uitgave
- z .s
van een eigen blad. lncidenteel had men wel eens een krant uitgeger-'n
Volk
des
De
Stem
1905
van
' ';r*rij
bijv. voorafgaande aan de verkiezingen
Maarhet
de gemeentãraadsverkiezingen van l9O1 De Sociaøl-Demouaøt'

gin! erom regelmatig de eigen aanhang te bereiken en andere mensen

uoorul in de kringen van de arbeiders - voor het socialisme te winnen.
en
Aan burgerlijke zijtle beschikte men attijd over grotere informatieland'
gehele
het
voor
gold
trouwens
Dat
p.oprgundu-ogelijkheden'
-socialisties
georiënteerden waren - althans in Zwolle - voornamelijk
u*g.*rr.t op Het Volk en het half-anarchistiese Volksdøgblad' die
beide overigens maar een kleine kring van arbeiders bereikten. Nog minder
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was dat
en De.

het geval met linksgerichte weekbladen

als

De Groene Amsterdammer

Kroniek Het laatste blad verdween bovendien bij

de dood van

oprichter en hoofdredakteur P.L. Tak, op 24 augustus 1907. In 1905 had de
afdeling reeds een pogng gedaan een maandblad op te richten. Toen was het
niet gelukt.
De partij-afdeling in Zwolle rvilde zich in haar blad voornamel4kbezig
houden met dingen en gebeurtenissen in Zwolle en omgeving het distrikt
Zwolle zoals men zeide en de verspreiding op dit gebied richten. Er werd
een kommissie ingesteld om de financiële mogelijkheid daartoe te
bestuderen. Het jaar I 907 was een goed jaar voor de SDAp van Zwolle, een
jaar met vele belangrijke gebeurtenissen en vol dynamiek. De krant van het
distrikt Zwolle verscheen echter pas bijna een jaar later. Het werd een
weekblad, onder de naam De Sociøal-Democrøat, met als leidende redakteur
Henk Sneevliet.
Sneevliet had een leven vol zware verantwoordelijkfieden. Als voorzitter
van de partij n Zwolle was hij
- door binding met de plaatselijke
vakbeweging een drijvende kracht van de gehele socialistiese beweging in
de stad. Ook het lidmaatschap van het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel legde zwaar beslag op hem"
Op het jongste kongres, in juli 1907, had Sneevliet nog de kandidatuur
geweigerd voor de hoofdredaktie van het bondsblad. Hij wilde de handen
vrij houden voor het werk van de partij. Voor het bijwonen van de
vergaderingen van de gemeenteraad werd door zijn werkgeefster, Staatsspoor,
vrijaf gegeven. In deze positie verkeerde ook zijn vriend H.J. van Braambeek,
die in 1908 lid van de gemeenteraad van Zui/nen werd. Een spoorwegmaatschappij als de HIJSM gaf de SDAP-ers deze mogelijkheid niet.

12. Breuk met Maartie Visser
Tegen het einde van het jaar 1907 werd Henk Sneevliet getroffen door een

grote teleurstelling in zijn persoonlijk leven. Maartje had liefde voor een
ander opgevat. Zijverliet hem en het huis aan de Filosofenallee. Dit was
voor hem één van de grootste teleurstellingen van zijn leven. Henk had van
zijn Maartje altijd veel gehouden en ieder had steeds gedacht, dat het een
gelukkig huwelijk was. Samen hadden zij in de beweging gewerkt. lVas hij
teveel in beslag genomen door zijn vele taken en zijn werk, zodat hij niet
voldoende aandacht aan z-qn jonge vrouw had kunnen besteden? Of was het
de schîttering (tóén! ) van de intellektueel met de doktorstitel, die haar voor
de nieuwe man gewonnen had? Wij weten het niet. Het huwelijk van
Henk en Maartje had nog geen twee jaren geduurd.
De nieuwe man van Maartje was dr. J.A.lrl. Knuttel, redakteur van het

45

Woordenboek der Nederlandsche Tøal en gemeenteraadslid voor de SDAP in
Iæiden. Na het partijkongres in 19O7, waarin de afdeling Zwolle haar voorstel
over het konflikt tussen De Nteuwe Tijd en het partijbestuur terugnam ten
gunste van het voorstel van de afdeling Iæiden
- vertegenwoordigd door
Knuttel -, was er enige vriendschap tussen dr. Knuttel en Henk Sneevliet
ontstaan. 24 waren beiden vaste medewerkers van De Nieuwe Tiid en
hadden veel gemeenschappelijke opvattingen. Dkwijls hielden de kontakten
verband met overleg van marxistiese opposanten in de partij.
Sommigen die llenk Sneevliet toen kenden, waren van mening, dat de
wijze waarop dit huwelijk ten einde kwam, hem een harde slag had
toegebracht. Het was een nederlaag voor de jonge man. Later waren er nog
wel reakties van Henk, die erop wezen dat het nog vele jaren een open wonde
is gebleven. Want tenslotte was hij een mens, wiens leven niet alleen door
uiterlijke omstandigheden, maatr ook door psychologiese invloeden
bepaald werd.
Henk Sneevliet was na het vertrek van Maartje weer alleen. Hij miste de
sfeer van het samenzijn, de vrouw die hem wachtte en zorg voor hem droeg.
Maar verder eiste de beweging zijn tijd op. Hij had vele vrienden. Want hij
was niet alleen een politikus, maar ook een gezelschapsmens. Een opgewekte
prater, wolijk en dikwijls heel geestig. In de tijd die hij nog beschikbaar had,
las hij veel tot diep in de nacht. Dat had hij trouwens van jongs af aan
gedaan. Werd hij eerst geboeid door de geschriften van Multatuli, had hij
Marx en Engels bestudeerd en zich gericht naar Kautsky en Mehring, nú
was het voor een groot deel de literatuur - boeken en bladen - over de
ekonomiese strijd van de arbeiders die hem boeide. De neerslag daarvan kan
men vinden in de artikelen, die hij regelmatig schreef in het blad van de
spoorwegvakorganisatie Orgaan, het tijdschrift De Nieuwe Tíjd, en een enkele
keer in het weekblad De Tribune.

13. Het Deventer Kongres;scheuring in de SDAP
Op het buitengewoon kongres, dat in februari tr909 te Deventer werd
gehouden, was Henk Sneevliet geen afgevaardigde, evenmin één van de
andere bekende woordvoerders van de afdeling Zwolle. De oorzaak weten
we niet. I{isschien was geen der anderen beschikbaar, ofschoon Sneevliet
wel op de tweede kongresdag aanwezig was. De afgevaardigde was deze keer
eenzekere Bakker, een sigarenmaker die in het land geen bekendheid had,
maar persoonlijk een standpunt innam, dat duidelijk afweek van de
opdracht, die hij van zijn afdeling had meegekregen. Het is ook mogelijk, dat
hij op het kongres zelf persoonlijk meer had toegegeven aan de meerderheid
van het partijbestuur dan oorspronkelijk zijn bedoeling was.
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Het kongres was bijeengeroepen om te beslissen over het lot van het
weekblad De Tribune, dat reeds anderhalfjaar verscheen. Het had vele
medewerkers die tot de marxistiese linkervleugel behoorden, maar ook
andere partijleden leverden artikelen. Er was een tamelijk hechte groep
ontstaan rondomhet weekblad. De inhoud vanDe Tribune stond op
behoorlijk peil, maar was zeer krities ten aa¡zien van de politiek van de partijleiding, Troelstra en de Kamerfraktie. Zlj waren naar de mening der
Tribunisten revisionisties en opportunisties. De meerderheid van het
partijbestuur werd toen gevormd door rechts en het centrum. Een minderheid
daarvan was marxisties, n.l. F.M. Wibaut en mr. M. Mendels. Troelstra zat
niet in het partijbestuur, maar oefende een overwegendè invloed daarop uit.
De Tríbune had de storrnen van het arnhemse kongres doorstaan, doch
nu werd zij met een royement bedreigd. Het kongres werd door de
meerderheid van het partijbestuur voor de keuze gesteld , zich uit te spreken
over drie voorstellen: 1. Er zou een wekelijkse, marxistiese brllage van Het
Volk komen, als alternatief voor De Tribune. De redaktíe zou bestaan uit
F.M. lVibaut en Henriëtte R.oland Holst, die bovendien inspraak zouden
hebben in het algemeen redaktioneel beleid van Het Volk; 2. als gevolg
daarvan zov De Tribune moeten worden opgeheven; 3. als De Tribune zou
blijven voortbestaan, dan zouden de redakteuren van dat blad als partijlid
geroyeerd worden.
Het werd een kongres, waar de verschillende stromingen en meningen
heftig op elkander botsten. FIet eerste voorstel van het partijbestuur werd
in het algemeen aanvaard, maar niet door de uiterste rechtervleugel, waarvoor
Van Helsdingen als spreekbuis fungeerde. De grootste tegenstand maar nú
van de linkervleugel
- ontmoetten de laatste twee voorstellen en wel in het
bijzonder het allerlaatste, de kwestie van het royement.
Bakker, van de af delin g Zw olle, verklaarde alle rminst Tribune-gezin d te
zijn, doch tegen een royement van de Tribune-red¿kteuren ernstige bezwaren
te hebben. Terwille van de eenheid van de partij was hij bereid het
marxistiese bijvoegsel van Het Volk te aanvaarden, al achtte hij de
marxistiese richting verderfelijk. De Tribune zou een 'dorre, roemloze dood
sterven'. Dat was de beste dienst, die men de partij kon bewijzen. Zijn
partijgenoten in Zwolle zullen ongetwijfeld niet erg verheugd zijn geweest
over zijn argumentatie. Onder invloed van Henk Sneevliet, Themans, Ten
Hoor en andere jongeren was de afdeling de laatste jaren sterk op de Nieuwe
Tiid-groep ingesteld geweest. Men was voorstander van de proef met het
marxistiese bijvoegsel van Het Volk en volgde daarbij de lijn van Henriëtte
Roland Holst. Dat wilde echter niet zeggen, dat Zwolle sympathie voor de
harde doorzettets van De Trìbune afwees en tegenstander was van de
aktiviteiten van de jongeren van de marxistiese linkervleugel. Het mandaat dat
kongresafgevaardigden meekregen, berustte meestal op een meerderheids-
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besluit, waarvan de scherpste kanten waren afgeslepen. Maar de afgevaardigde
Bakker gaftoch wel een onjuiste indruk van het standpunt van de afdeling'
op dit kongres splitste de marxistiese Nieuwe Ttid-groep zich. De redaktie
en aanhang vat De Tribune weigerden het weekblad op te heffen. Het kongres
sprak zich voor royement van de redaktie uit met 209 tegen 88 stemmen en
15 blanko. (Een maand later werd dit besluit bekrachtigd door een
referendum: totaal 5467 stemmen, T3 ongeldig en342 blanko;3712vôôr
royement en 1340 tegen.)
De uitslag van deze stemming was een - ofschoon niet geheel onverwachte slag voor de Tríbune-groep, maar misschien nog meer voor degenen, die
hadden gehoopt de eenheid van de partij te kunnen handhaven" Temidden
van de spanning binnen de partij had de leíder van de diamantbewerkers en
voorzitter van het NW, Henri Polak, nog gepoogd een breuk te voorkomen,
evenals F.M. Wibaut, Frank van der Goes, Henriëtte Roland Holst en zovele
anderen. Overweldigd door zijn emotie bedankte mr. M. Mendels voor het
lidmaatschap van het partijbestuur en de partij. van Braambeek verklaarde
uit protest te zullen bedanken voor het lidmaatschap van de gemeenteraad
van Zutphen.la
Na het royement van de Tribune-redakteuren volgde de uittocht van vele
vooraanstaande marxistiese leden, zoals: Herman Gorter, de marxistiese
theoretikus Anton Pannekoek, de latere hoogleraar Gerrit Mannoury, de
akkountant Sam de Wolff en de schrijver en redaktie-sekretaris van De
Nieuwe Tijd Pteter wiedijk (schrijversnaam J. saks). Een nieuwe partij werd
gesticht, de Sociaal-Democratische Partii (SDP). Eigenlijk werd zij meer een
kaderpartij met ongeveer 500 leden. (De SDAP had vóór de scheuring bijna
9000 leden.) Een bemiddelingspoging van de socialistiese Internationale
mislukte. Het bestaan van de nieuwe partij moest aanvaard worden. 24weñ
de voorloopster van de komrnunístiese partij, een ontwikkeling die
ongetwijfeld door geen van de stichters in 1909 was voorzien"
De afdeling zwal7e had d.us gestemcl vóór het marxistiese bijvoegsel van

Het Votk, tegen de opheffing

van

De Tribune en tegen het royement (met de

tegenstrijdige verklaringen van de afgevaardigde Bakker). Een klein deel va¡
de zwolse partijleden ging over tot de SDP, waartoe o'a' aktieve elern
als Klaas ten Hoor, J.G" Themans en zijn vrouw Joosje behoorden'rs l'tet
blad van de partij inzwolle,De Socíaøl-DemoÜøat,handhaafde echter
redakteur was - zijn kritiese
- in ieder geval zolangHenk Sneevliet
er medewerker van en had een vaste
was
standpunt. Hendrik van Braambeek
rubriek in het blad"
FIet marxistiese bijvoegsel van Het Yotk l<reeg de naam I{et Weekblad
en bleefbestaantot 1977. Flenriðtte Roland Holst trok zich in 191 1 uit de
redaktie terug en werd opgevolgd door Frank van der Goes'
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14. Betsy Brouwer
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F{et leven van Henk Sneevliet als man-alleen duurde niet lang. In de tweede
helft van 1908 ontstond een serieuze omgang tussen Henk en Betsy
Brouwer, een onderwijzeres in Zwolle. Zij hadden elkaar verscheidene keren
ontmoet bij vrienden en op vergaderingen. Hij had genegenheid voor haa¡
opgevat en - zoals ze hetlater zelf uitdrukte - 'al enige tijd achter haar

aangelopen'" Eén keer per week zagenz4 elkaar altijd als hij rnet een wagentje
de spoorlijn langs ging om de arbeiders het weekloon te brengen. tlaar schooi
lvas aan de andere zijde van de weg. Zij keken naar elkander uit orn dat
moment niet te missen . Zt1 was op hem gesteld. 'Hij was een echte knappe
jongen'. Ze vond hern ook intelligent en flink. Altijd was het prettig om hem
weer te zien. Meestal ontmoette zij hem bij de school, maar zij was ook wel
eens op het station. Totdat de band zo stevig werd, dat zij elkaar niet meer
'toevallig' maar op andere tijden bij afspraak ontrnoetten.
Betsy haar officiële naam was Engelbertha Johanna Brouwer was
ruim tweeëneenhalf jaar ouder dan Henk. Zij was een geheel ander type dan
Maartje Visser. Betsy Brouwer kwam uit een gelovig protestantse en
íntellektueel ingestelde familie. Haar vader, Klaas Brouwer, was direkteur van

-
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de Normaalschool, de kweekschool voor onderwijzers, in Zwotle. Hij was
tamelíjk vrijzinnig" Haar rnoeder was orthodox. Eén van haar broers,
K.J. Brouwer, werd predikant en direkteur van het zendingsinstituut te
Oegstgeest. Betsy zelf had in de Hervormde Kerk belijdenis gedaan. ÍIet
kontakt met anderen voerde haar echter in socialistiese richting. Er waren
in Zwoiie verscheidene moderne dominees. Op één van hen - Ds. A.F" Kamp was Betsy Brouwer bijzonder gesteld. Vele tientallen jaren later herionerde
zíj zich nog altijd een bepaalde uitspraak van hern: 'De kinderen moet men
leren de dingen op te rapen, die zij neergooien" In de grote mensenmaatschappij is het anders. De één gooit het neer en de ander raapt het op.'
Ds. Kamp was zeker geen politieke figuur, maar zijn gedachten gingen in
progressieve richting. In 1907 sprakhij trouwens op een vergadering van
moderne theologen te Amsterdam zijn sympathie uit voor de rede van de
socialistiese predikant Ds. S.K. Bakker, die sprak over 'De zedelijke betekenis
van het socialisme.'
Later maakte Betsy zich tros van het geloof, waarin zij was grootgebracht.
Doch zoals niemand zich geheel ios kan rnaken van hetgeen krij in zijn jeugd
aan geestelijke voeding heeft meegekregeî, zo drukte de afkornst ook een
stempel op Betsy's karakter. Zij was puriteins en rechtlijnig in de beoordeling
van de mensen en hun onderlinge verhoudingen, dus óók in de politiek"
Van grote betekenis voor de socialistiese vorming van Betsy Bror¡wer was het
kontakt rnet het onderwijzerspaar Dubbink. Zij werkte enige jaren te zarnen
met hen aan de openbare school te l'{ijverdal. }4éér onderwijzers dan deze
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Eén van de leerlingen vertelde jaren
en goede onderwijzeressen vond'.r6

later, dat zij de dames Brouwer 'schatten

De omgang van Betsy met het rode raadslid en aanvoerder van de
SDAP-Zwolle viel niet erg in de smaak bij de familie. In burgerlijke kringen
van clie tijd, en vooral in het deftige Zwolle,gold het a1s een schande als een
dochter met zo'n 'rooie' een huwelijk aanging. Toen dan ook Henk en Betsy
besloten om maar zo spoedig mogelijk te gaaî trouwen, sprak Betsy's vader
zijn verontrusting daarover uit bij de burgemeester, mr. dr. I.A. van Royen.
Deze was een fel tegenstander van het socialistiese gemeenteraadslid
en
zelf dikwijls het voorwerp van diens kritiek en ironie -, maar hij had
respekt voor zijn kennis en intelligentie. Hij kon niet nalaten tegen de
bezorgde vader op te merken: 'Sneevliet is in de gemeenteraad wel altijd

-

degene, die

het beste geiinformeerd is.'

juli 1909 trouwden Henk en Betsy

en betrokken een woning in de
met vele historiese bouwwerken. Het stadhuis uit de
vijftiende eeuw, waar Henk Sneevliet de raads- en kommissievergaderingen
Op 22

Sassenstraat. Een straat

bijwoonde, was in deze straat gevestigd. Vijf eeuwen geleden v/as daar de
Schepenzaal zo slecht verlicht, dat de heren schepenen alléén bij
'schijnender zonne'hun besluiten konden nemen. Slechts bij de eedsaflegging mochten er twee waskaarsen worden. aangestoken. Dat was in de
tijd van Henk Sneevliet al een stuk veranderd. Want óók in de stad Zwolle
was de

Betsy Brouwer

drie waren er trouwens niet. De Dubbinks waren socialist en door hen kwam
Betsy in aanraking met de SDAP. Zrltneld vooral veel van mewouw
Dubbink. Zozeer zelfs dat zij op zeer hoge leeftijd nog verklaarde, dat de
onderwijzeres Dubbink haar enige, echte vriendin was geweest.
Betsy deelde ook de bewondering, die Henk Sneevliet koesterde voor
Henriëtte Roland Holst. Henriëtte's gedichten beantwoordden jarenlane aan
haar geestelijke behoefte. Overigens was de dichteres zelf ook zêor op . . csj

tijd niet stil blijven

staan.

Zij kwamen te wonen precies tegenover het huis van het rechtse
katholieke raadslid mr. A.L.M. Vos de Wael, één van de vooraanstaande
ingezetenen. Zijn vader was nog burgemeester van de stad geweest. Henk en
Betsy konden vanuit hun woning in zijn werkkamer kijken. Vos de Wael
was wijgezel en vóór de raadsvergaderingen zagenzijhem eenzaam zwoegen
en allerlei papieren inzien, misschien ook wel eens een keertje om zijn
buurman en tegenstander aan de overkant in de raadszaal te bestrijden.
Pas

toen zij getrouwd waren, werd Betsy Brouwer officieel lid van de

SDAP. Iets wat zq voorlíeen, vanwele de tegenstand van haar familie niet
gedaan had.l7

gesteld.

In de tijd dat Henk Sneevliet Betsy leerde kennen, was zij onderwijzeres
op de school van Wielink aan de Assendorperweg in de wijk Assendorp,
die aan de buitenzijde van de Sassenpoort lag. Het was voor die tijd een
moderne school met een nieuwe onderwijsmethode, met schoolreisjes, enz.
Misschien was het niet helemaal toevallig, dat deze school gevestigd was in
het kiesdistrikt waar de meeste socialistiese stemmen vandaan kwamen in
die tijd, en Henk Sneevliet zijn raadszetel behaalde.
Oók Emma Brouwer, een zuster van Betsy, gaf er les. En Klaas ten Hoor.
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" Henk Sneevliet gekozen tot ondervoorzitter van de NV en redakteru
van het'Orgaan'.

In de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel waren
de tegenstellingen tussen links en rechts toegenornen. In 1907 had
zowel Sneevliet als Van Braambeek nog geweigerd zich voor het redakteurschap van het Orgaan beschikbaar te stellen. Daarop werd J..4. R.osenveldt
tot redakteur benoemd" Doch eenjaar later oefenden de jongeren scherpe
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overigens verloor).
De Nederlandsche Vereeniging was in de loop van dat jaar versterkt rnet
enige honderden leden van de Bond van Electrisch Spoor- en Trarnwegpersoneel, die ontbonden werd. Niet dat het ledental daarcloor zo omvangrijk
geworden was (op 31 december 1909 telde men in totaal271,5leden), maar het
werk ging toch de beschikt¡are i<rachten te boven. Er was behoefte aân nog
vrijgestelde bestuurder, die de dagelijkse leiding van de voorzitter kon
overnernen. Oudegeest kon daardoor méér tijd beschikbaar stellen voor het
bestuurswerk van het loiW"

In november 1909 werd in gebouw Flancius te Amsterdam het tweeciaagse

tsij de bestuursverkiezing werd Henk Sneevtriet met aigemene stemmen
I augustus van dat jaar was híj reeds
belast met de redaktie van het driemaal per maand verschijnende Orgaan
als opvolger van R.osenveldt. De voornaarnste funkties van het i:estuur
werden toen als volgt bezet: J. Oudegeest, voorzitter; F{. Sneevliet, ondervoorzitter; en A. v.d. Berg, sekretaris-penningmeester. Er werd besloten, dat
Sneevliet rnet ingang van I ja,nuari. 1910 ontslag zou nemen als komn-lies brj
de Staatsspoorwegmaatschappij" Hij moest in trJtrecht komen wonen, waar
de zetel van de bond gevestigd wa.s.
Enige maanden na het kongres verhuisde Henk Sneevliet met zijn vrouov
naar Utrecht. Bijna zes jaren had hij in Zwoile gewoond en hij had het
beter leren kennen clan meníg geboren Zwollenaar. Als jongeman van 27 jaar
was hij uit Zutphen dáár aangekomen. tr{et was na zijn leertijd zijn eerste

tot ondervoorzitter gekozen" Vanaf

-
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ll

hij

kongres van de Nederlandsche Vereeníging gehouden. t{et werd voorafgegaan
door een dernonstratieve openbare vergadering, die in het teken stond van
de verbetering van de arbeidsvoorwaarden" Sprekers r¡¡aren Oudegeest,
Sneevliet, R.osenveldt en Michielsen. Ðe rede van F{enk Sneeviiet ging voor
een groot deel over de werktijd. FIij verlangde I uur per dag voor het
personeel dat aan voortdurende spanning bloot stond, en l0 uur voor de
anderen. Een radikale eis, want er werden toen nog tijden van 12 uur en
meer gemaakt.

voor de spoorwegvakorganisatie betrof, maar te rneegaand, te weinig
ingesteid op radikalisering en op het terugveroveren van de oude rechten
(stakìngsrechtenz.), die in 1903 verloren \¡/aren gegaan. Op het kongres van
1908 werd Van tsraambeek kandidaat gesteid voor het hoofdbestuur.
Bovendien liet hii zich kandidaat stellen als redakteur van het Orgaan in
de plaats van Rosenveldt. Henk Sneevliet werd op dit kongres als hoofdbestuurder herkozen. Van Braarnbeek verloor echter de strijd. t{ij kwam niet
in het hoofdbestuur en zijn kandidatuur voor de redaktie werd door de
die haar gesteld had - al ingetrokken vóór het tot
afdeling Zwolle

-

kandidaat laten stellen voor de Tweede Kamer, in distrikt Amsterdam
(eeu verkiezingsstrijd, die

een

kritiek uit op zijn beleid en de inhoud van het biad. Er zat te weinig aktie
in en de toon was te rechts. Overigens vond men de oudere bestilurders,
als Jan Oudegeest en A. Harms, verdienstelijk wat hun jarenlange aktivíteit

stemmen kwam.
FIet Deventer Kongres van de SD.A.F en de oprichting van de SDP ."aren
ongetwijfeld van invloed op de aktieve eiementen in de Nederlandsche
Vereeniging vari Spoor- en Trarnwegpersoneetr" Id. l{athans, de voornaamste
ieidende figuur van de spoorwegvakorganisatie in het gebied van R.otterdam,
bedankte voor de SDAP en werd lid van de SDF" Van F{'.X. van Braambeek
hebben we reeds vermeld, dat hij uit protest tegen de gang van zaken in de
SDAF was afgetreden als gemeenteraadslid van Zutphen. F{ij bleef echter,
zoais Sneevliet, trid van de partij.
De scheuring op het Deventer Kongres was eveneens bepaiend - zij het
indirekt voor de positie van Jan Oudegeest. Henri Polak was ais voorzitter

het NW afgetreden. Hij bleef wét voorzitter van de Algemeene
Nederlandsche Diamantbewerkers Bond. Op het kongres had hij door een
beroep op het partijbestuur en de meerd.erheid enerzijds en op de marxistiese
minderheid anderzijds getracht een afscheiding van de Tribune-groep te
voorkomen. Maar de besluiten van het Deventer Kongres hadden hem diep
teleurgesteld. Henri Polak trok zich terug uit de aktieve politiek en wilde
de neutrale positie van het ldW niet in het geding brengen. Oudegeest
volgde hem op als voorzitter van het NW. Daardoor hield Jan Oudegeest
nóg minder tijd over voor de behartiging van de zaken van de Nedertrandsctre
Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Hd had zich bovendien
van

i.

1
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een
aanstelling. Hij had er Maartje Visser verloren en in Betsy Brouwer
nieuwe leiensgezetlin gevonden. In zeer korte tijd was hij de dynamiese
met
kracht geword.tr u* het socialistiese deel van Zwolle. Als een motor,
kostte
Het
werkkracht, had hd de beweging opgetrokken'
ln ZwolTe
"nor*,
""n
hem moeite dit werk op te geven. Hij bleãf echter kontakt houden.
bewiend
hij
bleef
hen
woonden velen van zijn vrienden. Met enkelen van

tot het einde va4 zijn leven.

2.

Toenemende aktiviteit in de Nederlandsche Vereeniging

komen.
In de spoorwegorganisatie begon het strijdbare element naar boven te
dat
een
verschijnsel
doorgedrongen,
leiding
in
de
Een jongere generatie was
het
van
inhoud
De
organisatie'
een
levende
in
zich steeds zal moeten herhalen
der leden
Orgøan werd'goed en levendig geredigeerd en de medewerking
en Nathans
mede
aan
er
aktief
werkte
Braambeek
Van
steeg daardoor sterk'.

in radikalere
verzorgde het buitenlandse gedeelte De organisatie koerste
omhoog
van
1903
nederlaag
put
van
de
uit
de
zich
Zqwasbezig
rii;hting.
werden
verpletterend
eens
die
om
hen,
is
het
moei$k
Hoe
werken.
te
heel langzaam
verslagen, weer hooP oP de overwinning te geven! Langzaam,
spoormannen
Vele
begon men weer vertrouwen te krdgen in eigen kracht.
verloren. Enn zeet
hadden echter de angst voor ontslag en armoede nog niet
Ve¡eeniging
groot aantal, dat eigenlijk met de Nederlandsche
kategorale bonden
en haar moreel ondersteunde, lvas nog altijd lid van de
van de
of van de christelijke vakorganisaties' Doch aktieve elementen
uit te
organisatie
eigen
de
bezig
dnrk
Nederlandsche Vereeniging waren
was
Zwolle
in
evenals
En
winnen.
te
terug
bouwen en het verloren terrein
Van
jaar
schreef
later
Vijfentwintig
motor.
Henk Sneevliet ook hier de

er dikwijls ontslagen.
Nederlandsche
Nathan Nathans, de voorzitter van de afdeling der
was steeds oPenlijker
HIJSM,
Vereeniging te Rotterdam en kommies bij de
daarmee de
hooPte
Hij
tie.
opgetreden in de ProPaganda voor de organisa
kiesrechtbeweging
van
de
anderen aan te moedigen. OP demonstraties
Hij kolPorteerde oP
de vlag van de Nederlandsche Vereeniging.

hij
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gtng op huisbezoek en ondertekende zijn artikelen in het

//. Bij de HIJSM was al dan niet opzettelijk
van het jaar 1903

de beruchte dienst-

uit

de bundel van dienstorders die van kracht
In die dienstorder stond dat de Nederlandsche
van Spoor- en Tramwegpersoneel een verboden organisatie was
van de HIJSM. Was het een vergissing of opzet? In ieder
Nathans op het standpunt, dat men er nú alles uit moest halen
In zeer korte tijd had hij ongeveer 80 HIJSM-ers georganiseerd

Vereeniging.
het eerste halfiaar van 1910 ginghij te ver, toen hij eerst te
en daarna in Rotterdam in debat ging tegen Spit, de voorzitter
van Orde (maatschappijgetrouwe vakbond, ontstaan in 1903).
van Orde deed wat ervan verwacht werd. Hij diende een klacht in
van de HIJSM. Nathans werd voor straf overgeplaatst naar
in Duitsland. Inhet Orgaøn schreef Natfians daarop een fel
de Bond van Orde en riep de HIJSM-ers op zich aan te sluiten
Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Het
de HlJSM-direktie was spoedig genomen. Zij gaf Nathans ontslag
predikaat 'eervol' en zonder uitkering. De direkteur Kalff deelde
dat de maatschappelijke opvattingen van Nathans en de direktie
Daarom kon het dienstverband maar beter verbroken
scheidsgerecht zorgde ervoor, dat hd tenminste nog een bedrag
in handen kreeg. Door het kongres van de bond werd Nathans
als ambtenaar op het bondskantoor aangesteld.
Nathans \ryaren er vele anderen, tegen wie maatregelen werden
Bijvoorbeeld de wegwerker S. Franke - in dienst van de HIJSM een kleine afdeling van de Nederlandsche Vereeniging had
werd ontslagen wegens 'eigenschappen, die hem voor de
ongeschikt maken'. Of de arbeider-remmer W.P. de Vries
bd het Staatsspoor -, die op het emplacement De Rietlanden
biljetten had verspreid voor de amsterdamse bestuurdersbond.
Orde verlangde van de inspekteur van het Staatsspoor, dat hij
zou nemen. Deze weigerde echter. Daarna stelde de HIJSMin verbinding met de direktie van het Staatsspoor en De Vries
Hij kreeg echter wel het predikaat 'eervol' en een maximale
had de hoofdbestuurder W. van Delft zich onder druk van de
uit de leiding van de Nederlandsche Vereeniging moeten
De moderne bond was erin geslaagd 425 man van het 600
personeel van de HTM te oiganiseren. Dat was echter niet naar
direktie. Zd ontbood het afdelingsbestuur van de Nederlandsche
bij zich en eiste twee dingen: 1. Van Delft moest bedanken als
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lid van het hoofdbestuur; 2. de afdeling moest zich vóór I januari 191 I
afscheiden van de Nederlandsche vereeniging. Deed zij dat niet, dan zou zij
de erkenníng veriiezen. Om de tegenstellingen niet op de spits te drijven,
trok daarop van Delft zich uit het hoofdbestuur terug. Maar nog geen jaar
later werd hij toch ontslagen, toen er een kollektiefverzoek om loonsverhoging werd ingediend, ondertekend door bijna alle personeelsleden. De
aktie was georganiseerd door de haagse afdeling van de Nederlandsche
Vereeniging.

3. Henk Sneevliet officieel voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging
Op een buitengewoon kongres van de NV op 7 en 8 januari 191 I traden
Oudegeest, Harms en Van den Berg als bestuurder af. Interne menings-

verschillen hadden het wenselijk gemaakt dit kongres bijeen te roepen. Zij
waren voor een deel de aanleiding tot het aftreden var' deze oudere
bestuurders. Het was voor Oudegeest prakties onmogelijk geworden nog
langer de voorzitterspost in handen te houden, omdat er naast het werk voor
het NW en andere aktiviteiten, geen tijd meer overschoot voor de
Nederlandsche vereeniging. Harms was reeds lange tijd tevoren inspekteur
bij de Centrale Arbeiders Verzekering geworden, had weinig tijd en paste ook
niet meer in het dagelijks organisatiewerk. De drie mannen hadden jarenlang
aan de top van de organisatie gestaan en goed werk gedaan. Zij zouden nu
plaats maken voor anderen. Henk Sneevliet werd officieel benoemd tot
voorzitter, een funktie die hij in feite al sinds november 1909 uitoefende.
van Braambeek trad voor het eerst tot het hoofdbestuur toe en werd tweede
sekretaris. Nathans had geen benoeming aanvaard. Piet Moltmaker, de man
uit utrecht, werd ook in het bestuur gekozen, in de funktie van tweede
voorzitter. Hij had reeds een grote aktiviteit ontplooid in de SDAP en in de
vakbeweging. van de socialistiese jeugdorganisatieDe Zaaier was hij enige
jaren voorzitter geweest. Moltmaker behoorde echter tot de rechtervleuS- ^
en zou later de man worden van de taktiek van samenwerking met '
direkties, die het standpunt huldigt dat men beter met stroop dan m
azijn kan werken.

op het ge,r¡/one kongres, enige maanden later,

stelde Moltmaker zich niet

ging met
meer beschikbaar voor het hoofdbestuur, omdat hij niet akkoord
van
verkiezing
om
de
poglng
het beleid van Sneevliet. Hij deed nog een
werd
Nathans
was.
van
sDP
de
Nathans tegen te werken, omdat deze lid
De
gekozen'
sekretaris
echter met 155 van de 188 stemmen tot

voornaamste funkties werden bezet door H. sneevliet, voorzitter; N. Nathans,
sekretaris; H.J.ÏV. van Beugen, penningmeester; Joh' Verton, tweede
voorzitter;en A. v.d. Veen, tweede sekretaris'
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Henk Sneevliet voorzitter vøn de Nederløndsche Vereeniging vøn Spoor-.en
Tramwegpersoneel I 9 I I - I 9 I 2

Dtzelfde kongres nam enige besluiten, die wezen op grote aktiviteit,
zoals: het Orgøon wekelijks te laten verschijnen; het instellen van een
weerfonds; deelname aan de verkiezingen van de groepsvertegenwoordiging
bij de spoorwegmaatschappijen; een program van aktie voor het trampersoneel; verplaatsing van de zetel van de Nederlandsche Vereeniging naar
Amsterdam en het houden van een petitionnement onder het spoorwegpersoneel in verband met de ontevrèdenheid over het Reglement Dienst
Voorschriften I 9 I t . Verder werd besloten tot steun aan de stakende
zeelieden, waarbij zowel lijsten van het NW als van de ITF zouden worden
uitgezet. Er was aktiviteit naar alle kanten en niets wees erop, dat de
organisatie nog geen twee jaar later, door het positie kiezen in een
stakingsbeweging buiten het spoorwegbedrijfen een daarop volgend intern
konflikt, op 'apegapen zou liggen', zoals minister Regout het zo plasties
en verheugd uitdrukte.le

door het vertrek van Henk Sneevliet en zdn vrouw. De opvolger
in de gemeenteraad was Klaas Admiraal. læendert Lansink,
de voornaamste man van de Zwolse afdeiing van de jeugdorganisatie
Zaaiet, werd later de tweede SDAP-er in de raad.
Hij was een tijd lang
van de partij-afdeling en werd ook de eerste wethouder voor
de
in Zwolle. De tijd, dat er nog een principiële strijd werd gevoerd
over
vraag of een wethouderspost door een SDAP-er
bezet kon worden, was
- althans voor de meerderheid in de partij - reeds lang voorbij.2o
Jarenlang bezaten de SDAp en de vakbeweging in Zwolle
geen eigen
w. De voomaamste vergaderplaats was het oude gebouw De
Atlas op
Ossemarkt. Omstreeks 19 14 kwam er echter in Zwolle
een soort
, waar de socialistiese organisaties bijeen konden komen. [Iet
heette Palvu (afkorting van de leuze .proletariërs aller landen
Sneevliet

u').

politieke ervaring in Zwolle bleefvoor Henk Sneevliet altijd van groot
Zwolle was zijn politieke leerschool. Ook buiten de beweging
bleef
kontakt met Zwolle bestaan Betsy verlangde dikwijls naar
haar
d en naar haar vriendenkring. In Utrecht hadzij nog niet kunnen
wat zij in Zwolle verloren had. Zelf had zij geen funkties in de partij
in de vakbeweging, al deed zij er wel werk voor. Henk was veel
op pad
de vakbond, soms ook voor de partij. Hij had veel werk,
ook thuis.
de redaktie van het Orgaøn had hij zijn maand.elijkse rubriek
in
Nieuwe Tiid en redigeerde hij het eerste jaar vanuit Utrecht
de zwolse
De

4. PimenPam
Henk en Betsy Sneevliet woonden nu al meer dan een jaar in de Willem van
Noortstraat te Utrecht. Het was elf jaar geleden, dat Henk Sneevliet uit
's-Hertogenbosch naar Zutphen trok om bij de spoorwegen te gaan werken.
Zijn leven had een totale verandering ondergaan. Hij had zich volkomen
losgemaakt van het katholieke geloof dat in Den Bosch zo krachtig
domineerde en van de gedachtenwereld van zijn familie. Hij had zicheen
andere wereld gevormd, niet alleen met andere ideeën' maar ook met een
sfeer van kameraadschap, solidariteit en strdd. Een wereld waarin hij intens
leefde en zich gelukkig voelde. De band met de familie was echter niet
verbroken en hij vond het prettig terug te keren naar het oude Brabant.
Betsy echter trok de familie van Henk minder, ze miste daar het
intellektuele milieu, waarin zij van jongs-af aan verkeerd had. ¡4s1 þ2e- -!en
familie werden de banden steeds losser. Men veroordeelde de politiend* .
richting, die zij had gekozen. Haar huwelijk met de socialist Henk Snè úet
is haar nooit vergeven en wekte spanningen op in de protestantse fami-.r'
Haar broer Klaas studeerde in die jaren theologie aan de universiteit van
Utrecht en was een aktieve tegenstander van het socialisme, dat hij ook
later in woord en geschrift bestreed.
Het kontakt met de mensen en de beweging in Zwolle werd
Wel vonden daar veranderingen plaats. Wij hebben al vermeld, dat
lerscheidene aktieve elementen van de linkervleugel naar de SDP waren
overgegaan. Klaas ten Hoor vertrok later naar Den Haag, omdat trij zich in
Zwolle in zijn bestaan bedreigd voelde. A. van Unen, nog lid van de SDAP
verhuisde naar Kampen. De linkervleugel in Zwolle was ook aanzienlijk

Democraøt.

kn

grote verandering in het reven van het gezin Sneevliet bracht
de
van een tweeling op 9 maart 1911. Twee jongens waren het, die
en gewenst 'ffaren. Want beiden hielden van kinderen. De eerste
keeg de namen Ingbert Klaas Cornelis. De tweede heette Marten
Wouter. De één had de naam van Betsy,s vader, Klaas, en de naam
haar moeder, Cornelis. De andere zoon kreeg twee namen van Henks
nl. Hendrik Wouter
De bevalling was voor Betsy z,traar geweest. Een foutieve
behandeling
de arts had tot gevolg, dat haar ene dijbeen dikker werd dan
het andere.
eerste jaren na de bevallin ghad zij veel last aan de rinkerhelft
van haar
De oorzaak werd door een andere arts ontdekt. Het ging langzaam
, maar het linker dijbeen is altijd dik gebleven.
Sneevliet hield niet van de officiële n:tmen van de jongens
herinnerde de naam Marten van zljn tweede zoon hem teveel
zijn eerste vrouw, Maartje Visser. De vernedering van toen was nog
een litteken, dat hem schrijnde. Hij noemde de jongens eenvoudig
en Pam. Het was één van die originele ideeën, die hem altijd te juister
te binnen schoten. Zijbleven deze namen hun verdere leven dragen.
ti
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Iedereen vond het op den duur heel ge$/oon en men kende meestal hun
echte namen niet.
De jongens \ryaren - zoals de meeste tweelingen
- zeer op elkaar gesteld
en bleven in hun verdere leven veel samen. Toch bleek reeds spoedig dat
zij grote verschillen vertoonden. Pim was wolijk en opgewekt. Hij had veel
van de aard van zijn vader" Hij was intelligent en het leek ofhd van
kindsaf aan oppervlakkig over de dinþen heenging. Pam had meer de natuur
van zijn moeder. Hij was ernstig en enigszins zwaarmoedig van aard. Toch
had hij ook weer wat van zijn vader: het doorzetten, het niet willen opgeven.
Maar hij bleek, naarmate hij opgroeide, de charme van Henk Sneevliet te
missen, de grap, de ironie en soms het sarkasme.2r

Vierde hoofdstuk

1. De internationale zeeliedenstaking van

l9l I

op t4 juni

van het jaar 191 l brak in Engeland, Bergië en Nederrand, en iets
later in de Verenigde Staten, een zeeliedenstaking uit, waarbij de
Nederlandsche vereeniging van spoor- en Tramwegpersoneel heer nauw
betrokken werd. Het initiatief tot deze internationale staking was uitgegaan
van de voorzitter van de britse zeeliedenorganisatie, J. Havelòck
wilson.
De toestand van de britse zeelieden was toen zeer slecht. De rogies
aan
boord waren bedompt en smerig, de werktijden lang. Het sterfãcdfer
tengevolge van ongevallen was hoger dan in and.ere beroepen. De lonen
waren laag en werden bovendien bedreigd door goedkopere arbeidskrachten
uit Azië en Afrika. In 1909 waren er al 43.960 Aziaten werkzaam op
engelse schepen. wilson was van mening dat verandering in de
toestand van
de zeelieden in Engelând en andere landen alleen bewerkstelligd kon
worden
door een staking die internationaal zou zijn. Dan kon men elkaar doeltreffend
steunen en het inzetten van onderkruipers tegengaan.
Een internationale staking werd het echter niet, omdat een groot aantal
landelijke organisaties niet meedeed. In sommige randen, zoals in Duitsland,
was de positie van de zeelieden in het laatste jaar verbeterd, of was er nog
vóór de staking, zoals bijv. in Denemarken, een akkoord bereikt. In
Noorwegen wasjuist een wetsontwerp ingediend, dat aan de eisen van de
zeelieden tegemoet kwam en Zweden ging gebukt onder de gevolgen van
een verloren staking met uitslüiting. Het werd een staking, geleid
d.oor een
komitee van de landelijke organisaties die aan de staking deelnamen, onder
kontrole en met steun van de ITF.22
In Engeland werd de staking reeds op 18 juni met een overwinning
beëindigd. In de verenigde staten brak de eigenlijke staking pas uit op l9
juni. Zij betrof voornamelijk de belangrijke kustvaart aan de atlantiese kust,
duurde bijna een maand en eindigde eveneens met sukses. oók in België
werd in de eerste helft van juli een overwinning geboekt. Alleen bij de Red
Star Line zou dit pas begin september het geval z4n.
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In Rotterdam werd de staking geleid door de Volharding, een kleine
bond van ongeveer 500 leden, wél aangesloten bij het NW, maar niet bij
de ITF, ofschoon hij wel aan de besprekingen deelnam. Te Amsterdam was
het de 1200 man sterke Algemeene Nederlandsche Zeeliedenbond, die de
staking uitriep. Deze maakte deel uit van het NAS en was tevens aangesloten

bij de ITF.

De staking eindigde in Rotterdam op l1 juli met goede resultaten. Zd
een
was beperkt gebleven tot de zeelieden. In Amsterdam nam zij echter
Er
werden
grotere omvang aan en eindigde op 9 augustus met een nederlaag.
en
het
SDAP
van
de
zijde
verschillende oorzaken voor aangewezen. van de
de
volgens
van
de
staking
NW zag men de oorzaak in de uitbreiding
'anarchistiese' besmettingstheorie van het NAS' Nu had de staking in
Engeland en België eveneens een sterke uitbreiding ondergaan naar andere
beroepsgroepen, waar men wél sukses gehad had! De besmettingstheorie
vond ãverigáns in het NAS, sinds de syndikalist H.Kolthek in 1907 de
op)t"hhad genomen, weinig sympathie meer' Verder was de grote

leiding

bootwerkersorganisatie Recht en Plicht, die voornamelijk voor de uitbreiding
van de stakingãorgde, niet bij het NAS en ook niet bij het NW aangesloten'
Er was echter een groot verschil tussen Rotterdam en Amsterdam'
Rotterdam was één van de grootste transitohavens van het europese vasteland,
ingesteld op massagoederenvervoer en industrie. Er waren in de rotterdamse
in bedrijf
halven in Oe toop van de laatste jaren veel machines (o.a. elevators)
en
bestaan
gesteld. De havenarbeiders zagen daarin een bedreiging van hun
geen
stemming
hadden er tevergeefs strijd tegen gevoerd. Er heerste onder hen
om in staking te gaan. In Amsterdam had men meer te maken met passagiersen stukgoederenvervoer. De omvang van het scheepsverkeer was aanzienlijk
geringer. Maar in tegenstelling tot Rotterdam was er bij de amsterdamse

havenarbeiders wél bereidheid tot staken'
Wat de amsterdamse nederlaag veroorzaakte was de eskalatie een
die geen terug meer mogelijk maak' ' OP
opeenstapeling van faktoren
Zeeliedenbond de gevraagde ¡,-,rsverhoging
de
fra¿¿en de werkgevers
2ã

-

-

¡uni

L:tekende'

aangeboden mits de zeelieden zich daartoe zouden beperken; dl*
dat-zij zouden arzienvanhun andere eisen zoals betaling van ov werk,
uitkering bij ongevallen enz.
Op ZLiininã¿ ¿e ledenvergadering van Recht en Plicht echter besloten

eisen in staking te gaan. Op 16 juni hadden de havenarbeiders
Deze
de Zeeliedenbond trouwens al een solidariteitsstaking aangeboden.
hadden
Amsterdam
in
De
havenarbeiders
afgewezen.
zeelieden
de
was door
zeelieden,
echter voor een groot deél te maken met dezelfde werkgevers als de

uoor.ig.r,

nl. de grote scheepvaartmaatschappijen.
De houding van de amsterdamse havenarbeiders en de gehele stakingsde
situatie was bepalend voor het antwoord van de zeeliedenbond aan

werkgevers. Dit antwoord luidde: 'Gij kunt van die andere eisen af door
ons nog meer verhoging te geven, of wel door gelijktijdig de bootwerkerslonen
te verbeteren'.

Het was duidelijk dat de bond niet definitief afstand deed
op dat moment het mogelijke probeerde uit te
halen. De onderhandelingen wefden daarop door de werkgevers afgebroken.
Doch op 26 juni deed de grote scheepvaartmaatschapplj De Oceaan een
voorstel om het werk te hervatten met een loonsverhoging, die iets boven de
gevraagde lag. De Zeeliedenbond antwoordde, dat hij bereid was het voorstel
van de andere eisen, maar er

te aanvaarden als aan de eisen van de bij deze maatschappij werkende
havenarbeiders werd tegemoetgekomen. De Oceaan reageerde afwijzend.
Deze gebeurtenis kan men niet los zien van de uitbreiding van de staking,
die op dezelfde dag plaats vond. 's Morgens waren de havenarbeiders in
staking gegaan. Op I juli legden de voerlieden het werk neer, op 9 juli de
schuitevoerders en op l8juli sloten de 500 arbeiders van de Houthaven zich

bij de staking aan.
Maar op 2O juli

zag men de omgekeerde volgorde. Op die dag gingen
de voerlieden weer aan het werk. Op 26 julibesloot Recht en plicht
de staking fe beëindigen, onder druk van het feit dat twee dagen

daarvoor de christelijke bonden hun leden hadden opgedragen weer
het werk te gaan. De havenarbeiders hadden nog een kleine
loonsverhoging gekregen. Ook de schuitevoerders hadden de staking
beëindigd. De nederlaag van de zeelieden was nu al te voorzien. De werkgevers
hadden geen belangstelling voor onderhandelingen meer. Nog steeds sloten
bemanningen van binnenkomende schepen zich bij de staking aan en het
aan

aantal stakende zeelieden werd steeds groter. Maar ook het aantal
onderkruipers uit Groningen, Duitsland en Azië nam toe. Op 9 augustus
gingen de zeelieden weer aan het werk.
Wibaut schreef in Het l4leekblad van lJ augustus: '. . . niet teleurstellíng,
maar voldoening is

het ons beheerschende gevoel, als wij aan de strijd d.er
Amsterdamsche transportarbeiders terugdenken. Ja, het was een mooie
strijd, ondanks de nederlaag en ondanks de ook ditmaal gemaakte fouten.'z3

2. Financiële steun

aan de stakenden

Een week na het uitbreken van de zeeliedenstaking deed het NW alleen
voor eigen mensen een oproep tot financiële steun aan Rotterdam. Een week
later verdedigde Wibaut in Het lüeekblad een steunbeweging door de SDAP
ten gunste van alle stakende zeelieden zonder onderscheid van organisatie.
Het partijbestuur besliste afwijzend. Eén van de motieven was, dat de
amsterdamse havenarbeiders eveûeens in staking waren gegaan. Een ander
motief dat het NAS hetzelfde deed als het NW en ook slechts eigen mensen

steunde.
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Deze motieven zouden op zichzelf rceds voldoende zijn geweest om
overleg te plegen over de stakingstaktiek en een gemeenschappelijke aktie
voor financiële en morele steun. Uiteraard had Amstçrdam door de grotere
omvang van de staking, en de langere duur, meer financiële steun nodig. Tot
de elfde juli hadden de zeelieden in Rotterdam en Amsterdam in dezelfde
strijd gestaan. Daarna, toen de staking in Rotterdam ten einde was, kwam het
volle gewicht op Amsterdam te vallen. Er waren veel bij het NW aangesloten

organisaties, die in de steunkwestie niet het standpunt
innamen van de besturen van NW en SDAP. Geregelde steun ontvingen de
stakers in Amsterdam o.a. van de volgende bonden ofafdelingen daarvân:
de Bond va¡ Minder Marinepersoneel, de Algemeene Typografenbond, de
Algemeene Dienstbodenbond, de Nederlandsche Foto-, Litho- en
chernigrafenbond, de afdelingen Amsterdam en Dordrecht van de Bond van
Machinisten en Stokers, de afdelingen Amsterdam van de Typografenbond
(zetters) en de Bond van Arbeiders in de Drankindustrie, de afdelingen
Amsterdam en Den Helder van de Bond van Onderwijzers en de afdeling
Den Haag van de Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond. Op het
kongres in begin juli had óók de Nederlandsche vereeniging van Spoor- en
Tramwegpersoneel zichvoof steun aan alle stakende zeelieden uitgesproken.
Zd volgde daarbij het standpunt van de ITF, waarbd zij was aangesloten'2
Dit verhaal over staking en steun moge wellicht enigszins te uitvoerig lijken,
maar het is noodzakelijk om duidelijk te laten uitkomen, dat de strijd
van Henk Sneevliet, die we verderop zullen beschrijven, niet die van

-

ofonafhankelijke

-

een vereenzaamde Don Quichotte was.

3.

De aktie van Sneevliet Yoor een andere vakbewegingspolitiek

'tikelen
In het maandblad De Nieuwe ?"4d schreef Henk sneevliet enige I

over de geschiedenis van de stakingsbeweging in Engeland, Ned' and en
andere landen, in het bijzonder over de sociale toestanden sn org¿nisaties
* internationaalenlandelijk -, over de voorbereiding, het ve rop en de
resultaten van de internationale staking, waarvan hij het laats " gedeelte
eindigde met een ernstige kritiek op de organisaties, waartoe hij behoorde,
de SDAP en het NW.
sneevliet veroordeelde scherp het gebrek aan overleg tussen het moderne
NW en het syndikalistiese NAS. Terecht wees hij erop, dat de akties in
Rotterdam en in Amsterdam zo sterk gescheiden konden blijven omdat in
Amsterdam onder de zeelieden de richting van het NAS de meeste aanhang
had en in Rotterdam de richting van het NW. 'Hoe geheel anders toch gaat
het bijvoorbeeld, als sigarenmakers van beide richtingen op één fabriek
zitten en een loonactie aanvangen. Zlj z4n op samenwerking aangewezen'
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moeten vooraf met elkander in overleg treden, willen zij niet aan beide
kanten tot machteloosheid gedoemd zijn.'
Er"zat, meende Sneevliet, 'een komisch element in de voorstelling, dat de
actie van de Rotterdamsche Volharding, die los stond van de Internationale
Federatie van Transportarbeiders en die dus niets te maken had met die
internationale zeeliedenbeweging, geheel "zelfstandig" optrad, toch vooral
losgemaakt moest worden van het avontuur van Wilson-Ronner-Mahlmann

!' (Het internationale stakingskomitee, M.P. )
De verklaring over het zelfstandig optreden van de Volharding is alleen
te begrijpen, als rnen let op de tegenstelling tussen het NAS en het NW.
Henk Sneevliet was van mening, dat de arbeiders er zeker geen belang bij
hadden deze tegenstelling te verscherpen. Men had bij het NW de neiging
het NAS te onderschatten, maar de vakorganisaties in en om het NAS hadden
een sterke invloed op bepaalde delen van de arbeidersklasse als bijv. de
zeelieden, de havenarbeiders, het gemeentepersoneel in Amsterdam en de
bouwvakarbeiders in het land. Ook bij het NAS was men onder de druk van
de omstandigheden tot andere opvattingen gekomen ten aanzien van
vakbondsorganisatie, hogere kontributies, gesalarieerde bestuurders,
weerstandskassen en beihvloeding van de arbeidswetgeving. Men kon, volgens
Sneevliet, bij de kracht, die de NAS-bonden in de strijd ontwikkelden en.
de offervaardigheid die zij onderling toonden, kiezen tussen 'op grond daarvan
toenadering zoeken. . . dan wel ze nog verder van ons af stooten'.
Sneevliet vond, dat de beperkte steunoproep van het NW en het
en Co

halfslachtige optreden van de leiders van het NW en de SDAP aan
onwaarachtigheid deden denken. Hij schreef: 'Aan de eene kant geeft men
de stakers moreele steun, beschermt men hen tegen maatregelen van de
overheid, kondigt men interpellaties aan in de Amsterdamsche raad, bestrijdt
men de vele verhalen van geweldpleging der stakers, die in de vijandige pers
de ronde doen. . . doch daarnaast weigert men materiële hulp aan deze in de
strdd zijnde arbeiders en is het alsof men op hun nederlaag wacht, om de
voortreffelijkheid van de moderne theorieën te bewijzen.'
Op een protestvergadering van de Amsterdamsche Bestuurdersbond op
ll juli spoorde Troelstra de arbeiders aan om onderlinge taktiese verschillen
te vergeten en aaneengeslqten te staan tegenover de macht der verenigde
patroons. Maar het partijbestuur had zich op 4 juli tegen het steunvoorstel
uitgesproken. Dit voorstel was niet alleen uit taktiese en psychologiese
overwegingen van belang, maar ook omdat de mogelijkheid voor inzameling
van gelden voor het NW en de SDAP groter was dan voor de organisaties
in en om het NAS.
Sneevliet vervolgde: 'Omdat wij als sociaaldemocraat niet uitsluitend op
het directe voordeel letten, daarom hadden wij van het vakverbond een
toenaderend, de eenheid bevorderend optreden verlangd bij deze gunstige
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gelegenheid in plaats van afzijdigheid tijdens en uitingen van vijandigheid
na atloop van de strijd.
Bovendien meenen wij, zou het aan de vakorganisaties der arbeiders
ten goede zdn gekomen, wanneer een zoo aller aandacht gespannen houdende
stakingsbeweging ten gunste der arbeiders eindigen kon. De eenheid van
optreden tusschen de arbeiders zou de kans op een overwinning niet weinig

hebben bevorderd.
In sterker mate nog dan doorhet vakverbond is door de SDAP gezondigd
met de houding, welke zij inzake de Amsterdamsche staking heeft
aangenomen . . . Haar opvattingen inzake de vakbeweging kunnen
onvoorwaardelijk ten gunste der moderne richting zijn, wijl deze de arbeidersklasse in haar verweer tegen het kapitalisme het sterkst maakt . . . in dagen
van strijd, vooral waar deze veler aandacht gespannen houdt, heeft zii haar
steun te verleenen, zoowel aan de modernen als aan de zg. syndicølisten . . .
Ten eenenmale schoot de partij tekort in haar plicht om bij dergelijke
groote bewegingen leiding te geven, de revolutionair aangelegde havenarbeidersbevolking van Amsterdam tot zich te trekken.'2s

4. Partij

en vakbeweging; het partijkongres moet zich uitspreken

De dag na het opheffen van de staking in Amsterdam, 10 augustus,
publiceerde Het Volk het eerste van een serie artikelen, die Ed. Polak over
de zeeliedenstaking meende te moeten schrijven. Het bevatte een felle
aanval op de amsterdamse stakers. 'Zij hebben eerst heel de anarchistische
mikmak, de sympathiestakingen, de besmetverklaring, de sabotage, de
vossenjacht in werking willen stellen. Het droevig gevolg is het besluit dat
gistermiddag genomen werd.' FIet overzicht van de staking in zijn artikel
was tendentieus, de voorgeschiedenis onvolledig. Er werd over 'intimidatie'
oterrorísme', 'sabotage' gesproken, waarvan het laatste slechts bleek te
bestaan uit het afwerpen v4n goederen van een wagen en het doorsnijden
van leidsels. In Sneevliets geschrift lezen we, dat de artikelen van Polak
indruk gaven 'de overwonnenen te willen neertrappen. De aanklachten I I
terrorisme en molest, van sabotage daarnaast, overtreffen alles wat in de
pers der bourgeoisie tijdens de stakng is geschreven . . . niet aan het woord
(is) de revolutionaire sociaaldemocraat maar het kleine burgermannetje, die
de angst te boven is, welke hij tijdens de stakingsbeweging heeft doorstaan en
die nu de moed vindt neergeslagenen te hoonen'. De red,akteur van het
vakblad van de Alg. Ned. Typografenbond (volgens Sneevliet waarschijnlijk
ook een sociaaldemocraat) schreefin een artikei over Polak en de staking:
'De laagste bourgeoisieknecht zou dit niet verbeteren kunnen.' Deze uitspraak
vond Sneevliet echter wat al te kras. Volgens hem was 'de knecht van het
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vøkverbond'aan het woord. Hij vervolgde en hier geeft Henk
sneevliet
duidelijk aan hoe beiangrijk hij'het achtte, dat de partij ars geheel uitspraak
zou doen over een politiek die hij verderfeldk vond
'Het eerstvolgende

-

partij congre s zal zijn o ordeel moe ten vellen over so ciaaldemocratis
che
propaganda, van de soort als Het volk die vooral na de staking gaf .Hetza!
tevens worden gesteld voor de vraag, die nauw verband houdt met hetgeen

voorafgaat: welke moet de verhouding van partij en vakverbond wezen in
economische conflicten?'
Sneevliet was tegen de opvatting, dat de vakbeweging zich moest
bepalen tot het ekonomies terrein en de partij tot de politieke taken. Men
moest niet bangzrln voor de dreiging van een breuk tussen partij en
vakverbond. 'In geen enkel opzicht kan het vakverbond beslissen voor en
namens de sociaaldemocratie. wibaut heeft reeds op het organisatorísch
bezwaar in Het weekblad gewezen, dat het overgroote deel van de bij het
vakverbond aangesloten organisaties uit niet-partijgenoten bestaat. Maar
ook voor hem'¡'as dat de hoofdzaak niet. De sociaaldemocratische partijen
hebben nog een andere taak dan de versterking der moderne vakbeweging
alleen en met alle middelen. Zij hebben de hoofden der arbeide¡s te
revolutioneeren;van hen bewuste strijders tegen het kapitalisme te maken
(. . . ) D" paft1j zar den buitensporigen eisch van de leiders van het vakverbond
hebben af te wijzen, òf weer een stap nader zijn gekomen tot een rad.icale
hervormingspartij, die haar revolutionair karakter heeft afgezworen.'26

5. Sneevliet kontra Troelstra
Op 7 november 191l zond Troelstra Henk Sneevliet naar aanleiding van
zijn publikatie over de zeeliedenstakingin De Nieuwe Tijd een briefie,
waarvan de inhoud luidde: 'Amice, zooeven las ik je artfüel in de l"I.T., dat
mij een waardevolle bijdrage was voor het vormen van een oordeel over de
kwestie verhouding tot Ned. vakverbond bij steunbewegingen, die l l dezer
in het P.B. aan de orde komt. Eén element ontbreekt in je beschouwing: de
noodzakelijkheid om boven alles intact te laten wat er gegroeid is, de rnacht
en eenheid der beide lichamen S.D.A.P. en N.V.V. Dat hebben wrj -- ,t
andere moeten wij nog zien te krijgen. Geen breuk dus. ,t N.V.V . dus níet
afstooten maar overtuigen.'
De partijbestuursvergadering van 11 november bracht geen verandering
in de reeds eerder aangenomen houding. Ai kan men niet zeggen, dat
Troelstra tot degenen behoorde, die meenden dat de SDAP in ekonomiese
vraagstukken door dik en dun de lijn van het NW moest volgen, zijn
houding in deze was opportunisties.
Nog geen twee maanden na deze vergadering van het partijbestuur
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verschenen de artikelen van Sneevliet in brochurevorm met een voorwoord
van Henriëtte Roland lïolst .27 Zlj zei daarin, dat uit deze brochure de stem
sprak van de revolutionaire demokratie. De houding van het SDAP-bestuur
noemde ze een ernstige fout en zij deed een beroep op het partijkongrès
om een herhaling van hetgeen gebeurd was te voorkomen door een duidelijk
geformuleerd en bindend besluit te nemen over de verhouding tussen de
partij en de moderne vakbeweging. Mocht zo'n beslissing niet genomen
worden, dan was, volgens haar, daarmee de grootste fout, die de SDAP
sedert het Deventer Kongres beging, onherroepelijk geworden. Dan zouden
de revolutionaire sociaal-demokraten zich moeten afvragen of zij nog langer
deel uit konden maken van een partij, die zo tekort schoot in haar
socialistiese plicht, en of hun plaats niet was 'in de rijen dier sociaaldemokratische organisatie in Nederland, die in de laatste maanden bij
herhaling heeft bewezen, haar taak als voorvechtster der gansche klasse en
haar plicht in het bevorderen van de eenheid dier klasse in te zien en daarnaar
te handelen'. Dat was dus de SDP. Zij noemde de naam van deze partij
niet en zei ook niet nadrukkelijk, dat de linkse SDAP-ers van partij
moesten veranderen. Het was meer haar bedoeling druk uit te oefenen op de
leden van de SDdP vóór het kongres. Een gevaarlijke suggestie, waardoor de
aandacht door Oudegeest c.s., en ook door Troelstra, afgeleid zou kunnen
worden van de kwesties, waarvoor deze brochure was geschreven, en gericht

op de 'scheurmakers'van de SDP.
Velen van de linkervleugel van de SDAP waren het met deze suggestie
van mevrouw Roland Holst niet eens, ofschoon zlj inzake de steun aan alle
stakers en overleg tussen alle vakorganisaties die in een konflikt als de
zeeliedenstaking betrokken waren, op hetzelfde standpunt stonden als de
SDP. Zij waren van mening dat de SDAP ten opzichte van de pro-NAS en
onafhankelijk georganiseerden een politiek moest voeren, die het vertroutven
voor haar kon winnen.
Een andere gebeurtenis, aan het einde van het jaar I 9 1 1, verscherpte
tegenstelling tussen Henk Sneevliet en Troelstra. In zijn Kerstrede te
Amsterdam gaf Troelstra antwoord aan Wijnkoop, die hem verweten ,d,
dat leden van de SDAP, werkzaam bij de HIJSM, geen aktieve steun
verleenden bij het oprichten van afdelingen van de NederlandscheVereeniging.
Troelstra antwoordde: 'Dat leden der SDAP niet meewerken tot oprichting
eener afdeling der Nederlandsche Vereeniging, zoolang het eenig gevolg
daarvan zou zljn, dat zij werden ontslagen door de HSM, acht ik verstandig.'
Deze opmerking van Troelstra viel bij het hoofdbestuur van de
Nederlandsche Vereeniging niet in goede aarde. Jarenlang had de organisatie
na de spoorwegstaking van 1903 al strijd moeten voeren voor erkenning van
de organisatie. De direktie van de HIJSM was echter keihard, er,tende wél
een onderkruipers- en aanbrengersbond als de Bond van Orde en bepaalde
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kategorale organisaties, maar weigerde de erkenning aan de Nederlandsche
vereeniging. Zij bleef verboden. Toch had de Nederlandsche vereeniging de
sympathie van een zeer groot deel van het HlJSM-personeel. ne angsilret
werk te verliezen weerhield velen ervan om lid te worden. Doch het was

duidelijk dat het voor het breken va¡ de reaktionaire houding van de direktie
noodzakelijk was de strijdlust onder het personeel op te voeren en het
ledental van de Nederlandsche vereeniging uit te breiden. Daarbij behoefde

niet ondoordacht te werk te gaan.
konden echter de zwakke broeders een motief
verschaffen om zich aan de strijd te onttrekken. (overigens bestonden er
men nog

De woorden van Troelstra

reeds twee afdelingen van FllJSM-personeel.)

In het blad van de organisatie oefende Sneevliet kritiek uit op deze
in de Kerstrede. Hij noemde het 'Een vrijspraak voor de HSM-man,
die hetwerken voor de vakvereeniging aan "de dommen" overlaat.' Troelstra
antwoordde in Het Volk met enige artikelen onder de titel .Het eerst
noodige', waarin hij zich gekrenkt toonde door het kritiese artikel in het
orgøan. Troelstra haalde er allerlei zaken bij die niets te maken hadden met
zijn uitspraak en de kritiek daarop, zoals de samenwerking van de SD,Ap en
het NW en de aktiviteit van de sDp. In een tweede artikel toonde sneevliet
zich verbaasd over de reaktie van Troelstra. Hij vroeg 'naar de feiten, die
aantoonen, dat (wij) deze organisatie (zouden) overleveren aan een
machteloos troepje scheurmakers', en wat voor zin of het had, het lidmaatschap van de sDP te vermelden 'van onzen met volle toewijding voor zijn
vereeniging werkenden secretaris Nathans'. Troelstra had ook gereageerd op
het voorwoord van sneevliets brochure en een homogeniteitsverklaring met
de SDAP van Sneevliet verlangd.
vanuit zijn bond ontving sneevliet reakties van leden, ingezonden stukken
en moties. Troelstra zelf schreef voor het orgaan een ingezonden stuk van
twee pagina's. De stukken werden niet gepubliceerd. Het hoofdbestuurhad
geen behoefte aan interne strijd. In een gesprek met Troelstra werd de zaak
bijgelegd. Het HB publiceerde in zijn blad het standpunt, waartoe het in deze
zaak gekomen was: 'De goede bedoeling van Troelstra ten opzichte der
organisatie staat boven alle twijfet. De woorden door hem in zijn Kerstrede
geuit ten aanzien van het werken onder het HSM-personeel konden en
kunnen echter aanleiding geven tot misbruik van sociaal-democraten, die zich
aan de allereerste plicht jegens hun vakvereeniging willen onttrekken.
Hierop te wijzen was wél het recht van d.e redacteur, waarbij het hoofdbestuur
bejammert dat de wijze, waarop hij zulks deed, aanleiding gaf tot misverstand
èn bij Mr. Troelstra èn bij de leden der organisatie, blijkende uit de ingezonden
stukken en moties van sommige afdeelingen.'En toch was de kritiek van
passage

Sneevliet redelijk gesteld.
Het hoofdbestuur besloot zich ook over het partijlidmaatschap

uit

te
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spreken. Wij ontlenen aan zijn verklaring van 1 maart l9l2 o.a.:'De [I.8.vergadering . . . erkent de volledige vrijheid van aile leden der organisatie,
dus ook die der H.B.leden, om lid te zijn en te werken voor welke partij ook;
spreekt daarbij uit dat z1j in de S.D.A.P. ziethaar bondgenoote, die op
politiek terrein de voorvechtster is der belangen van het spoor- en tramwegpersoneel; besluit daarom de tactiek der organisatie bij voortduring o.a.
gericht te houden op de tot nog toe gevolgde samenwerking met de SDAP;
maar verklaart hiermee in geen geval te erkennen, dat eenige daad van de
redacteur een uiting zolz4n van de wens de tot dusver gevolgde tactiek
te veranderen, noch dit streven bij een der H.B.leden als zoodanig te
constateeren. . .'28
Het standpunt van Sneevliet e.a. inzake de vakbewegingstaktiek en de
verhouding tussen SDAP en NW werd door de verklaring niet aangetast.

6. Sneevliet bedankt voor het lidmaatschap van de SDAP
Het kongres van de SDAP werd gehouden op 7 en 8 april 1912 te Leiden.
Op de eerste dag was het belangrijkste diskussiepunt de houding van het
partijbestuur in de kwestie van de steunverlening bd de zeeliedenstaking en
de verhouding tot het NW. Op deze dag was Troelstra wegens ongesteldheid
niet aanwezig, maar op de tweede dag hield hij een rede van twee en een
half uur over het nieuwe partijprogram. In de debatten voerden Mendels,
Van der Goes en anderen van de linkerzijde het woord ten gunste van een
verandering in de verhouding tussen de SDAP en het NW en voor een ander
optreden bij stakingsbewegingen als de zeeliedenstaking. Later schreef
Troelstra in zljn Gedenkschrtften dat hij een tussenpositie innam. Op het
partijkongres was dat echter door zqn afwezi$teid niet tot uitdrukking
gekomen. Onder de dreiging van Oudegeest, dat een aanvaarding van het
standpunt van links een breuk tussen de SDAP en het NW zou kunnen
veroorzaken, werd de beslissing van het parijbestuur aanvaard en de zaa'
afgeschoven naar de kommissie van SDAP en NW, die al vóór het kong !
was ingesteld om de verhouding tussen partij en vakbeweging te bezien.
Henk Sneevliet bedankte daarop als lid van de SDAP. Ongetwijfeld speelde
hierbij diepe teleurstelling een rol. Het kongres had deze beiangrijke zaak belangrijk voor het toekomstige optreden van de partd - in het doodlopende
straatje van de kommissie geplaatst en was overgegaan tot de orde van de dag.
Enige tijd daarna werd hij lid van de SDP; een partd die in ieder geval in het
vakbewegingsvraagstuk hetzelfde standpunt innam. Sneevliet zag toen,
zoals vele anderen, de SDP en de linkervleugel van de SDAP nog als twee
delen van één richting, die zich keerden tegen de rechtervleugel van de SDAP
en het NW-bestuur en tegen de opportunistiese politiek van de SDAP-leiding.
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Men had nietzozeer de verwachting, dat de scheiding van beide partijen

blijvend zou zijn.
Zwaar, zwaarder blijkbaar dan bij Henriëtte Roland Holst zelf, woog bij
Sneevliet de suggestie in het voorwoord van zijn brochure. Zij was eveneens
uit de SDAP getreden, maar niet naar de sDp overgega an. Het volk maakte
melding van hel bericht, dat zij kandidaat gesteld v/as voor het partijbestuur.
Zd weigerde echter die kandidatuur, omdat zij intussen de sDAFverlaten had.

7. Verklaring

en

Verweer

rnhet argaan van 10 mei publiceerde Henk sneevliet een groot artikel, dat
meer dan de voorpagina besloeg, onder de titel 'verklaring en verweer,. FIet
was gericht aan alle leden. FId verdedigde zich daarin tegen beschuldigingen
die zowel in als buiten de organisatie tegen hem waren aangevoerd, en gaf
zijn mening over organisatie en karakter van de vakbeweging en over de wijze
waarop zij aktie zou moeten voeren.
Sneevliet had er lang over nagedacht of hij deze zaak publiek zou
bespreken. Hij was van mening dat de leden moesten weten, wat zij aan hun
voorzitter hadden. l.{athans had er reeds eerder bij sneevliet op aangedrongen
openlijk en duidelijk voor de leden zijn opvattingen uiteen te zerten en zich
te verdedigen tegen aanvallen. oppositie van enige leden van het bestuur
en handelingen buiten leden en hoofdbestuur om, hadden hem doen
besluiten deze geloofsbelijdenis
- zoals hij het noemde - te schrijven.
Omdat hij begreep dat het artikel gevolgd zou worden door een polemiek,
had Sneevliet de publikatie opgeschoven tot kort voor het kongres van de
bond. Het was een uitstekende verdediging en verd.uidelijkte zijn visie op
het wezen van de vakbeweging en hoe deze het beste de belangen van d,e
arbeidersklasse kon dienen. op bepaalde punten was hij zijn tijd vooruit en
verdedigde hij een organisatievorm, die tientallen jaren later pas verwezenlijkt
werd, zoals trouwens ook de onafhankelijkheid van de vakbeweging die hij
voorstond.
sneevliet was zonder voorbehoud voorstander van de moderne vakbeweging,
haar organisatie,haar beginselen en haar taktiek om eerst te trachten door
onderhandeling met de patroons tot een schikking te komen, en pas als dat
niet lukte, tot andere middelen als staking over te gaan. Centralisatie en
discipline achtte hij noodzakelijk, evenals vrijgestelde bestuurders en
weerstandskassen. Hij was voorstander van bedrijfsorganisaties in plaats van
beroepsbonden, d.w.z. een bond voor alle werkers in het bouwbedrijf of een
bond voor alle werkers in het transportv/ezen, zoars zeelied.en, havenarbeiders,
spoor- en tramu'egpersoneel, voerlieden enz. Alle vakgenoten moesten worden
toegelaten, ongeacht hun godsdienstige of politieke richting.
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Sneevliet was, zoals bekend, ook voor samenwerking met andere bonden $'
bij bepaalde akties en zeker bij staking. Samenwerking zowel met
G
syndikalistiese, konfessionele als andere vakorganisaties. Dat wil niet zeggen' ü[,
dat hij koncessies deed aan het syndikalisme of aan opvattingen, die in meer ß
rechtse bonden leefden, maar omdat het nuttig was een zo breed mogelijk ß,
front tegen de ondernemers te vormen. In de praktijk van toen kwamen S
voornamelijk de linkse NAS-organisatieÈ en onafhankelijke bonden voor
G
samenwerking in aanmerking. Dit betekende echter niet dat men íedere aktie $
van de syndikalistiese vakbonden zou moeten ondersteunen.
ß
Over de onafhankelijkheid van de vakbeweging schreef Sneevliet:
G
'Wanneer de vakorganisatie een verbintenis is van geliike belangen en niet
lr
van gelijke godsdienstige inzichten of gelijke partijpolitieke meeningen ' . .
ß
dan is daarmee gezegd, dat buiten de deur van het vakvereenigingsgebouw ß
behoren te blijven vraagstukken van partijpolitieke aard, dan is daarmee ook ß
gezegd, dat in de leiding moeten worden benoemd de meest geschikten en É
dat daarbij niet mag worden gevraagd naar het diplomaboekje van een
f
bepaalde partij.' De vakbeweging had belang bij werk op parlementair n
gebied (sociale wetgeving, stakingsrecht enz.) en was daarvoor aangewezen S
op de steun van de parlementaire fraktie van de SDAP. Maar de hulp van de $
fraktie was geen gunst. zlj trad op voor de belangen van de arbeidersklasse $
en kon daarbij niet verlangen, dat de leiders van de organisaties, die een
X
beroep deden op haar kamerleden, als lid van deze partij stonden ingeschreven. $
omgekeerd konden de leden van de vakorganisaties zich bij de verkiezing van l:
de bestuurders niet laten leiden door de gedachte: om zeker te zijn van de ü
hulp van de sociaal-demokratiese kamerfraktie, moeten we leden van die
Ê

partij in onze leiding

kiezen.

ß

Zoals Sneevliet reeds verwacht had, volgde op zijn artikel zowel van mede' $,
als van tegenstanders een heftige polemiese strijd in het orgøan.De afdeling Ê
stelde voor Moltmaker in plaats van Sneevliet als voorzittel te

ß

H,.rrt.ï

Intussen verhuisde Henk Sneevliet met zijn gezin op 20 mei naar
t
Blaricum. Daar werd hij lid van de sDP, afd. Hilversum. Zijn verhuizing É
hield hoogstwaarschijnlijk verband met de verplaatsing van de zetel van,,¿t [,
hoofdbestuur op tr april lgl2van Utrecht naar Amsterdam'

ß
8.

Oppositie van Moltmaker c.s- op het

kongres

De 30ste juni en I ste juli 1912, waarophet kongres te Breda
waren zwarte dagen in de geschiedenis van de Nederlandsche

Ë

bijeenkwam, ß

vereeniging s
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Rosenveldt en hun vrienden de aanval in tegen Sneevliet. Men was niet
kieskeurig in de middelen. Natuurlijk kwamen de bekende onderwerper{ aan
de orde, zoals de radikale aktiviteiten van sneevliet, zijn brochure en zijn
standpunt over samenwerking met het NAS en andere vakorganisaties bij

zijn kritiek op het SDAp-bestuur en de NW-leiding, da
de sDp. De kritiek op sneevliet
werd aangevuld met persoonlijke aanvallen en beledigende beschuldigingen.
Hij zou lui zijn en oneerlijk. Hij zou intiem kontakt gehad hebben met een
andere vrouw, wat hem ongeschikt maakte voor een leidende funktie, aldus

bepaalde akties,

kitiek op Troelstra, zijn lidmaatschap van

het verhaal van de rankuneuze Rosenvetdt.

Hij zou teveel dekrareren, meende
Den Haag. Een roddelpraatje van penningmeester H.J.}V. van Beugen,
die zelfgenoodzaak| was de beschuldiging tegen te spreken. Het peil van de
rechtse aanval was weinig verheffend. ln Het votk reageerde Troelstra hierop
door te verklaren dat, noch in openbare, noch inbesloten kongreszittingen,
persoonlijke aanvallen geoorloofd waren. Toch was hij in sterke rnate, met de
leiders van de rechtervleugel van de sDAP en het NVV, verantwoordelijk voor
deze ontwikkeling in de spoororganisatie. De aktie van Moltmaker c.s. was
tegen links gericht en vooral tegen de SDP-ers, ofschoon in de organisatie
linkse SDAP-ers en SDP-ers één tijn trokken. Het beleid van het HB en
Sneevliet persoonlijk werden verdedigd door Van Braambeek, Nathans,
A. v.d. veen en vele anderen. Later sprak ook sneeviiet een verdedigingsrede
uit, die hij ondanks alles op hoger peil wist te houden dan zijn tegenstanders.
Het kongres was verward en rumoerig.
Om klaarheid te scheppen stelde Van Braambeek een motie voor, die
luidde :'De jaarvergaderiÍg eî2.;gehoord de discussies daarover, erkent de
volkomen vrijheid van hare leden om zich naar eigen inzichten politiek te
organiseeren; erkent verder dat critiek op de ieiding van het ÌITVV als door
de afd.

Sneevliet gegeven in zijn brochure "Internationale Klassenstrijd" als niet
aantastende de grondslagen van de moderne vakbeweging geoorloofd is;
verklaart voorts, dat de leden die niet aangesloten zijnbij de SDAF of
bovenbedoelde critiek meenen te moeten geven, deswege niet ongeschikt
worden geacht om een vertrouwenspost in de organisatie te bekleeden.'
Twee dagen werden volgepraat zonder de kongresagenda afte handelen.
Sneevliet deelde mede, dat vier van de HB-leden
onder wie hijzelf de

*
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verantwoordelijkheid voor het beleid alleen konden dragen als spoedig een
vervolgkongres bijeen zou komen, dat een beslissing zou kunnen nemen
inzake de principiele uitspraak, die Van Braambeek gevraagd had. De datum
voor dit kongres werd bepaald op 20 en 21 juli.
In vele bladen, vooral van de arbeidersbeweging, werd aandacht
geschonken aan de strijd in de Nederiandsche Vereeniging. In Het Volk ten
nadele van Sneevliet. Het Weekblød ondersteunde in het algemeen zijn
standpunt, zonder uiteraard zijn overgang naar de SDP te verdedigen. In het
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nummer van 27 juni bestreed Wibaut een artikel in De Vøkbeweging, het
tijdschrift van het NW, waarin men schreef, dat Sneevliet door zijn
bedanken voor de SDAP de strijd had verscherpt tot een verschil in beginsel,
zowel met de SDAP als het NW. Wibaut kwam op voor het recht van de
SDP-ers in de moderne vakbeweging, waarvan de grondslagen ook door de
SDP aanvaard werden. Zij hadden dus óók recht om op vertrouwensposten
geplaatst te worden.
Van Troelstra verscheen op 4, 5 en 9 juli in Het Volk een reeks artikelen
over de Nederlandsche Vereeniging. Daarin schreef hd, dat Sneevliet zíjn
vertrouwen geschonden had en hij stelde vast dat vanafhet ogenblik dat
Sneevliet om de bekende reden overging van de SDAP naar de SDP, wel niet
het verkeer van hem als leider van de Nederlandsche Vereeniging met de
kamerfraktie behoefde te worden gestaakt, maar dat de grondslag waarop het
verkeer berustte en die er zijn grootste waarde aan gaf , was weggevallen. Hij
meende dat het recht aan de zijde was van degenen, die Sneevliet de leiding
niet verder toevertrouwden.
Dit had echter niets te maken met de plicht van de SDAP om onafhankelijk
haar politiek en taktiek in de politieke en ekonomiese strijd te bepalen (wat
door Sneevliet bepleit werd in zijn brochure). Troelstra mengde zich
doodeenvoudig in het interne leven van een vakorganisatie om de rechtse
SDAP-oppositie van Moltmaker c.s. te steunen en enige SDP-ers van bestuursposten weg te dringen.

9.

Een vertrouwelijke briefvan Troelstra aan Sneevliet

Op 12juli, een week voor het vervolgkongres, zond Troelstra een lange en
vertrouwelijke brief aan Sneevliet. Hij voelde, zo schreef hij, het als een
plicht om, ondanks de houding, die Sneevliet jegens hem en zdn partijgenoten had aangenomen, zich nog voor de 20ste juli tot hem te richten.
Troelstra wilde hem graag voor de arbeidersbeweging behouden, omdal '
zonde is jonge krachten veiloren te laten gaan en iemand met idealisme.
talent en werkkracht zichte zien vastwerken. Hij schreef dat hij tot Sneevliet,
L

die in een tijd van sympathieke samenwerking vriendschappelijke gevoelens
bij hem had opgewekt, een emstig en dringend woord moest spreken.
Uit zijn brief blijkt, dat Sneevliet reeds vóór de publikatie van zijn

brochure Troelstra te kennen had gegeven, dat hij onder bepaalde omstandighed,en naar de SDP zou overgaan. Troelstra had hem gewaarschuwô, ôat hi1
bïj ziþ politìeke onôergang een stuk vakbeweging zou meeslepen. Flïj was van
mening ôat ûe grote inv\oed, ùie \lenriètte Ro\anù llo\st op Sneevlïet
uitoetenùe, verantwoorùe\r\k was \oor zïþ toetreôrngtot ùe SDl. Troe\strn

histories en literair auteur zeer hoog schatte, maar hij vond
dat haar optreden
in de beweging een fiasko was geweest. ln Die Neue Zeit klaagd,e
zij eiover,
dat haar tien jaren marxistiese propaganda irr de sDAp geen
sukses hadden
gehad. Zlj vond zelfs de partij door en door
on-marxisties, en erkende,
volgens Troelstra, het marxisme slechts in zijn zuiver
theoretiese uiidrukking,
doch achtie het verloren waar het zich openbaarde als een stuk realiteit,
in
het werkelijke leven, begeren, streven en strijden van de massa.
Hij was van oordeel dat, in tegenstelling tot Mephisto .der stets das
Böse will, doch stets das Gute schafft', voor 'onze eminente
schrijfster en
dichteres geldt, zodra zij het terrein d.er politieke vraagstukken bðtreedt,
maar al te veel dat zij "stets das Gute will, doch stets das Böse
schafft,'",
Als één van de voorbeelden noemde hij, dat zd om d.e .eenheid van
het
proletariaat te bereiken de harde kern, het verbond tussen
SDAp en NW,
wilde splitsen, en in naam van die eenheid aanspoorde toe te treden tot .'t

klubje dissidenten', de SDp.
Het grooJste deel van zijn brief besteedde Troelstra aan de bestrijding van
Henriëtte R.oland Holst. Hij schreef, dat zij zichin een isolement
had
geplaatst, dat niemand schaadt, ook haarzelf niet. Het is
anders met iemand,
die de verantwoordelijkheid draagt van een organisatie en wiens sociale en
geestelijke omstandigheden hem niet veroorloven als .litterarische
Einsiedier
van de bergen van wetenschappelijke, dichtertijke verbeelding neer
te zien op
het Alltagsleben der werkelijke massabeweging'.
Handig trachtte Troeistra de figuur af te breken, die op Sneevliets
vorming zo'n grofe invloed had gehad. Hij schrijft dan: 'sneevliet, je staat
tegenwoordig op een keerpunt in je leven. Je kunt trachten
lezelf en anderen
wijs te maken, dat de overgang naar de SDp voor de plaats die je inneemt
geen betekenis heeft. Je moet beter weten. De oppositie tegen je
van SDApzijde is geen "relletje " , maar een uiting van klasse-instinkt . . .' De toekomst
zou aantonen dat sneevliet met lid te worden van het'klubje'het tafellaken
tussen zichzelf en de beweging doorsneed. sneevliet kon nog terug, meende
hij. 'Terug - zij het niet direkt naør de partij, waar een vakbondsbestuurder
in hoort', maar dan toch weg van het kiubje, dat hem tot vijand van de
partd maakte. 'Meer zal ik niet schrijven . . . de woorden van Troelstra wegen
niet in de kringen, waar men je binnenhaalde. Maar ik zou geen rust hebben
gehad, als ik dit woord niet had gesproken
- een woord dat ik, als het in
vruchtbare aarde mocht zijn gevallen, door openlijke steun en bijstand zou
willen bezegelen. Je toegenegen Troelstra.,Op de z4kantvan de brief
stond geschreven: 'Ik ben vanaf Dinsdag weer thuis,. En onderaan het
verzoek de brief ook aan Van Braambeek te laten lezen.zs
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10. Het vervolgkonges in Handwerkers Vriendenkring
Toen Henk Sneevliet het vervolgkongres in Handwerkers Vriendenkring te
Amsterdam opende, sprak hij de wens uit, dat de indruk van Breda door dit
werkkongres zou worden uitgewíst. Sneevliet droeg de kongresleiding over
aan Joh. Verton, de tweede voorzitter. Een man die zich aan de zijde van de
tegenstanders van Sneevliet had geschaärd enzich in deze zin van tijd tot tijd
liet horen. Na de afhandeiing van een aantal persoonlijke feiten en
verduidelijkingen, die Sneevliet in een rede beantwoordde, werd de bespreking
van het bestuursbeleid en de verkiezing van de voorzitter opnieuw aan de
orde gesteld.
Moltmaker, de voornaamste woordvoerder van de oppositie, die het
eerst sprak, verheugde zich erover, dat het persoonlijke element uit de
dískussie was verwijderd. Het verwijt dat de utrechtse oppositie obstruktie
had gepleegd, wees hij van de hand. Nee, in Breda was de obstruktie gekomen
van de zijde van Sneevliet, Nathans en Van Braambeek. l"{a aldus de waarheid
in leugen te hebben omgezet was zdn rede een bijna onafgebroken
persoonlijke aanvai op Sneevliet. Moltmakers rede was voor 100 procent
konformisties en week geen duimbreed af van de opvattingen van de leiders
van het NW en de rechtervleugel van de SDAP. Een droge opsomming van
wat hij zag als fouten en kwaadwilligheden van zijn tegenstanders, zonder
enig alternatief dat een toekomstig beleid inhield. De afdeling Utrecht had
tegen Sneevliet gewaarschuwd, zei Moltmaker, en hij was van mening, dat met
de zienswijze van Sneevliet de organisatie naar de bliksem zou gaan.
Tegenover de motie-Van Braambeek stelde hij zijn eigen motie, waarvan
de tekst luidde: 'De vergaderiîgenz.; overwegende, dat de leiding van de
organisatie allereerst de belangen van het spoor- en tramwegpersoneel en de
Nederlandsche Vereeniging in het oog te houden heeft, en daarna de belangen
van andere arbeiders ofhunne organisaties; dat de SDAP ook door haar
woordvoerder in de Tweede Kamer zeer groote diensten heeft bewezen aa
het Spoor- en Tramwegpersoneel en het in het belang van dit personeel en
zijn organisatie is, met deze partd in goede verstandhouding te leven; da nen
zich volkomen eens verklaart met de beginselen en tactiek van het NW,
zoals deze tot dusverre zijn toegepast; constateert dat het uittreden van
Sneevliet uit de SDAP niet heeft plaats gehad in het belang van de
Nederlandsche Vereeniging ofvan het spoorwegpersoneel; erkent de
volkomen vrijheid der leden om zich politiek te organiseren naar eigen
tnzicht; doch veroordeelt iedere daad, die tengevolge heeft dat geschillen in
eigen rijen worden gewekt en de goede verstandhouding met de SDAP wordt
verbroken of de beginselen en tactiek van het NW geweld wordt aangedaan.'
Na Moltmaker sprak als tegenstander van Sneevliet een bestuurder van
een oudere generatie, J. de Bunje. Hij zei o.a. dat het onjuist was te denken,
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dat als Sneevliet en Nathans niet zouden worden gekozen, zd ook geen
bezoldigde beambten op het buro meer konden zdn. Volgens hem zou de
Nederlandsche Vereeniging zijn bezoldigden in zo'n situatie niet brodeloos
maken.

van Braambeek ging voornamelijk in op het feit dat men Sneevliet niet
in de leiding wilde hebben, omdat hij sDp-er was. Er bestond, volgens hem
ruimte genoeg daarvoor in de vakorganisatie. Hij vond het onjuist, als
Troelstra zei dat het overleg met de kamerfraktie wel kon plaats hebben,
maar dat de politieke grondslag ontbrak. Die grondslag bestond gewoon niet,
omdat de vakbond geen andere plicht had dan te zorgen, dat verzoeken e.d.
bij de kamerfraktie kwamen. De Nederlandsche Vereeniging was
verantwoordeldk voor de feiten en de argumenten. voor de politieke taktiek
was de fraktie zelf verantwoordelijk. van Braambeek keurde de inmenging
van Troelstra om een oplossing te verkrijgen in het belang van de kamerfraktie
af. Daar deed hij als sDAP-er niet aan mee. De motie van l4oltmaker noemde
hij verward en hij ging niet akkoord met een amendement van Amsterdam op
zijn eigen motie. De tekst daarvan was: 'De leden word.en geschikt geacht
voorhet leiderschap der vereeniging, wanneer zij zichhomogeen verklaren
met de tactiek en beginselen van het NW.' Het zou in de plaats moeten
komen van de laatste alinea van de rnotie-Van Braambeek, namelijk:
'verklaart voorts, dat leden die niet aangesloten zijn bij de S.D.A.p., of
boven bedoelde critiek meenen te moeten geven, deswege niet ongeschikt
worden geacht om een vertrouwenspost in de organisatie te bekleeden.'van
Braambeek besloot met de oproep een beslissing te nemen, die d.e arbeiders
in de klassenstrijd zou versterken. Men behoefde daarbij geen dienst te
bewijzen aan de SDAP , maar zou zich moeten laten leiden door motieven,
ontleend aan de vakbeweging.
Sneevliet, die als laatste sprak, was weer genoodzaakt zijn gehele
redevoering te wijden aan de verdediging van zijn beieid en zijn persoon.
We zullen ons ook hier beperken tot het vermelden van enige punten.
sneevliet bestreed, dat hij onvoorzichtigwas met zijn radikale aktiviteiten
en dat hij misbruik had gemaakt van zijn funktie bij de steunaktie voor de
zeelieden. De steunverlening vloeide voort uit een besluit van het kongres te
Nijmegen. Hij kwam nog eens terug op de zeeliedenstaking. Het speet hem,
dat men verzuimd had om die mensen (van het NAS), die heus niet allemaal
anarchisten of s1'ndikalisten waren, toegankelijk te maken voor organisatie
en beginselen van de moderne vakbeweging en nagelaten had te pogen
- desnoods over de hoofden van de leiders heen - de eenheid spoediger
tot stand te brengen. Hij verklaarde met zijn brochure geen enkãl beginsel
van het NW te hebben aalgetast.
Sneevliet zei, dat hij lid van de SDF was geworden om de eenheid van de
vakbeweging beter te kunnen bevorderen. Er was vanzijn overgang meer
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notitie genomen, dan hem lief was. Hij stelde prijs op een geregeld overleg
met de SDAP-kamerfraktie en men kon daarbij van hem enige takt
verwachten. De organisatie en het werken daarvoor bleefbij hem de
hoofdzaak, zolang hij de leiding in handen had.lsneevliet raadde aan de
motie-Van Braambeek te aanvaarden, die eigenlijk uitsprak wat de HB-motie
van maart reeds gezegd had. Van de motie-Moltmaker zeitil, dat de ene zin
de andere tegensprak.
Na de rede van Sneevliet kwamen tegen de zin van Moltmaker, die eerst
een voorzitter çdde laten kiezen, de moties in stemming' De motie-Van
Braambeek werd verworpen met 92 stemmen voor en 1'22 tegen.lle motieMoltmaker kreeg 63 stemmen voor en 151 tegen. De geamendeerde motieVan Braambeek werd vertvorpen met 103 stemmen voor en i 11 tegen.
Sneevliet deelde mede, dat nu het kongres geen uitspraak had gedaan,
hij zijn funkties zou neerleggen. Ook Nathans legde een dergelijke
verklaring af. Later zouden de bestuurders Van Braambeek en A.v.d. Veen
zich eveneens terugtrekken.
Toen zich daarna de voornaamste kandidaat voor het voorzitterschap
terugtrok, bleven alleen de kandidaten van de oppositie over, ni. Moltmaker,
Van Beugen en Rosenveldt. Op hen werden resp. 96, 24 en 5 stemmen
uitgebracht, en voorts B stemmen op de outsider Van Delft. Moltmaker was
dus de nieuwe voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging. Hij dankte
voorhet vertrourven. Aan het slot van zijn speech verklaarde hij' dat zijn
samenwerking (met de ambtenaren) niet kleinzieligzouziin en vroeg
dezelfde verklaring van Sneevliet. Deze antwoordde niet.
Er was een onduidelijke situatie ontstaan, doordat sneevliet zich terugtrok
omdat hem de basis van de motie-van Braambeek ontbrak. Er werd door zijn
'vrienden nog druk op hem uitgeoefend om zijn kandidatuur te handhaven.
Hij zou zonder twijfel gekozen ziin. Achteraf waren er afgevaardigden, die
niet tegen de motie-Van Braambeek gestemd zouden hebben, als zij hadden
geweten, dat Sneevliet zich bij verwerping terug zou trekken. Uit de stemme'
voor de geamendeerde motie was duidelijk, dat men niet zozeer bezwaar
maakte tegen de andere vakbondstaktiek, die Sneevliet voorstond. Er war
natuurlijk ook om andere redenen stemmen tegen deze motie uitgebracht
De voomaamste tegenstand kreeg Sneevliet, omdat hij iid was geworden van
de SDP. Dit element was volkomen uitgebuit door de oppositie en haar
medestanders buiten de organisatie. De overgrote meerderheid van de leden
behoorde nu eenmaal tot de aanhang van de SDAP.
In deze verhoudingen had men moeten trachten tot een bestuur te
komen, dat gebaseerd was op een kompromis. Nu werd Moltmaker met
96 van de 214 stemmen tot voorzitter gekozen, terwijl zijn motie maar
63 stemmen had. Afgevaardigden van het midden, die anders wellicht op
Sneevliet hadden gestemd, stemden nu op Moltmaker en de anderen. En niet
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alle voorstanders van Sneevliet stemden blanko. Er waren er ook díe stemden
op 'de minst slechte' van de nog beschikbare kandidaten. Door het wegvallen
van de belangrijkste kandidaat van links ontstond verwarring bij degenen, die
bindende mandaten hadden. Behalve de vermelde stemmen bleken 7 van de
214 stemmen in het geheel niet te zijn uitgebracht.æ
Door de afwijzing van alle moties waren de voornaamste problemen niet
opgelost. Uit de kringen van de nieuwe
- linkse - oppositie kwam de wens
naar voren zo spoedig mogeldk een nieuwe algemene vergadering uit te
schrijven om tot klaarheid te komen. Men was van die kant nog wel bereid
om te tfachten gezamenlijk een oplossing te zoeken. Verschiliende perspublikaties en nieuwe persoonlijke aanvallen verscherpten echter de tegenstellrng. Het begon met een artikel in Het Volk enige dagen na het kongres,
waarin geschreven werd, dat er een onmogelijke toestand was ontstaan,
o'mdat de vroegere bestuurders Sneevliet en Nathans nu als ambtenaar op het
buro van de organisatie werkten, 'personen, die geen bestuurders zijn, dus
geen verantwoordelijkheid hebben te dragen en in felle oppositie staan
tegenover de meerderheid der organisatie.' Dit kon worden opgevat als een
suggestie om hen te ontslaan.
Sneevliet en Nathans pubiiceerden een geschrift, waarin zij hun optreden
verdedigden.3l In de afdelingen van de Nederlandsche Vereeniging vonden
uitgebreide diskussies plaats, en. in vele afdelingen werden moties aangenomen,
waarin o.a. tegen de publikatie n Het Volk werd geprotesteerd. Er warèn
heftige debatten tussen Sneevliet en Moltmaker in Tilburg en tussen Van
Braarnbeek en Moltmaker in Zwolle. In De Groene Amsterdammer van 4
en 1l augustus 1912 wijdde de hoofdredakteur, rnr. H.P.L. Wiessing, enige
grote artikelen aan de zeeliedenstaking, de houding van SDAP en NW en de
ontwikkeling binnen de spoorwegbond. Hij koos daarbij de zijde van Henk

Sneevliet.

Het hoofdbestuur wees verschillende verzoeken

tot oplossing van het

konflikt van de hand, o.a. een statutair verzoek van 16 afdelingen om

een

nieuw kongres te houden en een bemiddelingspoging van vier afdelingen.
Het liet een aanbod tot bemiddeling van de sekretaris van de Internationale
Transport Federatie onbeantwoord.

I

1. Voorstel tot ontslag van Nathans als ambtenaar van de bond

het artikel in Het Volk van 25 juli over de positie van de ambtenaren
Sneevliet en lr{athans werd begin oktober op wel zeer onsympathieke en
onkameraadschappelijke wijze door het hoofdbestuur gereageerd. Het
richtte een cirkulaire tot de afdelingen, waarin het mededeling deed van de
slechte toestand van de financiën. Het bestuur stelde voor de tweede
Op
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ambtenaar, N. Nathans, te ontslaan met een uitkering gelijk aan zijn salaris,
tot hij ander werk gevonden had. Hij verdiende 1200 gulden per jaar maar het
maximum van de uitkering zou 500 gulden bedragen.
Henk Sneevliet reageerde onmiddellijk in De Tribune van 5 oktober met
artikel, waarvan het slot luidde: 'Wat door de leiding van de spoorwegvgreeniging geschiedt, is wel een passend antwoord op de geuite wens van de
minderheid om alsnog een compromis tot sTand te brengen. De geslotenheid
van deze\vakvereeniging is hiermede door haar singuliere leiding (. . .) ernstig
in gevaar gebracht. Wij hebben vertrouwen genoeg in een groot deel der leden
van de vakbond, om te durven zeggeî, datzij ziút voor zulk schandelijk spel
niet zullen laten gebruiken.' Sneevliet was van mening, dat vele SDAP-ers en
de SDP-ers volkomen afwijzend stonden tegenover het door het HB gedane
voorstel.

12. Werk in Nederlandsch-Indië

Royementen en schorsingen
tegenstellingen binnen de Nederlandsche Vereeniging hadden intussen
voor de organisatie tragiese gevolgen een klimax bereikt. Toen begin
I9l2het hoofdbestuur in plaats van de aftredende leden van de
kommissie van bijstand van het pensioenfonds van het Staatsspoor,
H.J. van Braambeek en P.C. Orgers, zijn mensen, Rosenveldt, Van Beugen
en drie anderen, kandidaat stelde, besloot de oppositie tot tegenaktie over
te gaan. Van Braambeek en Orgers werden de kandidaten van leen groep
leden van de Nederlandsche Vereeniging'. Beiden werden gekozen, evenals

Rosenveldt en Vao Beugen, de officiële kandidaten.
Omstreeks diezelfde tijd verscheen van de oppositie het blad De Seíngever.
De redaktie werd gevormd door Sneevliet, Van Braambeek en Tissing,
administrateur was Nathans. Het hoofdbestuur royeerde daarop Sneevliet,
Van Braambeek, Tissing, Orgers en Nathans als leden van de spoorwegbond.
Bovendien werden Sneevliet en Nathans als ambtenaar van het organisatieburo
geschorst.

vanjuli I9I2,toenbleek dat het nieuwe hoofdbestuur niet bereid was tot een modus vivendi te komen met de linkervleugel,
Spoedig na het kongres

besefte Henk Sneevliet, dat zçn positie in de Nederlandsche Vereeniging
onhoudbaar was geworden. In plaats van de stuwende kracht te zijn in de
organisatie, kreeg hij kantoorwerk opgedragen van de nieuwe leiders. Zdn
tegenstanders waren zijn broodheren geworden. Na de publikatie in Het
Volk over de oppositionele ambtenaren werd het genadebrood wat hij kreeg.
Een toestand die voor hem te meer onaanvaardbaar werd, naarmate
c.s. hun aktie tegen de oppositie verscherpten. Terugkeren naar zijn werkkring bij de spoorwegen was niet meer mogelijk. Het zou trouwens ook elders
in Nederland moeilijk zijn, na zijn aktiviteit van de laatste jaren, n'og werk
te vinden. Het bestaan van zijn gezin werd bedreigd. Hij kwam op de
om te proberen in Nederlandsch-Indië werk te krijgen. Het is ook mogelijk,
dat het een suggestie van anderen was. Mr. Wiessing schreef lat.r. dat
Sneevliet bij hem kwam en hem vertelde, dat hij van plan was lÌaa ndië
te gaan. Wibaut was bereid het reisgeld voor te schieten. Wiessing beloofde
hem, dat hij zich met zijn broer in Batavia in verbinding zou stellen. Maar
ook de schrijfster Augusta de Wit, die in opdracht van de Koninklijke
Pakketvaart Maatschappij in Oost-Indië een boekwerk samenstelde en
bovendien reportages schreef voor de 1t/.R.C, zou haar best doen om Henk
Sneevliet werk te bezorgen. En zij was het, die voor hem een betrekking
vond op de redaktie van Het Soerabaiaasch Handelsblød.e Op 27 december
van dat jaar maakte Het Volk bekend, dat de heer H. Sneevliet, oudvoorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en
binnen korte tijd naar Indië zou vertrekken.
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Het stroeve en ontaktiese optreden van Moltmaker c.s. had de oppositie
tot deze akties gedwongen. De Seingever was noodzakelijk gebleken, omdat
het Orgaan geen stukken van de minderheid opnam en Het Volk wel de
berichten van het hoofdbestuur publiceerde en van partijdig kommentaar
voorzag, maar artikelen en ingezonden stukken van de oppositie weerde.
Moltmaker zelf ging van de gedachte uit, dat alles wat links was a priori
destruktief moest zijn en verhinderd moest worden zich uit te spreken.
Een groot aantal leden bedankte voor de Nederlandsche Vereeniging of
betaalde geen kontributie meer. De afdelingen Tilburg en Roermond
scheidden zichaf, gevolgd door Zutphen en Heerenveen. A. van der Veen en
drie andere bestuurders van de tamelijk grote afdeling Tilburg werden
daa-rvoor geroyeerd. De oppositie zelf begon zich met een kommissie als
leidend orgaan en eigen vergaderingen te organiseren. Dat ookbuiten de
kring van spoorwegmensen de minderheid van de Nederlandsche Vereeniging
sympathie ontmoette, bleek bijv. in oktober, toen één van de voornaamste
leiders, H.J. van Braambeek, in Zutphen voor de SDAP tot lid van de
gemeenteraad werd gekozen.
Op 27 december drong de afdeling Nijmegen, op een druk bezochte
huishoudelijke vergadering, er bij het hoofdbestuur op aan een vervroegd
kongres bijeen ie roepen en de royementen en schorsingen op te heffen.
Zij deed een beroep op de afdelingen en het NW-bestuur om er aan mede te
werken de 'oude eenheid' te herstellen. Maar een aantal dagen later vergaderde

afdeling Utrecht en verzocht het HB de leden G.H. Mouw, J. Hoogcarspel
en Th. Arnoldussen te royeren, omdat zij bij de verkiezingen voor de
pensioenfondskommissie een manifest hadden ondertekend ten gunste van
de
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Van Braambeek en Orgers. Het hoofdbestuur zond een schrijven naar de
afdelingen, waarin werd verzocht de motie van Nijmegen niet over te nemen.
Zowel de aanhangers van de meerderheid als van de minderheid in de
afdeling Nijmegen kregen de overtuiging, dat het hoofdbestuur niet bereid
was tot een oplossing van het konflikt te komen en de eenheid in de organisatie
te herstellen. Men besloot op de ledenvergadering unaniem, dat de bestuursleden van de afdeling hun funktie zoudeil neerleggen, en er geen ander
bestuur gekozen zou worden.
Op 5 januari kwamen vertegenwoordigers val de minderheid (uit 20
afdelingen) te Utrecht bijeen, die zich na uitvoerige besprekingen verenigden
op een motie, waarin vreugde werd uitgesproken over het vertrouwen, dat
men in haar had gesteld door de verkiezing van Van Braambeek en Orgers.
Zlj wezen de beschuldiging van disciplinebreuk af en verklaarden geen
scheuring te wensen, maar in de organisatie te willen blijven werken voor de
aanvaarding van de motie-Van Braambeek en de opheffing van royementen
en schorsingsbesluiten. Verder wensten zij een hoofdbestuur, waarin zowel
'minderheid' als 'meerderheid' zouden zijn opgenomen, 'waardoor herstel
van de normale toestand in de organisatie kan worden verkregen'. Zij drongen
aan op een vervroegde algemene vergadering en in afwachting daarvan zouden
de afgescheiden afdelingen zich onthouden van iedere aktie naar buiten
tegen het hoofdbestuur.
Omstreeks diezelfde tijd richtte Nathans zich met een brief tot de
afdelingen, waarin hij mededeelde, dat hij vanaf 1 februari geheel zonder
verdiensten zou zijn en waarin hij verzocht mede te willen werken om aan
deze onzekere toestand een einde te maken" De royementsbijl van het
hoofdbestuur had een aantal leden getroffen, die een zware opofferingsgezinde strijd hadden geleverd in de zwarte jaren na de spoorwegstaking van
1903. Eén van hen, P.C. Orgers, was reeds bestuurdervan de spoorbond in
de vorige eeuw.

14. Sneevliet en de SDP
In de SDP had Sneevliet een bondgenote gezietr, die zijn kitiek en
opvattingen, ontwikkeld in zijn b ro chu rc I nt ernat io nøl e K las sen str ij d,
onderschreef. De SDP had meer kontakt met het NAS en andere linkse
organisaties en kon in die kringen propaganda maken voor de opvattingen
van de moderne vakbeweging en voor eenheid van optreden.
Of Sneevliet b4 zqn overgang naar de SDP reeds met de gedachte speelde
om de eenheid in de sociaal-demok¡atie
- althans in partijverband - te
bevorderen, is niet geheel zeker. Maar niet lang nadat hij was toegetreden,
uitte hij zich wel in die geest. Herstel van de partijeenheid zou belangrijk
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zijn, omdat deze tevens een einde zou maken aan de verdeling van de
marxistiese linkervleugel

in

l,r/eekblad-groep en SDF.

Het lidmaatschap van de SDP schonk Sneevliet minder bevrediging dan
hij gehoopt had. De SDP was te eenzijdig krities ingesteld ten aanzien van
de SDAP. Zij was nog een oppositiegroep tegen de oude partij of, zoais
Daniel de Lange het later uitdrukte: nog een 'malcontentenpartij'. Op het
kongres van de SDP in mei werd Sneevliet door Wijnkoop in zijn openingsrede begroet. Maar verder bleef Sneevliet voor het leidende drietal (Wijnkoop,
Van Ravesteyn en Ceton) een vreemdeling" Hij schreef artikelen voar De
Tlibune en na het vervolgkongres van de Nederlandsche Vereeniging hield
hij in de maand augustus in het land een reeks redevoeringen voor SDFvergaderingen over het konflikt in de Nederlandsche Vereeniging.
In de SDP \¡/aren meer leden die voor herstel van de eenheid van de
sociaal-demokratie waren. Omstreeks de tijd, dat de SDP in de tweede helft
van 1912 een nieuwe poging deed om opgenornen te worden in het Internationaal Socíalistisch Bureau, het leidend orgaan van de Socialistische
Internationale, verschenen er ingezonden stukken van voorstanders van de
opheffìng van de besluiten van Deventer tn De Tiibune. In Het Weekblad
van 17 oktober schreef, ook Frans van der Goes in deze zin een artikel. Het
ISB besloot, dat de SDP te klein was om zetels te bezetten in het Bureau,
maar zij kon deelnemen aan de kongressen. Het Executief Comité deed een
poging om de SDAP en de SDP tot fusie te brengen. De SDP stelde echter
als voorwaarde: vrijheid van spreken en marxistiese propaganda in de SDAP
en handhaving van De Wibuna Troelstra verklaarde, dat de Weekblød-groep
een resolutie in de maak had voor de terugkeer van de SDP in de SDAP" [Iet
partijbestuur van de SDAP verlangde echter de opheffing van De Tribune"
In november 1912 werd in de SDP-afdeling Hilversum een motie-Sneevliet
aangenomen, waarvan de tekst luidde: 'De afd. Hilversum dringt bij het F.E.
aan op het bijeenroepen van een buitengewoon congres ter bespreking van de
door de partij te zetten stappen, welke tot herstel der eenheid in de poiitieke
arbeidersbeweging kunnen bijdragen, en wekt andere Afd. op hiermede haar
instemming te betuigen'. In hetzelfde nummer vanÐe T\ibune waarin deze
motie werd opgenomen, stond ook een ingezonden stuk van mej. Helene
v"d. Mies, die opnarne van De Tribune in Het l¡/eekblnd en van de SDF iil de
SDAP wenste. Zij reageerde op het artikel van Van der Goes en vond llet
Weekblad minder slecht dan de leiding van de SDP het deed voorkomen.
Als de redaktie en de medewerkers zouden v/orden aangevuld met mensen
uit de SDF kon er een goed blad van worden gemaakt. Zq}:rad reeds ge\¡/ezen
op het feit, dat de SDP in de vier jaar van haar bestaan niet verder gekomen
was. Het ledental steeg niet, de pers ging niet vooruit, de vergaderingen werden
slecht bezocht. Zqwas dus voor opheffing, door de SDAP, van de
royementen van Deventer. Henk Sneev.liet was het met haar eens' Hij schreef
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dat ook in De Tribune en maakte ernstig bezwaar tegen de negatieve wijze,
waarop Van Ravensteyn het optreden van de SDAP-fraktie in de kamer
besprak. Van Ravesteyn reageerde erop en H. Schouwink schreefin
dezelfde Tribune waarin de motie van Sneevliet en het stuk van mej. v.d.
Vlies waren opgenomen, een groot artikel ter verdediging van de partij.33
Het PB zelf deelde in De Tribune van 7 december 1912 in een paar zinnen
in kleine letter mede, dat het op 30 november had besloten het verzoek van
de afd. Hilversum tot het houden van een buitengewoon kongres af te
wijzen. Het achtte geen grond voor eenheidsonderhandelingen aanwezig.
Henk Sneevliet bleef nog in de SDP, maar verliet haar omstreeks de
jaarwisseling 19 12-19 13.

15. Het debat Sneevliet-Troelstra
Nog vóór Henk Sneevliet naar Nederlandsch-Indië vertrok, maakte hij een
tijd door. In de Tweede Kamer had het sociaal-demokraties
kamerlid Duys tegenover minister Regout, de felle, reaktionaire tegenstander
van de Nederlandsche Vereeniging min of meer toegegeven, dat Sneevliet
tot sabotage had opgeruid.s Een week later wilde Henk Sneevliet, na de
Kerstrede van Troelstra, over de houding van Duys bd de debatten in de
Tweede Kamer betreffende de Nederlandsche Vereeniging spreken en woeg
daarover het woord. Dit werd hem tot driemaal toe ontnomen, omdat de
kwestie buiten de orde van deze vergadering viel. Troelstra bood Sneevliet
echter aan over het konflikt in de Nederlandsche Vereeniging in januari
te Amsterdam een openbaar debat te houden. Sneevliet aanvaardde het
voorstel.
Deze debatvergadering werd gehouden op zondagmiddag 19 januari in
Plancius te Amsterdam, georganiseerd door de Federatie Amsterdam r n de
SDAP. De zaal was volledig gevuld. Er waren óók ruim 200 spoorma .en
van buiten de stad gekomen. Om één uur opende voorzittÊr Ed.Polak de
vergadering en wees erop, dat ook de spoorwegdirekties, de , ring en de
gehele bourgeoisie meekeken, en hij drong er ernstig op aan, dat zij een
waardig verloop zou hebben.
De eerste spreker was Henk Sneevliet, die zijn rede begon met het
vermelden van de resultaten van het werk van de vorige leiding van de
Nederlandsche Vereeniging en daarna het verloop besprak van het konflikt,
rtraarvan de eerste tekenen zich hadden geopenbaard in de pogingen van
Moltmaker in 1911 om te voorkomen, dat de SDP-er Nathans in het bestuur
I zou worden gekozen.
Sneevliet zei, dal hij de brochure na de verloren zeeiiedenstaking had
geschreven in de overtuiging, dat de inhoud de arbeidersbeweging ten
spannende
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komen. Zij was gericht tegen de zgn. dooddruktaktiek, die zich
in het bijzonder openbaarde in de artikelen van Ed.Polak in Het Volk.
Er had zich in die staking een niet te verwachten kracht geopenbaard bij de
goede zou

syndikalisten. Men had moeten trachten samen te werken, te overtuigen, tot
eenheid te komen.
Funest achtte Sneevliet de inmenging van Troelstra in het interne leven
van de Nederlandsche Vereeniging, die zover ging, dat hij met de vinger
aanwees wie de mensen waren, die de leiding zouden geven in zijn richting.
Hij ontleende het recht daartoe aanzijn aktiviteiten in het parlement.
Sneevliet was van mening, dat hij evenals vóór zijn toetreding tot de SDP,
ook daarna met Troelstra in verband met het parlementaire werk overleg
had kunnen plegen. Het aandeel van de parlementaire aktie in de vakbondsaktiviteit werd volgens hem sterk overdreven. Duys had dit werk wel
bijzonder slecht gedaan, toen hij zich door minister Regout had laten
aanpraten, dat Sneevliet sabotage had aanbevolen. Duys had bovendien
gezegd, dat Sneevliet uit de SDAP geroyeerd was geworden, als hij niet was
weggelopen. 'Ik', zei Sneevliet, 'die in Zwolle mijn staat van dienst in de
SDAP had verdiend.'
Sneel'liet ging verder in op verschillende punten van het konflikt' Aan het
slot van zijn betoog zeihij, dat er op zijn beleid van voorzitter-redakteur geen
enkele kritiek van betekenis was geweest. Ook over Nathans' werk was geen
woord van kritiek vernomen. Voor de vakbeweging is stabiliteit nodig, maar
men had de vakbond gelast: kies tussen SDP en SDAP, waar samenwerking
van SDP-ers en SDAP-ers nodig was. Troelstra, in de strijd tegen de bourgeoisie
zo breed, had zich hier eng van blik getoond.
Troelstra begon zijn rede met te zeggeî, dat hij zijn persoonlijk optreden
ten aânzien van de krisis in de Nederlandsche Vereeniging moest verdedigen,
dat de vraag wel degelijk was, hoe de vakbond stond tegenover zijn partij,
de kamerfraktie en tegenover hemzelf. Hij was de verdediger van de belangen
van de Nederlandsche Vereeniging in het parlement- Sneevliet had niet het
recht hem een verwijt te maken. In tegenstelling tot vorige leiders, had deze
Troelstra geraadpleegd over kollektieve eisen, de groepsvertegenwoordiging
en hem zelfs uitgenodigd een HB-vergadering bij te wonen- Troelstra noemde
zijn optreden geen inmenging. Hij ontkende bepaalde personen te hebben
aangewezen. Hij had zijn mening gezegd, toen zijn partijgenoten in de
vakbond op onbillijke wijze door Sneevliet en zijn wienden werden
aangevallen.

Troelstra's positie in het debat was gemakkelijker dan die van Sneevliet.
Hij kon ingaan op de rede, die Sneevliet had uitgesproken. Troelstra zei,
dat hij in de jaren, die hij met Sneevliet had samengewerkt' warme,
vriendschappelijke gevoelens voor hem had gekregen. 'Ik heb Sneevliets
leiding met genoegen gezien.Ik heb groote verwachtingen op hem gebouwd'
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Onze partij heeft behoefte aan jonge, vurige, wel onderlegde, breed aangelegde

strijders. Ik zag in hem zoo'n iemand.'Troelstra zou niet afdalen tot de
verklaringen van het allooi, die Sneevliet gebruikte tegen de tegenstanders
van zijn leiding (Moltmaker c.s.,M.P.). Hij zou diens karakter niet in het
midden brengen. Sneevliet had tien jaar gestreden in de SDAP. 'Grootendeels
tegen mij en mijn werk, maar hij gaf wat hij had en ik hoop, dat hij in zijn
nieuwen werkkring zijn blik zal verruimen en zal terugkeeren als strijder
in onze gelederen.'
Maar Troelstra verweet hem, dat hij overgegaan was naar de SDP. 'Wij
hebben nu mosterd na de maaltijd. Sneevliet is geen lid meer van die partij.'
En Troelstra vervolgde: 'Had gij wat eerder ingezien, dat de heele sop van de
SDP de crisis in Uw vakbond niet waard was!' (Rumoer in de zaal. Er werd
geroepen: 'Dat is demagogie'. De voorzitter verhief zijn stem: 'Laat men gaan
zitten. Het is veel belangrijker wat Troelstra zegl, dan wat die rnan daar

bazelt!')
Na over een eventuele, verwoestende strijd van de SDP in de vakbeweging
te hebben gesproken, zei Troelstra: 'Mijn standpunt in deze Sneevliet
staat daar niet ver vanaf, en de vakbeweging zelf deelt het is het volgende:
de vakbeweging heeft niet allereerst te vragen naar taktische en zelfs
principiële geschillen der partijen, maar naar haar eigen belang. En dan is
er maar één macht, die haar belangverdedigt en dat geldt vooral voor de
Ned. Vereeniging: de SDAP. Door deze overweging had Sneevliet zich
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moeten laten leiden.'

Troelstra ging bij zijn kritiek opnieuw geheel voorbij aan de problemen,
die de zeeliedenstaking stelde en de dooddrukpolitiek die zowel de SDAPleíding als het bestuur van het NW toepasten. Wel sprak hij weer over de
invloed van Henriëtte Roland Holst op Sneevliet: 'een van de meest eminente
vrouwen in ons land, maar die getoond heeft als politiek raadgeefster niet
aangewezen tezijn,en ten gevolge daarvan politiek dakloos. Dat is geer
blaam. De goden hebben de schotel harer bekwaamheden zoo vol gelai I'
dat de appel der vakbewegings- en andere politiek er nog bij, een beetje teveel
zou zijn geweest, ons allen jaloers had gemaakt.' Ook het voorwoord in
Sneevliets brochure kwam aan de orde.
Hij verweet Sneevliet verder, dat hij na de verwerping met een geringe
meerderheid van de motie-Van Braambeek zich uit de leiding had
teruggetrokken. Maar Troelstra zeier îiet bij, dat Sneevliet daardoor geen
mandaat had om tegen de inmenging van de meerderheid van de SDAPleiding, die in strijd handelde met het beginsel in de moderne vakbeweging
dat de politieke vrijheid van haar leden waarborgde, op te treden.
Er volgden op de twee redevoeringen nog replieken van beide sprekers
en een dupliek van Sneevliet. Daarover nog slechts een paar woorden.
Sneevliet erkende, dat zijn samenwerking met Troelstra voorheen
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kameraadschappelijk was. Maar nu achtte hij de leiding van Troelstra in de
strijd tussen de verschillende richtingen verderfelijk. 'Daardoor waren
menschen, die in de sociaal-democratie van groote betekenis hadden kunnen
zijn, uitgedreven, kaltgestellt, verbitterd.' En hij zei:'Laal men daarmede
eens vergelijken hoe Jaurès, hoe Bebel den richtingsstrijd voeren!'
Sneevliet deed een beroep op de meerderheid van de Nederlandsche
Vereeniging om tot een vergelijk te komen met de minderheid. 'Deze strijd
moet eindigen, met liefst een eenstemmige uitspraak, waarnee de onzekerheid van de gelijkberechtiging wordt opgeheven. Geeft die uitspraak zoo
gauw mogelijk, laat de periode van royementen ophouden. Van Braambeek
is daartoe ten volle bereid. Ik zelf zov,Aa den hoon en den smaad mij
aangedaan, toch zijn weggegaan. Zoekt elkander! Tracht door overleg een
einde te maken aan den strijd.' Sneevliet zei ook, dat de positie van Nathans
niet zo kon blijven. 'De wreedheid tegen hem gepleegd kán geen vakbond

voor zijn rekening nemen.'
Sneevliet hoopte, dat men in l.{ederland zou doen wat in het buitenland
mogelijk bleek. Dat de SDAP geiegenheid zou geven voor kritiek, zonder
onmiddellijke diskwalifikatie. 'Bij de SDP', zei hij echter, 'nadert soms de
kritiek het onwaarachtige, zij loopt gevaar een massa-aktie te gaan voeren
van alleenstaande menschen. Ik hoop, dat ik nog eens in de tropen den weg
naar de beweging zal tr ¿vinden.'
Troelstra antwoordd n zijn repliek, dat de raad van Sneevliet aan de
meerderheid van de Nederlandsche Vereeniging betekende: 'Doe wat de
minderheid wil.' Ook hij hoopte, dat men elkaar zou vinden. Maar illusies
maakte hij zich niet. Hij was hard en herhaalde de argumenten, die hij reeds
eerder vermeldde. Hij wilde dat Sneevliet de bewering dat de Nederlandsche
Vereeniging niet meer open zou staan voo¡ ieder, en ook de beschuldiging
van broodroof (Nathans) terugnam.
Sneevliet reageerde daar niet op. Híj antwoordde nog op Troelstra's
verwijzing naar de kandidaatstelling van de SDP bij de verkiezingen, waarbij
zij in het gunstigste geval misschien kon verhinderen, dat de SDAP in
herstemming kwam. Sneevliet was van mening, dat de SDP met haar
verkiezingsaktie ontakties optrad in het nadeel van de arbeidersbeweging,
maar dat alles een gevolg was van de dooddrukpoiitiek" Er was tussen de
SDP en de SDAP meer wat verbond dan scheidde.
De voorzitter sloot de vergadering met de wens, dat de eenheid van de
Nederlandsche Vereeniging spoedig hersteld zou zijnHet was een belangrijke debatvergadering. Het is jammer, dat wíj slechts
eeîzeer klein deel kunnen weergeven, waardoor de sfeer, het applaus, het
gefluit, de reakties van het publiek niet tot hun recht komen.3s
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16. Afscheid

van Nederland

Vijfde hoofdstuk

Toen deze vergadering in Plancius werd gehouden, had de minderheid van
januari reeds afscheid
de Nederlandsche vereeniging in haar vergadering van 5
in een
vertolkte
uit
Tilburg
v.d.
Veen
A.
genomen van Henk sneevliet.

hartelijke afscheidsspeech de gevoelens van kameraadschap en sympathie'
waarmee tot ver buiten de zgn. miirderheid de leden van de Nederlandsche
Vereeniging ten opzichte van Sneevliet bezield waren'
De debatvergadering Sneevliet-Troelstra was van invloed op de
verhoudingen in de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Er ontstond een grote druk op Moltmaker c.s. om een verzoening
.meerderheid'en de 'minderheid' tot stand te brengen en niet
tussen zijn
lang daarna begonnen geheime besprekingen van het hoofdbestuur met
vertegenwoordigers van de oppositie.
Op andere wijze had Sneevliet al afscheid genomen van de SDP' Hij vond
het optreden van de partijleiders niet vrij van sektarisme. Later schreef hij:
'Tot ãp het laatst toe was ík weifelende tussen SDP en SDAP' Nog voor ik
wegging naar Indië, ging ik terug naar de SDAP, wijl ik niet kon billijken
dat de SDP meedeed aan de verkiezingen en zoodoende door de sDAP-ers
de
bezette plaatsen in gevaar bracht. omdat naar mijn meening de SDP alleen
de
marxistische
betreffende
verbreiden
te
taak had te verrichtten kennis
maatschappijleer, een soort marxistische Fabian Society moest zijn''36
Sneevliet moest zijn vrouw en kinderen lange tijd in de steek laten om te
trachten in Indie enige zekerheid van bestaan te vinden. Men zegt, dat dit
afscheid verzuurd werd door sommige familieleden van Betsy, omdat zij
in Henk Sneevliet slechts een opruier zagen; een man, die zijn bestaansbasis
daarvoor opofferde. Het is mogelijk. In ieder geval was het afscheid van
Betsy en dã kinderen bitter. Er waren financiële moeilijkfieden onlstaan,
waarbij Wibaut de helpende hand bood. En het zou lang duren voor z'
elkaar zouden weerzien.

1.

Op reis naar Nederlandsch-Indië

Halffebruari 1913 vertrok Henk Sneevliet naar Indonesië, de archipel aan
de evenaar, die toen nog Nederlandsch Oost Indië heette' Hoewel hij in
Nederland berichten gelezen had over het ontstaan van verschillende
organisaties met nationalistiese trekken, zeiden deze hem toen nog weinig.
De berichtgeving uit de kolonie was toentertijd uitermate slecht en eenzijdig.
Belangrijk achtte men de snelle groei van de organisatie Sarekat Islam,en de
massale bijeenkomsterr het jaar daarvoor in Soerabaja door deze inheemse
beweging gehouden war . Sneevliet ging echter niet om politieke redenen
naar dit tropiese gebied. Þlij ging, omdat hij in Nederland geen bestaan meer
kon vinden. Zelf schreef hij over die tijd: 'Ik wist zoo goed als niets van de
Indische verhoudingen, toen ik hier kwam . . . Ik had natuurlijk de Max
Havelaar gelezen,minder om de Indische toestanden te leren kennen, dan

wel om litterair te genieten van de geniale schrijver van dat schitterend
boek.'
Aan boord van de stoomboot en in de havensteden die het schip aandeed,
ontdekte hij een andere wereld. Hij liet zich niet door de gesprekken van de
koloniale Hollanders aan boord beürvloeden. Hii zag de kleurenrijkdom van
het oosterse leven, maar ook de armoede en de ellende in de volkswijken.
'Ik heb aan boord de opvoeding gemist, waaraan de reiziger met de
Hollandsche mailboot wordt blootgesteld. Beoosten Suez houden de Tien
Geboden op, heeft R.. Kipling eens geschreven. Dat wist ik toeri nog niet,
maar wat ik in Djibouti zag buiten de Europeesche wdk, heeft me doen
ontstellen.'
Op Java aangekomen hoorde hij

*

'de kennis van de meesten mijner

verder'- dat de Javaan lui

was, geen
verantwoordelijkfieidsgevoel had, diefachtig was en nergens voor deugde'
Spoedig zou Sneevliet de Javaan, de Menangkabauer, de Madoerees en
andere bewoners van de archipel beter leren kennen dan velen van zijn in
rasgenooten reikte niet

Indië verblijvende landgenoten.
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2.

Soerabaja

Maar er waren ook landgenoten die wél oog hadden voor de werkelijke
verhoudingen. Het waren er echter niet veel. Eén van hen was Barend Coster,
een socialistiese onderwijzer in Soerabaja. In diens woning, Tegelsasi 46,
werd Henk Sneevliet gastvrij ontvangen, en hij woonde bij hem en zijn
vrouw Kee zolang hij in Soerabaja verbleefen werd een vriend van hen voor

jaren.
Spoedig na z4n aankomst ging Sneevliet aan het werk bij Het Soerabaiaasch
Handelsblød. Hij maakte kennis met de heer M. van Geuns, zijn nieuwe chef,
de hoofdredakteur van het dagblad. Hij was een kleine, donkere man, die
vroeger onderwijzer geweest was. Zijn dagblad was één van de belangrijkste
bladen van Nederlandsch-Indië. Van Geuns was een goed zakenman. Onder
zijn leiding werd het blad de spreekbuis van de suikerindustrie. Soerabaja
was het middelpunt van de suikerkultuur van Oost-Java, waarin toen
kapitalen verdiend werden. Dat wil zeggerr door de ondernemers en de
zakenlieden. De opvattingen van Van Geuns waren uitgesproken kapitalisties
en hij was ervan overtuigd, dat het welzijn van allen - Europeanen en
Indonesiërs - afhing van het westerse bedrijfsleven. Zijn dagblad richtte
zich bijna uitsluitend ' de koloniale bovenlaag van de samenleving in de
nederlandse kolonie.

Henk Sneevliet kwanr kort daarna ook in aanraking met mensen, die hem
persoonlijk meer interesseerden. De aankomst van een bekend socialist uit
Nederland was in Indië een gebeurtenis van betekenis en sommige bladen
hadden er melding van gemaakt. In Nederlandsch-Indië besefte men toen in
het algemeen nog niet zozeerhet onderscheid tussen linkse en rechtse
socialisten. Men zaghet nog louter als een geschil over theoretiese kwesties.
Europese socialisten Tvaren nog niet opgetreden in openbare akties. Er
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bestond trouwens nog geen socialistiese organisatie. Zawel de SDAP als de
SDP had zgn. verspreide leden in Indie. Er bestond een KontributieVereeniging onder leiding van L.D.J. Reeser, leraar aan een HBS in
Soerabaja, waaraan men een donatie kon geven voor steun aan de SDAP in
Nederland. Politieke aktiviteit ging er van deze klub niet uit; de kontribuanten
waren geheim en kodecijfers vervingen op de kontributielijsten hun namen.
Indonesiese socialisten in de modeme betekenis waren er in de kolonie
prakties niet.
Verscheidene socialisten en radikale ethici kwamen Sneevliet opzoeken
of maakten op een andere wijze kennis met hem. Dat waren L.D.J. Reeser,
de leraar C. Hartogh, D.M.G. Koch uit Semarang en J.E. Stokvis, de
hoofdredakteur van het semarangse dagblad De Locomotief .WS maakte
ook kennis met de belangrijkste leider va¡ de Sarekat Islam, Raden Oemar
Said Tjokroaminoto, wiens huis

in

Soerabaja een belangrijk ontmoetingspunt
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3. Bij het Soerabajaasch

Handelsblad

kapitalistische orgaan, "Het Soerabajaasch Handelsblad',, M. van Geuns, mij
uit bij hem het avondeten te komen gebruiken. Ik werd daar voorgesteld aan
twee andere gasten, mejuffrouw De Wit en de heer Sneevliet, die in haar
gezelschap reisde en werk gevonden had bij "Het Soerabajaasch Handelsblad"
Pas in de loop van de avond bleek mij, dat de dame de mij natuurlijk van
naam bekende Augusta de Wit was, die voor de Kon. Pakketvaart Mij. reisde
om een beschrijving van de archipel te maken. Van Sneevliet had ik als
spoonnan en politicus natuurlijk veel gehoord.
Bij het weggaan vroeg hij mij, om mij in het Oranjehotel te mogen
opzoeken. Daar vertelde hij mij de volgende dag, dat hij zich bij ..Het
Soerabajaasch Handelsblad" helemaal niet thuis voelde en of ik hem niet kon
helpen bij de spoorwegen te komen. Natuurlijk wilde ik dat gaarne doen. Ik
sprak er dan ook dadelijk met de chefvan een der grote particuliere
spoorwegen over, die ook in het Oranjehotel logeerde. Die vroeg ofik gek
was, want dat hij blij zou ztln hem kwijt te raken, als hij toevalligin z4n
djenst zou zijn. Zijn ideologisch debat met Troelstra was in Indië genoegzaam
bekend. De volgende dag reisde ik naar Bandoeng terùg en sprak dadelijk met
mijn chef, de tegenwoordige dr. ir. M.H. Damme, die een ruimere opvatting
had en die Sneevliet wel op zijn bureau in dienst wilde nemen
- mits hij
zich in dienstttjd van 'opaganda onder het.spoorwegpersoneel onthield.'æ
Toen Reitsma het , ¡ultaat van zijn aktiviteit aan Henk Sneevliet liet
weten, had deze intussen al een aanbod gekregen om D.M.G. Koch op te
volgen als sekretaris van de Handelsvereeniging Semarang. Het blijft overigens
de vraag of Sneevliet zichhad willen vastleggen op de voorwaarde van
ir. Damme. In latere jaren had de heer Reitsma nog weleens kontakt met
Sneevliet, zowel in Indië als in Nederland.
Sneevliet was al verscheidene keren gebotst op het heerszuchtige
optreden van de hoofdredacteur, die meende dag en nacht over zijn
redakteuren te kunnen beschikken. De maat was vol toen hij Sneevliet, die
geen dienst had, op een zondagmiddag om één uur op het station aantrof en
hem op brute wijze vroeg: 'Wat doe jij hier? Waar ga je naar toe?' Sneevliet
voelde er niets voor zich door deze man als kwajongen te laten behandelen.
Hij aanvaardde het niet onaantrekkelijke aanbod van de Handelsvereeniging
Semarang. Henk Sneevliet solliciteerde naar de funktie van sekretaris, toen
Koch hem liet weten, dat hij benoemd was tot sous-chef van de afdeling
Handel op het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. De
gebroeders Stokvis, J.E. Stokvis en Z. Stokvis (direkteur van een FIBS in
Semarang) hadden hun bemiddeling verleend. Reeds op I juni 19 I 3 trad
Sneevliet bij deze handelsorganisatie in dienst.
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Semarang
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De chinese revolutie van l9 i 1 gaf een nieuwe stoot tot radikalisering in
semarang. Zij splitste de chinese gemeenschap in konservatieve en radikale
groepen. De radikale Chinezen lieten als uiterlijk teken hun traditionele
staarten afknippen. Later, toen ook de meer konservatieve Chinezen zich
met de afschaffing van het chinese keizerrijk hadden verzoend, verloren ook

bij hen de traditionele vormen aan betekenis en verdwenen de staarten niet
alleen in Semarang maar in geheel Nederlandsch-Indië.
Gedurende een aantal jaren was vooral in Semarang de beweging van
E.F.E. Douwes Dekker van betekenis. Het was de eerste nationalistiese
beweging, die naar volledige onafhankelijkheid streefde. Douwes Dekker
was een kleinzoon van Multatuli's broer Jan en Indo-europeaan. Hij stond
een vrij Indië voor van alle in dat land geborenen, Indonesi,ärs, Indoeuropeanen, Chinezen, Arabieren en Europeanen. Z4n Indische Pørtij
telde juist in deze stad een groot deel van haar leden. Het waren voornamelijk
de Indo-europeanen, die daarvan de basis vormden. Er waren echter ook een
aantal revolutionaire Chinezen en een grote groep Javanen lid van deze

partij.

In Semarang werd het eerste Nationaal-Indiërs Congres gehouden van
maart 1913. F¡.* '¡/as niet georganiseerd door de - inmiddels verboden
Indische Fartij, maar , or de sociale vereniginglzsulinde, die de politieke
21.-23

erfenis van Douwes Der,ì<ers partij had overgenomen. De zetel van het
hoofdbestuur van Insulinde verhuisde direkt na het kongres van Bandoeng
naar Semarang. De voornaamste leidende krachten van deze organisatie in
Semarang waren de spoorwegambtenaren G.L. Topee en J.J.E. Teeuwen,
beiden Indo-eutopeanen.
De resident van Semarang, H. de Vogel, was van de ethiese richting. Hij
was een ambtenaar van de oude stempel. Zijn bestuur berustte op de
'perentah haloes', de zachle dwang. Hij wilde op menselijke wijze de
levensomstandigheden van de inlanders verbeteren, die in zijn ogen kinderen
waren waarvoor gedacht moest worden en hij had belangstelling voor de
moeilijkheden en de klachten van de mensen. 'Hij kende velen persoonlijk',
schreef Koch, 'en als hd op tournee was, informeerde hij bij de oppasser van
het een of ander kantoor of de mandoer van een zoutverkooppakhuis of bd
anderen naar hun familie-omstandigheden.' Dit type ambtenaar zou onder
druk van de politieke ontwikkeling in Indie spoedig verdwijnen . . . of
vetanderen.

In Semarang trof Henk Sneevliet verscheidene mensen, die hij reeds in
ontmoet had. Dat waren o.a. de Stokvissen en dr. Tillema, voor
wiens aktiviteit óók de socialisten belangstelling hadden. Deze vertrok
echter reeds in het voorjaar van 1914 uit Semarang. Tot de persoonlijke
vrienden van Sneevliet behoorden spoedig D.J.A. Westerveld en zijn vrouw.
Soerabaja

Sneevliets eerste huis

in

Semarang was gelegen aan de Tegalwareng.
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NW-kringen. Een vervroegd kongres werd op 8 en
maart 1913 in Rotterdam gehouden. De afgevaardigden van de meerderheid
en van de minderheid konden zich uitspreken. De besluiten, die op het
kongres werden genomen, waren echter al van tevoren in het geheim overleg
vastgelegd. Het was een kompromis. In een lange motie werd verklaard, dat
de Nederlandsche Vereeniging op het standpunt stond van de moderne
vakbeweging e¡ zich volkomen achter de beginselen en taktiek van het
NW stelde; dat de organisatie openstond voor het gehele spoorwegpersoneel,
zonder onderscheid van politieke en godsdienstige overtuiging; dat de
Algemene Vergadering in volle vrijheid kon bepalen wie zij op een
vertrouwenspost wenste te plaatsen. Met algemene stemmen werd het
royement van de dertien leden bekrachtigd. Zij werden echter onmiddellijk
weer toegelaten als lid, nadatzijverklaard hadden dat de gesloten minderheid
was opgeheven. Tot oktober zou er een afkoelingsperiode zijn en dan zou er
een kongres gehouden worden om een nieuw bestuur tektezen.az
Henk Sneevliet liet aan Van Braambeek weten, dat hij het niet geheel met
deze gang van zaken eens was. Hij vond de tegemoetkoiníng aan de minderheid
tevaagen de koncessies van haar kant te groot. De minderheid moest onder
het juk doorgaan van erkenning van de juistheid van eigen royement,
terwijl de onverzoc- <e houding van Moltmaker c.s. haar had gedwongen
tot daden waarop een 'yement volgde. De leiding bleef rustig zitten en de
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oppositie ontwapende zich.
Iater, op het kongres van oktober, werden Van Braambeek, Nathans en
A. van der Veen weer in het hoofdbestuur opgenomen. Nathans bleef nog
vele jaren sekretaris. In l92I werd hij adjunkt sekretaris-generaal van de
ITF, als plaatsvervanger van Edo Fimmen. Hij bleef echter aanhanger van
een links-socialistiese politiek. Wij zullen hem verderop nog tegenkomen.
Van Braambeek echter ging na enige jaren geheel overstag en sloot zich
volkomen aan bij de taktiek van Moltmaker.In 1921 volgde hij Nathans
op als sekretaris. Later zei Sneevliet weleens, dat hij niet begreep ooit
een vriend van Van Braambeek te zijn geweest.

6.

De Vereeniging van Spoor- en Tramweg Personeel (VSTP)

De vroegere voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging werd in Semarang
hartelijk begroet door enkele leiders van de Vereeniging van Spoor- en
Tramweg Personeel, waarvan het hoofdbestuur in Semarang zetelde.
Semarang was een belangrijke plaats voor deze organisatie, omdat daar veel
spoor- en tramwegpersoneel gevestigd was. Er bevond zich een groot

emplacement van de NIS (Nederlandsch-Indische Spoorweg-Mij) en de
Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij had juist dat jaar een nieuw

ioãrtopig. overeenstemming

9',l

station gekregen. Er was een stoomtram in de stad zelf en de SemarangJoana Stoomtram-maatschappij had een koncessie aangevraagd voor een
elektriese lijn, die de kust met het heuvelland zou verbinden. De Vereeniging
was in 1908 opgericht, toentertijd een van de weinige vakorganisaties in
Nederlandsch-Indie. Organisatories was zij zwak samengesteld als zd was

-

uit

-

$ng hij bovendien op propagandavergaderingen spreken. Hij deed dit in zijn
vrije tijd, naast zijn werk bij de Handelsvereeniging Semarang. Zijn dagen
waren zoals voorheen overbezet.

europese, indo-europese en indonesiese leden. Deze laatsten waren echter
ondanks het feit dat de VSTP geen voorstandster was van rassenscheiding

7. Betsy en de kinderen

-

niet gelijkberechtigd in de vakorganisatie. Het hoofdbestuur bestond enkel
uit Europeanen. Bovendien kampten de Indonesiërs met de taalbarrière.
Soms kwam het hoofdbestuur daaraan tegemoet door verenigingszaken
per cirkulaire ook in het maleis bekend te maken. Maar van propaganda in
het maleis kwam weinig terecht. Het indonesiese ledental, dat op 1 Mei 1910
nog bijna 213 van de 2158 leden uitmaakte, zakte snel terug. Toen Sneevliet
in Semarang kwam, waren van de ruim 1000 leden minder dan de helft
Indonesiërs. Bovendien was de VSTP sterk op het NlS-personeel gericht.
Men hoopte van Henk Sneevliet medewerking te krijgen en met zijn hulp
een aantal problemen op te lossen. Sneevliet, die nog aan zljn inwerkperiode
bezig was bij de Handelsvereeniging Semarang, verlangde zelf ten zeerste
naar het organisatiewerk. Het voornaamste punt, waarvan hij de mensen van
de VSTP wist te overtuigen, was, dat de indonesiese leden volkomen
gelijkberechtigd moesten zijn. Op 19 oktober l9l3 besloot het hoofdbestuur
in een konferentie met enige bekende indonesiese spoor- en trammensen,
dat voortaan ook het 'Inlandsche element in de leiding zou worden
vertegenwoordigd'. Mohammed Joesoef kon al direkt een vakante plaats in
het HB bezetterl Het kongres van 28 februari 1914 besloot tot het kiezen
van een europese voorzitter, 3 europese en 3 indonesiese leden voor het
hoofdbestuur. Verder zou in de toekomst worden afgezien van een bepaalde
verdeling, en zouden bestuursleden zonder rassenonderscheid gekozen
kunnen worden. Daarmee veranderde het karakter van de organisatie. Op
30 november 1914 konstateerde men n De Votharding, het blad van de
VSTP, 'dat eerst het vorig jaar werd uitgemaakt, dat de talrijlste groep van
werknemers bij spoor en tram, de Inlanders, in de Bond thuisbehooren als
volberechtigde leden, terwijl zonder hen de VSTP nooit eenige macht zou
kunnen ontwikkelen.'Largzaam begonnen de Indonesiërs in het ledenbestand
van de organisatie weer de meerderheid te vormen. Een nieuwe eis werd in
het program van aktie opgenomen: gelijke beloning voor gelijke arbeid,
ongeacht ras en afkomst. Bij de Staatsspoorwegen werd dit - althans
formeel - vanafoktober 1913 toegepast.
Sneevliet toonde zich ook bereid tijdelijk de redaktie van De Volhørding
op zich te nemen. Na enige tijd medewerker te zijn geweest werd hij op
1 mei 1914 officieel redakteur van het blad, dat spoedig twee keer per maand
ging verschijnen. Tevens werd Sneevliet adviseur van het hoofdbestuur en
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In september 1913 had Henk Sneeviiet aan Henriëtte Roland Holst geschreven
over zijn ervaringen en kontakten in de kolonie en zijn mening gegeven over
het gehalte van vele sociaal-demokraten en bepaalde ethici in Indië. En die
was beslist niet gunstig. Eind december ontving hij van mevrouw Roland
Holst een briefgedateerd 30 november, waarin zij schreef: 'Ik vind 't aardig
dat je met de plaatselijke leiders (van de indonesiese volksbeweging,M.P.)
omgaat, als je weer eens schrijft, moet je eens vertellen, hoe je ze als menschen
vindt en ofje wat aanzehebt. Wat je schrijft over sociaal-democraten kan ik
wel begrijpen en ook dat het soort je niet aantrekt, maar ik vind 't toch
jammer dat je je zoozeer laat beiilvloeden door die halfheid en voorzichtigheid dat je b.v. bij Stokvis en zijn vrouw heel weinig komt.'Het betreft hier
J.E. Stokvis. I-ater zo¡ rrlijken, dat Sneevliets beoordeling van deze mensen

het algemeen juis vas.
Henriëtte Roland Flt *;t vertelde verder in haar brief, dat zij er met
Augusta de Wit over had gesproken, dat hij 'zoo alléén zit', en dringt erop
aan dat hij Betsy en de beide kinderen laat overkomen. 24 zinspeelt erop, dat
hij 'tot klaarheid over (zijn) intiemste levensverhoudingen'moet komen.
Zqbegeep echter duidelijk zijn persoonlijke problemen op dat moment niet.
Voor Sneevliet was het niet een kwestie van willen maar van kunnen. Zijn
schulden bij o.a. Wibaut moest hij eerst verdienen, evenals de kosten van de
overkomst van Betsy en de kinderen. Bij de Handelsvereeniging verkeerde
hij nog in zijn p.roeftijd.
Enige tijd later, in februari, schreef hij in een brief aan F.M. Wibaut, dat
hij het materieel vrij goed maakte. Hij hoopte over een paar maanden in één
keer zijn schuld af te doen. Sedert april 1913 had Sneevliet al f 1250,afgelost. Zijn werk bevredigde hem maar matig. Maar, zo schreef hij, wat
had hij anders kunnen verüvachten. Er'was in Nederland geen werk voor hem.
Misschien zou het later nog eens veranderen. Z4n vrourw en kinderen zouden in
juli naar Indië komen. Dan werd het bestaan toch een stuk beter dan het
nu was. Met Westerveld gng hij nogal wat om. Maar de 'ethici à la StokvisLokomotief', zo liet hij Wibaut weten, 'zijn even ongenietbaar als in
Holland vrijz.-dem.'. Men mag, wat het laatste betreft, veronderstellen dat
hetgeen Henriëtte Roland Holst over zdn houding ten aanzien van Stokvis
schreef, niet van invloed is geweest. De brief aan Wibaut bevatte nog vijf
grote volgeschreven vellen met een beoordeling van de bewegingvan Douwes
over
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Dekker en de Sarekat Islam voor de sociaal-demokratiese kamerleden Miegen
en Van Kol. Verder deelde Sneevliet daarin mede, dat hij lid van Insulinde
wæ geworden om te zien wat het verenigingsleven betekende.a3

8. Naar de vorming van een socialistiese beweging
in de tweede helft van 1913 had Henk Sneevliet pogingen ondernomen
om te komen tot de vorming van een socialistiese beweging in Nederlandsch'
Indië. Toen hij in de kolonie aankwam, bestonden er al vencheidene
politieke organisaties. Na het inluiden van de ethiese politiek door het
nederlandse gouvernement en de daarop gevolgde verzachtingvan de
regeringsreglementen op verenigingen en vergaderingen, werd in 1908 de eerste
belangrijke organisatie met een nationalistiese tendens, de Boedi Oetomo
(Schoon Streven), opgericht. Zij vondhaar aanhang voornamelijk onder de
javaanse intellektuelen, ambtenaren en studenten van het hoger- en
middelbaar onderwijs. Daarop volgde in l9l2 de Sarekøt Isløm (Islamitiese
Vereniging).4 Z4hadevenals de Boedi Oetomo de algemene ontwikkeling
van de volken van Nederlandsch-Indië tot doel, maar wilde in het bijzonder
de eensgezindheid en het wederkerig dienstbetoon onder de Mohammedanen
bevorderen. Deze organisatie breidde zich snel over het land uit. Vormden
oorspronkelijk de islamitiese handelaren in de verschillende grote steden op
Java de basis van de vereniging, spoedig strekte z4zichuit tot de arbeiders
in de stad en de arme boeren op het platteland. De tienduizenden leden
werden er honderdduizenden. Ofschoon de leiding nadrukkelijk haar
loyaliteit tegenover de koloniale regering betuigde, gaf de ontwikkeling en
snelle aanwas van de Sarekat Islam duidelijk uitdrukking aan de ontevreden'
heid onder de massa van het volk.
Een andere organisatie, die in december l9I2 werd opgericht, was ' reeds vermelde Indische Partíi van E.F.E. Douwes Dekker. De basis daarvan
bestond voor het grootste deel uit Indo'europeanen. Zij streefden naar de
onafhankelijkfieid van Indië. Douwes Dekker, zoon van een Indo-europeaan
Reeds

en een Française, had in zijtblad Het Tiidschrift reeds vóór de oprichting
verklaard: 'De regeering van een kolonie is geen regeering, maar despotisme,
en despotisme is de gevaarlijlste vijand van de volkswelvaart, gevaarlijker
dan opstand of revolutie.' De Indische Partij telde 7300 leden, van wie 1500
Indonesiërs. Douwes Dekker noemde de oprichting van zijn partij 'een
oorlogsverklaring van de koloniale belastingbetalende slaaf aan het

belastingschrapende moederland'.as De regering weigerde de partij rechtspersoonlijkheid toe te kennen en op 31 maart 1913 ging het hoofdbestuur
tot ontbinding van de lndische Partij over, nadat de leden zich al bij
Insulinde hadden aangesloten. Een paar maanden later kwamen de
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voornaamste leiders, Douwes Dekker en de Javanen Tjipto Mangoenkoesoemo
en Soewardi Soerjaningrat, als ballingen in Nederland aan.
Anders dan tegenover de Indische Partij was de houding van de regering
ten aanzien van de Sarekat Islam. De regering stond haar wel toe op lokale
basis, maar niet als gecentraliseerde organisatie. Als gevolg daarvan werd er
naast de autonome lokale Sl-organisaties een Centrale Sarekat Islam
opgericht, die het.kontakt met de lokale formaties bleef onderhouden.
In een brief van 8 november I9l3 aan de redaktie vwt Het Volk schreef
Henk Sneevliet, dat men een nationaal dagblad in Indië nodig had. Of, als dat
niet uitvoerbaar was, een onafhankelijk in socialistiese zin geredigeerd
weekblad, dat leiding zou moeten geven aan de nieuwe stromingen in de
indiese maatschappij. Het zou een socialist als redakteur en een paar goede
(ook inlandse) medewerkers moeten hebben. Het dagblad De Locomotief zat,
volgens Sneevliet, met vele banden aan kapitaalbelangen vast, en met de
Expres was het bedroevend gesteld. Hij g-af de mensen, die het steunkomitee
voor de Sarekat Islam vormden, in overweging de weg te openen naar een
behoorlijk garantiefonds voor een weekblad. Sneevliet schreef, dat hij graag
eeîvaste kommissie van voorlichting voor de SDAP-kamerfraktie wilde
vormen. Ree; had hem gezegd, dat hij al verscheidene vergeefse pogingen
had gedaan. E, .wamen geleidelijk aan meer socialisten naar Indië en de
korte ervaring had Sneevliet geleerd, dat er met vooruitstrevende inlanders
wel kontakt te krijgen was. Hij sprak regelmatig de voormalige sekretaris
van het centraal komitee van de SI (Raden Mohammed Joesoef, 14.P. )
- ' 'n klaren vent', toen voorzitter van de Sl-Semarang -, die hij socialistiese
lektuur telezen gaf. Het gevaar van gebrek aan eigen krachten achtte hij
geringer dan de kans dat zi4 gepaaid zouden worden door de ethiese
koloniale politici, die wel veel mooie frasen kenden, maar in een beroerd
latgzaam tempo gingen. Hij schreef: 'Zou ik eens een opwekking schrijven
voor een vast contact tusschen de hier aanwezige socialisten? Ofkan Van
Kuykhof (sekretaris SDAP, M.P.) me wat adressen geven. Laat mij nog eens
proberen, wat tot dusver niet kon.'46
Zijnbrief van 17 februari aan Wibaut - die wij hiervoor reeds vermeldden sluit min of meer aan op de brief aan de redaktie van Het Volk. Sneevliet
schreef daarin, dat de konservatief-liberalen evenals de wijzinnig-demokraten
in Indie hun eigen pers hadden. De katholieken en antirevolutionairen
bezaten een weekblad. Wij hebben niets, konstateerde hij, en hij vroeg, of
het niet mogelijk was in Indië een socialisties weekblad in stand te houden.
Het zou zich als onafhankelijk algemeen weekblad kunnen aandienen. Maar
hij voegde er aan toe: 'Er is wel propaganda te maken . . . als is de zekerheid
aanwezig, dat de redacteur, zoo die in loondienst was, op de keien kwam'.
Hij had prijsopgaven gevraagd voor het drukken van een weekblad. Hij
vervolgde: 'Natuurlijk mis ik hier de beweging ontzaggelijk en broed dan
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plannen uit. "De Locomotief', de halfzachte redactie daarvan, signaleerde
me - zonder me te noemen - al een keer voor propaganda tot revolt' Zeer
ten onrechte. (Gevolg van vrees voor beweging van onder op).'
Op zijn reizen op Java voor de Handelsvereeniging Semarang - en door
zijn kontakten met mensen van de VSTP - kwam Henk Sneevliet in
aanraking met andere socialisten, die in Nederlandsch-Indië leefden en
werkten. Door diskussies en voortdurend overleg begon zijn gedachte
werkelijkheid te worden. Zijwarcnbereid om mede te werken aan de
vorming van een socialistiese organisatie, ofschoon het aantal socialisten in
de kolonie klein was. Met Reeser en andere partijgenoten bereidde Sneevliet
een bijeenkomst voor te Soerabaja. De organisatie daarvan lag in handen van
Reeser. Op deze vergadering zou de nieuwe vereniging tot stand komen.

9.

De oprichting van de Indische Sociaal-Democratische Vereeniging

Op 9 mei 1914 kwam in het Marinegebouw (tehuis van de Matrozenbond)
aan de Oedjoeng te Soerabaja, op initiatief van Henk Sneevliet en onder
voorzitterschap van L.D. J. Reeser, een dertigtal socialisten bijeen voor de
oprichting van de Indische Sociaal-Democratische Vereeniging, de ISDV.
Vele anderen hadden reeds mondeling, schriftelijk en telegrafies hun
instemming betuigd met het voornemen. Voorzitter Reeser stelde vast,
onder bijval van de aanwezigen,dat de dag was aangebroken, waarop in
Nederlandsch-Indië een afdeling van de Internationale zou worden opgericht.
Hij berekende dat de organisatie spoedig een honderdtal leden zou hebben,
die aanvankelijk voornamelijk Europeanen waren, maar spoedig kwamen
er enige Javanen en Indo-europeanen bij.
Het belangrijkste punt op dit oprichtingskongres was de taak, die de
nieuwe organisatie zich stelde. Reeser en een aantal anderen waren van
mening, dat zij een soort studieklub moest zijn, die tevens de sociaaldemokratiese Tweede-Kamerfraktie in het moederland zou voorzien van
gegevens over indiese problemen en gebeurtenissen. De meerderheid van de
vergadering, waarvan Sneevliet de voornaamste woordvoerder was, voelde
meer voor de vorming van een aktieve organisatie, die als politieke partij
zou optreden. De organisatie zou zowel voor SDAP-ers als voor SDP-ers
worden opengesteld. Dat wil zeggeî het lidmaatschap van de nederlandse
SDAP zou niet verplicþt zijn, zoals door sommigen was voorgesteld. Na de
vaststelling van de statuten zou men rechtspersoonlijkheid voor de
organisatie aarLwagefi .
Als lid werden toegelaten:
Alle meerderjarige ingezetenen van Nederlandsch-Indië, die instemming
betuigden met de doelstelling in de statuten vervat, n1.:
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a.

de propaganda voor de sociaal-democratische ideeën in den ruirnsten zin
des woords;

b. het deelnemen aan de praktische politiek, voor zoover artikel III van het
Regeeringsreglement dat toelaat j4?
de bestudeering van Indische economische vraagstukken, onder meer ter
voorlichting van de sociaal-democratische kamerfractie ;
d. het uitgeven van een eigen orgaan.

c.

Dit laatste zou verschijnen als maandeldks of halfmaandelijks blad, zodra
het voorlopig bestuur de financiële mogelijktreid had bestudeerd. De
kontributie werd vastgesteld op een minimum van f 0,25 per maand. Van het
voorlopig bestuur zou het dagelíjks bestuur in Soerabaja gevestigd zijn.
L.D.J. Reeser, N. Hulswit en A.M. R.eevers, wonende te Soerabaja,.werden
resp. tot voorzitter, sekretaris en penningmeester gekozen. Buitenleden van
het bestuur waren Sneevliet te Semarang en R.A. Schotman in Probolinggo.
Men besloot verder zich bezigle houden met de vorming van vakbonden
en vriendschappelijke betrekkingen aan te knopen met de Sarekat Islam.
Ten aanzien van Insulinde was er een voorstel om individueel toe te treden
als lid. Er werden uitgebreide diskussies over gevoerd. Allen hadden bezwaren
tegen het niet-r alistiese karakter van deze organisatie. De voorstanders
meenden echter, rt men niet direkt als ISDV, maar via andere organisaties
moest trachten invloed uit te oefenen om de bevolking politiek te bereiken.
Men moest ook pogen het verzet in de juiste richting om te buigen. Het was
denkbaar, dat men genoodzaakt zou zljn - door eventuele antisocialistiese besluiten - weer uit Insulinde te treden. 'Maar', zei eert spreker,
'laat ons dan gezorgd hebben door'n intensieve propaganda, dat velen er
in zoo'n geval met ons uittrekken.' Men nam de volgende motie aan: 'De
vergadering spreekt de wenschelijkheid uit, dat de sociaaldemocraten in
Indië zich aansluiten bij "Insulinde", daarmee handelende in den geest van
het door de soc.dem. Kamerfractie uitgevaardigde communiqué.' Er waren
vier stemmen tegen.
Kort na het oprichtingskongres schreef Henk Sneevliet, op 26 mei I9I4,
een brief aan Wibaut, waarin hij mededeling deed van de oprichting van de
ISDV, 'die binnen afzienbarc tijd nog bitter weinig zal beteekenen. Om
propaganda te kunnen voeren heb ik voorgesteld in Insulinde te gaan. Welk
voorstel is aangenomen, zij het na veel tegenstald. Het zijn wel zonderlinge
heerschappen, die de leiding van Insulinde voeren: voi geestdrift voor een
sterke vloot en een sterk l€ge¡.'+a
Het tevens lid zijn van een andere organisatie was geen vreemd
verschijnsel in Nederlandsch-Indië. Er waren mensen, die zowel van de
Boedi Oetomo als van de Sarekat Islam lid waren. Sommigen waren dan ook
nog lid van Insulinde. Europeanen konden geen lid zijn van de eerste twee
organisaties, maar wel tegelijkertijd van de ISDV en Insulinde. Henk Sneevliet
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was al lid van Insulinde, evenals enkele andere europese socialisten. Niet alle
SDAP-ers in Nederlandsch-Indië lverden lid van de ISDV' Zij bleven dan
verspreid lid van de nederlandse SDAP. Of er ook SDP-ers waren' die geen
lid werden, is ons niet bekend. Opmerkelijk is, dat een groot aantal leden
van de ISDV onderwijzer of leraar was. Maar vreemd is dat niet. ook in jonge
socialistiese bewegingen in andere landen was dat het geval, al was in het
algemeen naar verhouding het aantal arbeidersleden wel groter.

10. Sollicitatie naar een betrekking in gouvernementsdienst.
Herhaaldelijk kan men in de korrespondentie van Henk Sneevliet vaststellen,
dat hij slechts uit noodzaak naar Indië was gegaan- Het werk voor de
socialistiese beweging, zoals hij dat jarenlang in Nederland gedaan had, lag
hem meer dan het politieke leven in Nederlandsch-Indië. Ook het verkeren
in de tropiese hitte kostte hem moeite en het werk bij de Handelsvereeniging
schonk hem geen voldoening. In zijn reeds eerder vermelde brief aan de
redaktie vzn Het Volk spreekthij over 'dat heet Siberië' en 'dikwijls is het
verlangen zoo groot om ginds weer in de beweging te z4n,hier broed ik
voortdurend bij de "studeerkamerlamp" '. Maar dit was nog in oktober 1913.
op aanraden van D.M.G. Koch had hij in april 1914 gesolliciteerd naar
een aãnstelling bij het Encyclopaedisch Bureau te Batavia. Een betrekking als
ambtenaar zou hem een zekerder bestaan verschaffen en hem minder
kwetsbaar maken bij politiek optreden. op 28 april 1914, kort na zijn eerste
sollicitatie, ontving hij uit Buitenzorg een telegram van Koch, luidende:
.Ben
voor vaste dienst afgekeurd en kan niet blijven. Geef in overweging te
solliciteren'. Toen solliciteerde Sneevliet ook naar de funktie van sous-chef
van de afd. Handel bij het Departement van Landbouw, l"{ijverheid en Handel,
weer d.e betrekking van Koch. In mei sch¡eef Koch nog eens, dat de kansen
van sneevliet om refendaris'te worden bij het Departement er goed voor
stonden. uit Nederland kwam, gedateerd 27 iuni, een telegram van Sneevliets
vrouw Betsy, met de volgende korte inhoud: 'Aannemen', blijkbaar reagerend
op een brief waarin hij haar mening had gevraagd over de funktie bij het
Departement op de plaats van Koch. op 3 juli berichtte sneevliet het
Encyclopaedisch Bureau, dat hij van de sollicitatie afzag; fìnancieel zou hij
erop achteruit gegaan zijn. van de funktie van sous-chef op het Departement'
waarin hij zeker benoemd zou worden als Koch wegging, kwam echter niets
terecht, omdat Koch namelijk niet wegging.
ons zijn geen verdere sollicitaties van Henk sneevliet bekend. Hij bleef
bij de Handelsvereeniging semarang. Intussen was zijn leven toch wei iets
veranderd. Hij had politiek iets meer armslag gekregen. Híj was redakteur van
De Volharding geworden en de ISDV was opgericht'
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11. De komst van Betsy en de kinderen naar Nederlandsch-Indië

juli naar Indie komen. Dat had Henk Sneevliet
in zijn brief aan Wibaut verteld. Op 8 maart 1914 schreef Henriëtte
Roland Holst: 'Ik zaTBet gauw schrijven. Nog een heel gedoe voor haar, de
uitzet enz. en de reis. Maar 't valt wel mee. Ik ben erg benieuwd om de
jongetjes weer eens te zien.' Het waren drukke maanden voor Betsy voor zij
eindelijk met een omvangrijke bagage naar Java zou vertrekken. Niet alleen
druk, maar ook vol emoties. Zij moest van velen, vrienden en familie,
Betsy en de jongens zouden in

reeds

afscheid nemen.

Henriëtte schreefeen maand voor de datum van vertrek nog een brief aan
Sneevliet. Zij vertelde daarin, dat zij een paar dagen tevoren nog bij Betsy
was geweest: 'de kereltjes zljn zoo lief en knus en wooldk. Wat zal je hart
opengaan, als je ze ziet en wat zul je van ze genieten. Allerleukst om ze zoo
te kunnen zien lachen en spelen en heelemaal leven in een soort fantastisch
wereldje waarvan volwassen menschen zoo maar nu en dan een glimp krijgen.
Bet ziet er best uit, ik had erg aan haar gewonnen. (. . .) Het speet mij erg
van Bet te hooren. dnt dat baantje in Buitenzorg toch niet in orde is
gekomen. (. . .) Do e niet in Holland bent, zal je wel al minder betreuren, nu
je Bet en de kinder1", (over) krijgt en een "socialistisch speelgoed" om wat
mee te sollen. Ga er voorzichtig mee om jongen, pas op dat 't niet breekt.
De kwestie van de verdeeling der gelden tusschen de SDAP en de SDP is al
een

leelijk struikelblok!'

De dag waarop Henriëtte Roland Holst haar brief naar Henk Sneevliet
verzond, zou een zwarte dag worden in de geschiedenis" Op die dag maakte
een aanslag een einde aan het leven van aartshertog Franz Ferdinand,
koonprins van het oostenrijks-hongaarse keizerrijk, en zijn gemalin. De
aanslag werd, tijdens een bezoek van Franz Ferdinand aan Serajewo,
gepleegd door Gavrila Princip, een bosniese gymnasiast, die aanhanger van
het groot-servies nationalisme was.
Terwijl Betsy de laatste hand legde aan de voorbereiding van haar
aanstaand vertrek, ontwikkelde ziclnlret direkte voorspel tot de Eerste
Wereldoorlog. Maar niemand verwachtte toen de verschrikkingen, die - zoals
we nu weten - gevolgd zijn. Betsy en de jongens namen een laatste afscheid
en vertrokken met hun bagage naar Genua, vanwaar de boot hen naar
Nederlandsch-Indië zou voeren. Zijvertrokken op 28 juli en op het station
te Zutphenwachtend op de trein naar het zuiden,hoorde Betsy het bericht,
dat Oostenrijk-Hongarije de oorloghad verklaard aan Servië en dat de
keizerlijke troepen oprukten naar de hoofdstad Belgrado. Terwijl de trein
zich naar Genua spoedde werd het nieuws steeds somberder. Rusland,
Duitsland, Engeland en Frankrijk mobiliseerden. Op de stations onderweg
zagen z4 grote mensenmassa's; soldaten en naar hun land terugkerende
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burgers vulden de treinen. Wagons met militaire kolonnes en oorlogsmaterieel trokken voorbij. Betsy begon zich af & vragen of ze er wel goed
aan had gedaan de reis doorgezet te hebben in deze situatie. Maar de trein
gaf aansluiting op de boot en uitstel was moeilijk. En wie had dit alles op
28

!.

J

juli kunnen voorspellen?

Terwijl zij nog in Italië waren, brak op 1 augustus de oorlog uit tussen
Duitsland en Rusland. Italië was neutraal, mâar het scheepvaartverkeer
stond reeds onder de druk van de oorlog. De schepen voeren niet meer
regelmatig omdat de kapiteins andere verplichtingen opgelegd kregen. Met
moeite konden Betsy en de kinderen aan boord komen van het schip dat hen
naar Indië zou brengen. Maar nog moeilijker was het de omvangrijke bagage
mee te krijgen. Ze moest de hulp van de nederlandse konsul inroepen.
De bagage ging aan boord. Met een volgende boot zou het niet meer
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mogelijk geweest zijn.

j

De spanning bleef toenemen. Op 3 augustus verklaarde Duitsland de
oorlog aan Frankrijk en drongen duitse troepen België binnen. Op 4 augustus
kwam Engeland met Duitsland in oorlog. De volgende dag verklaarde
Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan Rusland en sloot Turkije de Dardanellen

voor de scheepvaart.
De mailboot, aan boord waarvan Betsy en de jongens de reis maakten,
voer door het Suezkanaal en liet de oude wereld achter zich. Nieuwe
berichten meldden, dat Luik door de Duitsers was bezet, niet lang daarna
dat Namen was ingenomen en Leuven verwoest. En toen eindelijk de boot
na een reis val weken de nederlandse kolonie naderde, kwam het sombere
nieuws: Japan is in de oorlog betrokken en heeft Duitsland de oorlog
verklaard.
De reis van Betsy ging waarschijnlijk met meer spanning gepaard dan een
reis gemaakt in een later stadium van de oorlog. Er was zoveel onzekerheid
over wat in Nederland gebeurde. Het waren weken, waarin de
gebeurtenissen elkaar snel opvolgden en een steeds somberder beeld gaven
van hetgeen zich daar in het oude werelddeel afspeelde.
De boot kwam met weinig vertraging op 25 augustus in Tandjong Priok
aan. Ook aan Indië was de spanning niet voorbijgegaan. In Tandjong Priok
wachtte Henk Sneevliet zijn wouw en kinderen, die hij in anderhalf jaar
niet gezien had. De jongens waren nu bijna 31/z' jaat en spraken heel wat
meer dan toen hij ze voor het laatst in Holland gezien had.
Toen zij in Semarang aankwamen, werden Betsy en de kinderen hartelijk
ontvangen door de vele vrienden die Sneevliet gedurende zijn verblijf gemaakt
had. En nog lang daarna kwamen de bezoekers, Nederlanders en Indonesiërs,
om kennis te maken met de vrouw van Henk sneevliet en om zijn kinderen
te zie* Er werd veel gesproken over Nederland, over het laatste nieuws en de
gebeurtenissen, die zich nu in Europa afspeelden-
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Henk Sneevlíet met zijn zoons Pím en Pam

I

Zesde hoofdstuk

l.

Propaganda voor de VSTP

Henk Sneevliet werd steeds meer betrokken in het werk voor de VSTP.
I{ij was red.akteur van De Volharding ,maar ook adviseur van het hoofdbestur¡r voor verbetering van de organisatie van de bond. De VSTP
was nog een zwakke organisatie. Numeriek telde zij ongeveer 2000
leden. Maar de zwakte zat vooral in het funktioneren van de
afdelingen. Er waren een paar behoorlijk grote afdelingen, doch ook
veel kleinere, waar de bestuurders wel van goede wil waren, maar
doodeenvoudig niet wisten hoe zij moesten optreden. De kontributie
kwam slecht binnen en was bovendien te laag. Men kon daardoor
ook niet over een bezoldigde kracht beschikken. Het hoofdbestuur
was oorspronkelijk samengesteld uit leden, woonachtig in de plaats
waar het hoofdburo gevestigd was. Vertrouwelijke zaken bleven
dikwijls niet binnen de besturen en hingen spoedig aan de grote klok.
Sneevliet schreef in De Volhørding artikelen over de noodzaak
van betere organisatie. Aan een van die artikelen ontlenen wij het
volgende citaat: 'Wij zijn ervan overtuigd, dat onzen vakbond voor
gunstige mogelijkheden staat: de algemeene drang tot organisatie
is er. Het was de afgetreden bondsvoorzitter Den Hollander, die er
bij schrijver dezes op aandrong het in Europa gevormde inzicht in de
vakbeweging, de daar meegemaakte praktijk, dienstbaar te maken aan
den groei van de VSTP. Wanneer wij in de intemationale vakbeweging
algemeene beginselen hebben zien aannemen en daarbij baat vinden,
zullen wij zeer verkeerd doen om met het schijnargument: "Hier in
Indië moet het anders" ons aan te passen bij verschijnselen en
meeningen, die typeerend zijn voor een innerlijkzwøkke vakbeweging,
die nog niet over een kern van koel redeneerende krachtige en
geschoolde strijders beschikt.'
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement werden door Henk
Sneevliet uitgewerkt en er v/as heel wat overleg in hoofd-
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en afdelingsbestuursvergaderingen

voor nodig om de mensen van het

belang ervan te overtuigen. Hij herhaalde in zijn artikelen en gesprekken de
voornaamste en noodzakelijke organisatieregels: er moet regelmatig
een kongres gehouden worden, dat behoorlijk voorbereid wordt;
het hoofdbestuur is verantwoordelijk en heeft de leiding van de
organisatie van kongres tot kongres; het hoofdbestuur moet niet
uit leden in één plaats gevormd worden, maar samengesteld zijn
uit de beste krachten van het gehele land; de leden van het
tlagelijks bestuur moeten uit praktiese overwegingen wél in dezelfde
plaats wonen en met de redakteuren van het nederlandse blad en het

maleise orgaan zorgen voor de dagelijkse leiding; de vergaderingen van
de besturen
en tot op zekere hoogte óók de ledenvergaderingen
hebben een vertrouwelijk karakter; de afdelingsbesturen moeten voor hun
taak berekend zijn, anders moeten de leden een beter bestuur kiezen;

-

-

leden moeten op tijd hun kontributie betalen, zich aan de organisatiebinnen als buiten de organisatie hun plicht doen.
Natuurlijk waren dit eenvoudige regels, maar in een land, waarin het
gewone volk over geen enkele organisatie-ervaring beschikte, moest men
ze aanleren en er aan gewend raken.
Sneevliet sprak dikwijls op ledenvergaderingen, ook op propagandabijeenkomsten. Zohadhij zowel op 20 mei als op 20 juni 1914 een
vergadering in Semarang. Op l8 juli van datzelfde jaar sprak hij op een
propagandabijeenkomst in Djokjakarta over het belang van een krachtige
spoorbond. Er waren nog te weinig spoormensen georganiseerd.
Staatsspoor bijv. telde 20.000 personeelsleden, van wie 16.000 Indonesiërs.
Men moest zich er op richten deze mensen in de bond te krijgen. Eén bond
moest er z4n, geen afzonderlijke organisaties van verschillende maatschappijen
ofgroepen. Eén goed georganiseerde centrale bond. Na de vergadering
gaven zich 14 nieuwe leden op. Twee weken later sprak Sneevliet op een
openbare vergadering in Soerabaja over 'Lotsverbetering en Strijd'. Zijn
rede sloeg zo aaî,datzich 56 nieuwe leden opgaven (24 Europeanen en
32 Indonesiërs). Vijfniet-spoorrnensen werden abonnee op het vakblad.
Het was een groot sukses. Maar het was nog niet alles. De volgende morgen
meldden zich weer tien nieuwe leden en er werd een groot aantal
aanmeldingsformulieren opgevraagd.
Henk Sneevliet betekende veel voor de VSTP en werd een veel
gevraagd spreker. Maar hij kon aan de meeste aanvragen niet voldoen.ae
Hij sprak in het nederlands. Zdn redevoeringen werden dan in het
maleis vertaald voor de Indonesiërs, die geen nederlands verstonden.
Iater, veel later, waagde hij het een rede in het maleis uit te spreken.
De VSTP sloot zich aan bij de Internationale Transport Federatie.
Hermann Jochade, de internationale sekretaris van de ITF, had lovende
de

regels houden en zowel
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woorden voor Sneevliet en het vakblad. Hij verkeerde blijkbaar in de
mening, dat Henk Sneevliet door de VSTP bezoldigd werd en sprak de
hoop uit, dat hij 'recht oft' van hem en van de spoorboÍd zou horen.
Sneevliet reageerde hierop in De Volhørding van 3l december l9l4
met de woorden: 'Al is zijn opvatting minder juist, dat onze geregelde
werkzaamheid in de VSTP van langen duur zal zijn en hebben wij van
den aanvang af ons een taak afgebakend, die op de komende A.V.
volbracht is, geeft het ons reden tot groote voldoening, dat de
Internationale nog heel vaak van de Indische organisatie zal hooren;
wijl deze reeds tot aansluiting besloot. Voor wat onszelf aangaat,
onzen dank voor de uitgesproken waardeering van den intemationalen
secretaris. Hij kan er van op aan, dat wij als vroeger in Holland de
versterking van de Spoor- en Tramwegbeweging van harte zullen
bevorderen, \¡/aar we daartoe de gelegenheid hebben.'
Op het kongres van de VSTP, begin april 1915, werd Henk Sneevliet
door de bondsvoorzitter J.W. Stroom uitgenodigd de leiding van r3e
vergadering op zich te nemen, in verband met de voornaamste agendapunten: de organisatiebouw, de nieuwe statuten en het huishoudelijk
reglement. Nadat deze zaken besproken en afgehandeld waren, kwam
het agendapunt 'verkiezing van het hoofdbestuur' aan de orde.
Sneevliet deelde mede, dat hij zijn taak als beëindigd beschouwde. Hij
had van de VSTP een strijdorganisatie gemaakt. Het ledental was bijna
verdrievoudigd en het aantal indonesiese leden was tweemaal zo groot
als het aantal europese. Zowel de funktie van voorzitter als die van
redakteur waren vakant. Sneevliet stelde de vergadering voor H.W. Dekker
tot voorzitter-redakteur te kiezen. De kombinatie van het voorzitterschap
met de funktie van redakteur van het vakblad achtte hij zeer geschikt.
Dekker maakte bezwaren. Hij achtte Sneevliet voor het bezetten van die
funkties de meest aangewezene. Doch deze had het kongres al verzocht niet
op zljn aanblijven aan te dringen, omdat ander werk hem wachtte.
Toen het kongres met algemene stemmen Dekker gekozen had,
wenste Sneevliet de VSTP geluk met het besluit en zegde zijn medewerking
toe. Immers, Harry Dekker was een van zijn beste vrienden.so
Dekker was hoofdambtenaar bij de spoorwegen. Zrln funkties in de
VSTP zou hij naast zijn gewone werk verrichten. Hij was in 1908 de
voornaamste oprichter van de VSTP geweest en de eerste sekretaris. Later
_was hij voorzitter van de afdeling Djokjakarta. In het afgelopenjaar was hij
tot vice-voorzitter van de landelijke organisatie gekozen. Verder was hij
mede-oprichtêr van de ISDV. Vroeger had Harry Dekker bij de spoorwegen
in Zuid-Afrika gewerkt. Hij had gevoel voor humor en was bij velen zeer gezien.
In een artikel in De Volharding zei de nieuwe voorzitter-redakteur: 'Dank
zij de hulp van onzen afgetreden redacteur zijn wij het afgeloopenjaar een
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stukje nader tot ons doel gekomen, terwijl ons Dagelijksch Bestuur en
sommige van onze afdeelingen met noesten vlijt hebben medegewerkt aan
den uitbouw van de Vereeniging.
Noode zagen we Sneevliet heengaan, en het is met eenigen schroom dat
ik zijn taak benevens de voorzitterspost heb overgenomen. De mij door
hem toegezegde hulp heeft md dit mogelijk gemaakt.'

2. Ile Jong-Javanen en de vakbeweging

In Djokjakarta kwam op 24 januan 1915, enige maanden vóór Sneevliet
zijn funkties bd de VSTP had neergelegd, het kongres van de Boedi Oetomo
bijeen. Hij werd uitgenodigd een rede over de vakbeweging te houden. Het
was de eerste keer, dat hij voor dit publiek sprak. In de volle zaal was in
het bijzonder de jongere javaanse intelligentsia vertegenwoordigd. Een
publiek dat in het algemeen geen kontakt had met arbeiders. Het was
daarom voor Henk Sneevliet van het grootste belang zó te spreken, dat hij
belangstelling wekte voor de belangen, het lijden en de strdd van de
proletariese lagen van de bevolking, die de jonge vakbeweging wilde dienen.
Het was een gebeurtenis, waar hij later nog met genoegen op terug zo¡ zien.
Daarom zullen wij het belangrijkste deel van zqn rede - gedeeltelijk
in eigen woorden - weergeven.
Sneevliet begon met te wijzen op de ontwikkelingsmogelijkheden
van de volken en de betekenis van dejapanse overwinning in de
russies-japanse oorlog van 1904 voor de aziatiese koloniën van de
westerse mogendheden. De demonstratie van kracht van een aziaties
volk vond haar nawerking in het ontstaan van revolutionaire bewegingen,
vooral onder intellektuelen. Het ontstaan van de Boedi Oetomo e4 de
massabeweging Sarekat Islam werd mede aan de invloed van deze

ontwikkeling

toe geschreven.

Sneevliet stelde vervolgens vast, dat de miljoenenlegers der europese
mogendheden, die op elkaar botsten, niet alleen vernieling, verderf en
dood brachten, maar ook de europese landen zouden uitputten, wat ten
goede zou komen aan de niet-europese landen. In de eerste plaats zouden
de Verenigde Staten de winst binnenhalen. Hij meende, dat deze grote
volkerenkrijg ook aan de volksbeweging in de aziatiese landen een
machtige stoot zou geven.
Hij konstateerde dat de Boedi Oetomo in deze landen wel het eerste
stadium van opleving was, maar deze zag de opheffing van de geestelijke
en stoffelijke nood slechts in het onderwijs en de ontwikkeling van het
volk. De Sarekat Islam, die ten dele werd geleid door Boedi Oetomisten
en voor een ander deel door uit het volk voortgekomen handelaren, was
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een massabeweging geworden. Zij wilde door koöperatie verbeteringen
brengen en bij gebrek aan politieke idealen was de godsdienst de bindende
kracht. Beide organisaties brachten vooruitstrevende en behoudende
elementen bijeen en bemoelijkten daardoor een duidelijke omschrijving
van het doel en een heldere en vruchtbare propaganda.
'Denkt niet Jong-Jav aneÍr', zei Sneevliet,'dat wij geringschatten wat
door U op het gebied van organisatie wordt gepresteerd. Wij kunnen Uw
beweging helaas slechts uit de verte volgen met een in de Westersche
maatschappij gevormde ontwikkeling, een Westersch gevoelsleven. Maar
wij volgen die beweging daarom met warme sympathie, omdat wij
onderdrukking en overheersching verafschuwen; omdat onze levensopvatting Van Kol doet nazeggen: "niet louter bescherming van zwakkeren
moet ons streven zijn, doch tevens hen sterker te maken in den strijd van
het bestaan", omdat wij, nog scherper uitgedrukt, het organiseeren en
weerbaar maken van de economisch zwakken en politiek onmondigen
het beste, het eenige middel achten om voogdij te bekampen, die op haar
best de menschen beschouwt als onwetende kinderen, die zelf niet
kunnen beslissen over hun lot. Wij meenen leemten te zien in Uw
vereenigingsarbeid ... maar voor wat gij doet met de middelen waarover
gij beschikt, gezien de hinderpalen, die gij ontmoet, hebben wij warme
waardeering.
Als wij ons de vrijheid veroorloven U een weg aan te geven, waarlangs
gij kunt gaan en meer kunt bereiken voor Uw rasgenooten, dan is het

alléén omdat wij gaarne het ontwikkelingstempo in de richting van
volkomen emancipatie versneld zagen.
Boedi Oetomisten, in dit land voltrekt zich nu de overgang van de
oude agrarische maatschappij in het kapitalistische voortbrengingsstelsel. Daarbij wordt het voortbrengingsvermogen van dit land opgevoerd.
Daarbij worden rijkdommen voortgebracht, die zoo goed als geheel
wegvloeien naar Westersche landen. Daarbij wordt in ruime mate voordeel
getrokken van de geringe behoeften van den Javaan, zijn lage levensstandaard. Nleen døardoor is zoo voordeelige exploitatie mogelijk in het
verkeerswezen, in gouvernements- en particuliere cultures, in de suikerindustrie, in andere particuliere nijverheid. De werkgever is machtig. Hij
vormt organisatiesvan patroons. Zoo bestaat een Suikersyndicaat, een
Iandbouwsyndicaat, een vereeniging van metaalfabrikanten, een van

drukkerspatroons, enz.
Die vereenigingen maken zrlnmacht nog grooter. Zij oefenen druk uit
op het gouvernement. Terwijl de regeering de volksbeweging bevoogdt,
roept zij aan den anderen kant bepalingen in het leven, die actie van den
werknemer bemoeilijken. Gelijk het bekende besluit om Jan Fusilier te
verhuren aan werkgevers, die een algemeen belang verzorgen en die last
krijgen van een staking.
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De positie van den Inlandschen werknemeris zwak. De waardeeringvan
zijn werk gering. De willekeur, waaraan hij blootstaat, groot. Kunt gij
met ons eens zijn, dat voor verheffing van het levenspeil van de
Javaansche bevolking een der eerste voorwaarden is, verhooging van de
koopkracht, dus hooger belooning voor den inlandschen werknemer?
En kunt gij toegeven, dat die lotsverbetering alleen de vrucht kan zijn
van eigen inspanning, vaste, hechte organisatie? Wilt gij aannemen dat
daarvoor dringend behoefte is aan vøkorganisatie, d.w.z. aaneensluiting
van de werkers in een bepaald vak met het doel actie voor lotsverbetering te voeren? Die vakorganisatie vanhet Inlandsch eiement
laat nog zooveel te wenschen over. In de VSTP zijn nu een 1600
Inlanders georganiseerd, maar wat beteekent dat op een totaal van
misschien 30.000 Inlandsche spoor- en trammannen . . . en hoeveel
vakactie was niet mogelijk buiten het spoor- en tramwegbedrijf?
De totstandkoming van een levenskrachtige vakbeweging en haar
instandhouding kan zeer krachtig worden bevorderd wanneer gij
Jong-Javanen U daarop gaat richten en dan bovenal de vakorganisaties
als stríidorganisaties (niet in de eerste plaats als ondersteuningsvereeniging) leert zien.
Gij moet de zaaiers zljnvan het propagandazaad. Gij moet
tusschen die werknemers in de verschillende vakken gaan staan,
die voor een groot deel onontwikkeld Uw leiding en voorlichting van
noode hebben. Wilt gij een voorbeeld? Rusland, een landbouwend
land a1s Java met een analfabetische bevolking, maakt een snelle
ontwikkeling door op industrieel gebied. De fabrieken nemen er
toe in aantal en omvang. De snelle opleving van een beweging der
werknemers in de groote steden en industriegebieden (Polen,
Oostzeeprovincies, Petersburg, Moskou, de Kaukasus, Odessa) is
voor een goed deel de vrucht van de ongeloofelijke inspanning, die

zich onderwijzers, studenten, intellectueelen in het algemeen rnannen en vrouwen -îebben getroost. Wat daar kan, is hier evengoed
mogelijk. Uw idealisme vindt op het terrein der vakactie gelegenheid groot,
vruchtbaar en practisch werk te doen. In de vakactie worden bij het
nastreven van materiële lotsverbetering de behoeften ontwikkeld, het
gevoel van eigenwaarde aangekweekt, besefbdgebracht van de
maatschappelijke verhoudingen, publieke belangstelling gewekt. In de
vakactie wordt door den strijd verheffìng van het geestelijk peil bereikt.
Voor haar geldt bij uitstek de waarheid dat de beste leerschool voor de
ontwikkeling van een volk de volksbeweging zelf is.
Bij ernstig willen van Uw kant zult 91 op dit terrein de voldoening
smaken van den landman uit Max Havelaars toespraak tot Lebak's hoofden,
die den oogst mocht binnenhalen van het zaad door hem zelf gezaaid.'
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De vergadering werd bijgewoond door dr. D.A. Rinkes, adviseur voor
inlandse zaken van het gouvemement, een aantal regenten, wedanas en
andere autoriteiten. Deze redevoering moet hun als een verschrikking
in de oren hebben geklonken.

In het indonesies dagbladMataram vertelde een verslaggever: .Nog
zelden hebben we iemand zoo mooi, zoo gevoelvol, zoo uit de diepte
van zijn hafi z4n van langdurige studie get'uigenis afleggende meening
hooren verkondigen als de heer Sneevliet dat gisteren deed. Gedurende
twee uren heeft hij de vergadering weten te boeien, want met ademlooze
stilte hoorde men dezen spreker aan. In een apart artikel hopen wij
morgen op deze voordracht terug te komen, want zooiets doet men niet
in een vloek en een zucht. We weten, dat die zuiver socialistische en
anti-regeerings- en werkgeversgezinde voordracht een diepe indruk op
de aanwezige Jong-Javanen gemaakt heeft en toch durfde men bldkbaar
niet met een luid applaus te bedanken.
Overigens haastte dr. Radjiman, wnd. voorzitter van de Boedi Oetomo
zich om Sneevliet te bedanken en liet er voorzichtig op volgen, dat het
tafereel, dat de heer Sneevliet ontrold had, "zoo fel van kleur was, dat
het oog van den Inlander er pijn van deed en dat zij zijn theorieën pas
na bepaalde tijd zouden kunnen verwerken".' De verslaggever vanMøtaram
liet er op volgen: 'A bon entendeur, demi mot suffìt.'sl

3. De oorlog en de socialistiese beweging in Nederland

In Zuid-Oost-Azië merkte men nog weinig van de krijgsverrichtingen in
het andere deel van de wereld. Wel deden zich bepaalde gevolgen gevoelen,
in de eerste plaats voor de verbindingen met Nederland, het kontakt met
de familie en het handelsverkeer. Ook was het partijkiezen van Japan in
de oorlog zeker psychologies van invloed op een deel van de bevolking van
Nederlandsch-Indië. Reeds kort na het uitbreken van de vijandelijkheden
in Europa had het gouvernement in de kolonie de leiding van de Boedi
Oetomo gepolst over een eventuele invoering van een militie ter verdediging
van het eilandenrijk.
Nederland lag in Europa als een neutrale oase tussen de oorlogvoerende
landen. In België en Frankrijk woedden de verschrikkingen van de oorlog
evenals in Oost-Europa. De socialistiese Internationale was uiteengevallen.
De meeste partijen hadden zich aan de zijde van het vaderlandse front
geschaard en een deel had zich dan ook uitgesproken voor de ondersteuning
van het oorlogsgeweld. Het partijbestuur van de SDAP had reeds de
nationale eenheid aa¡vaard.
De SDP verklaarde zich echter 'tegen de nationale verdediging, tegen de
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mobilisatiecredieten en tegen het sociaalchauvinisme' en 'vóór de
vernieuwing en voortzetting van de klassenstrijd en de ontwikkeling
ervan tot revolutionaire actie tegen de oorlog'. Linkse organisaties hadden
een aktiekomitee gevormd tegen de volkerenoorlog, die uitgebroken was.
Het initiatief ging uit van de Samenwerkende Arbeiders Vereenigingen
(SAV), waartoe behoorden de SDP, het NAS, de Ned. Fed. Bond van
Gemeentewerklieden, de Ned. Scheeps- en Bootwerkersbond, de AIg.
Ned. Zeeliedenbond, de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders
en de IAMV (Internationale AntiMilitaristische Vereeniging). Op de
eerste oorlogsdag, 1 augustus, vond reeds een anti-oorlogsdemonstratie
plaats en op dezelfde dag bevatte De Triþune een manifest van de SAV
dat bovendien nog in een oplaag van 100.000 exemplaren werd verspreid.
Henriëtte Roland Holst had na het uitbreken van de oorlog weer een
grotere politieke aktiviteit ontwikkeld. Zijhadhard gewerkt aan de hulp
voor belgiese vluchtelingen, schreef artikelen in De Nieuwe Tiid tegen
de oorlog en nam spoedig deel aan de revolutionaire klubs, die gevormd
werden door linkse SDAP-ers en buiten de partijen staande socialisten.
Na het kongres van de SDAP in Arnhem, dat het 'standpunt van de godsvrede
van het partijbestuur in meerderheid had goedgekeurd, traden verschillende
aanhangers van de linkervleugel uit deze partij" Aan de revolutionaire
klubs nam ook een aantal SDP-ers deel, ondanks de kritiek van het SDPbestuur. Zelfs partijbestuurder L. de Visser was er bij. Op 2 mei 1915
werd door deze klubs het Revolutionair Socialistisch Verbond (RSV)
opgericht, met Henriëtte Roland Holst als voorzitster. De voornaamste
leidende figuren waren verder W. Wolda, Ds. M.C. van Wijhe, A.B. Soep
en Joh. Visscher. Ongeveer terzelfdertijd verscheen het blad
De Internøtionale.De nieuwe organisatie telde slechts een paar honderd
leden, maar haar ontstaan was niet zonder betekenis.
De berichten over deze revolutionaire groepen waren nauwelijks tot
Nederlandsch-Indië doorgedrongen. Maar spoedig bleek uit redevoeringen
en later ook uit artikelen, dat Flenk Sneevliet ten aanzien van de oorlog
opvattingen had, die overeenkwamen met die van de SDP en het RSV
van mevrouw Roland Holst. A1 zat Sneevliet in de kolonie en de anderen
in het zgrr. moederland, over het standpunt inzake de imperialistiese
oorlog en de internationalistiese houding, die de socialisten moesten
innemen, waren zij het eens, al waren er ook verschillen.

4. Aktie voor perswijheid; oprichting van 'Het Vrije Woord'
In mei 1915 hield de ISDV haar jaarvergadering. De vereniging rüas nog
klein - het ledental van 85 van kort na de oprichting was aangegroeid
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tot 120 en had nog weinig weerklank gevonden. De nationalistiese
organisaties als Boedi Oetomo, Sarekat Islam en Insulinde spraken de
inheemse bevolking meer aan, en voor de Europeanen was de ISDV te
radikaal in haar opvattingen. Bekendheid had 7ij voomamelijk gekregen
door de aktiviteiten van verschillende ISDV-leden op het gebied van de
vakbeweging en wel in het bijzonder van Henk Sneevliet. Op de
jaarvergadering werd besloten met een eigen blad uit te komen.
De europese pers reageerde onmiddellijk.De Nieuwe Soerabøja Courønt
van29 mei sprak de hoop uit dat er 'tijdig een stokje gestoken' zou
worden voor het plan van de ISDV om in de inlandse wereld vaste voet
te krijgen.
Korte tijd later werd Mas Marco Kartodikromo, een vertegenwoordiger
van de radikale stroming in de Sarekat Islam, voor de rechtbank gedaagd
voor een persdelikt, een overtreding van de zgn.haatzaai-artikelen van
het V/etbóek van Strafrecht. Hij was trouwens niet de eerste. Er werd
twee jaar gevangenisstraf tegen hem geëist. Dit was de aanleiding om
vanuit ISDV- en Insulindekringen een Comité voor Persvrijheid in het
leven te roepen, waar zich later vele andere organisaties achterstelden.s2
Sneevliet werd voorzitter en G.L. Topee, van Insulinde, sekretarispenningmeester. Op 7 juli werd in Semarang een protestvergadering
gehouden met als sprekers o.a. Henk Sneevliet, D.J.A. Westerveld en
dr. Tjipto Mangoekoesoemo. Deze laatste, voorheen leider van de IP,
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was in 1914 weer naar Indië teruggekeerd. In verband met zdn
gezondheidstoestand had hij daarvoor toestemming gekregen. Hij was
de voornaamste leider van Insulinde en enige tijd ook lid van de ISDV.
In zdn rede oefende Sneevliet felle kritiek uit op de politieke en sociale
toestanden in de kolonie en veroordeelde, evenals de andere sprekers,
het ontbreken van vrije meningsuiting voor de inlandse bevolking. Het
publiek in de zaal reageerde geëmotioneerd en betuigde zijn instemming
met hetgeen vanafhet podium betoogd werd.
Het eerste dagblad, dat op deze vergadering reageerde, was
De Locomotíef , met aan het hoofd de ethiese hoofdredakteur
J.E. Stokvis, met de volgende woorden: 'Tjipto, Westerveld, Sneevliet,
Van Haastert . . . strijders voor het vrije woord, voor de vrije
scheldpartijen en de beleedigingen'. De Nieuwe Soerabaiø Courønt
herhaalde haar waarschuwing tegen de ISDV: 'Wij behoeven slechts te
wijzen op de Donderdag te Semarang gehouden "protestvergadering",
zijnde het beste bewijs, dat onze vrees niet ongegrond is. Een dergelijke
bijeenkomst zou, op zichzelf beschouwd, nog minder gevaarlijk zijn voor
de rust, ware het niet, dat een paar Europeesche volksmenners de neiging
vertoonden om rnet behulp der inlanders een rol in het openbare leven
te spelen (...). Met opruüng, met nationalisme, wordt niets bereikt. Wil
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men ergens heen "marcheeren" laat het dan wezen naar de Vooruitgang,
niet naar de Omwenteling. De onbekooktheid van de heeren Tjipto,
Sneevliet en Westerveld zal de zaak van Marco meer kwaad dan goed doen.'
Men wist dus wat men van de europese pers in Indie te verwachten had.
Hoe kon men een Westerveld, die bekend stond om zijn gematigdheid, van

'onbekooktheid' beschuldigen? Hij was juist uit Nederland teruggekeerd,
waar hij met ir. Tillema een reeks lezingen met lichtbeelden had gehouden
over de sociale toestanden, de behuizing en de epidemieen in de kampongs.
De protestvergadering werd bijgewoond door resident H. de Vogel, de
officier van justitie en de hoofdkommissâris van politie. Zij vonden geen
aanleiding tot ingrijpen. Doch een volgende vergadering, die in Batavia zou
worden gehouden, werd verboden. Later werden er toch nog vergaderingen
door het Comité georganiseerd n.a.v. nieuwe gevallen. Mas Marco werd
s3
veroordeeld tot 7 maanden gevangenisstraf.
Henk Sneevliet raakte in die tijd - ondanks het feit, dat hij zich met
alle energie inzette voor het politieke en vakbewegingswerk - in een
depressieve stemming. Hij kon, evenals zijn vrouw en kinderen
moeilijk aan het klimaat wennen. Eind juni had hij aan Koch geschreven,
dat Betsy en zijn kinderen al twee maanden op Salatiga waren. 'Het
verblijf op Semarang deed mijn wederhelft, die uit haar bevalling een
nieraandoening heeft overgehouden, allerminst goed.' Salatiga lag in
de bergen en daar konden zil nog wel eens een zomerhuisje huren.
Misschien was hij ook uiterst verrnoeid door het vele werk en door de
persoonlijke aanvallen en insinuaties in de pers. De reaktie in Indie
was hard, keihard en van een mentaliteit die in Nederland ongekend
was, hoewel men daar in die tijd toch ook wel wat gewend was. In
ieder geval gaf dit alles hem aanleiding in kleine kring te laten weten,
dat lrij zo spoedig mogelijk met zijn gezinnaar Nederland wilde
terugkeren. Uit Bandoeng kwam een brief van ir. A. Baars, die het jaar
daarvoor naar Indiëgekomen was en als ingenieur bij de spoorwegen
werkte. Hij had kritiek op Sneevliet, in de zin dat hij teveel optrad als
individu en zich liet leiden door zijn sentiment' Als hij het niet kon
harden moest hij repatriëren. Baars had.begrip voor de moeilijkheden
van Sneevliet. Maar 'wat is hier niet een ontzaggelijke massa werk te
doen, theoretisch en practisch'. Sneevliet was een van zijn helden en
hij hoopte, dat hij zou blijven.s
Het hoofdbestuur van de ISDV besloot een onafhankelijk blad uit te
geven. Het bleek echter moeilijk een redaktie samen te stellen, waarin
Sneevliet niet de leiding zou hebben. Hij had bezwaren' omdat hij het
te druk had met ander werk, o.a. met zijn medewerking aan de VSTP'
Bovendien had Sneevliet nog de vergaderingen van de ISDV-afdeling
semarang, waarvan hij voorzitter was, en werk voor een ontwikkelingsklub
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waaÍnee hij zou starten. Het moest allemaal gebeuren naast zijn werk
voor de Handelsvereeniging Semarang, dat voor zijn bestaan noodzakelijk
was.

Toch was dit maar een bezwaar van bdkomstige aard. De voomaamste

moeilijktreid was, dat hij de kans liep zijn werk te verliezen. Aan het
Dagelijks Bestuur van de ISDV schreef Henk Sneevliet, dat hij tot zijn
voldoening had gemerkt, dat zijn optreden naar buiten bij de tegenstander
hetzelfde effekt bleef sorteren, ondanks het feit dat hij reeds enige jaren
in Indie verblijf hield. Men ging in verband met hem van 'gevaarlijk' spreken
en het liefst wilde men hem direkt muilkorven. Hij was geen gouvernementsambtenaar en de vooruitstrevendheid in de handel was niet groot. 'De
Locomotief verwees al direkt naar mijn baantje en ik ontving inlichtingen
(dnt strikt persoonlijk), die erop wezen, dat reeds door invloedrijkeheeren
beweerd werd: zijn optreden is in strijd met het handelsbelang.' Hij
hoorde nog meer bijzonderheden. Het bracht hem niet van zijn stuk wat
zijn verdere aktie betrof, maar hij dacht er wel over na, of er nu niet
iemand als Westerveld of Baars te vinden kon zdn, mensen zo vrij als een
gouvernementsambtenaar.
Sneevliet deelde mede, dat zijn besluit vaststond, dat hij niet langer in
Indië zou blijven. Het materieel betere bestaan had voor hem niet die
bekoring, dat hij daarvoor het volle strijdleven zou willen missen. Hij wilde
het volgende voorjaar naar Nederland terugkeren. Het nette baantje en het
goede salaris konden hem gestolen worden. Hij had nu te kiezen: zích voor
te bereiden op het vertrek door zich van alles afte zonderen, zijn dagtaak te
vervullen en te studeren voor een akte, die het in Nederland gemakkelijker
maakte om weer in de rij te komen. Hij konstateerde, dat dat wel het
veiligste maar niet het meest bevredigende was. 'Want elk jaar dat je wat
voor een beweging zoudt kunnen zijn en het niet bent, doe je tekort aan
de zaak, die je zegt te dienen.'
Een andere mogelijkheid was in Indië een paar jaar vúj te zljn, zich als
vrij mens aan de propaganda te kunnen geven, met al het risiko dat men
daarbij liep, zonder dat hij bezorgd behoefde te zijn voor zdn eigen bestaan
en dat van vrouw en kinderen. Hij zou bijv. wij kunnen zijn door in
loondienst te treden bij een vakbond - eventueel aan te vullen met een
toeslag voor partijwerk, te betalen door de partij of door partijleden. In dat
geval zou hij redakteur (ook zit-redakteur) van de krant kunnen zijn.
Sneevliet schreef, dat hij wist dat Harry Dekker het DB de volgende dag
schrijven zou. Deze meende het middel te kennen om de tweede
mogelijkheid te realiseren. Sneevliet zou het resultaat afwachten. Als het
aanvaardbaar was dan zouden die paar jaren irrdies verblijf voor aktie in de
vak- en politieke beweging bestemd zijn en hij zou dan zijn verblijf in Indië
beter kunnen benutten voor verdere aktiviteitvoor de beweging in Nederland.
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Sneevliet wilde geen druk op het DB uitoefenen. Meende men een ander
voor de krant te moeten zoeken, dan verzocht hij aan de leden bekend te
maken, dat Sneevliet zich om sfrukl persoonlijke redenen had moeten
terugtrekken. In geen geval wilde hij naast Westerveld en Baars 'buitenverantwoordelijkheidsredacteur' zijn. Hij wilde anderen niet de gevolgen
laten dragen van zijn schrijverij. Bij de tweede mogelijkheid - de vrijstelling
voor vakbewegings- en politieke propaganda - dacht Sneevliet ook aan
de mondelinge propaganda.ss

Het voorstel Dekker betekende een gedeelteldke vrijstelling door de
VSTP. Bij elkaar zou het inkomen van Sneevliet minstens de helft achteruit
gaan. Maar hij wilde deze keus maken, om voor de beweging de mogelijkheid
te scheppen uitgebreider socialistiese propaganda te maken. Tot een
beslissing hierover kwam het toen niet. Sneevliet deed de toezegging de
krant voorlopig onbezoldigd te redigeren, als daar tegenover stond, dat men
hem zou helpen als hij zijn positie bij de Handelsvereeniging Semarang verloor
verloor. Eer de krant verscheen, gingen echter maanden voorbij.
Het eerste nummer van Het Vrtie Woord, onafhankelijk halfmaandelijks
orgaan, verscheen op 10 oktober 1915 onder redaktie van A. Baars, H.
Sneevliet en D.J.A. Westerveld. Van verschillende buitenstaanders, die men
voor bepaalde onderwerpen als medewerkerhad uitgenodigd, kwam niet
veel binnen. W. de Cock Buning, makelaar en enþ tijd bestuurslid van de
Handelsvereeniging Semarang, bleef onder het pseudoniem Ethicus ruim
een jaar vast medewerker. De kans op een grote oplaag onder de Europeanen
in Indië was toen gering. Later kwam er naast het nederlandse blad een
orgaan in het maleis.

5. Sneevliets antwoord op de kritiek van Van Ravesteyn
De berichten over de oorlog in Europa en in andere delen van de wereld
kwamen met vertraging binnen. De korrespondentie tussen Indië en
Nederland werd moeilijker. Soms kon een brief 50 dagen of langer
onderweg blijven. Zelfs bij een spoedig antwoordhad op deze wijze een
wederzijds kontakt drie maanden of meer nodig. De gebeurtenissen in
de wereld gingen echter hun eigen gang en volgden hun eigen tempo. Zo
kon het dus gebeuren, dat men schreef over problemen of kwesties, die
reeds opgelost of achterhaald waren.
Terwijt aan de oorlogsfronten de verschrikkingen voortgingen, werd
in het zwitserse plaatsje Zimmerwald van 5 tot 8 september 1915 een
konferentie gehouden van socialistiese partijen en oppositiegroepen,
die tegen de oorlog waren. Bekende socialisten uit ltalië, Zwitserland en
Rusland waren aanwezig; verder uit Duitsland socialistiese centrum-

t19

r
figuren als Ledebour en Hoffmann. Rosa Luxemburg en Klara Zetkin
zaten gevangen en Karl Liebknecht was gemobiliseerd. Sonja, zijn
vrouw, was gekomen met een brief van hem. Lenin was er. En Trotski.
De Pool Karl Radek, Rakofsky uit R_oemenië en Kolarof uit Bulgarije.
Henriëtte Roland Holst kwam voor de groep De Internationale (RSV).
De SDP nam niet deel, omdat zij de konferentie te 'halfslachtig, vond.
Een bont gezelschap, pacifisten, centrum-mensen en revolutionairen, maar
allen socialisten en tegen de imperialistiese oorlog. Er waren ook
vakbondsbestuurders uit Frankrijk. Vele afgevaardigden waren door de
autoriteiten in hun land verhinderd aanwezig te zljn, zoals de britse
pacifìstiese socialisten, Duitsers en anderen. Sekretaresse was Angelica
Balabanof.
Er werd op deze konferentie unaniem een meerderheidsresolutie aangenomen, waarin men zich uitsprak tegen de imperialistiese oorlog en waarin
socialisten die - in strijd met internationale besluiten
- deelnamen aan
regeringen van oorlogvoerende landen, ofde oorlog op andere wijze
ondersteunden, werden veroordeeld. Er werd een beroep gedaan op de
socialisten om aktie en strijd te voeren ter beeindiging van de oorlog.
Een minderheidsresolutie van Iænin ging verder en veroordeelde niet
alleen de deelname van socialisten aan de imperialistiese oorlog, maar
spoorde aan om door revolutionaire aktie daadwerkelijk het einde van
de volkerenmoord te bespoedigen en alle mogelijkfreden tot omverwerping van het kapitalisme en voor de bevrijding van de onderdrukte
volkeren en uitgebuite klassen te gebruiken. Dit was in het kort de
strekking van beide resoluties.
Het was de eerste internationale konferentie van socialistiese
tegenstanders van de oorlog. Er volgden meer konferenties; de politieke
ontwikkeling zelf zorgde voor een selektie onder de deelnemers. Met de
minderheidsresolutie op deze eerste konferentie werd de grondslag
gelegd voor besluiten van latere konferenties en het optreden van de
internationalistiese socialisten.
Dit belangrijke nieuws van de konferentie van Zimmerwald werd
ook in Nederlandsch-Indië bekend, evenals de fusie-onderhandelingen
tussen de RSV en de SDP in Nederland, die spoedig na Zimmerwald
begonnen waren. Karl Radek had er in het bijzonder op aangedrongen.
Hij had gezegd: 'Zwei Sekten sind nicht besser als eine'. Henriëtte
Roland Holst was gevoelig voor de aandrang, die van binnenlandse
en buitenlandse zijde werd uitgeoefend. Het bestuur van de RSV
stelde de leden voor kollektieftot de SDP toe te treden. In april 1916
gingDe Tribune als dagblad verschijnen, waarvan H. Roland Holst
naast David Wijnkoop en Willem van Ravesteyn de redaktie voerde.
De fusie zelf werd in mei 1916 een feit. Uit de redaktie van de
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De Nieuwe Tijdhadden zich al eerder de linkse SDAP-ers Wibaut,
Van der Goes en Herman Heijermans teruggetrokken,zodal deze nog
alleen bestond uit Herman Gorter en Henrìëtte Roland Holst, aangevuld

met Anton Pannekoek.
Henk Sneevliet was lid van de RSV geworden en had in maart
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het lidmaatschap van de SDAP opgezegd. Daardoor kwam hij bij de
fusie vanzelfin de SDP terecht. Dat betekende niet, dat hij geen
sektarisme meet zagin de opstelling van de voornaamste SDP-leiders.
Feit was, dat nu alles bij elkaar'¡/as wat bij elkaar hoorde, zoals
Henriëtte Roland Holst het in een van haar brieven uitdrukte.
Voorheen was er van SDP-zijde weleens kritiek uitgeoefend op de
halfslachtigheid van Sneevliet c.s. in de ISDV, die de band met de
socialisten van de godsvrede niet kon verbreken; in de ISDV waren
immers linkse en rechtse socialisten verenigd. Zij zouden door hun
verschillende opvattingen in toenemende mate met elkaar in botsing
komen. De SDP vormde nog altijd één van de weinige gevallen in de
wereld., waarin de linkervleugel uit de grote socialistiese partij getreden
was en een eigen partíj gevormd had.
Van Ravesteyn schreefsneevliet, naar aanleiding van een verzoek
om mede te werken aan Het Vriie llootd, op 13 maart 1916 een brief
waarin hij blijk gaf van twijfel aan de juistheid van de lSDV-politiek.
Hij schreef o.a. dat hij tegenover het blad en de ISDV een gevoel van
onzekerheid niet kon onderdrukken. 'Wat wilt gij eigenlijk precies en
wat kunt gij willen?', vroeghij zich af na de ontvangst van Sneevliets
brief en het laatst verschenen nummer van Het Vriie l'loord . Hoe
konden zij het een met het ander kombineren? De SDAP in Holland
en de SDAP-ers in Indië naar de ogen zien, en Mendels pluimpjes
uitreiken, terwijl medewerker B. in Het Vriie lloord van 10 januari
schreef, dat de sociaal-demokraten (SDAP) nøøst de minister stonden.
'Zoo is het', zegt Van Ravesteyn, 'Gij weet, dat het zoo is' En gij zult

mij, hoop ik, niet antwoorden, dat men in Indië nu eenmaal wat
schipperen moet, dat er anders geen beweging mogelijk is, dat ook
de SDAP-ers in de Kamer toch nog wel een stuwkracht zijn en wat
dies meer zij'. Hij lvas van mening, dat al deze overwegingen misschien

vóór de oorlog nog te verontschuldigen waren, in ieder geva-l te verklaren,
maar na de oorlog, "terwdl wij', zoals Van Ravesteyn het uitdrukte
'midden in de revolutie staan', niet meer konden gelden.
tJit Het Vrije liloord kreeg Van Ravesteyn sterk de indruk, dat zij
iets anders wilden. Prakties werk of 'het lot van de inboorling verbeteren'
en indien mogelijk, in Indië iets verwezenlijken van wat in Holland een
verbeterde SDAP zou zijn. Hij ontzegde niemand het recht dat na te
streven, maar hij vroeg zich wel af, wat hij en zijn partijgenoten dan
eigenlijk met het ISDV-blad moesten aanvangen.
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Henk Sneevliet antwoordde Van Ravesteyn op l0 mei. Hij deed
dat in overleg met Baars, met wie hij nauw samenwerkte. Hij vertelde
Van Ravesteyn in zijn brief, dat hij nu alleen nog lid van de RSV was
niet meer van de SDAP en hoopte, dat de samensmelting met de
SDP inmiddels een feit was geworden. In de lange en interessante

-

-

brief zei Sneevliet, dat hij er niet aan dacht Van Ravesteyn tegen te
voeren dat er in lndië geschipperd moest worden en dat er and.ers
geen beweging mogelijk zou zijn. Het was echter gemakkelijker deze
negatieve verklaring te geven, d,an te preciseren,hoe de aktie dan wel
gevoerd moest worden. Sneevliet was het met Van Ravesteyn eens,
dat in Britsch- en Ned.erlanôsch-lnôië, ook in Noord,-Chura, de
ontwrkkeling zich ln een gehee\ anùete hjn zou bewegen ùan in
\re\ sres\en', ùat ze\ts ùe
, inkap\\a\ist\ese z\n,.,ran Zu\ô.C\irrt err\rptsr. È\ùsrs.LN grè\ ùtrr. öie \rr ùe \eSÈrse \È\È\ò,.\e\ \rs
ec\\er rilet".\s\\ser,\e ssr \t5" \e zeggerr.\r rtrses\\e.{errs t"crrge\ssnr\

xsr\er\,hoe \\esrr\siAee\\rrgr-\r\r-srr,ssN$ss\errNssr\e.\
\tr.\\e\ñße\rnoes\e\\esstrx'r\ilce\rrgsxete\\es\u\eerò.xorùer,
zoa\sMarx c.s.tret opkomenùe moùerne kapitdisme inhet
bestudeerden. Een kommunisties manifest voor d.e oosterse
er geheel anders uit moeten zien; dus ook een socialisties
socialistiese beweging. Sneevliet was van mening, dat de studie van
koloniaal prograflìma van de westerse partijen voor haar werk
een hulpmiddel kon zijn. Het was niet genoeg. Maar welke
theoretikus, woeg Sneevliet, hield zich ooit bezigmet de

waafinee men in landen als Nederlandsch-Indië te maken had?
Waar was er literatuur over te vinden? De beste theoretici zouden
enige jaren in Indië moeten z4n en zich aan de studie van de
moeten wijden. Of beter nog: een Oosterling (maar een bijzondere,
een mân met grote talenten) zou in het westen grondig de
theorie moeten bestuderen en daama een socialisties program
samenstellen, waarin de loop van de ontwikkeling zou worden
aangegeven. Sneevliet vreesde, dat het program van de ISDV zou
door gebrek aan krachten. Hij vond wat dejapanse socialist Sen
op dit gebied presteerde geheel onvoldoende. En hij kende geen
die met deze Japanner te vergelijken was. ,Wat beteekende
"verdomde gebrek aan behoeften", als hij over de Westersche
klasse spreekt, vergeleken bij de behoefteloosheid van den volbloed
Indiër, den Chinees, en Japanner?', schreefsneevliet, .waar is in
het Westen die onderworpenheid, die volkomen onverscfulligheid,
passiviteit, die hiér regel is?' 'Maar wat wil je dan?,. Een retoriese
vraag, tvaarna Sneevliet in zijn brief vertelde, hoe de socialistiese
zichin Nederlandsch-Indie ontwikkeld had. Een paar jaar v6ôr deze,
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korrespondentie met Van R.avesteyn waren 'socialisten'in de Oost op
politiek en maatschappelijk gebied inaktief of zochten voor publieke
aktiviteit steun bij de ethici. Zij deden meestal niets op socialisties
gebied, verdienden geld als andere blanda's en spraken over een goed
heenkomen met een goedgevulde kous. In het gunstigste geval stonden
zd geld afvoor het SDAP-verkiezingsfonds. Zij oordeelden, dat er in
Indie niets te doen was en dat al het goede van Nederland moest komen
Een enkeling roerde zich in een Europeanen;vakbeweging (de
onderwijzersbond) voor uitbreiding van de voordelen van de totok.
Er was geen sprake van onderlinge aaneensluiting, evenmin van een
zelfstandige studie van de ekonomiese verhoudingen in Indië. De
meesten pasten zich snel aan bij de totokkengemeenschap. De
'Indische bewegrng'van de Sarekat Islam en de Indische Partíj brachten
verandering in hun werkeloos toezien.
vertelde aan Van Ravesteyn hoe de ISDV, één van de eerste
organisaties in de oosterse wereld van Azië, ontstond.
van 1914 verkreeg hij de medewerking van enige reeds langer
SDAF-ers voor de oprichting van de Indische
Vereeniging. Enkelen waren voorstander van een
b voor de Tweede-Kamerfraktie van de SDAP. Sneevliet
van politieke aktie en de meerderheid van het
aanvaardde zijn voorstel. Sommigen wilden alleen
toetreden. Sneevliet drong aan op toelating van allen
Indonesiërs en Indo-europeanen. Ook dit werd
voorstel van Sneevliet werd eveneens besloten om het
voor de SDAP, dat door voorzitter Reeser beheerd werd,
maken van de ISDV. En tenslotte werd het standpunt van
om individueel toe te treden tot de Vereeniging
Indonesiërs en Indo-europeanen met socialistiese propaganda
(zoals men weet, was Sneevliet al lid van Insulinde)
had Sneevliet zich steeds gekeerd tegen het optreden
politici, die bij de opkomende nationalistiese beweging
te wekken en haar daarbij in werkelijkfreid afleidden
voor eigen bevrijding.
vertelde Van Ravesteyn dit alles, om uit te laten komen dat
af aan opgebouwd moest worden en in welke richting
had. Hij vertelde ook, dat de vakbeweging voor de ISDV
werkterrein was; daar kon het beste aan de arbeiders
het klassenstrijdbeginsel bijgebracht worden, als tenminste
van rassengelijkheid aanvaard was, zoals dat bijv. in de
was. Door de propaganda voor rassengelijkheid kregen de
sympathie van de zijde van de nationalisten
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Er was een program-kommissie ingesteld door de ISDV. Maar het zou
nog lange tijd duren eer zij tot resultaat zou komen. Samenvattend schreef
Sneevliet dat zij, waar mogelijk, kontakt trachtten te krijgen met het
zuiver proletaries inlands element en de inlandse intellektuelen poogden
te beärvloeden, voor zover zij oppositioneel aangelegd waren. Hun
'praktisch' werk bestond ten dele uit vakverenigingswerk en voor een
ander deel uit werk in de gemeenteraden. De socialistiese propaganda
richtte zich op de Indiërs - nationalisten, intellektuele Javanen en leden
van de vakbonden, waarin zd werkten.
Sneevliet wees er nog op, dat de krant 7 maanden bestond, een hulpmiddel
was voor de socialistiese propaganda, waarin aandacht werd besteed aan
de ontwikkelingen van de oosterse wereld (in de internationale politiek)
en aan de ontwikkeling van de socialistiese beweging in Europa.
Dit is het belangrijkste gedeelte uit de brief van Sneevliet, waarin
hij Van Ravesteyn een indruk trachtte te geven van de socialistiese
beweging, de vakbeweging en de verhoudingen in de kolonie, die toch
heel wat gekompliceerder waren dan men bij de SDP-leiding in het
algemeen dacht. Er waren meer en andere problemen dan in West-Europa.s6

6. Sneevliet opnieuw redakteur van 'De Volharding';scheiding tussen de

ISDV en Insulinde
Politieke en andere meningsverschillen hadden begin 1916 wijziging gebracht
in de verhouding tussen de ISDV en Insulinde. Tjipto Mangoenkoesoemo
stelde in De Yoorpost, dat de publiciteit over de vakbeweging moest worden
overgelaten aan de bladen van de vakbeweging. Men meende van Insulinde-

zijde, dat men eerst strijd zou moeten voeren voor nationale bevrijding en
pas daama de sociale verheffing aan de orde moest stellen .In Het Vriie
Woord van 10 februari reageerde Sneevliet op De Voorposf met een artikel
onder de titel'Nationaal-Internationaal': 'De klassenstrijd is er reeds en doet
zich gelden en slaat alle vereenigingen met lnmheid, waarin geen scheiding
naar klassenbelangen gemaakt is. Weet ge nog Tjipto, dat wij beiden voor
kort daarin de oorzaakvan de onmacht der S.I. zagen? Gij zegt in
"De Voorpost"no. 5: "Insulinde wil de strijd nationaal voeren, d.w.z.
dat het Insulinde te doen is om aan de nationale overheersching een einde
te maken, in flagrante strijdtegenstelling met de I.S.D.V., diebezig is om het
Indische proletøriøat bewust een front te doen maken tegen de bourgeoisie."
En verder . . . "Waar zelfs de bezitter, de bourgeoisie nog overheerscht is,
kan moeilijk verondersteld worden, dat de proletariër zich kan vrijvechten."
Gij zietUw nationale zaøk toch niet in de eerste plaats als de zaøk van
de nationale bourgeoísie en wilt van Insulinde haar kampvechtster maken?
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Zoo ge dat deedt, dan hadt ge zelf de klassentegenstelling aanvaard,
maar U als verdediger Uwer nationale bourgeoisie opgeworpen, waarin ge
wel weinig ambitie zult hebben. Dan zoudt ge Uzelf moeilijk Sociaaldemocraat kunnen noemen,
Natuurlijk doen daar de Indische Sociaal-democraten niet aan mee . . .
of liever, zoo nog nhet kapttalìsiische tijdvak Java werd een zelfstandig
land, dan zouden de Sociaal-democraten er toe willen bijdragen, dat die
Javaansch-Indische bourgeoisie een zoo sterk mogelijk proletariaat
tegenover zich zou vinden.'
Deze polemiek zette zich voort en werd vertroebeld door een incident
dat binnen de VSTP de partijen scherp tegenover elkaar stelde. Darna
Koesoema, de nog maar kort in dienst van de VSTP zijnde propagandist,
vroeg vanwege familie-omstandigheden een verlof van twee weken maar
liet zijn werk 32 dagen in de steek om Douwes Dekker in Singapore op te
zoeken. Hij liet het bestuur van de VSTP zonder bericht, maar hield wel
het bestuur van Insulinde op de hoogte. Dit leidde tot zijn ontslag. De voormannen van Insulinde deden daarop een poging om zich van de leiding van
de vakorganisatie meester te maken en van de redaktie van De Volharding,
die Harry Dekker onmogelijk meer naast zijn voorzitterschap kon
waarnemen. Het bestuur van de VSTP deed een beroep op Sneevliet
om zich voor het redakteurschap kandidaat te stellen. Deze aanvaardde
de kanditatuur. Op de jaarvergaderin g (23 apnl I 9 I 6) stond de Insulinder
J.W. Stroom kandidaat voor de voorzittersfunktie tegenover Dekker,
en Tjipto Mangoenkoesoemo voor de redaktie van De Volharding
tegenover Henk Sneevtet. Zowel Dekker als Sneevliet werd met een
grote meerderheid gekozen.sT
De tegenstellingen tussen Insulinde en de ISDV werden steeds groter,
toen de eerstgenoemde organisatie de leuze 'Java voor de Javanen', of
'Indië voor de Indiërs'verruimde tot de japanse leuze'Azië voor de
Aziaten'en daarbij in sterke mate, in de geest van E.F.E. Douwes Dekker
bldk gaf van sympathieën voor het japanse imperialisme.
De ISDV vond het noodzakelijk aan de Vereeniging Insulinde een
aantal wagen te stellen, waarop zij duidelijk antwoord wenste te hebben
in verband met verdere samenwerking. Het antwoord van Insulinde
bevredigde de derdejaarvergadering van de ISDV (11 juni 1916) niet en men
besloot alle samenwerking van politieke aard met Insulinde te verbreken.
Alleen op beperkt terein, zoals in de gemeenteraden en in het Comité
voor Persvrijheid was men bereid de samenwerking te handhaven. Over
eventuele gezamenlijke akties besliste voortaan het hoofdbestuur. Het
kongres achtte het verder niet wenselijk, dat ISDV-ers lid waren van
Insulinde. Het besloot tevens, dat Het Vrije Woord voortaan het
officieel orgaan - dus niet meer onafhankelijk - van de ISDV zou zijn.ss
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Eind september trok Sneevliet zich weer terug als redakteur van De
Volhørding. Het was hem uiteraard te zwau naast zijn andere werk. De
redaktie werd overgenomen door het DB van de VSTP, de brievenbus van
de redaktie was het adres van de onvermoeibare sekretaris A.G.P. Wiewel.
Wel bleef Henk Sneevliet * z4het in mindere mate
- zijn medewerking
verlenen. De organisatie zelf hadmet ingang van 1 juli een belangrijke
versterking gekregen" toen de jonge, intelligerite Indonesiër Semaoen werd
benoemd tot bezoldigd propagandist en redakteur van haar maleis orgaan

Si Tetap. Hij had er zijn funktie van spoorwegbeambte te Soerabaja voor
opgegeven. Semaoen was nog geen twintigjaar oud en speelde

in

Soerabaja

in het organisatieleven al een belangrijke rol als voorzitter van de
plaatselijke organisatie van de Sarekat Islam (6000 leden) en als vicevoorzitter van de lSDV-afdeling. Een jaar tevoren was hij al lid van het
hoofdbestuur van de VSTP geworden.
Nog altijd was de ISDV klein, maar haar leden waren aktief en speelden
bij verschillende akties en in verschflende organisaties een vooraanstaande
rol. Wij noemen: de VSTP, de Bond van Minder Marinepersoneel, de
Nederlandsch-Indische Onderwijzersbond, de Apothekersbediendenbond,
de vakbond in de suikerindustrie en de Sarekat Islam.

Ibrahím Tan Mølaka
7. De familie Sneevliet in Semarang

In Semarang was de familie Sneevliet, na een paar verhuizingen, voorlopig

tot rust gekomen in

een woning in Gergadji. Betsy en de kinderen hadden
zich iets meer aangepast aan het klimaat en het leven in de kolonie. Betsy
was lid van de ISDV en verzorgde ook werk voor de organisatie. Er waren
in het huis dikwijls bezoekers en vergaderingen. Er had zich ook een
wiendenkring gevormd. Behalve de Westervelds behoorde daartoe Harry
Dekker, die in 1915 in Semarang kwam wonen. Zijn vrouw was een jaar lang
administratrice vanflet Vrije l'loord. Pim en Pam waren erg op hem gesteld.
Hij was bijna altijd opgewekt en kon veel grappen en sterke verhalen vertellen,
zowel voor dejongeren als voor de ouderen, die zdn belevenissen inZuidAfrika en bij de spoorwegmaatschappij meestal tot'ondêrwerp hadden.
Zo&alrrj binnen kwam, vlogen de jongens op hem af, speelde hij met ze en
vertelde koddige gebeurtenissen, die hij beleefd had in het gesticht, met welke
naam hij de instelling waarbij hij werkte, de spoorwegen, aanduidde.
Baars, die naast Sneevliet een belangrijke rol speelde in de ISDV, kwam
nogal eens om allerlei zaken over de krant en de beweging te bespreken. In
december 1915 was hij in Soerabaja als leraar aangesteld op een techniese
school, de Koningin Emmaschool. Hij was een man met vele bekwaamheden,
dikwijls lastig en ontakties, soms onevenwichtig. Ir. A. Baars was als spreker
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en redakteur ontegenzeggelijk een harde werker voor de ISDV. Hij had maleis
geleerd en maakte daarvan gebruik voor kontakten met indonesiese
organisaties, in het bijzonder met de Sarekat Islam. Zijn vrouw, To BaarsCheriex, was arts bij de Geneeskundige Dienst van Soerabaja. Zij was in
Nederlandsch-Indië geboren en lvas blij dat zij indertijd weer naar het land
teruggegaan was. Er kwamen dikwijls mensen van buiten de stad of uit
Semarang zelf, zoals bijv. Wìewel en Mohammed Joesoef, redakteur van het
maleise orgaan van de VSTP en voorzitter van de Sl-afdeling in Semarang,
en Semaoen, die een deel van het werk van Joesoef ovemam. Deze jonge
Javaan stond sterk onder invloed van de ideeën van Sneevliet.
Betsy had injuni 1916 de funktie van onderwijzeres aanvaard bij de
Semarangsche Schoolvereeniging, een europese school met in hoofdzaak
kinderen van personeel van de spoorwegen (NIS). De hoofdonderwijzer was
een zekere mijnheer Mulder; verder was er nog een onderwijzer aan de school
verbonden, de heer Kruithof. Betsy vond het prettig dit werk te doen. De
schooltijd was van halfacht 's morgens tot een uur's middags. Spoedig nam
zij ook haar eigen kinderen mee naar school.
Henk Sneevliet had het dikwijls te druk. Al zijn vrije tijd werd in
beslag genomen doorhet werk voor de ISDV en een gedeelte van I 916 had

hij

dus ook nog, noodgedwongen, de redaktie var. De Volharding er bij. En

dit in

een heet

klimaat, dat hij moeilijk kon verdragen. Hij had bovendien

de toenemende zoÍ9, dat het hierdoor met zijn werk zou mislopen. Overigens
ging dit werk bij de Handelsvereeniging hem tegenstaan. Ook met het oog op
zijn gezn had hij de pogingen om ergens anders, in een ander land eventueel,
een bestaan te verwerven nog niet opgegeven. Hij had erover geschreven aan een
relatie in Australië en aan ir. S.J. Rutgers in de Verenigde Staten. Maar het
liefst zou hij terugkeren naar een aktieve rol in de nederlandse arbeidersbeweging. Vooral nú. Nathans irad een paar keer geschreven, dat er zeker voor
hem een plaats was als bezoldigd bestuurder bij de Nederlandsche Vereeniging.
De mensen informeerden dikwijls naar hem. Maar Sneevliet wilde in geen
geval meer met Moltmaker te doen hebben. Nathans hield hem op de hoogte
van de ontwikkeling in Nederland. Hij was vóór het uitbreken van de oorlog

Juist op dit punt brak zijn wiendschap met Marcel Koch, die 40 jaar
later over Sneevliet zou schrijven: 'Sneevliet werd in die jaren een van onze
beste vrienden, ondanks meningsverschillen. Wanneer hij met het oog op zijn
werkzaamheden bij de Handelsvereeniging in Buitenzorg moest zijn, logeerde
hij bij ons. Dat waren interessante en gezellige dagen. Ook mijn vrouw gevoelde
een bijzondere sympathie voor hem. Tot diep in de nacht zaten wij te
discussiëren, en het was een intens genot hem te horen declameren. De
gedichten van Henriëtte Roland Holst kende hij alle en hij droeg ze voor met
een bezieling, die hij op ons overbracht. Sneevliet was een groot man, een
goed mens van wie wij hielden.'
Maar midden i916 was dit al voorbij. Hun aktiviteiten liepen te ver uiteen.
Koch stond in de ISDV op de uiterste rechtervleugel. Ineen dagblad in
Soerabaja schreef hij een artikel over 'Indisch Socialisme', lvaarin hij persoonsbeschrijvingen van Sneevliet, Westerveld en Baars gaf, die beledigend en
denigrerend 'ür'aren. Het kongres van de ISDV vond het nodig zich daarover in
de hiervolgende motie uit te spreken: 'De Alg. Verg. enz. Gelezen het artikel
o'Indisch
Socialisme" in de Soerabaiasche Courant van p.g. Koch, waarin een
scherpe en persoonlijke aanval wordt gedaan op de ISDV en enkele harer
voormannen, spreekt haar scherpe afkeuring er over uit, dat een partijgenoot
in een de socialistische beweging vijandig blad op een dergelijke wijze de

partij en eenige partijgenooten bespreekt.'6o
Daarmee eindigde dus de vriendschap van Sneevliet en Koch. Latet zou
Koch nog meer over Henk Sneevliet schrijven. Daar komen we nog op terug.
In Semarang werd Koch hoofdredakteur van het dagblad De Nieuwe Courant
en kreeg bij konflikten over de slechte lonen en arbeidsvoorwaarden van
zijn drukkerijpersoneel te maken met de Sl-Semarang en de vakbeweging.

Hij

zag daar overal de kwade geest van Sneevliet achter.

in de SDAP teruggekeerd, mâar gedurende de oorlog sloot hij zich bij de
revolutionaire clubs rond Henriëtte Roland Holst aan. Hij grng met de fusie
van het RSV niet mee naar de SDP, maar bleef in de SDAP.se
Ondanks het verlangen van Henk Sneevliet om Indië te verlaten, bleefhij
aktief en gaf htj zich volkomen aan de beweging. Hij stond immers op het
standpunt dat, al was zijn verblijf in de kolonie maar tijdelijk, hij toch zijn
plicht moest doen en verplicht was bij te dragen aan de ontplooiing van de
socialistiese beweging en de versterking van de bevrijdingsbeweging in dat
land. Herhaaldelijk had hij er anderen op gewezen, dat men als socialist niet
werkeloos mocht toezien.
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Zevende hoofdstuk

voorgelegd, waarin de kroon, de regering en het nederlandse parlement
werd gevraagd Indië een sterk leger en een machtige vloot te geven. De
aktie zou haar hoogtepunt bereiken op 31 augustus (de verjaardag van
koningin Wilhelmina). Uiteraard betekende deze motie, dat de ondertekenaars
ook van hún kant bereid waren mede te werken aan de versterking van de
weerbaarheid.

Er waren echter ook vele tegenstanders van deze aktie. Zij beschikten
alleen niet over de middelen waarvan 'Indië Weerbaar' zo uitgebreid

-

1. Aktie tegen'Indië Weerbaar'
Sinds het gouvernement aan het einde van het eerste oorlogsjaar de
Boedi Oetomo gepolst had over de invoering van een militie, bleek deze
kwestie een rol te spelen bij de politieke berekeningen van leiders van
indonesiese organisaties en in gouvernementskringen, waar men behoefte
had aan versterking van de militaire kracht in de kolonie. Op haar kongres
in oktober 191 5 sprak de Boedi Oetomo zich uit ten gunste van de
invoering van een militie, maar verbond dauaan de wens dat er een
volksvertegenwoordiging bijeengeroepen zou worden. De Regentenbond
was ook voorstander, maar sprak slechts over een vertegenwoordiging
met adviserende bevoegdheid. Andere indonesiese organisaties hadden
ongeveer dezelfde wensen. De Sarekat Islam deed nog geen officiële
uitspraak, maar verschillende vooraanstaande leiders van de Centrale
Sarekat Islam waren voorstanders van een versterkìng van de weerbaarheid
van Nederlandsch-Indië.

De ISDV had op haar kongres van juni 1916 de volgende motie
aa¡genomen: 'De 3de Algemeene Vergadering ISDV kennis genomen
hebbende van de militieplannen en andere maatregelen ten gunste van de
verdediging van Indië is van oordeel, dat de beoordeeling van de vraag of
en hoe Indië verdedigd moet worden tot de uitsluitende bevoegdheid
behoort van een Indisch wetgevend lichaam als gewenscht in de aangenomen
61 Dat wil dus zeggen, dat de ISDV de
resolutie over de Koloniale Raad'.
weerbaarheidspropaganda afwees.
In het midden van hetzelfde jaar werd het aktiekomité 'Indië Weerbaar'
opgericht, met het doel een deputatie uit alle bevolkingsgroepen naar de
koningin en de regering in Nederland te zenden. De oprþhting was
geinspireerd vanuit gouvernementskringen te Buitenzorg. De voornaamste
woordvoerder was de heer D. van Hinloopen Labberton, ethikus en
theosoof. Over het gehele land werden propagandavergaderingen gehouden,
hier en daar met muziek en fancy fairs. Aan de bezoekers werd een motie
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gebruik kon maken - om hun tegenpropaganda te voeren, ook niet over
voldoende spreek- en vergaderrecht. Op verschillende weerbaarheidsvergaderingen debatteerden zij - vooral de socialisten - met de sprekers
van 'Indië Weerbaar'. In Semarang sprak Henk Sneevliet op 20 augustus als
tegenstander van Van Hirfoopen Labberton. Hij speelde trouwens een
belangrijke rol in de gehele antiweerbaarheidsaktie. De Bond van Minder
Marine Personeel had geweigerd aan de aktie van 'Indië Weerbaar' deel te
nemen. Als gevolg daarvan werden de voorzitter en sekretaris van het
bestuur in Nederlandsch-Indië in arrest genomen. De sekretaris was J.A.
Brandsteder, een vooraanstaand ISDV-er. Het hoofdbestuur van de VSTP
verklaarde zich tegen de weerbaarheidspropaganda, evenals Insulinde.
Vele plaatselijke organisaties van de Sarekat Islam spraken zich ertegen uit,
o.a. de grote afdelingen Semarang en Soerabaja. De organisatie van

voorzitter Raden Mohammed Joesoef, die tevens
bestuurslid was van de CSI, te weigeren zittrng te nemen in het komitee
'Indië Weerbaar'. 62
In Het Vriie lloord var' 25 augustus deed Henk Sneevliet een beroep op
leden en leiders van de indonesiese verenigingen. Het laatste deel van het
artikel, dat in het maleis vertaald gedeeltelijk in het blad van de Sarekat
IslamOetoesøn Hindiawerd overgenomen, luidde: 'Een der ethische bladen .-.
wil de handel voor Uw leiders wat gemakkelijker maken, verbindt listig
onderwijs aan militaire weerbaarheid en slaat voor: koopt de medewerking
der Inlanders door l0 percent van het geld voor militaire uitgaven in een
onderwijsfonds te storten. Iæiders van Boedi Oetomo, Sarekat Islam,
waarom geeft gij u gewonnen aan het doorzichtig spel van den overheerscher?
Hij heeft U noodig. Hij heeft Uw volk noodig. Welnu, waarom gebruikt gij
Semarang verzocht haar

die toestand niet ten bate van Uw volk? '
Gij die in deze tijd de ksatrijas moest zijn, die voor geen hinderpalen
terugschrikken in den strijd voor hun idealen ... waarom laat gii U van de

wijs brengen door de goedkoope argumenten van Uw heerschers, die gij
moet kunnen doorzien, als gij het wezen der koloniale overheersching
begrijpt.
Neen, militaire weerbaarheid heft Uw volk niet op, integendeel, zij is
duur, zij kost offers. Z;4brengt nog grooter slaafsheid dan nu reeds in de
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leeft. De regeeringsambtenaren missen de bewijzen voor hun stelling,
Holland
beter is als overheerscher dan elk ander land. Zq zeggenU :
dat
Gij vecht voor Uw land ... en een vreemdeling heerscht. Zlj zeggetU: Gij
vecht voor Uw rustige ontwikkeling ... en de gang der ontwikkeling wordt
door het militarisme vertraagd.

Het komitee 'Indië Weerbaar' had ook aan de Handelsvereeniging
Semarang adhesiebetuigingen gevraagd voor zijn aktie. Dit bracht de
sekretaris hiervan
als tegenstander
in een moeilijke positie.
Beroepshalve zou hij daarvoor het nodige organisatoriese werk moeten

Maar bovenal zij stellen U, leiders, in dienst van Hollandsche belangen ...
en zij breken daarmee de eenige kracht, diehet volk opheffen kan, die van
eigen organisatie, strijdend voor welvaart, strijdend voor rechten envriiheíd,
strijdend tegen overheerschersbelangen. Zij leiden Uw aandacht afvan Uw
eigen zaak op hun zaak ... en zij verlammen Uw kunnen. O! wildet gij
Ubezinnen: de regeeríngspolitiek kan Uw politiek niet ziin. De regeeringspolitiek van thans wordt slechts geleid door de belangen van Nederlandsch

bemoeienis met de weerbaarheidspropaganda, omdat hij elke hulpverlening
daaraan in strijd achtte met zijn beginselen. Er werd een bestuursvergadering
uitgeschreven. Sneevliet had echter tevoren een week verlofgevraagd,
eindigende op 31 augustus. Het bestuur besloot het wel ofniet adhesie

massa

kapitalisme.
Draagt hoog Uw hart ... leidt Uw organisaties in andere banen. Maakt U
zelf van knechtschap vrij.'
Eindelijk, op haar vergadering te Blitar van29 augustus sprak de Centrale
Sarekat Islam zich uit over deze brandende kwestie. Zij ondersteunde 'Indië
Weerbaar' en stelde een aantal voorwaarden - waaronder een volksvertegenwoordiging - die zij vervuld wilde zien. Dit alles zonder overleg
met de vele honderdduizenden leden in de plaatselijke organisaties. Op
deze bijeenkomst werd het bovenvermelde artikel van Sneevliet in het
maleis in extenso voorgelezen.
In Semarang hielden de afdelingen van de Sarekat Islam, Insulinde en
de ISDV een anti-weerbaarheidsvergadering op 31 augustus. Er waren
bijna 3000 bezoekers. Henk Sneevliet was de voornaamste spreker. De
vergadering nam de volgende motie aan: 'De openbare vergadering in den
Schouwburg te Semarang, op Donderdag 31 Augustus 1916, bijeengeroepen
door de afdeelingen van de Sarekat Islam, de Vereeniging Insulinde en de
Indische Sociaal-Democratische Vereeniging, kennis genomen hebbende van
de actie van het comité "Indië Weerbaar", spreekt als haar meening uit: Dat
over de weerbaarmaking van Indië slechts mag worden beslist door een
Indisch wetgevend lichaam, gekozen uit en door de bevolking van Indië,
zonder onderscheid van ras.'
Een aanwllend amendement, dat werd voorgesteld, kon niet in
stemming worden gebracht. De aanwezige assistent-resident maakte bekend
de vergadering te zullen ontbinden, als dat zou gebeuren. Overhet toestaan
van deze bijeenkomst had de overheid lang moeten nadenken. In Soerabaja
was een anti-weerbaarheidsvergadering verboden, evenals in Solo, waar
Sneevliet zou spreken. Overigens bleef de weerbaarheidskwestie nog lang
een ro1 spelen in de indiese politiek. Een deputatie van 'Indië Weerbaar'
vertrok naar Nederland, waarvan zo'ü/el de koloniale diehard kapitein
ó3
Rhemrev als de Sarèkat-Islamleider Abdoel Moeis deel uitmaakten.
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verrichten. Sneevliet verzocht het'bestuur hem te ontslaan vaniedere

betuigen aan het oordeel van de leden te onderwerpen. De sekretaris
werd een verlof toegestaan, zoals hij gevraagd had, van 24 tot en met
31 augustus. Alleen de vice-voorzitter van de Handelsvereenigrng, de heer
J. Huidekoper, wilde een principiële uitspraak over het verzoek van de
sekretaris, hem te ontslaan van iedere bemoeienis met de weerbaarheidspropaganda. De waarnemend voorzitter, mr. H. Bergsma, (de voorzitter
mr. J.H. van Hasselt was met europees verlof) en de andere bestuursleden
voelden er echter niets voor om deze zaak op de spits te drijven. Door het
verlofvan Sneevliet was er eigenlijk geen aanleiding meer om daarover
een beslissing te nemen.
De leden van de Handelsvereeniging Semarang besloten met grote
meerderheid hun steun te verlenen aan 'Indië Weerbaar'. Henk Sneevliet
echter sprak, zoals wij reeds vermeldden, op de grote dag, 31 augustus,
het hoogtepunt van de weerbaarheidsaktie, op de massavergadering van de
tegenstanders in de schouwburg van Semarang.

2. De Totokschool

Kort na deze gebeurtenissen vertrok de heer Bergsma naar Europa

en

werd mr. Van Hasselt opnieuw voorzitter.ln een bespreking met Sneevliet
wees de heer Van Hasselt op de ontstemming, die zijn aktie tegen de
weerbaarheid gewekt had onderhet europese deel van de bevolking. De
houding door het bestuur aangenomen in deze kwestie zou door hem niet
als bindend worden beschouwd. Doch er zou zijnerzijds geen dwang worden
uitgeoefend op de sekretaris om dingen te doen, die hij in strijd achtte met
zijn beginselen. Ook in de toekomst zou wel een modus gevonden worden
om moeilijkheden te voorkomen. Bij de woorden van de voorzitter zathet
venijn echter niet in de staart van zijn betoog, maar in het begin. Het
betekende een ernstige waarschuwing voor Henk Sneevliet.
Deze scheen - waarschijnlijk van andere zijde - iets gehoord te hebben
over de houding, die de voorzitter in de toekomst zou aannemen. Dat bleek
uit een brief, die hij diezelfde maand naar een relatie in Australië schreef.
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Een brief waarvan wij reeds eerder melding maakten. Daaraan ontlenen
wij deze woorden: 'Er is kans dat ik ondanks volle tevredenheid over mijn

werk geen vernieuwing (van het kontrakt, M.P.) krijg zonder de
schriftelijke belofte, dat ik mij van alle schriftelijke en mondelinge
propaganda zal onthouden, een belofte, die ik nooit zou kunnen geven,
omdat ik me voor immer voor zoo'n daad zou schamen. Bovendien gaan
er herhaaldelijk stemmen op om mij te externeeren, uit Indië te
verwijderen.'@ Dat laatste was een suggestie, die in de europese pers in
Indië was gedaan.
Ondertussen werkte Betsy Sneevliet op de school van de Semarangsche
Schoolvereeniging. Het was een vermoeiende taak naast haar werk thuis en
de zorgvoor de kinderen. Ofschoon er thuis iemand was, die haar hielp,
bleef er nog veel te doen. Betsy vond het echter prettig weer in haar oude
beroep werkzaam te z4n. Er waren op de school verscheidene kinderen,
waarvan zij de familie goed kende, omdat de or¡ders tot VSTF- en ISDVkringen behoorden of zonder meer persoonlijke vrienden van de familie
Sneevliet waren. Vanuit Nederland was in september van Henríëtte Roland
Holst een brief gekomen, waarin zij schreef gehoord te hebben, dat Betsy
een betrekking had. 'Is het naar F{olland teruggaan voorloopig opgegeven?
En is het les geven plus een huishouden en de kinderen niet te vermoeiend
voor haar? ' Betsy was met de kinderen hetjaar daarvoor lang in Salatiga
geweest en ook datjaarweer een maand. Dat zouden zij voortaan - ook
Henk Sneevliet - ieder jaar doen, om bij te komen va¡ het leven in het
broeierig hete Semarang.
Bij het blad De Voorpost van Insulinde scheen men het bewijs van de
onwaarachtigheid van Sneevliets socialisme eindeldk gevonden te hebben,
namelijk het feit dat mevrouw Sneevliet als onderwijzeres verbonden was
aan de school van de Semarangsche Schoolvereeniging, de school van de
'echte totoks', van het overheersende ras, de standenschool. Het was een
europese school, dat was juist. Maar Betsy was nu eenmaal nederlandse.
Het was bovendien bekend, dat zij een tegenstandster was van de vreemde
overheersing in Indië en zich schaarde aan de zijde van dat deel van de
Indonesiërs, dat bereid was daartegen strijd te voeren. Het Vriie Woord
van 10 januari l9l7 maakte melding van het artikel in De Voorpost en
voegde er het volgende aan toe: 'En ziet wat thans geschiedtl De leider
van het dagblad van Insulinde "De Indiër" heeft zoowaar zijn twee
schoolgaande kinderen naar die zelfde school van de "bangsa merkaloes"
gezonden, zonder dat daarom de edele en moedige kampioenen uit de
rijen van de "warme patriotten" het noodig hebben geacht den heer
Razoux Kuhr te lijf te gaan.'
De aanval van De Voorpost had evenmin als de reaktie van Het Vriie
lloord veel om het lijf. Hoogstens was het gehele geval kenmerkend voor
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de positie van

Insulinde, waarvan minstens drie kwart van de leden Indo-

europeanen ¡,^/aren. Deze organisatie was sinds de Indische Partij van
Douwes Dekker aanzienlijk achteruit gegaan, de politieke lijn was

verbrokkeld. Er heerste verwarring en door haar woordvoerders werden
de meest tegenstrijdige uitspraken gedaan. Haar pers onderscheidde zich

inhoudelijk niet van het peil van de meeste europese bladen in de kolonie,
waarbij denigrerende persoonlijke aanvallen schering en inslag waren. Na
het verbreken van de algemene samenwerking tussen de ISDV en Insulinde
was vooral Henk Sneevliet, als voornaamste politieke figuur van de
socialisten, in De Voorpost en De Indiër hef mikpunt van verschllende
misselijke grapjes. Hij onderteke¡de in Het Vrije Iloord zijn artikelen
meestal met H.S. of met 't. Iî De Indiër werd H.S. omschreven als
H. Snertjas of Hollandsche Superioriteit. 't werd de laatste letter van
Superioriteit. Bijzonder grappig vond men het, in de afkorting ISDV
'Is Sneevliet De Verrader? ' telezen. Zij meenden niet, dat hij een verrader
was, het was alleen een kwestie van het spuien van een flauwe geestigheid
ten koste van een tegenstander. Natuurlijk bevalte De Indiër ook wei betere
artikelen. Maar het afdrukken van de misselijke grapjes bepaalde toch het
algemene peil, dat er niet beter op werd toen Razoux Kuhr door de heer
J.F.H.A. Later als hoofdredakteur werd opgevolgd.

3. Zegepraal

In Europa ging de massaslachting van de Eerste Wereldoorlog door. De
volkeren werden geteisterd door honger en gebrek. In het zwitserse
plaatsje Kienthal werden in I 9 i 6 de konferenties van antioorlogssocialisten,
in 1915 te Zimmerwald begonnen, voortgezet. De besluiten gingen in
radikalere en internationalistiese richting. De tendens was verzet tegen de
oorlog, met als uiterste konsekwentie de omzetting van de imperialistiese
oorlog in een burgeroorlog" Deze revolutionaire propaganda van de linkse
socialisten tegen de oorlog begon hier en daar weerklank te vínden.
In sommige landen was de nood reeds zo hoog gestegen, dat het verzet
tegen de ellende massale vorrnen ging aannemen. Op 18 maart l9ll
kwamen in Nederlandsch-Indië de eerste telegrammen binnen over het
uitbreken van de russiese Februarirevolutie en de val van het autoritaire
tsarenregiem. F{et proletariaat van Fetersburg was, na een ¡eeks van stakingen
en denronstraties, op 12 maart (27 februari volgens de russiese jaartelling)
in opstand gekomen. Vertegenwoordigers uit de Doema hadden een
vooriopige regering gevormd. Daarnaast waren raden (sowjets) gekozen van
arbeiders, boeren en soldaten.
Henk Sneevliet was diep onder de indruk van de gebeurtenissen.

1?{

Eindelijk was het licht doorgebroken in de diepe duisternis van de
oorlogsellende. Op de avond van deze 18de maart schreef hij een artikel.
[Iet was een juichkreet, die hem ontsnapte na jaren van spanning. Hij
ving zijn artikel aan met een fragment uit een gedicht, waarin Henriëtte
Roland Holst het leven beschrijft van de russiese heldin Breschkofsþ.
'Eén der velen van de vrouwen en mannen, wier leven aan de revolutie in
Rusland was gewijd. Eén der velen, die strijdend ondergingen, hun dadenrijk
leven afsloten in de dodenvelden van Siberië waar geen enkele vreugdestraal

het leven dier dapperen komt verwarmen.
Gaat nu, gezegenden, gaat donk're scharen
die zoo vol licht zijt; rijst, vloeden varì vuur,
rijst, vreet-aan de hoog-geschafte pilaren
van dwing'iandij, vreet-aan haar blinden muur.
Jaag tot de hemelen Uw hoogen gloed,
waai overal heen vlammend vrijheid-zaad,
maak atrle heerschers wit van vrees en haat,
maak alle knechten rood van schaamte en moed.'
Sneevliet vervoigde: 'Welke strijder voor vrijheid en recht, welke strijder
tegen verdrukking en dwíngelandij is het niet vergaan als ons; wiens hart
gloeide niet bij het doorlezen van de achtergehouden berichten, die ons deze
avond bereikten? lVie stroomde daarbij niet het bloed naar de wangen? Wie

had geen deel aan de groote rijke vreugde, die nu moet zijn in het groote
R.usland, de vreugde van overwinning, van volkomen zegeptaal?
De keizerlijke schilden gerukt van de openbare gebouwen. Een voorloopige
regeering gevormd uit de linkerzijde van de Doema, die op het punt stond
voor geruime tijd ontbonden te worden. De arbeiders van Petersburg vooraan
in de rijen der revolutie.' De proletariërs in het leger weigerden het oude
regiem langer te dienen, op opstandelingen te schieten en stelden hun
regimenten ter beschikking van de revolutie. De troepen trokken door de
straten, zongen vaderiandse liederen en socialistiese strijdliederen en voerden
doeken mee met het opschrift: Leve de socialistiese republiek.
De nieuwe regering had een algemene amnestie afgekondigd, die de oude
medestrijders bevrijdde uit de russiese Bastille en andere kerkers. zii, diehel
harde leven van banneling in siberië hadden doorstaan, werden met gejuich
binnengehaald in 'het nieuwe, verjongde Rusland, het Rusiand van de
democratie,. 6s Sneevliet haalde nog een ander gedicht aan van Henriëtte
Roland Holst, waarin zij sprak over de komst van de vrijheid:
'Vrijheidsklokken luiden nu overal...'
Hij vermeldde, dat de telegrammen over de russiese revolutie door de
britse censor van R.euter een week waren achtergehouden. Hij vroeg zich af ,
hoe haar invloed zott zljn op de bevolking van Duitsland en Oostenrijk-
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Hongarije: 'Hoe zal dit volk thans de berichten eener zegevierende Russische
revolutie ontvangen? Zalhet zich nog vrees laten aanjagen door de
machtsmiddelen van zijn keizers, bureaucraten, bezittende klasse? Zalhet
zich opnieuw van de wijs laten brengen door de aan de regeerende kaste
verkochte leiders? ZaIhet langer vrede hebben met de marteling vanzljn
dapperste voormannen l-iebknecht, Mehring, Luxemburg, Fr. Adler in de
gevangenissen der regeerders?
Of zalhet de blijde boodschap der Russische revolutie ook als boodschap
van verlossing van eigen dwingelanden verstaan? En zal het in opstand
komen? Zullen de arbeiders van de munitiefabrieken de arbeid weigeren,
zullen ook in de straten van Berlijn, Hamburg, Essen, Weenen,Praag, eî2.
de massa's tezamenstroomen, het aftreden hunner rnisdadige heerschers
eischen en de roode vaan van de opstand planten? Danzal zeker de R.ussische
revolutie ook het einde van de wereldoorlog aanmerketrijk hebben verhaast.'
Vervolgens richtte hij zich tot de bevolking van Nederlandsch-Indië:
'Dringen de toonen der vreugdeklokken ook tot de steden en dessa's dezer
landen door?
Hier leeft een volk in een door de natuur als geen ander gezegend land.
Hier leeft een volk, behoeftig, onwetend.
Hier leeft een volk, brengt rijkdommen voort, die al sedert eeuwen wegvloeien
naar de brandkasten der heerschers in West-Europa, voornamelijk in het
kleine land, dat hier voert de politieke heerschappij.
llier ieeft een volk, dat duldt en draagt.
Folitieke organisaties verboden... recht van vergadering toegezegd, maar niet
doorgevoerd; critiek in de pers met zware offers bedreigd door een justitie,
die eenzijdig, onbillijk moet v/ezen, omdat zij de justitie van den
overheerscher is; pogingen tot actie bestreden met het geweld der
interneering.
Politieke actie slechts toegelaten als actie van den overheerscher, als hoon
voor het volk ... actie b.v. voor militaire weerbaarheid ter verdediging van
het "vaderland", door den vreemden heerscher aan zijn bevolking ontnomen.
Hier leeft en duldt en draagt een millioenenvolk al eeuwenlang ... en sedert
Dipo Negoro was er geen der voormannen, die de rnassa's in actie bracht orn
eigen lot in handen te nemen.
Volk van Java, de Russische revolutie houdt ook lessen in voor U.
Ook het R.ussische volk duldde een onderdrukking van eeuwen, was arm en
grootendeels analphabeet als gij.
Het won de zege alleen door onafgebroken strijd tegen een regeering van
geweld en van misleiding. Ook in Rusland zijn arbeidersvereenigingen, door
adviseuren van de regeering geleid.
"De dienst der Vrijheid is een zware dienst". Zij duldt geen zwakheid, geen
halfheid, geen weifeling, geen onzekerheid. Zllvraagt de geheele
persoonlijkheid, moed, bovenal moed !
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Klinken de toonen der vreugdeklokken nu na in onze harten?
Zullen de zaaters van het propagandazaad voor een Indische radicale politieke
en economische volksbeweging hun inspanning verdubbelen ?
En blijven werken zonder ophouden, ook al valt veelzaad op steenrotsen en
schiet maar weinig zichtbaar op ?
En blijven werken tegen alle poging tot onderdrukking der vrijheidsbeweging
in?

Dan kan het niet anders ofhet volk van Java, van Indië, zal vinden, wat het
Russische volk gevonden heeft: Zegepraal.'
De volgende morgen bood Henk Sneevliet de redaktie van De Indiër z4n
artikel ter plaatsing aan. Hij kon niet wachten tot Het Vríie Woord op 25
maart zou verschijnen. De Indtër was het enige nationalistiese dagblad in
de nederlandse taal en had een aanzienlijk grotere lezerskring dan het
ISDV-blad. Op verzoek van de hoofdredakteur bracht Sneevliet enige
wijzigingen in zijn artikel aan en diezelfde dag werd het gepubliceerd. Het
artikel werd overgenomen door het indonesiese dagblad Pertímbangan, ín
het maleis vertaald door Darna Koesoema.
In de europese pers werd fel op Sneevliets artikel gereageerd. Een verzoek
om een openbare vergadering over de russiese revolutie te houden,
georganiseerd door de ISDV en Insulinde in Semarang, met Henk Sneevliet
als spreker, werd door de resident afgewezen. Ook een openbare vergaderíng
van de ISDV over hetzelfde onderwerp te Soeratraja, met ir. A. Baars als
woordvoerder, werd niet toegestaan.

4. Ontslag bij de Handelsvereeniging Sernarang
Op 24 maaft werd de hoofdredakteur van De Indiër door de justitie
gehoord in verband met het artikel 'Zegepraal'. Het dagblad De Locomotief
maakte er het eerst melding van. Op 22 maarl had de hoofdredakteur de
heer J.E. Stokvis de afwijzing van het verzoek tot het houden van een
openbare vergadering te Semarang over de russiese revolutie en tevens het
artikel van Sneevliet inDe [ndiër besproken. Hij vergat daarbij niet te
vermelden, dat de spreker, FI. Sneevliet, sekretaris was van de Flandelsvereenigíng Semarang. Het noemen van deze funktie - die uiteraard niets
met Sneevliets politieke aktiviteiten te maken had - was met opzet gedaan.
De kollega's van Stokvis bij het Nieuws van den Dag dedet dat al lange tijdTwee dagen later kwam de hoofdredakteur van De Locomotiel nog eens
terug op de funktie van Sneevliet bij de Handelsvereeniging: 'Het is een
taktische wending van den heer Sneevliet om ieder, die naar aanleiding van
zijn publieke socialistische actie ook zijn functie als secretaris van de
Semarangsche Handelsvereeniging onder de aandacht brengt, verontwaardigd
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af te wijzen als één, die hem de broodwinning bedreigt. Dezer dagen hadden
wij deze bewerking te ondergaan wegens onze vermelding, dat "de heer
Sneevliet, secretaris van de Handelsvereeniging" voor Insulinde een lezing
over de Russische revolutie had willen houden.
Wij passen voor dergelijke experimenten. In de eerste plaats hebben wij

niet voor 's heeren Sneevliet's positie te waken, maar hij zelf. Wie tracht
naar de techniek van overdag de belangen te behartigen van eene organisatie,
waarin de overheersching onvermijdelijk in sterke mate zich uit, om dan
's avonds tegenovergestelde belangen te propageeren, moet minstens weten
te berusten, indien deze tegenstelling anderen opmerkelijk voorkomt en
vermeldenswaard.
Een aansluitend verband tusschen leer en leven is van niemand te vergen,
maar een klein beetje verband mag toch wel worden verlangd.
Wat in de gedraging van bedoelden heer opvalt, is ook zijne nervositeit
op dit punt. Gevoelt h4 zich zoo onzeker van zijne betrekking, dat hij bij
elke duiding op de tegenstelling tusschen zijn propaganda voor de
Handelsvereeniging en die voor de Revolutie, zich ¡eeds voelt wankelen?
Dat is toch zeer onnoodig, want hij heeft nu toch al wel kunnen ervaren,
dat de Semarangsche Handelsvereenigíng zich te zijner opzichte zeerloyaal
en ruim van inzicht betoont. Zijheeft in hem een bruikbaar secretaris en
vraagt niet naar andere bruikbaarheden. Wij waardeeren dat hoog in deze
organisatie.'
Dit artikel van de heer J.E. Stokvis droeg in het openbaar de motieven
aan, die een eventueel ontslag door de Handelsvereeniging van haar sekretaris
zouden moeten rechtvaardigen. Waarschijnlijk niet geheel toevallig. llenk
Sneevliet had ni. met dezelfde chef te maken als de heer Stokvis. Mr. Van
Hasselt was wâarnemend gedelegeerd kommissaris bij Ðe Locomotief. T)e
hoofdredakteur van dit blad noemde zich toen al sociaal-demokraat. Van
een ander soort natuurlijk dan Sneevliet.
Dit alles was binnen de Handelsvereeniging voorafgegaan door een nieuw
incident over de weerbaarheid. Er was een cirkulaire van 'Indië Weerbaar'
gekomen, die door de sekretaris naar de leden gezonden moest worden.
Sneevliet vroeg opnieuw hem erbuiten te houden. Nu wenste echter lnr. Van
Hasselt: 'dat de secretaris doet wat des secretaris is'. Sneevliet antwoordde,
dat hij de formulering van zijn verplichtingen als sekretaris juist achtte,
doch dat zich de verhouding tussen werkgever en werknemer niet voor alle
gevallen in formules laat regelen. Hij weigerde op grond vanzijn principes
medewerking te verlenen aan 'Indië Weerbaar', ook als men hem daartoe
zou willen dwingen. In een brief, die hij op 2l maart aan het bestuur ríchtte,
sprak Sneevliet de hoop uit 'dat Uw beslissing een zoodanige zal zljn, dat
aan mijn verband met de Handelsvereeniging niet plotseling door deze zaak
een einde komt, doch dat zonder eenige schade voor het werk aan mijn
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terecht staat; als U aan onze voorwaarde voldoet, zullen wij U voorloopig
handhaven.' Volgens Sneevliet :'Dat voorlo oplþ natuurlijk vanwe ge het
genoemde risico.'
In een artikel heeft Sneevliet de gehele ontslagkwestie uit de doeken
gedaan. ó6 Daarin schreef hij: 'Het spreekt vanzelf, dat maar één antwoord
mogetijk was, hetwelk dan ook gegeven werd: "Het geven van een dergelijke
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verzekering wordt door mij als een immoreele daad beschouwd, waartoe ik
nimmer zal komen". Ontslag vragen deed ik niet, wijl naar mijn meening
geenerlei schade werd gedaan aan het belang der Vereeniging (dat bewijst
de stand dier organisatie zelf), noch ook aan de positie van den Sekretaris.'
Per brief(gedateerd 20 aprl l9l7) werd Henk Sneevliet medegedeeld,
dat hij ontslagen was, met toekenning van de kontraktuele drie maanden
salaris en een maand gratifikatie. Zijn getuigschrift maakte melding van 'de
uitnemende wijze'waarop hij zijn werk had gedaan.
De Nieuwe Soerabaia Courant had op 26 aprú medegedeeld, wat
ingewijden reeds enige weken wisten, dat het ontslag aanstaande was.
Fæn dag daarna vernam Sneevliet van de heer Huidekoper dat resident
P.K.W. Kern, van Semarang, tegenover hem er zijnvetbazing over had
uitgesproken, dat de heer Sneevliet nog altijd als sekretaris van de
Handelsvereeniging werd gehandhaafd. Henk Sneevliet maakte van dit feit
melding in het artikel over het ontslag. Resident Kem reageerde er niet opToen publiceerde Sneevlietin Het Vríie lloord van 10juni 1917 een open
brief, gericht aan resident Kem. Hij vroeg hem daarin nadrukkelijk of de
heer Huidekoper de waarheid gesproken had of niet. De resident van
Semarang werd plaatsruimte in Het Vriie Woord aangeboden voor een
antwoord. De open brief eindigde met de woorden: 'Tot de taak van een
gewestelijk bestuurshoofd kan toch niet gerekend worden te behooren, het
ontnemen van de bestaansmogelijkheid aan een zdner particuliere
onderdanen. Dat zou niet anders dan misbruik van functie zijn.' De resident
zweeg. En ... wie zwijgt, stemt toe! Hij had met zijn woorden tegen
Huidekoper - en misschien ook tegen andere bestuursleden - de vorming
van het besluit tot ontslag van de sekretaris beinvloed-
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5. Kandidaat voor de gemeenteraad van Semarang
De publikatie van'Zegepraal', en het daarop gevolgde ontslag bij de Handelsvereeniging, had de populariteit van Henk Sneevliet in oppositioneel
nationalistiese kringen verhoogd. Dit was ook ten goede gekomen aan de
ISDV, ofschoon het ledental beperkt bleef en de oplaag van Het Vriie lloord
maar weinig steeg. Toch was het opmerkelijk, dat van eeî zeeÍ kleine groep
harde werkers naar verhouding zo'n grote invloed uitging.
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Baars, de man die door zijn kennis van het maleis direkt kontakt had
met indonesiese kringen, was er met Semaoen in geslaagd een indonesiese
socialistiese organisatie te stichten, de Sama Rata Hindia Bergerak, die in
67
Op 25 april 1917 verscheen het eerste nummer
Soerabaja 120 leden telde.
van het blad Soearø Merdika (De Vrije Stem), onder redaktie van de ISDV-ers
Semaoen, Notowidjojo en Baars.
Tussen de ISDV en Insulinde was de verhoùding iets verbeterd na een

bijeenkomst van het Comité voor Persvrijheid, dat opnieuw bijeengekomen
was in verband met de arrestatie van Marco Kartodikromo naar aanleiding
van een nieuw persdelikt. In april werd Marco tot een halfjaar gevangenis
veroordeeld. Zoals bekend waren in dit komitee vooraanstaande leiders van
beide organisaties vertegenwoordigd.
Op 22 apri/- besloot de afdeling Semarang van de ISDV samen met de
plaatselijke afdeling van Insulinde de verkiezingsstrijd in te gaaî voor twee
in de gemeenteraad vrijkomende zetels die tot op dat moment door de
Semarangsche Kiesvereeniging en de Vrijzinnige Bond bezet werden. Ook
in voorgaande jaren hadden de ISDV en Insulinde verscheidene keren
samengewerkt voor het veroveren van gemeenteraadszetels, op een
gemeentelijk verkiezingsprogram, dat door beide onderschreven werd.
De verkiezingen zouden op 11 mei plaatsvinden. Sneevliet was kandidaat
voor de ISDV en J.H. de Nijs voor Insulinde. Voor iedere zetel zouden dus
alle stemmen van beide partijen op één kandidaat uitgebracht moeten worden.
Het besluit van de ISDV om met Insulinde de verkiezingen in te gaan,
was aanleiding voor Westerveld om als redakteur van Het Vríie Woord af te
treden (hij bleef echter vast medewerker). Hij trad óók af als lid van de
gemeenteraad. Het eerste werd schriftelijk aan het bestuur medegedeeld en
het tweede kon men inDe Locomotief lezen. Hij was geen principieel
tegenstander van deze samenwerking en was er zelf een paar maal door in de
raad gekomen. Maar hij vond Insulinde politiek zo'n verwarde organisatie,
dat hij het moment gekomen achtte om deze samenwerking op gemeentelijk
gebied te verbreken. Later nam hij voor korte tdd zijn plaats in de redaktie
68
van Het Vrije Woord weer in.
van de Sarekat Islam in Semarang, die vele
steun
Sneevliet kreeg ook de
duizenden leden telde. Maar, zoals bekend, hadden Indonesiërs en andere
Oosterlingen geen stemrecht; degenen die in de raad benoemd werden,
waren meestal ambtenaren of stamden van vooraanstaande.families.
Op de avond voorafgaande aan de verkiezingsdag vond een openbare
vergadering van de beide organisaties plaats. Ook de autoriteiten waren
aanwezig,zoals politiekommissaris C.A. Ruempol, de ambtenaar van de
Politieke Inlichtingen Dienst (PID) in Semarang H.J. Onderwatet, e.a.
Eerst sprak de voorzitter van de semarangse afdeling van Insulinde, Teeuwen;
daarna Henk Sneevliet over de vrijheid van drukpers, over de algemene
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toestand in de kolonie, over de volksbeweging, over het kiesrecht en de
gemeentepolitiek. Sneevliet wekte in het vuur van zijn rede op tot grotere
aktiviteit en aktie en Ruempol mompelde zachtjes tegen Onderwater: 'Nog
even en ik gnjp in'. Doch er'gebeurde niets. Toen Sneevliet uitgesproken was,
werd hij gehuldigd door een afvaardiging van de Sarekat Islam. Semaoen
bood uit naam van de afdeling Semarang de ISDV en Insulinde de politieke
steun van deze organisatie aan.
Na de verkiezingen werden de vrijgekomen zetels echter opnieuw bezet
door de Semarangsche Kiesvereeniging en de Vrijzinnige Bond. De ISDV en
6e
Insulinde verloren met een kleine achterstand op de tegenstanders.
Betangrdk bij verkiezingskampanjes was de propagandamogelijkheid voor
de meer,radikale partijen. Het willekeurige optreden van autoriteiten en
politie maakte het echter dikwijls moeilijk in openbare vergadering bijeen
te komen. Zelfs op ledenvergaderingen werd onder allerlei voorwendsels
opgetreden. Vele vergaderingen werden verboden, waarvan wij er verschillende
vermeldden. Maar in Bandoeng werden, toen daar een nieuwe afdeling van
Insulinde zou worden opgericht, toch wel heel bijzondere eisen gesteld.
Vergunning voor het houden van een vergadering werd slechts verleend op
voorwaarde, dat: 1. er niet gesproken zou worden over de russiese revolutie;
2. Sneevliet niet als spreker zou optreden.
Het optreden van de PID werd steeds opdringeriger. In de maa¡d mei
verzocht de ambtenaar Onderwater aan Sneevliet met hem kennis te mogen
maken. Hij wilde eens praten. Sneevliet antwoordde, dat hd tot pinksteren
volledig bezet was. Onderwater vond dat jammer, want hij had hem juist
nú willen spreken. In Het Vriie Woord van 25 mei schreef Sneevliet, dat hij
in het geheel geen prijs stelde op zo'nbezoek en hij waarschuwde: 'Wii
achten het den plicht van de Nederlandsche sociaal-democrøten om
nadrukkeliik te ageeren tegen deze spionøge-instelling. Er is niets dan
onheil te verwachten van het instituut. Die verschillende ambtenareî moeten
rapporteeren. Elk middel, dat hun inlichtingen brengt, zal welkom zijn.
Kennismaking met personen in de beweging is een dier middelen. Zlj zullen
zeer licht geneigd zijn op zeer losse gronden hun rapporten saam te stellen.
24 zullen vooral in tijden van levendige politieke actie uit niets iets weten
te maken.
Tegen deze, de gezonde ontwikkeling der Indische beweging belemmerende

instelling, moet front gemaakt worden. Het is werkelijk niet vleiend voor het
Ned. Ind. Gouvernement, dat nog in 1916, tijdens een democratisch
ministerschap van koloniën, een speciale politieke spionagedienst geschapen
werd voor binnenlandsche politieke aangelegenheden!' En Sneevliet nodigde
zijn medestrijders in de indiese beweging uit de indringerige politieke
inlichters buiten de deur te houden. Dat waren duidelijke woorden, zowel
voor de PID als voor zijn medestrijders.
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6. Verde jaarvergadering van de ISDV; een kompromis tussen links en rechts
Tijdens de voorbereiding van de jaarvergadering, die met de pinksterdagen zou
plaatsvinden, leek het aanvankelijk tot een breuk te zullen komen tussen de
rechtervleugel en de rest van de ISDV. De afdeling Batavia, waar rechts
overheerste, had een voorstel van R..4. Schotman aangenomen om de ISDV
om te zetten in een indiese afdeling van de nederlandse SDAP. Ook werd er
een motie van S. Koperberg aanvaard, waarin ontijdig verzet in de
indonesiese samenleving verworpen werd en bezwaar gemaakt werd tegen
de propaganda voor een sektariese richting in Het Vrije Woord.
Dat ontijdig verzet sloeg op een rede van Henk Sneevliet, die hij op de
vorige jaarvergadering had gehouden, waarin hij betoogde dat de sociaaldemokraten de taak hadden het revolutionair sentiment bij de indonesiese
bevolking te wekken en waarin hij konstateerde, dat elke revolutionaire
ontwikkeling door ontijdig verzet wordt voorafgegaan. De europese pers
maakte ervan, dat Sneevliet c.s. met het wekken van revolutionair sentiment
bij de onrijpe massa tot ontijdig verzet wilde aansporen, wat rampokpartíjen
enz.tot gevolg zou hebben. De werkelijkheid was dat Sneevliet het feit van
ontijdigverzet had gekonstateerd, niet dat hij het wilde bevorderen. Het
wekken van revolutionair sentiment was bedoeld als opwekking tot
zelfstandig optreden, tot bewustwording, tot organisatie, tot strijd voor
sociale en nationale beiangen.
De rechtervleugel had nog meer pijlen op zijn boog en publiceerde een
politieke verklaring, ondertekend door een tiental leden. De linkssocialistiese propaganda werd afgewezen, 'die werkend op het bloote
instinkt eener poiitiek onrijpe massa een revolutionaire actie wenschte te
voeren'. Zij kwamen in hun verklaring op voor eenheid van alle inheemse
bevolkingsgroepen ter bereiking van de nationale zelfstandigheid, maar
wezen in feite een werkelijke volksaktie daarvoor af.
In Het Vrije Iiloord ontwikkelde zich naar aanleiding daarvan een felle
polemiek, waarin zowei Sneevliet als Baars de rechtse socialisten verweten,
dat zij praktíes nooit medewerking aan de organisatie of de krant hadden
verleend. Wel had bijv. Koperberg met Stokvis het nieuwe weekblad

De Taøk en zat hij met Koch in de redaktie van Koloniøle Studiën.
Schotman had, als voorzitter van het Ned. Indisch Onderwijzers
Genootschap, eraan meegewerkt dat een uitnodiging tot aansluiting bij het
Comité voor Persvrdheid als kennisgeving werd aangenomen. 'Merkwaardig,
het sectarisme van deze menschen', schreef Sneevliet. 'In ethische kringen
voelen zij zich als visschen in het water. Hun sociaal-democratische
gezindheid is daarvoor geen beletsel'.
'En nu muiten de heeren', schreef hij in hetzelfde artikel, doelend op het
voorstel van Schotman, waardoor SDP-ers zouden worden uitgesloten en
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Indonesiërs lid zouden moeten worden van de nederlandse SDAP. Men sprak
bij rechts over de overheersing van de SDP-se richting, terwijl alle leden van
het dagetijks bestuur SDAP-ers waren en ook het merendeel van de linkervleugel. Overigens lagen de grenzen niet zo scherp. Er waren ook leden die
niet links en ook niet rechts waren. In ieder geval gingen de meeste leden van
de gedachte uit, dat de ISDV niet noodzakelijk zoals de socialistiese beweging
in Nederland in SDAP en SDP gescheiden behoefde te zi4n, al waren velen
tevens 1id van één der nederlandse partijen. De problemen in NederlandschIndië waren anders. Misschien kon men trachten daarover gezamenlijk in het
70
reine te komen. En oppositie voeren mocht.
Het belangrijkste was echter de jaarvergadering zelf. Er waren meerdere
voorstellen, waarvan enkele het vermelden waard zijn- De afdeling Semarang
maakte in een motie bezwaar tegen het feit, dat Indonesiërs voor eenzelfde
wetsovertredíng zwaarder gestraft werden dan Europeanen.
De afdeling Soerabaja kwam met een resolutie, die aldus luidde: 'De 4de
A.V. der I.S.D.V. bevestigt het op de oprichtingsvergadering genomen
besluit, dat de vereeniging zich zal mengen in de politieke actie in Indië en
deze za7 trachten te beinvloeden in socialistische richting.
De A.V. is van meening, dat in het algemeen de socialistische agitatie er
de bevolking op moet wijzen, dat het kapitalistisch karakter der vreemde
overheersing de hoofdzaak is van de uitbuiting van dit land en het grootste
struikelblok voor de economische vooruitgang van de bevolking, welke
uitbuiting hetzelfde karakter vertoont, wanneer het kapitaai in nietEuropeesche handen is.
De I.S.D.V. dient op te wekken tot een radicaaldemocratische politiek
in scherpe oppositie tegen de overheerschende kapitalistische machten. De
sociaal-democratie moet trachten het begiip te doen doordringen bij de
bevolking dat alleen eigen actie en eigen strijd - zoowel op economisch als
op politiek ter¡ein - de weg kan banen voor volksontwikkeling. Zij maet
alle hinderpalen, die deze actie belemmeren, zooals beperking van het recht
van vereeniging en vergadering, bevoogding en bespionneering van de
Inlandsche organisaties met behulp van regeeringsadviseurs en politieken
inlichtingendienst, ten krachtigste bestrijden en elke gelegenheid te baat
nemen om het volk tot oppositioneele, politieke beweging te brengen.' Het
HB stelde voor in de eerste alinea achter 'vereeniging' te lezen: 'onafhankelijk
van eenige Europeesche organisatie'.
De afdeling Semarang deed het voorstel om het HB op te dragen een
bijeenkomst uit te schrijven voor verenigingen, die daarvoor in aanmerking
kwamen, zoals Insulinde en de afdelingen van de SI, ter bespreking van
een gezamenlijke aktie tegen de in- en extemeringsbevoegdheid van de
Gouverneur-Generaal, tegen 'Indië Weerbaar' en vóór vrijheid van vereniging
en vergadering, van pers, van kiesrecht voor de bevolking, voor een onderzoek
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van de arbeidstoestanden in de fabrieken, voor organisatie van vakverenigingen
en een aantal andere zaken.
Op dit kongres, dat in het Oost-Java restaurant te Soerabaja werd gehouden
waren de autoriteiten ruim vertegenwoordigd. Twee volle dagen waren ze
aanwezig. Muurling, chef van de PID, en zijn ambtenaar in Soerabaja; de
assistent-resident; de kontroleur; de hoofdkommissaris van politie en een
paar ondergeschikten. De assistent-resident konitigde al direkt aan, dat de
resolutie van Soerabaja in een besloten zithng moest worden behandeld. Het
ging om de laatste vier regels. Gedurende de vergadering onderbrak hij zowel
Sneevliet als Baars, omdat hij meende dat hun uitspraken over de schreef
gingen.

Het zou ons te ver voeren de inhoud van de besprekingen weer te geven.
tot enige punten. Er werd vooral uitvoerig gedebatteerd
over taktiek en inhoud van Het Vriie lüoord. De hierboven genoemde
voorstellen van Semarang kregen een meerderheid. Aan het blad
Soeara Merdikø werd financiële steun toegezegd. De positie van de boeren
die gedwongen hun land moesten verpachten aan suikerfabrieken en de
industrie, werd besproken en vele andere onderwerpen.
De tegenstellingen liepen echter minder hoog op, dan verwacht was. Het
was aan het takties optreden van Henk Sneevliet en voorzitter Reeser te
danken dat het tot een soort kompromis kwam, zonder dat iemand veel van
zijn opvattingen behoefde prijs te geven. Rechts moest echter veel inslikken.
Schotman nam zijn voorstel tot omzetting in indiese afdeling van de SDAP
terug en het HB bracht de eerste alinea van de resolutie van Soerabaja in
stemming, zonder de toevoeging: 'onafhankelijk van eenige Europeesche
organisatie'. Moties van Batavia en Semarang over inhoud en leiding van
Het Vrije lüoord werden ingetrokken, evenals de rest va¡ de resolutie van
Soerabaja (na de eerste alinea). Baars deed dit namens de afdeling Soerabaja,
op voorwaarde dat de resolutie ter beschikking van de programkommissie
zou worden gesteld, evenals de verklaring van de 10 leden van rechts, om
daaruit een korte beginselverklaring te formuleren. Tenslotte werd de
volgende motie in stemming gebracht: 'de A.V. verklaart, dat elk opwekken
tot ontijdig verzet in de Inlandsche samenleving steeds door de I.S.D.V. en
haar voormalnen is verworpen, als strijdig met het belang eener goede sociale
en economische ontwikkeling der Indische samenleving, en dat dus de
beschuldiging tegen pg. Sneevliet als een op niets berustende legende
moet worden beschouwd.' Zij werd bij akklamatie aangenomen. Het
kompromis was nog niet eens zo ongunstig voor de ISDV en haar leiders.
Tekenend was echter de invloed, die de autoriteiten op kongressen van
verenigingen konden uitoefenen. Niet alleen trachtte men de redevoeringen
te censureren, maar ook de wijze van vergaderen en het in stemming brengen
van voorstellen te bepalen.

We beperken ons

Henk Sneevliet in zíjn werkkamer te Semarang

Overleg tn 1917, Baars, Sneevliet en een índonesiese kameraad
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Reeser stelde zich, wegens drukke werkzaamheden, niet meer als voorzitter
beschikbaar. Hij werd opgevolgd door Baars. 71

veel meer uitwerken voor de vereeniging dan ondergeteekende. Wellicht
is dit nadeel weg te nemen.
De vreemde taal kan geleerd worden, maar daarmee is heel wat tijd
gemoeid. Doch dan nog zal de propaganda van den Oosterling veel meer

7.In dienst

uitwerken.

van de VSTP

Na het ontslag van Henk Sneevliet bij de Handelsvereeniging bood het
hoofdbestuur van de VSTP hem een funktie aan in de vakorganisatie. De
voorzitter, de sekretaris, de penningmeester en de redakteur van De
Volharding besloten hun toelagen afte staan en bijeen te voegen en konden
daardoor Sneevliet een maandelijks salaris verzekeren van f 225 ,-. Het
besluit om een europese propagandist aan te stellen, naast de indonesiese
propagandist Semaoen, lag er nog van een vorige jaarvergadering. Sneevliet
aanvaardde het aanbod van het hoofdbestuur en trad op 16 juni 1917 irt
dienst van de VSTP voor drie dagen per week. Later werden het er vier.
ln De Volharding van 5 juli schreefhij een groot artikel naar aanleiding van
de mededelingen van het hoofdbestuur en een artikel van de redaktie van de
krant. Hij zagterug op zijn eigen loopbaan, sprak over het feit dat hij
sociaal-demokraat was en over het ontslag door zijn werkgevers. 'Berani
karena benar, ik kon staan voor mijn beginselen, omdat ik voelde te staan

voor

goede zaak.' En hij kwam nog eens terug op de grote betekenis van
een goed funktionerende organisatie. Laten wij daarvan een kort gedeelte
citeren: 'Blijkens "De Volharding" van 20 juni hebben Hoofdbestuur en
Redactie hooge verwachtingen van mijn indiensttreding bij de Bond. Voorop
zij gesteld, dat naar mijn meening deze verwachtingen gemakkelijk te hoog
kunnen worden opgeschroefd en dat ik mij daarom tot taak reken deze wat
te temperen.
Een vakbond bloeit, ats hij groot en innerlijk sterk is. Hij is innerlijk
sterk, als zijn ruggegraat, dat is dus zijn kern, door en door gezond is; als in
elke afdeeling een flink afdeelingsbestuur werkt, dat veel gevoelt voor de
organisatie, alle werkzaamheden nauwkeurig en ijverig vervult; als zijn leden
trouwe vergaderingbezoekers en contributiebetalers zijn, voortdurend van hun
medeleven met de vereeniging doen blijken.
Of een vakbond bloeit hangt in de eerste plaats van zrlnleden, in de tweede
plaats van zqnkern, in de derde plaats van zijncentrøle leiding, van zijn
een

hoofdbestuur, af...
Vandaar, dat natuurlijk zoomin een ambtenaar-propagandist als een
hoofdbestuur beslissend kan zijn voor de gang van zaken bij de vereeniging.
Hun invloed werkt secundair, komt in de tweede pløats.
Bij de beoordeelirlg van wat ik kan doen voor de VSTP komt nog iets
anders. Het grootste deel der leden, meer dan 415 van de leden, kan door mij
niet direct worden bereikt. De taalkwestie. In dit opzicht kan een Semøoen
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het vertrouwen derleden, zoowel
Europeanen als niet-Europeanen, van zeet gtoof belang. Ik hoop dat
vertrouwen te bezitten. Ik meen ook in Indië duidelijk genoeg te hebben
bewezen met den daad dat ik aan den kant der economisch zwakken' der

Voor

de waarde van

mijn werk

is

;

werknemers, sta.'
Hij stelde aan de leden de offers van de verschillende hoofdbestuurders
ten voorbeeld.InDe Vothørdinghad het hoofdbestuur berekend, dat
maandelijks een bedrag van ongeveer 1500 gulden aan kontributie binnen
moest komen. Ns75% daarvan inderdaad binnenkwam, zou de organisatie
kunnen draaien en er nog een overschot zijn. Er waren echter vele wanbetalers
en de administraties van de afdelingen waren slordig. Daardoor klopte ook de
administratie van het hoofdbestuur niet. sneevliet, zo hadden zij geschreven,
zou trachten het zaakje op poten te zetten. Maar dat was geen eenvoudige
taak, want vele organisaties in Indië kampten met hetzelfde euvel. Sneevliet
I

besloot zijn artikel aldus: 'Daarom is mijn eerste woord tot U, VSTP-ers, in
mdn nieuwe functie: Uw plicht als VSTP-ers doen is hetzelfde als uw lot als
spoor- en trammannen verbeteren. wat ikzelf voor uw vereeniging kan doen,
zal ik gaarne doen. Gij zdt het nu, die * bekrompen heerschers ten spijt - mij
in staat stelt naar mijn overtuiging te leven en te werken ook in deze landen.'
Kort na zijn aanstelling ontstond door het vertrek van J.J.M. de Bont een
vakature in het hoofdbestuur. De sekretaris M.M.S. Brunsveld van Hulten werd
penningmeester en Henk Sneevliet werd tot sekretaris van de vsTP benoemd.
Toen in Nederland de eerste berichten bekend werden, dat Sneevliet
aangesteld zou worden door de VSTP als propagandist, had ziin oude vriend
Nathan Nathans hem nog in bescherming moeten nemen tegen de berichtgeving
in Het Volk. Het dagblad had gemeld, dat het bestuur van de VSTP had
voorgesteld "'den Tribunist" Sneevliet te benoemen tot agent voor de
propãganda op een bezoldiging van f 250,- 's maands'. 'Wat een raar taaltje
voor een arbeidersblad!" schreef Nathans in een ingezonden stuk, waarin
hij de redakti e van Het Volk verzocht de lezers ook te willen mededelen, dat
Sneevliet door de Handelsvereeniging semarang wâs ontslagen wegens het
maken van socialistiese propaganda, en dat de VSTP veel aan Sneevliet te
danken had en van de gelegenheid gretig gebruik maakte om beslag te leggen
op sneevliets uitstekende krachten. verder dat hetgeen hij bij de vSTP
verdiende, ongeveer een derde deel bedroeg van zijn salaris bij de Handelsvereeniging. Het stuk van Nathans werd op 12 meiin Het T/olk geplaatst
zonder kommentaar van de redaktie.
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8. In donker Probolinggo
Henk sneevliet ging nogal eens op reis voor propaganda en verbetering van
de organisatie van de VSTP, de 'Veestapel', zoals voorzitter Harry Dekker
zijn organisatie in een vrolijke bui weleens noemde, wat uiteraard niet sloeg
op het soort mensen dat in de VSTP georganiseerd was. Het gebeurde
dikwijls, dat hij met Semaoen reisde. Zij kondèn elkaar goed aanvullen in
het kontakt met de leden en in de propaganda. Op deze tochten deed hij
ervaringen op, die hem een duidelijke indruk gaven van de vernederingen, die
het gewone volk onder de koloniale verhoudingen moest ondergaan. Over
enkele van deze ervaringen, die zij in Probolinggo op Oost-Java opdeden,
vertelde sneevliet in Het vrije l4)oord. we zullen trachten ze in verkorte

vorm v/eer te geven.
Sneevliet en Semaoen waren op een propagandatocht in dit gebied in de
middag van 16 juli in de stad aangekomen. Per dogkar \ieten z4 zich met hun

Hotel Centraal vervoeren, dat door een van de koetsiers was
aanbevolen. Toen een djongos ieder naar zijn kamer had gebracht en Sneevliet
in een luie stoel wat zat uit te rusten, kwam de hotelhouder naar hem toe en
bagage naar

vroeg: 'Die inlander, die U bij U hebt, wat is dat voor een man? ' Sneevliet
begreep direkt wat hij bedoelde, maar bleef kalm en antwoordde: ,Mijn
kollega, mijnheer.' 'Is het dan een onderwijzer? ', vroeg de man verder.
'Pardon mijnheer, dan zou het mijn kollega niet zíjn', zei Sneevliet. .Het is
hier niet de gewoonte kamers aan een inlander te verhuren.' 'Dan zal ik
evenmin gebruik kunnen maken van Uw gelegenheid', was de reaktie. .Dat
moet U weten, ik kan het met het oog op mijn gasten niet doen,, zei d.e
hotelhouder. 'Er zijn hier goede chinese hotels voor zulke mensen.' sneevliet
werd nu scherper: 'Wat zijn dat voor mensen, die gasten van U? Zij kunnen
wel hun winst uit de inlanders komen zuigen,maar hen als mens behandelen
schijnt niet te gaan.' 'Zo denkt U erover,'n ander heeft weer een andere
mening', antwoordde de hotelhouder.
Tijdens dit gesprek kwam Semaoen binnen en Sneevliet stelde hem op de
hoogte. De beschaafde hotelbaas trok zich terug, en terwijl zij hun bagage
weer oplaadden, zon Semaoen op wraak: boykotten door SI, stakend
personeel. Sneevliet vroeg de djongos nog ofhij als inlander wilde werken bij
een baas, die op zo'n hondsploertige wijze zijn landgenoot als gast afwees.
'Het spreekt vanzelf, schreef Sneevliet in zijn artikel, 'dat de heer Haølenbos
ons niet zou hebben uitgezel, als ik had kunnen antwoorden: dat is Raden,
Mas, zus of zoo, de zoon van Pangeran die en die ...' Semaoen en Sneevliet
vonden onderdak in een ander hotel, waarvan de eigenaar een Indo-europeaan
was en hen gastvrij ontving.
Diezelfde avond om 9 uur zou er een ledenvergadering van de VSTpafdeling plaatsvinden in het huis van een indonesiese intellektueel, die zijn
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voorgalerij beschikbaar had gesteld. Semaoen was naar een bestuursvergadering,
die een paar uur eerder werd gehouden. Sneevliet was óók weggegaan, om
te zien waar hij om 9 uur moest zijn. Er stond een auto voor het huis van de
intellektueei. De gastheer ontving Sneevliet hartelijk en bracht hem naar de
binnengalerij, waar een totok met een rijzweep in de hand op hem af kwam
en zei: 'Ik ben Van R.avenszwaay, assistent-resident, en dit zijn de regent en de
patih-wedana.' Sneevliet maakte kennis met de heren. De assistent-resident
vertelde, dat een bestuurslid een vergunning voor de vergadering van de
afdeling had gevraagd, die voor een ledenvergadering echter niet nodig was.
Maar hij wist niet, dat er een VSTP-afdeling bestond en wilde zich daarover
zekerheid verschaffen en vaststellen ofer inderdaad alleen leden zouden
komen. De assistent-resident had reeds eerder met Sneevliet te maken geñad
en wist, dat deze 'heftig' was. Waarschijnlijk was dit de werkelijke reden van
zijn bezoek aan dit huis, waar twee uur voor de vastgestelde tijd al mensen
op de voorgaler4zaten te wachten.
Sneevliet zei, dat de autoriteiten niets te maken hadden op ledenvergaderingen van een vereniging, die rechtspersoonlijkheid genoot. De heer
Van Ravenszwaay wilde echter alleen maar een politie-agent laten navragen of
allen, die om 9 uur aanwezigwaren, lid waren of niet. Sneevliet antwoordde
dat híj dan zijn bevoegdheid te buiten ging. 'Ja, maar U is zo heftig, als Lr
wat kalm aan wilde spreken, zonder hateiijkheden. De regering gaat in de
goede koers', drong de assistent-resident aan en zei in de diskussie, die zich
daarop ontwikkelde, dat de propaganda van Sneevliet niet werd begrepen
en deze nergens op gebaseerd was. Sneevliet vertelde hem, dat de regering
poogde de adel en de intellektuelen dienstbaar te maken aan de kapitalistiese
belangen. Dat de socialisten tot taak hadden de bevolking op te wekken tot
aktie voor eigen zaak en dat zij een beroep deden op de moedigen onder de
prijaji's en intellektuelen om op te komen voor het volk, de boeren en de
proletariërs. Daarop verklaarde de assistent-resident, dat de gogol (de boer)
het best had. Hij geloofde in de wedergeboorte en wilde het liefst als gogol
terugkeren. 'Niet waar, regent, U toch ook? ' De regent was het met de heer
Van Ravenszwaay eens. De assistent wachtte dus op zijn wedergeboorte om
tani te worden. Intussen spande hij zich gedurende dit leven nog in om de
hoge waardigheid van resident te bereiken.
Van een openbaar debat met Sneevliet wilde de assistent-resident niet
weten. Ook lukte het Sneevliet niet hem en de regent abonnee van De
Volhørding te maken. Slechts op last van de assistent-resident gaf Sneevliet
tenslotte de schriftelijke verklaring, dat allen clie om 9 uur aanwezig zouden
zijn, lid waren van de VSTP. Doch de ambtenaar ging niet weg en vroeg aan
de dichtstbijzittende Javaan op de voorgalerij ofhd lid was. Sneevliet
verzocht hem de vergadering nu niet verder te bemoeilijken. Hij vertrok
met de regent en de patih. Maar het gevolg van het optreden van de
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assistent-resident was, dat sommige bezoekers waren weggeslopen en buiten
gekomen anderen misschien vertelden dat er onraad was.æ

9. Breuk met Insulinde en afscheiding van de rechtervleugel

van de ISDV

Toen Henk sneevliet in april nazljn verhoor door de offìcier van justitie in
verband met de publikatie van zijn artikel'Zegepraal' opstond zei deze
tegen hem: 'Fpn andermaal kunt U niet meer zeggeî, nooit gewaarschuwd
te zijn; waarschuwt Uw partijgenoten, dat zij binnen de perken blijven.'
Sneevliet antwoordde: 'Mijnheer de offìcier, ik ken nu evenmin de grenzen
van Uw perken als toen het verhoor begon.' 'Daar zit juist de moeilijkheid',
vond de officier van justitie. 'En wij waren het met hem eens', schreef
Sneevliet in Het Vrije Iloord,'Natuurlijk daar zit de moeilijkheid en d¿t

maakt de bewuste strafboekartikelen onhoudbaar'.
De officier van justitie zette door. Op 21 mei werd de heer Later, hoofdredakteur van De Indiër, opnieuw verhoord, en op 13 juni Sneevliet door
mr. D.J. Rebel. De volgende dag verzocht mr. M.B. van Meerten de Raad
van Justitie in Semarang rechtsingang te verlenen tegen H.J.F.M. Sneevliet,
met bevel tot inhechtenisneming. Op 30 juni besliste de Raad te
Semarang echter afwijzend op de vordering van de officier van justitie.
Op 4 juli tekende mr. Van Meerten verzet aaî bij het Hooggerechtshof.
Tenslotte verleende het Hof op 23 juli rechtsingang, maar weigerde
inhechtenisneming. Op 9 augustus ontving Henk Sneevliet zijn
dagvaarding.
Sneevliet werkte aan de voorbereiding van zijn verdediging, al beschìkte

hij over weinig tijd. Dolf Baars zou hem helpen met het verzamelen van
gegevens. In een brief van I 1 augustus 1917 schreef deze: 'Aan materiaalvoorziening wordt voortdirrend gewerkt, maar het is een heidensche toer.
Zeg jlj maar voor welke datum je uiterlijk het materiaal noodig hebt, en
schrijf ook nog eens naar de bolle Barend. Je vrijspraak in Semarang staat
natuurlijk vrijwel vast, maar het is de vraag, wat de hooge mieters dan uit
zullen voeren. Daarom moet je verdediging in Semarang goed op pooten
staan, want zoo'n zitting voor het Hof in Batavia schijnt vlug te gaan.'
Het liefst had Baars, dat Sneevliet een schema voor zijn verdediging maakte
- desnoods met een advokaat - zodat hij daaruit kon zien wat er nodig
1^

wâs.

'

Wat Sneevliet in het vooruitzichtvan het proces wel bijzonder trof, was
het bijna volslagen ontbreken van solidariteit bij de leden van de Vereeniging
Insulinde. De zaak van de perswijheid en de onafhankelijkheid van hun land
moesten hun toch wel na aan het hart liggen. Er waren uitzonderingen, maar
in het algemeen bestond er een tendens naar een minder radikale aktiviteit.
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De positie van de Indo-europeanen in de koloniale maatschappij werkte
daaraan mee-Zrlvormden een groep tussen de europese overheersers en
de Indonesiërs. De bovenlaag daafvan streefde naar ambtelijke funkties en
banen van toezichthoudend en leidinggevend personeel in het partikuliere
bedrijfsleven, die dikwijls bezet werden door totoks' Vroeger had een deei
van hen zijn hoop gevestigd op de aktiviteit van Douwes Dekker en de
Indische Partij. Die hoop was vervlogen. Het vooruitzicht van de instelling
van de volksraad, een soort adviserend parlement, had nieuwe verwachtingen
gewekt t.a.v. een beperkte vorm van zelfbestuur. Een groot deel van de
Indo's in Semarang behoorde tot de lagere ambtenaren en arbeiderd' De
invloed van hen op de leiding van Insulinde was gering.
De tendêns ging in I9l7 bij Insulinde in grotere mate dan voorheen naar
een zich los maken van revolutíonaire methoden en eisen' Men moest
aanvaardbaar worden voor verkiezing en benoeming in de Volksraad en
andere instellingen. Ook werd de neiging sterker met de meer rechtse
elementen onder de socialisten samen te werken' Men kon dan stemmen
vangen van stemgerechtigde Europeanen. De samenwerking met de linkse
ISDV had bij de verkiezingen in Soerabaja en Semarang nederlagen gebracht,
die met de rechtse elementen in Batavia echter sukses.
Henk Sneevliet c.s. oefenden dikwijls scherpe kritiek uit op het
inkonsekwente optreden van de Insulindeleiders, op het verschil tussen woord
en daad. op 30 augustus sneed echter het hoofdbestuur van Insulinde het
tafellaken voorgoed door. Het nam een inotie aan, waarin besloten werd, op
grond van een principieel verschil, elke samenwerking tussen Insulinde en de
ISDV te verbreken.
Ruim een week later werd in een telegram aan verschillende dagbladen
bekend gemaakt, dat 14 leden van de afdeiing Batavia zich van de ISDV
hadden afgescheiden en een indiese afdelingvan de nederlandse sDAP hadden
opgericht. De rechtervleugel had zich onder aanvoering van Schotman,
Smalhout e.a. onafhankeliik gemaakt. De voorzitter en de sekretaris van de
afdeling, van wezel en Hulsv¡it, steunden hen echter niet. ook namen zij niet
veel leden mee. Terecht schreef Sneevliet in het lSDV-orgaan, dat de
vereniging aan werkkrachten niets verloor. De nieuwe organisatie kreeg
echteiwel versterking van SDAP-ers en anderen, die zich voorheen niet bij de
ISDV hadden willen aansluiten. Persoonlijk was voor hen van het lidmaatschap
van de indiese afdeling van de sDAP geen nadeel meer te vrezen. Later, in
juni 1919, werd de naam veranderd in ISDP (Indische sociaal Democratische
Þartij). Op 3 november verscheen hun blad Het Indische Zolk. Omstreeks de
jaarwisseling gingen ook enige centrum-mensen van de ISDV naap de nieuwe
trganisatie over (o.a. D.J.A. Westerveld). D.M.G. Koch vond eveneens de
weg daarheen. Na de Tweede wereldoorlog getuigde hij over de aanvoerder
van de afscheiding van l9l7: 'schotmans socialisme was overigens weinig
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gefundeerd en beperkte zich haast geheel tot kennis van leuzen, die hij
hanteerde als een volleerd demagoog.' Hoe weinig diep het socialisme van
Schotman zat, blijkt wel uit het feit, dat hij via verschillende ambtelijke
funkties, als burgemeester van Cheribon en Madioen, in 1933 voorzitter werd
van de Nederlandsch-Indische Plantersbond, een ondernemersorganisatie. ?s

10. Socialistiese propaganda in de Sarekat Islam
De ISDV bleef klein, maar aktief. De betekenis van deze organisatie hing in
belangrijke mate afvan de populariteit van verschillende leidende figuren, en
wel in het bijzonder van die van Henk Sneevliet. In de indonesiese
volksbeweginghad zq zowel vrienden als vijanden. Een aantal Nederlanders
had de ISDV verlaten, maar in verschillende plaatsen waren aktieve
indonesiese elementen toegetreden. In Soerabaja voerden Baars en Hartogh
onder de studerende jongeren die in het pension van de echtgenote van
Tjokroaminoto verbleven, en ook onder hun eigen leerlingen socialistiese
propaganda. Verschillenden van hen traden toe tot de ISDV. Eén van de meest
bekende van deze jongelui was Mas Alimin Prawirodirdjo, die na de Tweede
Wereldoorlog nog enige tijd voorzitter was van de kommunistiese partij
(PKI). Ook Soekarno, de latere president van Indonesië, was in 1917 door
Baars en C. Hartogh - zljnleruar duits
- voor de ISDV gewonnen. Het jaar
daarop keerde Soekarno het socialisme echter weer de rug toe. Ook in
Batavia traden Indonesiërs toe. Maar vooral door Sneevlièt werden velen
gewonnen voor de ideeën van de ISDV. Verschülende aktieve elementen
kwamen via de spoorwegvakbond. De meesten bleven echter sympathisant,
want voor de gewone Indonesiër was het lidmaatschap van de ISDV een
uiterst riskante zaak.
Het waren bijna allemaal leden van de Sarekat Islam. Semaoen was wel de
belangrijkste fìguur. Hd volgde Mohammed Joesoef op als voorzitter van de
Sl-organisatie in Semarang. Deze steeg snel in ledental en aan het einde van
1917 telde zij meer dan 20.000 leden. Organisatories was zij sterker dan de
SI in de rest van het land. De leden waren naar beroep ingedeeld. Er was ook
een vrouwensektie. Bij vele gelegenheden trad de organisatie aktief op.
Semaoen was redakteur van het blad van de Sl-Semarang Sinar Djøwa,vanaf
l9l8 Sinar Hindia. Zoals bekend was hij tevens propagandist en tweede
voorzitter van de VSTP en redakteur van Sí Tetap. Verder was hij lid van het
hoofdbestuur van de ISDV. Hij was een goed organisator en een bekwaam
spreker (in het maleis en javaans). In de Sl-semarang behoorden meer
trSDV-ers tot het leidend kader.
De Sarekat Islam telde over het gehele land vele honderdduizenden leden.
Hoeveel kon niemand zeggen. De schattingen daaruan liepen ver uiteen. Op
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het platteland was zij teruggelopen wegens gebrek aan kader, maar in de
steden had zij een behoorlijke basis. Voor het tweede nationale kongres, dat
van 20 tot 27 oktober I9l7 te Batavia zou plaatsvinden, had de Sl-Semarang
een groot aantal voorstellen ingediend. Zij wilde aktie, geen rekwesten en
stelde voor om overal de Sarekat Islam naar vakgroepen in te deien, zoals
in Semarang" Dat zou de aktie effektiever maken. Zij stelde ook voor
uitbreiding van het onderwijs voor Indonesiërs, meer politieke bewegingsvrijheid en kiesrecht te eisen; aktie te voeren tegen de koeliewerving en vóór
gekozen dessaraden, die het bestuur van de dorpsgemeenten in handen zouden
nemen. Verder wilde Semarang demokratie in de Sarekat Islam zelf en een
beginsel-werkprogram, dat minstens vier maanden vóór het kongres zou
moeten worden toegezonden. Zij was tegen deelname aan de Volksraad, dat
een schijnparlement was. En tenslotte stelde zij voor, deelname van de SI
aan de aktie van 'Indië lVeerbaar' af te wijzen.
Het antwoord van de CSI aan Semarang was: 'Trek Uw voorstellen in of
de relaties met de S.I.-Semarang zullen worden verbroken.' Het bestuur van
de Sl-Semarang riep alle kringhoofden in een vergadering bijeen en dezen
antwoordden met een tegen-ultimatum aan de CSI, nl.: 'De bestuursleden
van de C.S.I. moeten aftreden of wij zullen stappen doen om tot een nieuwe
centraie te komen.' Bij de kopstukken van de CSI bleek ook verbittering te
bestaan tegen Sneevliet en andere leiders van de ISDV. Baars en Hartogh
hadden nog kort geleden Moeis en Tjokroaminoto in een openbaar debat
scherp aangevallen vanwege hun steun aan 'Indið Weerbaar'. Ten opzichte
van Sneevliet was Abdoel Moeis zelfs zovet gegaaî, dat hij van de regering
verlangde dat zij op hem de externering zou toepassen. Eén van de exorbitante
rechten va¡ de Gouverneur-Generaal, die al jaren in Nederland bestreden
werden, ook van niet-progressieve zijde. 76 Henk Sneevliet achtte het
noodzakelijk in het vooruitzicht van het kongres olie op de golven te
gooien. In een groot artikel in Het Vrije [,loord van 20 oktober schreef hd o.a.:
'Gij voormannen, naar wie uitgaat de blijde verwachting op lotsverbetering
van tien, honderdduizenden uitgebuite, verarmde rasgenooten. Meent gij nu
oprecht, dat wij sociaal-democraten van de I.S.D.V. scherp kritisch staan
tegenover Uw uitlatingen en Uw handelingen en die kritiek openlijk
uitspreken, omdat wij door minderwaardige motíeven worden gedreven?
Meent gij nu oprecht, dat wij aldus handelen, omdat wij de belangen van het
Inlandsche volk zouden willen benadeelen, omdat wij leidertje zouden wifen
spelen van Uw beweging, omdat wij persoonlijk vijandig tegenover U zouden
staan, omdat wij de naar vrijheid strevende Javanen zouden willen
dwarsboomen?
Kent gij het wezen van den strijd der socialisten zoo slecht? ZegtU de
ophitsing niets, waaraan de voormannen van het handjevol werkende
socialisten blootstaan, aan welke ophitsing zoowel reactionairen als
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zoogenaamde vooruitstrevenden van ganscher harte meedoen'! Zegt U niets
de vijandschap, die ook de groote dagbladen van de bezittende klasse van

Holland, welke Indid uitbuit al honderden jaren achtereen, tegenover ons aan
den dag leggen? Zegt U niets de vervolging zelf, waaraan die voormannen van
de zijde der machthebbers blootstaan? '
En Sneevliet richtte zich tot de voornaamste leider van de Sarekat Islam:
'Weet gij nog R.M.O.S. Tjokroaminoto, hoe ik'ruim 4 jaar geleden, in
Soerabaja zijnde, pas kort in Indië en van ganscher harte meelevende de
opkomst van de groote volksbeweging, die toen al door U werd geleid, U
opzocht in Uw woning op Plampitan, U duidelijk mijn warme sympathie
voor de S.I. openbaarde en van U gegevens kreeg om de strijdende
arbeidersklasse in Holland in te lichten over de beteekenis der nieuwe
beweging? In dien tijd stonden bijna al onze rasgenooten vijandig tegenover
de S.I., werden in de Europeesche bladen allerlei ophitserijen gepleegd tegen
Uw organisatie en stond het ethísche element zeer gereserveerd, nam het een
afwachtende houding aan, keurde de gewezen sociaaldemokruat Stokvis de
onthouding van rechtspersoonlijkheid aa¡t Uw Bond als één gecentraliseerde
landelijke organisatie goed. Herinnert gij U dat niet meer en zoudt gij nu
werkelijk meenen, dat persoonlijke vijandigheid of vijandigheid tegen de
machtsontwikkeling van de Sarekat Islam ons de dikwijls scherpe kritiek
op de daden der S.I.-leiding in de pen geven?
Ik herinner me, hoe ik eind 1913 of begín l9l4 een meeting bijwoonde,
heer Tjokroaminoto, te Kaliwoengoe (een plaats waar de Suikerindustrie
haar weldaden verbreidt), hoe ik U daar aanhoorde en trachtte te volgen,
hoe ik geloofde in Uw zaak ondanks bijkomstigheden (b.v. een Wien
Neerlandsch Bloed, toen de Regent op de meeting verscheen) die mij
hinderden. Hoe ik in Semarang op een dergelijke openluchtvergadering was
en geloofde in de kracht, die van Uw beweging kan uitgaan, ook al werd in
een openingsrede op zeer onnoodige, overdreven en onware wijze lofen
dank gebracht aan den vreemden heerscher.'
Sneevliet verweet de Sl-leiders, datzij zich lieten beïnvloeden door
regeringsadviseurs en tot op zekere hoogte de boodschap opvolgden van
dr. Rinkes, nl. 'Geen actie, geen agitatte', en daarmede de voornaamste
invloed van de massa verplaatsten naar een handjevol leiders, die konfereerden
op regeringsburo's en op audiëntie gingen bij de grote Heer in Buitenzorg.
Men kwam daardoor van kwaad tot erger. Verwaarlozing van aktie en
agitatie voor verbetering van volksgezondheid; voor demokratische rechten;
tegen woekerovereenkomsten van de europese kultures, die de Javaan van de
voordelen van zijn grondbezit beroofden; tegen strafbepalingen die gericht
waren tegen strijders voor de volksbelangen,enz.En tenslotte aanvaardde
men de aktie voor 'Indië Weerbaar'. Sneevliet had meer kritiek op de
Sl-leiding en hij vroeg haar of zlj zover wilde gaan, dat zij de stem van de
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oppositie, het volksgeweten, zou verstikken en voor de leiders van de
oppositie internering, strafvervolging zou willen uitlokken. Hij besloot zijn
artikel met deze woorden, gericht aan Tjokroaminoto: 'Wilt U nog eens
bezinnen op het karakter der uitbuiting, der koloniale uitbuiting, aller
kapitalistische uitbuiting. Voegt geen nieuwe fouten aan de oude toe.'
En tot de afgevaardigden: 'Gij staat voor een zeer belangrijke beslissing. Uw
Centrale heeft noodeloos door het anti-Semarangsche ultimatum de
verhoudingen verscherpt. Noopt die Centrale tot een terugkomen van de
tegen de militante oppositie uitgesproken bedreigingen. Weest op Uw hoede.
Loopt niet aan den leiband van de officiëele en offìcieuze adviseuren, helpers
van het koloniaal kapitalisme. Noopt Uw Centrale tot actie en agitatie in
strijd met het parool van Dr. Rinkes, tegen de grondhuurordonnantie, voor
betere waterverdeeling, voor leerplicht, tegen weerplicht. Bindt royaal den
strijd tegen kapitalistische iritbuiting aan. Actie, agitatie voor de waarachtige
belangen van het volk.'

dat als de parlementaire aktie niets zou opleveren, de Sarekat Islam de weg
zou gaan van direkte aktie. Op verschillende belangrijke punten werd de SI
echter in meer linkse richting gestuwd. Zij sprak zich uit voor nationale
onaftrankelijkheid, voor politieke organisatie en voor strijd tegen het
ozondige'(buitenlandse) kapitalisme. Tot een veroordeling van
overheersende
het inheemse kapitalisme kwam het kongres niet. Op vele punten had de
linkervleugel van de SI invloed bij het vaststellen van het werþrogram. Doch
er waren ook opvattingen, die door deze niet werden onderschreven.
Dit kongres bracht duidelijk het verschil tussen twee stromingen tot
uitdrukking, de burgerlijk-nationalistiese en de revolutionair-socialistiese. Van
de laatste was de Sl-Semarang de leidende kracht. In de komende tijd zou de
semarangse richting sterk aan invloed toenemen. Het was een sukses voor
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Op het kongres werd de Sl-Semarang gesteund door vele andere
Sl-afdelingen. En Tjokroaminoto c.s. spraken, orn de eenheid te bewaren,
niet meer over een optreden tegen Semarang. Deze afdeling slaagde er niet in
een meerderheid te krijgen tegen 'Indië Weerbaar'. Ook de deelname aan
TT
Maar de overwinning van de voorstanders
de Volksraad werd aanvaard.
kon nauwelijks een meerderheid genoemd worden (28 afdelingen voor, 26
tegen en 20 blanco). Abdoel.Moeis deed bij deze gelegenheid nog de koncessie,

Sneevliet en zijn vrienden.

'

78

Het ontslag van Baars als leraat

Terwijl het kongres van de Sarekat Islam in Batavia bijeen was, werd het
besluit bekend gemaakt, dat ir. A. Baars werd ontslagen uit 's lands dienst,
nl. als leraar aan de Koningin Emmaschool in Soerabaja. Een der motieven
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voor dit ontslag was, dat hij in Het Vrije Woord van 10 maart 1917 een
artikel had geschreven, waarin hrj zicll. scherp keerde tegen het onderwijsbeleid van de regering, die nadrukkelijk de Indonesiërs in een ongunstige
positie plaatste tegenover de Europeanen. Eén van de passages van het
artikel, waartegen bezwaar gemaakt werd, luidde: 'De remmen zijn stevig
op de regeeringsmachine; er wordt voor gezorgd dat de hoeveelheiden de
hoedanigheid van het ontwikkelend onderwijs niet verder gaat dan in het
belang van het kapitalisme noodzakelijk is.' In augustus kreeg Baars van de
Commissie van Toezicht van de school namens de regering de mededeling,
dat wanneer hij opnieuw zo tegen het nederlands gezag'zou propageeren,
zooals geschiedde in zijn artikel "Onderwijs in Indië"', hij uit de dienst zou
worden ontslagen.
Op 12 september sprak Baars in de indonesiese sociëteit 'Panti Harsojo'
te Soerabaja een rede uit, die volgens het besluit 'de strekking had de
aanwezigeî te doordringen van de gedachte, dat de Inlandsche bevolkinggeen
belang heeft bij het behoud van de huidige regeering en dat hij bewoordingen
gebruikte, waarin ligt opgesloten dat hij het bestaand gezagals zoodanig en
in het algemeen kenschetste als verwerpelijk en slecht'. Baars werd ontslagen,
omdat hij zich opnieuw had schuldig gemaakt oaan propaganda tegen het
bestaand gezag'.1e

Achtste hoofdstuk

l.

Het proces tegen Sneevliet in Semarang

Op 20 november 1917 werd tenslotte het proces tegen Henk Sneevliet
voor het Hooggerechtshof van Nederlandsch;Indië geopend. Het artikel
Zegepraal was een reaktie geweest op de Februarirevolutie. Intussen was
de revolutionaire ontwikkeling in Rusland met de Oktoberrevolutie een
nieuwe fase ingegaan. De raden van arbeiders, boeren en soldaten waren
aan de macht gekomen en er was een regering van bolsjewiki en linkssociaalrevolutionairen gevormd onder leiding van Lenin. In Indië had rnen
op grond van de berichtgeving nog geen klaarheid gekregen over de toestand
in Rusland. Baars schreef tn Het Vrije liloord van 25 november: 'De tegenwoordige berichten laten nog niet toe een oordeel uit te spreken over het
resultaat van deze nieuwe poglng om de woorden der revolutie in daden om te
zetten.'
De verdediging van Sneevliet was uitstekend voorbereid. Dolf Baars had,
geholpen door andere partijgenoten, het grootste deel van het materiaal
bijeengebracht. Sneevliet werd beschuldigd van overtreding van de artikelen
63a en 63b, de zgn. haatzaai-artikelen. De misdaden begaan in zijn artikel
Zegepraal werden door de officier van justitie als volgt geformuleerd:
1. 'Het opwekken of bevorderen van gevoelens van vijandschap, haat of
minachting tegen de regeering va¡ Nederland en die van Nederlandsch-

Indië.'

2. 'Het opzetten der bevolking tot het begaan van een misdrijf, nl. het
plegen van een aanslag, die ten doel had de omstooting ofverandering
der regeering van Nederlandsch-Indië, welke opzetting echter geen
gevolgen heeft gehad.'

Het eerste wilde hij aantonen met het slotgedeelte van Sneevliets artikel,
waarin deze de regering beschuldigde van vele daden van willekeur tegenover
de inheemse bevolking. Het tweede door de bewering, dat Sneevliet de
bevolking had opgeruid om onder leiding van een tweede Dipo Negoro
haar lot in eigen handen te nemen.
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Sneevliet had reeds vóór het proces de memorie vanverzet van de
officier van justitie tegen de afwijzende beschikking van de Raad van
Justitie te Semarang en gericht aan het Hooggerechtshofvan NederlandschIndië, in handen kunnen krijgen. Daarin had de officier van justitie over de
persoon en de levensloop van de beklaagde onjuiste mededelingen gedaan.
Sneevliet zou,volgens hem, Oudegeest in 1904 hebben opgevolgd als
voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging.van Spoor- en Tramwegpersoneel. In 1909 zou hij zijn meegegaan met de 'revolutionairanarchistische elementen', die zich van de SDAP afscheidden en de SDP
hadden opgericht. Hij werd voorlopig als voorzitter van de Nederlandsche

Vereeniging gehandhaafd, ondanks het feit dat hij zich uitputte in
persoonlijke aanvallen op Troelstra. Toen Sneevliet echter in de
Nederlandsche Vereeniging de strijd voor de SDP wilde overbrengen, werd
hij als voorzitter n l9l2 of 1913 afgedankt. Mr. Van Meerten bleek ook
heel slecht op de hoogte te zijn van de historie van de socialistiese
arbeidersbeweging, haar opvatttingen en ideeën. Zijn rekwisitoor was uiterst
zwak. Hij maakte voor zijn bewijsvoering inzake opruüng uitvoerig gebruik
van in de pers verschenen verslagen van de debatten op hetjongste kongres
van de ISDV en pikte daaruit overtrokken uitspraken van de rechtssocialistiese tegenstanders van Sneevliet, die voor een deel op datzelfde
kongres reeds door gemeenschappelijke besluiten weerlegd waren. Hij
beschuldigde de beklaagde ervan de grenzen der kritiek overschreden te
hebben en besloot zijn kort rekwisitoor met de woorden: 'Zoo gaathij door,
oproerkraaiend, tweedracht zauend,niet waardeerend het goede, dat door de
regeering wordt verricht.' De officier van justitie zag de aktiviteit van
Sneevliet slechts als een kwestie van een kwaadwillige mentaliteit, niet van
bewogenheid over het lot van een volk, dat door weemde heersers werd
onderdrukt en in ellende verkeerde. De eis luidde: negen maanden
gevangenisstraf.
De verdedigingsrede van Sneevliet, die bij elkaar negen uur duurde, was
een knap stuk werk. Met het rekwisitoor van de officier van justitie had
hij weinig moeite. Evenmin met de weergave van zijn loopbaan en
mentaliteit zoals die in de memorie vanverzet was opgetekend. Hij kon
weinig bewondering opbrengen voor de werkmethode van mr. Van Meerten,
die steunde op inlichtingen, welke hij 'indirect'van één van Sneevliets

partijgenoten had verkregen. Sneevliet vertelde het gerechtshofhoe zijn
levenwerkeliik was verlopen. Van zijn aankomst in Indië. Hoe hij was
begroet door de europese pers, die hem in de daarop volgende jaren op de
meest scha¡dalige en leugenachtige wijze had aangevallen.
Sneevliet besprak de faktoren, die zijn optreden in Indië hadden
bepaald. Zijn socialistiese overtuiging en de wantoestanden in dit land.
Hij had de tropen-blanda leren kennen. Europeanen, verworden tot
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opgeblazen parvenutypen, voor wie de bruine inwoner van de archipel
nauwelijks tot de mensen behoorde. Het belangrijkste van de rede van
Sneevliet was de uitgebreide en gedokumenteerde\beschrijving van de
armoede en rechteloosheid, waarin de inheemse bevolking verkeerde. Het

meten met verschillende maten voor Europeanen en Indonesiërs, op het
gebied van recht, van eigendom, van bestuur, van sociale voorzieningen, van
lonen, van politieke organisatie, van verenigingsrecht, van pers- en meningswijheid, van onderwijs, van kultuur en op vele andere gebieden. De weinige
Indonesiërs die het geluk hadden het in vergelijking met de dessaschool
tamelijk behoorlijke onderwijs van de hollands-indiese school te volgen,
konden alléén via een weemde taal -het nederlands toegang krijgen tot
de knltuur. In de zevende klas van deze school werden vande27 wekelijkse
lesuren I{lhbesteed aan de nederlandse taal en314 uur aan de inheemse.
Het analfabetisme was groot. Op Java werden op elke 1000 zielen slechts
15 volwassen mannen aangetroffen die de kunst van het lezen en schrijven
machtig waren. In Batavia, Krawang en Tangerang, de streken die het langst
de 'zegeningen' van het nederlands bestuur genoten, waren distrikten waar
het cijfer daalde tot I of 2 per duizend.
Hoe leefde de Javaan? Vooral in de steden, waar hij het eerst met de
erüopese beschaving in aanraking kwam, was de toestand erbarmelijk.
Krotten in modderkampongs, Karig loon. Geen sociale wetgeving. Sneevliet
zei: 'Wie hier werkt en leeft, zietwat de koloniale uitbuiting beteekent,
haar gevolgen waameemt, kan constateeren, hoe zq de vreedzanre rust en
de harmonie vemielt van de dessa, hoe zij daar haar handlangers kweekt,
die ten behoeve van de kapitalistische exploitanten hun eigen ra$genooten
eerst de grond aftrandig maken, hen daarna als arbeidskracht uitleveren.
(. . .) hoe zij ten behoeve van nieuwe affaires in verre, minder bevolkte
strekei de ergerlijkste praktijken toepast voor het werven van koelies,
in alle deugd de slavenhalerspraktijken doen herleven, hoe zij de bevolking
eigen cultuur ontneemt en daaryoor de opvoeding brengt van de bioscopen,
de Schund van de Duitsche en Oostenrijksche kramerijen, de goedkope
katoentjes van de Hollandsche en Engelsche fabrieken . . .'
Over de betekenis van de parlementaire lichamen vooi de inheemse
bevolking zei Sneevliet, dat de lokale raden, die toen nog uitsluitend door
Europeanen werden gekozen, in financieel en wetgevend opzicht machteloos
\ryaren, als het ging om de behartiging van de volksbelangen. De gewestelijke
raden, die benoemd werden door de regering, waren een verzamelplaats van
administrateurs, planters en andere kapitaalvertegenwoordigers en
vertrouwensma¡lnen. De Volksraad tenslotte werd gedeeltelijk benoemd door
de regering, gedeeltelijk lekozen' door de beide eerstgenoemde lichamen.
Bovendien was het een instelling met slechts adviserende bevoegdheid.
Sneevliet sprak over de betekenis van de revolutie, de staat, de oorlog,
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het imperialisme en de positie van de koloniale volken. Hij vçrklaarde,
dat de sociaal-demokratie in Indiö haar hoop op de toekomst ontleende aan
het feit, dat door de toenemende knechting van de proletariërs en de
boeren deze massa eindelijk in verzet zou komen. In het begin spontaan,
onberedeneerd, daama tot verzet in georganiseerde vorm: 'Ik heb U reeds
talrijke uitlatingen aangehaald ten bewijze van het feit, dat het
onberedeneerde verzet hier herhaaldelijk oplaaide. Maar daarnaast heeft zich
een begin gevormd van organisatie, het eenige, dat uitkomst kan brengen
voor de vertrapte massa.' En Sneevliet wees erop, dat op een helder ogenblik
zelfs sommige vertegenwoordigers van kapitaalbelangen dit erkennen. Zo
schreef b.v. de korrespondent van De Javabode n.a.v. een staking op
Soengei-Krio, dat er op de Oostkust (van Sumatra) alleen dan een gezonder
en billijker verhouding tussen werkgevers en werknemers kon ontstaan, als de
laatste groep, en met name de kontraktarbeiders, zich tot een machtige
bond zou verenigen.
Sneevliet vervolgde: 'Het is dit georganiseerd verzet, dat wij willen
bevorderen; de vakactie, niet als actie van een kleine groep overheerschers,
die hun voorrechten wflen behouden en vermeerderen. Zooals de Suikerbond,
Tabakkersbond, Leeraarsvereeniging, N.I.O.G. (organisatie van europese
onderwijzers, M.P.),Ingenteursvereeniging, gedeeltelijk ook Boedi Oetomo.
Maar de vakactie van de groote massa, waarvan het levenspeil beneden een
menschelijk minimum is neergedrukt. Wij weten wel, dat het kapitaal juist
in zijn tropische exploitatiegebieden, in zijn laatste schuilhoek, waaruit het
reusachtige winsten hoopt te putten, noodig voor de bevestiging zijner
heerschappij, met groote felheid zich zal verzetten tegen het opwekken van
de geest, die het in het kapitalistische Westen zôízeer bedreigt, dat het
soms meende voor zijn ondergang te staan. Ik weet wel, dat men zich zal
beroepen op de onwetendheid van de massa, die uitbarstingen van volkswoede
zal kunnen veroorzaken en dat daardoor het leven der overheerschers in
gevaar zov kunnen komen. Maar dergelijke argumenten, uitingen van door
kwaad verontrust gemoed, ontslaan ons niet van onzen socialistischen plicht.
Wij wekken den haat en de woede niet op, dat doet het kapitaal met zijn
uitbuiting. Wij trachten alleen het veÍzet te richten naar een doel, wij
trachten het juist afte houden van wilde onberedeneerde vernieling en
verwoesting. Wij trachten het om te vormen tot bewusten strijd, die weet,
waarom het gaat.'
Sneevliet sprak ook over de indonesiese volksbeweging en de
belemmeringen, die zij ontmoette. Reeds eerder had hij gezegd, dat z-r1n
internationalisme o.a. betekende, dat hij zo spoedig mogelijk de wijheid,
de zelfstandigheid van de onderworpen bevolking wilde en die naar krachten
zou bevorderen. Maar zeitl.j'j:'Ik weet dat de nationale zelfstandigheid van
dit volk slechts de vrucht kan zijn van de organisatie, de hechte organisatie
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van de twee groote groepen, die hier gewicht in de schaal leggen: de boeren
met hun grondbezit en de gevormde klasse van proletariërs, en ik weet ook,
dat die organisatie slechts kan ontstaan door de economische belangen dier
groepen nadrukkelijk en eenzijdig naar voren te brengen. Dat de nationnle
wiiheíd slechts werkelijkheid zal worden door de Høsseorgønisøtie dier
twee groote groepen.'
Het gerechtshof toonde hij aan de hand van de feiten, dat z.r1n
beschuldigingen in het Éatste deel van zijn arttkel Zegeprøal juist waren. En
over de aanslag onder leiding van een tweede Dipo Negoroæ woeg hij de
officier van justitie: 'Waar z4n mijn "voorloopige maatregelen?" Heb ik soms
in het geheim wapens bijeengebracht, vrijscharen gevormd, de leden van
Insulinde of de I.S.D.V. afgeëxerceerd? Waar is mijn samenspanning, waar zijn
mijn "voorstellen" ten aarLzien eener "bepaalde ondememing" waarvan het
doel de "omverwerping der regeering is"? (. . .) Heb ik mij afgezonderd in het
gebergte, gebeden en gevast, om daardoor in een reuk van heiligheid te komen
naar het voorbeeld van den door mij genoemden dapperen Dipo Negoro?
Het is immers zoo dwaas, dat geen serieus mensch zich daarmee lang kan
bezighouden. Geen voorstel, geen besluit, geen samenzwering, geen afgerond
plan.'
De verdedigingsrede van Sneevliet was een urenlange aanklacht tegen de
onderdrukking, rechteloosheid en ellende in de nederlandse kolonie. Hij
legde zijn potitieke positie vast met de volgende woorden: 'Ik ben mij pas in
mijn Indische jaren volkomen bewust geworden, dat ik de opvattingen ben
toegedaan van Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz Mehring e.a. in
Duitsctrland, Iænin, Trotsky e.a. in Rusland, Gorter, Van Ravesteyn,
Wijnkoop e.a. in Holland,enz.Ik brak toen definitief met de S.D.A.P.
Hoewel mijn lidmaatschap voor de S.D.P. in Holland, zoolang ik buiten
Holland blijf, zeer weinig waarde heeft, ben ik ten tweeden male tot die
partij toegetreden en hoop alsnog te kunnen goedmaken, wat ik in inner$ke
onzekerheid en kortzichtigheid aan haar misdeed.'
Het Hooggerechtstrof verklaarde, dat wettig en overtuigend bewezen was,
wat Henk Sneevliet bij dagvaarding was ten laste gelegd. Maar het was niet
strafbaar en het hofontsloeg hem daarom van alle rechtsvervolging. Het
proces duurde vier dagen: 20,21,22 en23 november 1917.
D.M.G. Koch verklaarde later over de verdedigingsrede: 'De officier van
justitie, die in zijn memorie van verzet en in zijn requisitoir dwaze en domme
dingen geschreven en gezegd had, sloeg een reddeloos {ìguur onder Sneevliet's
vlijmscherpe critiek. lpest men het verslag nog eens door, dan wordt men
getroffen zoowel door de hoeveelheid materiaal die erin verwerkt is, als door
Sneevliet's meesterschap in de discussie, zijn buitengewone slagvaardigheid,
terwijl hij geheel de conceptie op hoog niveau wist te houden. Het was een stuk
propaganda zooals zelden geleverd is. Deze verdediging was overrompelend.'8l
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Het verslag van het proces verscheen in januari 1918 in boekvorm: llel
proces Sneevlief, door A. Baars en H. Sneevliet. Het. boek omvat 368 pp.,
v¡aarvan er bijna 300 gevuld zijn met de verdediging van Sneevliet.

2.

De propaganda van het Sneevliet-proces

Henk Sneevliet had gedurende en na afloop van ziln proces vele bewijzen
van sympathie ontvangen. Henriëtte Roland Holst schreef vanuit Laren op
22 december - uiteraard met de nodige vertraging: 'Wat trof dat prachtig,
beste Henk, dat je brief van 12 September met de memorie van verzet van
den officier mij juist bereikte, eer wij, den l8den (oktober M.P.) onze
protestvergadering hielden in Amsterdam over "het ontslag van Baars en de
vervolging van Sneevliet". Nu had ik door jou uitstekend materiaal.' Over
zi4n onzeker bestaan, na het ontslag bij de Handelsvereeniging Semarang
schreef zij : 'Maar hoe dat alles zal gaan, dat moeten we maar rustig aan de
toekomst en aan den jongen god der revolutionairen overlaten. Misschien
komt alles wel veel beter terecht dan 't nu schijnt. Het voomaamste is, dat
jeje in deze heele zaakpatenthebt gehouden. Waar in de laatste 3/ziaar zoo
veel van hen, waar we op bouwden als op rotsen, ons in de steek hebben
gelaten, is het prettig als je vertrouwen ook eens niet wordt beschaamd. Jij
rffas, met Trotzky, een dergenen, waar ik, tegen velen mijner politieke en ook
persoonlijke vrienden, vast op bouwde. En naar blijkt terecht . . .'
Nog vóór de uitslag van het proces bekend was, kwam vanuit de
gevangenis te Welteweden een brief van Marco Kartodikromo, waarin hij
zei,dat wat Sneevliet deed eigenldk gedaan had moeten worden door een
indonesiese leider ofjournalist. Hij zou gaarne de strafwillen ondergaan,
die Sneevliet misschien moest uitzitten en schreef verder: 'Ik begroet Uwe
daad als een bewijs, dat U met hart en ziel ons volk wil opheffen.' Toen de
uitspraak bekend was, zonden de bemanningsleden van een marinesctrip
in de haven van Tandjong Priok een telegram, dat luidde: 'Zegepraal en
sterkte. Matrozen torpedojager.'
Direkt na het einde van het proces besloot het hoofdbestuur van de
ISDV in een aantal plaatsen vergaderingen te houden over 'Het Proces
Sneevliet'. Deze vergaderingen trokken een groot aantal bezoekers, vooral
Indonesiërs. In Soerabaja spraken Sneevtiet en Semaoen in het Marinegebouw,
In Malang - waar toen nog geen lSDV-afdeling was - spraken Baars en
Coster voor 800 bezoekers: 30 Europeanen, T0 Chinezen en voor de rest
Indonesiërs. Baars schreef aan Sneevliet: 'Nog zie ik voor me die uitgerekte
halzen en de groote oogen, die me de woorden uit de mond keken.' De
voorzitter van de malangse Sarekat Islam had de vergadering georganiseerd.
'Als hij er een volgende keer voldoende tijd voor kreeg, zou hij wel 5000 of 6000
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man bijeen hebben. Maar dan moest ik Javaansch spreken; straks begin ik
jaar gaat het er van langs. (. . .)
'üi¡eer met Javaansch en binnen een half
Barend heeft beloofd Maleisch te leeren en Van Wezel ook.' In Batavia sprak
Baars voor een ovenvegend europees publiek, geihterrumpeerd door de altijd
aanwezige politieautoriteiten. Twintig Indonesiërs gaven zich op als lid voor
de verzwakte lSDV-afdeling Batavia. 'Moigen nog naar de matrozen in Priok.
Er liggen 3 schuiten',tondigde Baa¡s aan. In Bandoeng was een vergadering
van25O Indonesiëis, die bijna allemaal nederlands spraken, en ongeveer 20
Europeanen. In Serang sprak J.C. Stam voor een drukbezette vergadering. En

in Semarang Baars. Hier waren moeilijkheden in verband met een
vergunning.82
Er was weliswaar een grote sympathie voor Henk Sneevliet, maar nog
altijd traden slechts weinigen tot de socialistiese organisatie toe. Eén van
hen was Raden Darsono.s3 Hij was aan de landbouwschool afgestudeerd
en had zichin Semarang gevestigd, waar hij familie had. Daar ging hij werken
aan het blad Sinar Djøwø van de Sl-Semarang, en werd bevriend met Semaoen.
Darsono woonde de gehele rechtszaak tegen Sneevliet bij. Onder de indruk
daarvan sloot hij zich aan bij de ISDV.
Over het proces schreef Henk Sneevliet in Het Vriie Woord van 10
december, dat de officier van justitie zich het magerst toonde, toen hij op een
moment dalhij zichzelf bijna niet meer meester was, uitriep: 'Hoe de
beslissing van den rechter ook zal luiden, gij zult mij steeds op Uw weg
vinden, ik zal U steeds weer vervolgen, zoo ik daarvoor de termen vind.'
En Sneevliet antwoordde in zijn artikel: 'Edelachtbarc gaat Uw gang, gij

loopt kans lvegens Uw verdiensten eerelid te worden van de ISDV.'
Maar het was niet alleen het proces Sneevliet, dat propagandisties ten
gurste van de politiek van de ISDV werkte. De betekenis van de russiese
revolutie begon ook in Indië door te dringen. Baars schreef in hetzelfde
nummer van Het Vriie lloord: 'De hoop, die wij haast niet durfden koesteren,
de verwachting, die wij bijna niet durfden uitspreken - zoo stout leek zij
ons hier in dit land, waar het kapitaal nog zoo oneindig krachtig heerscht
en waar ons kleine groepje pas tracht het eerste begin te vormen van de
organisatie, die het kapitaal zalgaan bestrijden - dit alles is diepe,
weugdevolle zekerheid geworden. Het proletariaat heerscht thans in Rusland,
voorlopig. Maar elke nieuwe dag van rust, van proletarische orde, maakt zijn
maatschappij vaster . . .'
Er was echter ook in Nederlandsch-Indië meer beweging gekomen. Voor
een deel onder invloed van de oorlogsverhoudingen, de duurte en de toenemende verarming. In Semarang nam de aktiviteit van de Sarekat Islam toe.
Op 23 december l9I7 demonstreerde een mensenmassa van ongeveer
10.000 Indonesiërs e.a. voor de onteigening van de partikuliere landerijen.sa
Ook hiervoor was weer met moeite vergunning gekregen. Borden met
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opschriften werden door de politie in beslag genomen, toen de mensen zich
kampongsgewijs naar het terrein van de demonstratie begaven. Een stoet
van 5000 Sl-leden maakte zichlafer los van de mensenmassa en trok naar
een ander terrein voor een 'huishoudelijke'vergadering. Op hun hoeden
droegen zij de letters S.L Over deze vergadering schreef Sneevliet inflef
Vrije \loord van 30 december: 'In haar ledenvergadering van 5000 heeft de
Semarangsche S.I. de noodzakelijkheid besproken van het slaken der
boeien, die de Indische beweging knellen; van de afschaffing der haatzaaiartikelen uit het strafwetboek in de eerste plaats, der interneeringsartikelen uit het R.R., van de voorschriften uit het politiereglement, die de
beweging bemoeilijken. Zelfs haar ledenvergadering werd door politie
bijgewoond. Toen schrijver dezes bij den ingang (ironiesM.P.) aan den
assistent-resident vroeg: 'oKomt daar ook politie, dan is het dus een openbare
koempoelan en kan ik er ook heen", wist de bij hem staande offìcier van
justitie, Van Meerten, te verzekeren: "Als ik de aanwezigheid van politie op
dre ledenvergadering gewenscht acht, komt die er".'
Er waren vele sprekers, o.a. van de ISDV. Ook Henk Sneevliet sprak,
in het maleis. Hij deed uitkomen, dat de strijd voor de kromo en tegen het
kapitalisme alleen doeltreffend kon zijn als er een massa-organisatie achter
stond. Zo'n massa-organisatie was de Sarekat Islam. De ISDV wilde gaarne
bondgenoot zijn. De CSI voerde alleen strijd tegen het buitenlandse
kapitalisme. Voor de ISDV was echter elk kapitalisme 'zondig'. Om de strijd
tegen het kapitalisme te kunnen voeren, was politieke bewegingsvrijheid
noodzakelijk. Daarvoor moesten allen zich met kracht inzetten.

3. Matrozen en soldaten en de ISDV

In marinekringen

-

d.w.z. onder de gewone matrozen - had de ISDV in
Minder Marine Personeel, die
op de vloot duizenden leden telde, was onder het gewone marinepersoneel
in de archipel zeer gezien. In Indie was de bond radikaler gekleurd dan
in Nederland. De voornaamste leidende kracht was de sekretaris van de
hoofdafdeling Soerabaja, J.A. Brandsteder. Hij was tevens beheerder van
het bondsgebouw - het zgn. Marinegebouw in Soerabaja. Brandste{er was
een uitstekend organisator, en aktieflid van de ISDV.
Door de tropen-blanda werden de matrozen niet aangekeken. Dat dreef
hen onder de omstandigheden van l9l7 -1918 naar links. Op de protestvergadering tegen de duurte op 19 juli van de ISDV en de Sama Rata in het
Marinegebouw waren een paar honderd matrozen aanwezig. Henk Sneevliet
hield een redevoering. Op 11 december sprak Henk Sneevliet wéér in het
Marinegebouw, waar hij trouwens twee dagen tevoren nog gesproken had
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ernge aanhang gekregen. De Bond van
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over'Het Proces Sneevliet'. Nú was het echter een kursusvergadering,
uitsluitend voor matrozen. Hij was daartoe uitgenodigd door de Bond van
Minder Marine Personeel. Er waren meer dan 200 matrozen aanwezig.
Sneevliet besprak de betekenis en de waarde van het werk Opstøndelingen
van Henriëtte Rolanä Holst en droeg er gedeelten uit voor. Bovendien
vertelde hij over zijn ervaringen als vakbondsleider in Nederland.
Anderhalf uur hadden 27 mafiozen van hun fort moeten lopen om
Sneevliet te horen spreken.

lnHet Vriie lloordhad Brandsteder op 10 januari 1918 de aandacht
gevestigd op de strafgevangenis voor soldaten en matrozen te Tjimahi,
waar middeleeuwse straffen werden toegepast, zoals kromsluiten met een
ketting aan arnen en benen; provoost aan de kogel, weken soms maanden
met een 30 ponds çzeren kogel aan een been;op water en rijst; maar vooral
de rietslagen, waarbij door twee man met de rotan, met volle kracht op het
blote lichaam van de veroordeelde werd geslagen. Er was ook zo'n strafkamp
in Ngawi. Brandsteder vroeg de soldaten en matrozen een aktie tegen deze
middeleeuwse instelling te bevorderen door inlichtingen te verstrekken aan
het Marinegebouw in Soerabaja. Hij drong erop aan te weigeren medewerking
te geven bij de toepassing van lijfstraffen. Dit bezorgde hem een proces
wegens aansporing' tot dienstweigering.
Op 29 januari 1918 sprak Sneevliet opnieuw in het Marinegebouw, wéér
op uitnodiging van de Bond van Minder Marine Personeel. Het publiek bestond
nu uit 150 matrozen en evenveel soldaten. Verder een vijftigtal burgers. Zijn
onderwerp was De tøak vøn de ørbeidersbeweging in het imperinlistische
tijdperk. Hij besprak o.a. ook de revolutionaire ontwikkeling in Europa en
stelde de daden van de russiese matrozen en soldaten ten voorbeeld.ss
Spoedig daarna werd er in Soerabaja een komitee gevormd tot
oprichting van een soldatenbond. Op 10 maart kon Sneevliet n Het Vriie
Woord rnelden, dat er al afdelingen bestonden in Batavia, Malang en
Soerabaja en dat ook in andere plaatsen de vorming van afdelingen werd
voorbereid. Er zou een krant komen zowel voor matrozen als voor soldaten.
Tot de socialisten sprak hij: 'Trekt hen, als strijders en kameraden, toont
hen aan, dat alleen organisatie hen oprichten kan uit den modder, waarin
de Indische samenleving hen heeft gesloten. (. . .) Want ontzaggehjk zwaat
wordt hun strijd, vrienden. Autoriteiten staan klaar. Willen onderdrukken.
Richten zich op de wegruiming der grieven niet, doch tegen de jonge
opkomende organisatie. Verbieden vergaderingen. Verplaatsen de voormannen; provoost, cachot, Ngawi, de ketting en kogel, de rotan dreigen.
In Soerabaja is het Marinegebouw in de Hofmanstraat verboden, verboden
alle bijeenkomsten met den kloeken initiatiefnemer Brandsteder, met den
opruier Sneevliet enanderen, die de organisatie willen steunen . . .' En tot
de mannen van het leger richtte hij deze woorden: 'Yerzuimt de propaganda
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ook onder de Inlandsche militairen niet. Want alleen door het samenbrengen
der rassen in de kazerne kunt gij de macht kweeken, die in staat is het hoofd
te bieden aan den fellen tegenstand, die gij zult ondervinden. Klein is de
kracht der vijanden, zoo gij tot eenheid kunt komen, gij soldaten en
matrozen. Mannen, staat pal. Links richten!'

4.

Sneevliet geestdriftig in Semarang ontvangen

Het Hooggerechtshof te Batavia, waarbij de semarangse officier van justitie
in hoger beroep was gegaan, had zijn uitspraak bekend gemaakt. Op 3 april
1918 werd Henk Sneevliet er in Cheribon telefonies van op de hoogte gesteld.
Het Hooggerechtshof te Batavia verklaarde het appèl van het openbaar
ministerie niet ontvankelijk. Hetgeen neerkwam op het handhaven van de
uitspraak van het hof te Semarang, waarin men een bedekte vrtjsprøøk zag.
Na het bekend worden hiervan ontving Sneevliet felicitaties van vele kanten.
Enige militairen plaatsten zelfs als uiting van syrnpathie een advertentie in
het Bataviaasch Nieuwsblad

.

Toen Henk Sneevliet op 5 april op het station te Semarang aankwam,
wachtte een menigte van vele duizenden. De Sinar Diawa had twee dagen
tevoren aan de leden van de Sarekat Islam in Semarang per bulletin de uitspraak bekend gemaakt. Een delegatie van de Sl-Semarang was Sneevliet
tegemoet gekomen en bood hem's middags in de trein te Kaliwoengoe
gelukwensen aan. Toen de trein Semarang binnenreed, steeg uit de menigte
een enorm gejuich op. Familie, wienden, Sl-leden, duizenden uit de
kampongs en soldaten kwamen Sneevliet afhalen. Hijzelf schreef daarover:
'Het was grootsch en overdonderend. Deze ontvangst werd een diepe emotie.
Nauwelijks werd ons de tijd gelaten om vrouw en kind, die zich onder de
menigte bevonden, te begroeten, voort ging het toen tusschen soldaten en
Javanen, uit wier menigte syrnpathie'opsloeg die begeesterde en ontroerde.
Er was zoo goed als geen politie en dus ging alles best.' De politie had deze
massale begroeting namelijk niet verwacht.
Aan het hoofd van een stoet trok Henk Sneevliet door de stad. Het verkeer werd er lange tijd door versperd. Op de Doewet verzocht politiekommissaris Wilten op welwillende wijze aan Sneevliet de demonstratie te
ontbinden. Dat deed Sneevliet. Hij klom in een lantaarnpaal en hield van
daaruit een korte toespraak in het maleís, die hij besloot met de woorden:
'Hidoeplah Sarekat Islam, hidoeplah Sama Rata, hidoeplah Soeara Merdika'
(hidoeplah : leve).
De demonstratie ging ordelijk uiteen. 'Met een kleine club partijgenooten,
soldaten en S.I.-bestuurders bleven wij in huis nog een poos bijeen. Die
Vrijdagavond, 5 April, zal ons nog lang heugen', schreef Sneevliet in het

Vele europese bladen begonnen onmiddellijk na afloop van dit proces
een felle kampagne tegen Sneevliet. Wij willen niet alle onzin opsommen,
die velejournalisten uit de pen vloeide. Slechts dit: verschillende bladen
spraken er schande van dat de resident van Semarang, die van een belang'
rijke konferentie ten¡gkeerde, met zijn auto in de menigte bleef steken en
moest wachten tot de stoet voorbijgetrokken was. 'Wat een ramp, dat alléén
al is de sociale revolutie!!', was de reaktie vanüet Vriie lloord.86
De volgende dag keerde Semaoen van een reis terug.ih Semarang. Ook
hem wachtte eet demonstratieve ontvangst van duizenden Javanen. Nu had
de politie echter maatregelen genomen. Zij verbood het houden van een
optocht en begon op te treden. De menigte verwijderde zich niet. De politie
dreef de mensen uiteen en loste schoten in de lucht. Volgens De Locomotief
gaf de hoofdkommissaris een Javaan eigenhandig een afstraffing.
Sneevliet woeg de assistent-resident vergunning tot het houden van een
vergadering om zich te verweren tegen de hetze-kampanje, die door de
pers tegen hem werd gevoerd na de uitspraak in Batavia. De assistent'resident
was bereid een vergunning te verlenen, als het 'volk'(het kampongvolk,M.P.)
niet zou worden toegelaten. Sneevliet aanvaardde die voorwaarde niet. Bij
deze gelegenheid sprak de hoofdkommissaris, die bij de bespreking aarLweTig
was, over 'het vee' dat wijdag 5 en zaterdag 6 april bij het station Pontjol

Sneevliet en Semâoen opwachtte.sT

5. Muurling, de chef van de PID, op bezoek bij Sneevliet
De indiese regering zond kapitein W. Muurling naar Semarang voor een onderzoek naar de aktiviteit van Henk Sneevliet. Op 18 april kwam hij bij Sneevliet zelf aan en had met hem een gesprek, dat twee uur duurde. Hij zei,
dat hij kwam in verband met de mogelijkheid Yan een externering, waarop
algemeen werd aangedrongen. Behalve uit Sneevliets eigen beweging,zeihq,
rr¡varen er geen stemmen opgegaan, die zieh ertegen verzetten. (Hij bedoelde
onder de Europeanen). Zelfs bij de afgescheiden socialisten scheen men geen
bezwaar te hebben. In Semarang v/as er onder de autoriteiten slechts één, die
Sneevliet niet als een gevaÍr beschouwde.æ
Volgens Muurling werd de stichting van de Soldatenbond met een geheim
bestuur aan de invloed van Sneevliet toegeschreven. Sneevliet antwoordde
daarop, dat het hoofdbestuur geheim was, omdat militaire autoriteiten alle
þden van het afdelingsbestuur in Malang hadden overgeplaatst naar elders
en van het nieuwe bestuur ook alweer enige leden. De Soldatenbond was

verder opgericht op initiatief van de Matrozenbond. De aktie van de jonge
bond richtte nchrrn de eerste plaats tegen de mishandeling van soldaten
eî ntatÍaz-en in Ngawi en Tjimahi. Sneevliet erkende, dathij in Het Vriie

artikel.
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lloord propaganda had gemaakt voor die bond en de oprichting van de
afdeling Semarang had bevorderd. Muurling zei, dat men in Sneevliet de
auctor intellectualis zag.
Het gesprek ging verder over de stakingen van de laatste tijd, waarbij
soldaten als onderkruipers waren gebruikt en een soldaat, die opriep tot
weigering van onderkruipersdiensten, tot vier maanden strafklasse \ryas veroordeeld.
Sneevliet maakte er bezwaat tegen dat de regering toegaf aan de hetzekampanje van de pers, in plaats van krachtig op te treden met hervormingen
om misstanden weg te nemen. Muurling zei: Men ziet U als bron van
alle kwaad en Uw volgelingen handelen onder Uw invloed. ( . . . ) Het
publiek is van oordeel, dat de beweging onder Uw suggestie geraakt, er is
geen tegenwicht tegen U-w actie.' Sneevliet antwoordde: 'Er zijn verschillende stromingen in de S.I.'.lVaarop Muurling reageerde met de woorden:
'Als U zich aan den eenen kant plaatst, is de strijd ongelijk.' Sneevliet wees
hem nog op de tegenaktie van Van Hinloopen l-abberton, Insrfinde, De
Taak, de heren van de SDAP, Dwidjosewojo, Boedi Oetomo, Abdoel Moeis,
enz. Muurling zei:-'Er wordt slechts van Uw zijde direct contact gezocht
en gevonden met de S.I.-beweging. U is een voorlooper. Uw actie
predomineert, U gaat te ver in Uw loop. De regering kan natuurlijk niet met
Uw doel instemmen. U is een uitgesproken revolutionair man.' In de loop van
het gesprek zei Muurling over de propaganda onder matrozen en soldaten,
dat de regering niet werkeloos kon toezien, dat de stok waarop haar macht
steunde, werd vermolmd en dat de algemene beweging in Semarang eveneens een moeilijkheid opleverde.
Toen de eigenlijke bespreking was afgelopen, vroeg Sneevliet: 'lYat kan
er nu met mij gebeuren? Muurling antwoordde, dathij z;rJn onderzoek
voortzette en d¿t na het uitbrengen van zijn rapport beslist zou worden.
Daarna vroeg Sneevliet, of.men hem gevangen zou kr¡nnen z*tlen. Het antwoord was, dat er wel een bepaald indies gebied voor hem kon worden
verboden. Het gesprek zette zich nog enige tijd voort. Sneevliet zei, dathet
een schandaal zotu zqn, als er voor de reaktie zou worden geweken: 'Het
heet, dat de regeering excessen wil voorkomen.Zou zij die niet door onderdrukkingsmaatregelen uitlokken?' Door verboden, invallen, uitzetten van
pobten, onnodig optreden van officieren enz.
ln deze tijd steeghet ledental van de Soldatenbond snel naar de 3000 en in
de Sarekat Islam versterkte zich de invloed van de revolutionaire socialisten.
Op 25 april werden Het Vríje l4toord en de Soldøten- en Møtrozenltrant
tot verboden lektuur voor personeel van de zeemacht verklaard.
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6. IÞ ISDV onder invloed van de russiese Oktoberrevolutie
Op 30 april 1918 sprak Henk Sneevliet in het Marinegebouw in Soerabaja op
de eerste I Mei-vergadering, die in Nederlandsch-Indië werd gehouden. Opmerkelijk was de geringé belangstelling van indonesiese zijde; voor het volk
van IndiÊi had de feestdag van de arbeiders nog geen betekenís. Zoveelte
groter was echter de belangstelling van het marinepersoneel. Behalve burgers
waren er een paar honderd matrozen en mariniers aanwezig. Ook een aantal
soldaten. Op de I Meidag zelf maakte Sneevliet de Meiviering van de clúnese
arbeidersvereniging Koeng Tan Hwee Koan mee en 's avonds werd in het
Marinegebouw de lSDV-afdeling Indische Moot opgericht.Inzijn verslag in
Het Vrtje Í4loord van 10 mei heette Sneevliet de rode matrozen en mariniers
van harte welkom in de ISDV-gelederen.
Het jaarverslag van de ISDV, dat in dezelfde maand gepubliceerd werd,
vermeldde dat najaren van stagnatie, en na afscheuring van de rechtervleugel,
het ledental van de organisatie in stijgende lijn was. Er waren in verschillende
plaatsen nieuwe afdelingen gevormd. De nieuwe leden waren bijna uitsluitend
Indonesiërs. Op het kongres dat op 18, 79 en 2O mei te Semarang werd
gehouden, liet een aanzienlijk groter aantal indonesiese afgevaardigden zijn
stem horen dan in voorgaande jaren. Behalve de afgevaardigden van de
ISDV en Sama Rata - welke laatste organisatie in de loop van dat jaar in de
ISDV zou opgaan - rvaren vertegenwoordigers van de lokale Sarekat Islamorganisaties Semarang en Djokjakarta, van de VSTP en enige andere vakbonden, als gast aanwezig.
Voorzitter Baars wees in zijn openingswoord op de grootse gebeurtenissen, die zich in de wereld afspeelden. Hij zei o.a.: 'Beheerschend voor
onze gedachten is nu natuurlijk de Russische revolutie. Ik geloofniet - te
oordeelen naar de berichten uit de Europeesche soc. bladen - dat er één groep
socialisten is, die sterker onder den invloed der Russische beweging staat
dan juist w!j.'

Er werden op dit kongres behalve moties over voedselvoorziening (o.a.
beperking van de teelt van suiker en tabak ten gunste van de rijstproduktie), verenigings- en vergaderrecht, kiesrecht en afwijzing var¡ het schijnparlement - de Volksraad - een nieuw huishoudelijk reglement ei een
strijdprogram aangenomen. Voor het eerst kon men zich verenigen op een
beginselprogram, waarvan een belangrijk onderdeel luidde: 'De ISDV stelt
zich ten doel het proletariaat en de boeren in Indië, onafhankelijk van ras en
godsdienst te organiseeren in een onafhankelijke vereeniging, die den klassenstrijd in eigen land voert tegen een overheerschende kapitalistische klasse,
daardoor de internationale strijd versterkt en tevens den eenig mogelijken
strijd voert voor nationale bevrijding.'
De ISDV was aktief geweest bij de oprichting van nieuwe vakorganisaties.

t7t

Zo was er een boerenorganisatie opgericht ter bescherming van de boeren
tegen de druk van de suikermaatschappijen om de grond tegen lage pacht te
verwerven.Ee Drie ISDV-ers, de onderwijzers B. Coster, W. Snel en J.C. Stam,
gaven een nieuw halfmaandelijksblad tit, De Indische Volksschool, dat zich
óók richtte op de indonesiese onderwijzers. Vertegenwoordigers van matrozen en soldaten waren op het kongres niet aanwezig,maar wel kwam er een
telegram binnen van de lSDV-afdeling aan boorà van het marineschip
Regentes. In het hoofdbestuur werden behalve Europeanen zes Indonesiërs
gekozen en Darsono werd als bezoldigd propagandist van de ISDV en
redakteur van de Soearø Røiat (De Volksstem) aangesteld. Dit blad was in de
plaats van de Soeara Merdika gekomen.
Henk Sneevliet gaf op het kongres enige voorbeelden van de wijze lr¡i/aarop
de autoriteiten en de politie vergaderingen en aktiviteiten van de ISDV, de
SI en de VSTP trachtten te beletten: 'De geschiedenis van het laatste jaar
hier, is een doorlopende aanklacht tegen de rechteloosheid van de ingezetenen.
Geen vergadering der I.S.D.V. of de zonderlingste bepalingen worden bedacht
om de actie dezer vereeniging te belemmeren. De bestuursambtenaren hebben
in deze een hopeloze taak: z4 weten niet wanneer onderbroken moet
worden.' Hun optreden hing geheel af van de stemming van het ogenblik.
In Bandoeng werd Sneevliet al bij de eerste zin onderbroken, omdat hij
buiten de orde ging: de titel van zi4n redevoering was niet juist opgegeven.
Kort daarna werd een vergadering te Batavia verboden, o.a. omdat zijn rede
in Bandoeng geintemrmpeerd was. In Semarang hadden rechercheun zich
verstopt in een hokje grenzend aan het lokaal, waar een Sl-kadervergadering
werd gehouden. In de buurt van het VSTP-kantoor te Semarang had men eçn
Indonesiër, een in burger geklede politieman - Dekker kende hem - aangesproken. Hij vertelde, dat hij opdracht had erop toe te zien of soldaten en
Chinezen het kantoor binnengingen. In Koetoardjo werd de toegang tot een
huishoudelijke vergadering van de VSTP aan een ambtenaar van de PID geweigerd. Daama mochten er van kontroleur De Klerk zonder vergunning
geen huishoudelijke vergaderingen meer in de kampong worden gehouden.
De hoofdkommissaris van politie verzocht de kongresvoorzitter Snee'
vliet tot matiging aan te sporen. De voorzitter vulde Sneevliet echter nog aan.
Hij wees erop hoe ook de SI met deze moeilijkheden te maken had. In
Serang werd zijn rede op een vergadering van deze organisatie onderbroken,
omdat hij wees op het feit, dat de gogols van de velden werden gehaald om
voor de irrigatie te werken, waardoor hun oogst gevaar 1iep. In Malang was
een vergadering van de Sarekat Islam alleen toegankelijk geweest voor

Mohammedanen.
Het kongres nam daarop een voorstel van Semarang aan om zichte richten
tot de Tweede Kamer voor wijziging van art. 111. Een wijziging van het
vergader- en verenigingsrecht, waar dit artikel betrekking op had, was al in
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Groepsfoto in 1918 bij Sneevtiet thuis; in het midden Betsy,linksachter høar
Henk Sneevliet, met fez Mohammed Joesoef, zittend links diens vrouw,
daarnaast zittend Harry Dekker, voorøøn gehurkt zou Dørsono kunnen ziin.

1915 door de Staten-Generaal aangenomen, maar nog niet van toepassing

minderwaardig worden beschouwd

verklaard.s

veel aanhangers.'

7. Dienstweigering op

de Regentes

Op 5 juni werd aan boord van de Regentes geklaagd over de slechte kwaliteit van het eten. Elke dag kreeg men rode rijst. Kommandant Fock antwoordde, dat in deze abnormale tijden deze rijst gegeten moest worden. In het
blad De Javu Posf vermeldde de heer Angenent, propagandist van de R.K.
Vereeniging van Marinepersoneel: 'Toen op 6 juni weer roode rijst werd opgediend, nieuwe reclame en daarop dienstweigering door een bestuurslid van
den Bond van M.M.P. Deze marinier werd direct in arrest gesteld, hetwelk
daarna ook met de matroos geschiedde, die niet mee wilde doen aan sloepenhijschen. Vervolgens weigerde een matroos den dienst op de stoomsloep waar
te nemen en toen ook deze opgeborgen was, kwamen allen in verzet "onder
luide zegenzangen van bondsliederen", slechts enkelen gaveî aaî het appèl
gehoor. De bondsliederen en de Internationale bleven weerklinken. Het man
voor man commandeeren had geen resultaat: vrijlating van de gearresteerden
werd verlangd. Een toespraak van den commandant leverde den goeden man
niets op. De landmacht was te hulp geroepen en eerst werden 23 man aan wal
gebracht, onder hoerageroep, hoeden gezwau en het zingen der "bondsliederen"
Tegen vijf uur's middags hadden zich slechts vijf dienstweigeraars aangemeld. Den volgenden dag werden nog vier "gevaarlijken" aan land gebracht,
waarna de Regentes zell naar Makassar vertrok met acht en vijftig dienstweigeraars aan boord.'
Er heerste reeds lang een gespannen sfeer op de Regentes. De kommandant
en de eerste officier waren nieuw en strenger dan hun voorgangers. De
matrozen hadden minder vrijheid. Het eten was slecht. Bij de 'lolavondjes'
van de officieren konden zijzwaardere sloependienst doen om de dames enz.
aan en van boord te brengen. De matrozen zelf waren verschoppelingen in de
indiese maatschappij. Men had al tien dagen strafvaren achter de rug. De
matrozen namen het niet meer. De revolutionaire ontwikkeling in Europa,
die in Indië weerklank vond, oefende ook haar invloed uit op de mattozeî
en soldaten. Angenent zagvooral in de Bond van M.M.P. van Brandsteder en

in de ISDV van Sneevliet de oorzaak. Beide organisaties hadden invloedrijke
afdelingen onderhet personeel van de Regentes. Angenent veroordeelde het
gouvernement,dat de agitatie van Brandsteder en Sneevliet haar'verderfelijke'gang liet gaan. Hij schreef: 'Men denkt in Indië, dat de LS.D.V. een kleine
maar luidruchtþ bende is, waarmede men nu juist zoozeer geen rekening
behoeft te houden. Dat is een meer dan ergerlijke dwaling. Want de I.S.D.V.
vindt onder de mindere schepelingen, die door alles en ieder in Indie als
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en dit is een treurige waarheid

-

juist

Het wd dan ook geen bluffen van Sneevliet, toen hij in het soerabajaas
Marinegebouw (1 Mei-vergadeúng,M.P.) tot de aanwezige schepelingen
sprak: 'Partijgenooten, vrienden, "roode garde der Indische vloot" . . . een
gezegde, dat Sneevliet doen kan, omdat hij ervan overtuigd is bijna de geheele
vloot in Indie op de hand te hebben.'
Het Vriie lloord nam het artikel van de heer Angenent over, met een
hoofdartikel van Henk Sneevliet onder de titel: 'Blijft op Uw posten'.
Hij zei daarin o.a.: 'Wij zien in de dienstweigering het feit, dat het menschelijk gevoel, het gevoel om zich niet te laten vertrappen, de overhand heeft
gekregen op de slaafsheid van de militaire discipline. Dat dit gevoel van ook
mensch te zijn, het de matrozen onmogelijk maakt langer het door hen als
grievend gevoelde onrecht te verdragen. En wij nemen niet alleen openlijk,
maar met trots de schuld daaraan op ons en verklaren: Dat is het werk van
de organisaties, dat zij in den militair het besef van het mensch-zijn wakker
roepen.'
Maar Sneevliet was tegen dienstweigering. tilant er was, zoals Gorter in
De Tribune schreef, een middel dat de positie van de heersers meer bedreigt.
'In deze abnormale tijden, in de Indische verhoudingen, klinkt het als de
raad van de handhavers der orde van nu, van de wakers over de meest vitale
belangen van het bedreigde vaderland. Dat middel is: "Blijft op Uw posten l "
. . . "Uw blijven - en het zoodanig inrichten dat gij blijft
- wijst o.i. op een
hoogere opvatting van socialistische plichten dan gaan!" (. . .) Het blijven en
verbreiden van socialistische inzichten onder de makkers, ook onder de
Inlandsche makkers, van leger en vloot.' En Sneevliethaalde de woorden van
Gorter aan: 'de tijd is nabij (. . .) d. revolutie, de Europeesche revolutie
nadert als gevolg van dezen eersten wereldoorlog.
Het lot van Indië wordt door dat van Europa bepaald. Mannen blijft
dus - en spreekt met elkaar over de tijden die komende zijn en de groote
taak, die den arbeiders op de vloot en in het leger wacht.'
Zo leefden Sneevliet en vele anderen in Europa, Indië en elders in de wereld
in de verwachting, dat de bevrijdende revolutie in Europa op komst was.er

8.

De groei van de ISDV en de teleurstelling van Baars

Henk Sneevliet had in april afstand gedaan van zljn funktie als voorzitter
van de afdeling Semarang. Z4n andere werk nam hem teveel in beslag. Half

juni kreeg hij bovendien de verzorging van De Volhørding er weer bij, omdat
Wiewel met verlof ging. Zijn opvolger als afdelingsvoorzitter was de onderwijzer Gerrit van Burink, die uit Djokja naar Semarang was gekomen.
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De protestvergadering tegen de hetze tn de pers tot extemering van
Sneevliet, na afloop van het proces in hoger beroep, werd op 9 mei alsnog
in Semarang gehouden. Er waren meer dan duizend mensen aanwezig. Garni'
zoenskommandant Gerlach had de militairen verboden de vergadering te
bezoeken. Een patrouille onder leiding van een luitenant was ter kontrole
aarrwezig, evenals een groot deel van het politiekorps. sneevliet zelf kon niet
spreken als gevolg van een zware verkoudheid. Baars sprak in het nederlands
en Darsono in hetjavaans. Er was een debat, waarvoor de assistent-resident
nog naarstig tegenstanders van de ISDV had gezocht. Hij onderbrak Darsono
in zijn rede, toen deze verklaarde dat de assistent-resident aanvankelijk het
,onontwikkelde volk'had willen weren, hetgeen de waarheid was. Ook Marco

werd enige keren door hem gehinderd in het spreken, als het publiek te
levendig op zijn woorden reageerde. Sneevliet maakte wel de bijeenkomst als

voorzitter mee.
De afdeling was snel gegroeid na het kongres in mei. Telde zij toen nog
150 leden, op de ledenvergadering op 30juni was zij reeds tot boven.de
500 gestegen. Deze was bijeen geroepen om afscheid te nemen van Van
Burink, die naar Banda Neira werd overgeplaatst. Het gouvernement had
namelijk een nieuw middel gevonden om de ISDV te treffen. Zij plaatste
aktieve lSDV-bestuurders, die ambtezogenaamd omdat dat nodig was
naar waren naar andere streken, liefst buiten Java over. Ook de sekretaris van

-
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de afdeling, de douane-ambtenaar Schultz, was overplaatsing aangezegd.

Hij moest naar Belawan in Deli op Sumatra.
Er waren op de vergadering, waar Harry Dekker tot voorzitter werd ge'
kozen,300ledenaanwezig. Op voorstel van Sneevliet werd besloten overleg
te plegen met het HB om een propagandist aan te stellen voor omliggende
plaatsen als Demak, Koedoes, Pati, Kendal eflz. eî om de administratie bij
te houden. Er werd ook een motie aangenomen, waarin geprotesteerd werd
tegen de overplaatsing van Van Burink en Schultz. Men verzocht het HB,
zo mogelijk tezameî met anderb indiese organisaties, te protesteren tegen
deze ondermijning van het politieke leven.
Van Burink moest diezelfde avond naar zljn nieuwe standplaats, een
klein eilandje in de zuidetijke Molurkken, vertrekken; Schultz werd gered,
doordat een kollega aanbood in zijn plaats naar Belawan te gaan. van Burink
werd door de gehele vergadering naar het station gebracht' Daar spraken
Sneevliet, evenals Darsono en Ahmet Dhadi hem toe en bood de vrouw van
Soerarijo hem bloemen aan. Kaderisman sprak namens de Sl-Semarang. Ook
verscheidene soldaten waren bij het afscheid aanwezig.
Maar er werden nog meer aktieve ISDV'leden overgeplaatst, zoals de
onderwijzers H.L. Landheer in Koetoeardjo naar Telokbetong en J.C. Stam
(Aroen) van Serang naar Rangkasbetoeng. Nog vele overplaatsingen van
ambtenaren zouden volgen. Desondanks groeide de ISDV en met haar de
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gehele revolutionaire beweging van de Semarang-richting in de SI, de vakbeweging en,de boerenbeweging tot en met de matrozen- en soldatenorganisaties. Spoedig zou de lSDV-afdeling Semarang over ongeveer 700 teden
beschikken.e2
Deze snelle uitbreiding van de ISDV werd aanleiding tot een scherpe tegenstelling tussen Baars en Sneevliet. DolfBaars had een propagandatocht gemaakt door het land en rapport uitgebracht aan het hoofdbestuur over de
slechte kwaliteit van de leden. Hij stelde zich op het standpunt, dat de ISDV
beter een kleinere organisatie kon zijn waarbij de sympathiserende organisaties
als buitengewone leden zouden optreden. De wanbetalende leden of
afdelingen moesten reeds na twee of drie maanden worden afgekapt.
Darsono behoefde dan niet meer iedere maand op stap om geld binnen te
krijgen. Zijntaak zou dan kunnen bestaan uit: één dag korrektie van de
Soeara Røjøt,twee dagen lektuur en redaktiewerk en drie dagen administratief
en ander werk voor de ISDV. Baars was er tegen de massa uit de SI te
halen en lid van de ISDV te maken, waarvan zij de essentie niet snapte. Baars
voelde meer voor vakgroepen binnen de massa-organisatie Sarekat Islam dan
voor het organiseren van afzonderlijke vakorganisaties. Voor de Europeanen,
de Indonesiërs van niet-islamitiese oorsprong, de Indo-europeanen, de
Chinezen enz. had hij nog geen oplossing. Men zou zich,volgens hem, meer
op de intellektuele elementen moeten richten en nchvoornamelijk moeten
beperken tot de theoretiese propaganda in bladen en brochures. Op bijeenkomsten zou men slechts dan moeten spreken, als men daartoe door andere
organisaties werd uitgenodigd. De DB-vergadering, waar Baars, Darsono,
Hartogh en Van Wezel aanwezig waren, was het op verschillende punten met
Baars eens.

93

Baars had als voorzitter de afgelopen tijd de politieke leiding
- die tot
dan steeds voornamelijk in handen van Sneevliet geweest was gedeeltelijk
naar ziclt toegetrokken. Sneevliet, zwaar belast door vakbewegingswerk,
twee kranten, spreekbeurten, propagan da enz. enz., zîg in het verwarde
rapport van Baars een ramp. Hij ontving het rapport, met de notulen van de
DB-vergadering, zonder dat Baars zoals gebruikelijk was van te voren
overleg met hem had gepleegd. En dat nauwelijks een maand na het kongres,
waarin ten aanzien van de in het rapport gestelde punten in tegengestelde
zin besloten was. (Niet de massa uit de SI halen en lid maken van de ISDV,
maar wel trachten de ISDV zoveel mogelijk te versterken; vakorganisaties
uitbreiden en nieuwe oprichten, enz.)
Sneevliet reageerde onmiddellijk. Hij verweet Baars teleurgesteld te zijn
en een reformisties standpunt in te nemen. In antwoord op Sneevliets brief
schreef Baars nog, dat hij geen van de Indonesiërs geschikt achtte om leiding
te geven. De enige, en betrekkelijke uitzondering, was Semaoen. Dit alles
betekende - bij aanvaarding van het standpunt van Baars
-, dat de ISDV
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tot een elitegroepje, onder europese leiding, die
meer ontwikkelde elementen onder de Indonesiërs op zou leiden voor
propagandawerk in de indonesiese massaorganisaties. Men was dan van alle
gereduceerd zou lvorden

rompslomp (organiseren en administreren) af.
Baars was, zoals wij reeds eerder schreven, een moeilijk mens, oneven'
wichtig en dikwijls onverdraagzaam tegenover anderen. Ondanks intelligentie
en kennis, beschikte hij niet over kwaliteiten voor politiek leiderschap in
de socialistiese arbeidersbeweging. De andere leden van het DB waren niet
tegen de voorzitter opgewassen en misten, evenals Baars, voldoende ervaring
op het gebied van werken in massa-organisaties, zeker in indonesiese. Ook
Darsono, aan wie Baars zijn mening over het gebrek aan leidinggevende
lsraliteiten bij de Indonesiërs niet verteld had, was nog niet aan die praktiese
ervaring toegekomen. Sneevliet daarentegen beschikte over een jarenlange

praktijk in Nederland en Indië. Hij kende de moeilijkheden, de problemen
en het gebrek aan organisatie-ervaring in de indonesiese massa-organisaties.
In Nederlandsch-Indië deden zich dezelfde verschijnselen voor als in de
beginperiode van de nederlandse arbeidersbeweging op politiek en vakbondsgebied, zoals het verloop van leden, het gebrek aan goede kaderelementen,
organisatoriese zwakte en het binnendringen van ongewenste elementen. De
moeilijkheden in Indië waren alleen veel gr6ter, veroorzaakt door kulturele
achterlijkheid, onvoorstelbare armoede, eeuwenlange koloniale onderdrukking
en (voor Europeanen) het klimaat. Sneevliet wist het. Het was hard werken
om de juiste krachten te winnen. Men moest het geduld hebben om op te
bouwen en het vuur om anderen te bezielen. Semarang was het voorbeeld.
Maar men moest bereid zijn de 'rompslomp' op de koop toe te nemen.
Baars wilde meer tijd voor zichzelf hebben om geld te verdienen met les'
geven. Z4nvrouw werkte niet meer bij de Geneeskundige Dienst, maar had een
eigen praktijk, lvaarnaast zij tevens in de kliniek van het Læger des Heils
werkzaam was. Bij elkaar bracht het niet veel geld binnen. Het NIOG, de
organisatie van europese ondenvijzers, zou hem een tijd lang een uitkering
geven; het kongresbesluit daartoe werd echter gesaboteerd door voorzitter
Schotman c.s. Maar de persoonlijke problemen van Baars konden ondanks
niet bepalend zijn voor de politieke, taktiese en
de politieke achtergrond
organisatoriese aktiviteit van de ISDV. In zijn brief aan Sneevliet kon hij
al melden, dat hij tijdelijk werk had gevonden op een technies bureau in de
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haven van Soerabaja.

Sneevliet zagz:tchnaar aanleiding van het optreden van Baars genoodzaakt
achzo spoedig mogelijk vrij te maken voor de ISDV. Het was een tijd,
waarin grote dingen konden gebeuren. llij kon, nu de invloed van de ISDV in
een paar jaar sterk was toegenomen, de organisatie niet met Baars in elkaar
laten zakken. Er kwam een akkoord tot stand met het hoofdbestuur, dat
Sneevliet vanaf I oktober 1918 als administrateur en propagandist in dienst
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zou treden van de ISDV. Zijn maandsalaris zou f 325,- zrln,waawan î 2SO,gegarandeerd. Het bleef f 250,-. Voor de VSTP moest hij ook na 1 oktober
nog een aantal zaken afhandelen en hij zou tot het VSTP-kongres in januari
1919 in funktie blijven. Daarvoor zou debond hem nog f I25,- per maand
uitkeren. Ook Baars kreeg van de ISDV f 125 ,- per maand, zolanghrl
zonder werk was.s

9. Politiewaakzaamheid

en anti-mfütarisme

Het werd Sneevliet steeds moeilijker gemaakt naar buiten op te treden. Vanaf
de Militaire Cantine in Semarang niet meer voor openbare
vergaderingen aan de Semarangsche Kiesvereeniging of Insulinde worden
verhuurd als Sneevliet zou worden toegelaten. In Magelang mocht een
vergddering waar Sneevliet zou spreken niet doorgaan. In Qokjakarta werd
het Sneevliet verboden op een openbare vergadering van Insulinde te
debatteren. Allerlei mensen van de ISDV hadden speciale politiecontrole of
-bewaking gekregen. Het begon met Sneevliet, Semaoen, Ahmet Dhadi, Van
Burink en de kontrole strekte zich kort daarna ook uit tot Baars, Snel e.a.
Hun gangen werden nagegaan door lieden van de PID, onder wie indonesiese
rechercheurs. Het leek wel of men met ernstige misdadigers te doen had. 'Wij
knjgen extra waar voor onze belasting', schreef Sneevliet, 'maar desondanks
protesteeren wij tegen de politieijver.'
Op 31 augustus werden weer overal vergaderingen voor de weerbaarheid
gehouden; er werd voor gebeden in de kerken. Ook vonden er anti-weerbaarheidsbijeenkomsten en -akties plaats. In Semarang werd een vergadering
met Sneevliet als.spreker verboden. In Batavia plakten militairen antiweerbaarheidsbiljetten en demonstreerden in de buurt van het paleis, waar
zij de Intemationale zongen. Zijmaakten daarmee duidelijk, dat zij vijandig
stonden tegenover de militaristiese propaganda. De bestuurder van de
Matrozenbond, J.F. van Nugteren, werd wegens deze aktie veroordeeld tot
2 maanden strafklasse. In Bandoeng werd op I september een anti-weerbaarheidsvergadering zonder opgaafvan redenen verboden; dit gebeurde eveneens
op 19 september. Toen hield men een 'ledenvergadering,, waar Sneevliet
sprak over'De l.W.-zwendel en de overheidssabotage van de bewegingswijheid'. In Batavia, waar de openbare vergadering van de ISDV eveneens verboden was, werd op 23 september een drukbezochte ledenvergadering in het
huis van afdelingsvoorzitter Alimin gehouden. Het werd steeds moeilijker
voor de ISDV om propaganda te maken voor haar standpunt. Het aantal
verboden of door politie gehinderde vergaderingen v¡as aanzienlijk groter
dan we hier vermelden.
Eindelijk, op 29 september, tverd in Semarang een anti-weerbaarheids-

juli mocht bijv.
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vergadering toegestaan. sneevliet en Kaderisman spraken voor een overvolle
Royal-bioskoop. Honderden mensen konden het gebouw niet meer in.
's Avonds kwam in het huis van Harry Dekker nog een honderdtal teleurgestelden bijeen om te horen waar sneevliet en Kaderisman over hadden
gesproken.es

Begin september werd het vonnis geveld over de dienstweigeraars van de
Regentes. Kool en De Bont kregen een jaar gêvangenisstraf; proosdij
10 maanden; Josten, Strang,

Nieuwland en Lokker 9 maanden; Visser

8 maanden; Klokkemeijer 7 maanden; Silvester 5 maanden; vdf kregen
6 maanden; 65 elk 4 maanden en zeven werden met 3 maanden gestraft.
Twee werden vrijgesproken. van de gestraften verloren er 34 onmiddellijk
het recht bd de gewapende macht of als militair geëmployeerde te dienen.

Alle 'misdadigers"iverden door de Zeven Provinciën naar onrust, een eilandje
bij Tandjong Priok, gebracht. Vroeger was daar een marinewerf geweest, die
o.a. vanwege het grote aantal sterfgevallen verplaatst was. onrust heette toen
het 'wervianenkerkhof'. sneevliet schreef naar aanleiding van de vonnissen
in een artikel: 'Socialisten, vrienden, wilt deze dapperen gedenken. In
vergaderingen, in de kranten Uwer vereenigingen.
Et zqn getrouwen onder hen, wier gezinnen moeten worden gesteund.
Allen moeten na hun straftijd klinkende bewijzen van solidariteit
ontvangen (. . .).
Europeanen en Indiërs, vergeet hen niet. Indiërs bedenkt hoe noodzakelijk het is, dat ook in Uw rijen moed opleeft, lust om daden te doen, die
de strijd voor de vrijheid eischt.
Soldaten, ook gij, vergeet de matrozen niet; want hun kamp effent de
weg voor U. Hun strijd tegen wantoestanden neemt wantoestanden ïveg,
waaronder ook gij hjdt. Hun strijd voor de wijheid is tevens Uw strijd.'s

10. De verkiezingen in Semarang en Soerabaja

In september werden in Semarang weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden.
De ISDV had nu de Sl-Semarang als bondgenoot. Door de toepassing van een
nieuwe wet was het voor de Indonesiërs mogelijk aan deze verkiezingen deel
te nemen. Voorwaarde was dat zij, volgens de belasting, een jaarinkomen van
minstens 600 gulden moesten hebben en voldoende kennis van de nederlandæ taal. Daardoor bestond het totale kiezerskorps in Semarang, een stad
van meer dan 150.000 inwoners, uit 1250 personen, onder wie 40 Javanen
en enige Chinezen. Sneevliet stond kandidaat, evenals Mohammed Joesoef
en Schultz. Geen van hen werd gekozen. IVel echter de kandidaten van
Insulinde en de Semarangsche Kiesvereeniging. Deze pafüjen hielden enige
vergaderingen. Op de buurtvergaderingen van Insulinde kwamen 12 en2}
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personen. De ISDV en de sI hadden een verkiezingsvergadering van ongeveer
3000 personen en op zes verschflrende plaatsen in de stad r.rã"n kamf,ongvergaderingen gehouden waarvan het aantal bezoekers tussen de :oo en
soo
personen varieerde. Daaruit wordt duidelijk, wie de stemmen kregen,
en
welke organisaties het volk achter zich hadden. sneevliet, Joesoefen Schultz
kregen resp. 39, 72 en 18 stemmen. De sl-semarang had ongeveer 25.000
leden en de lSDV-afdeling 700.e?
In soerabaja namen de ISDV en de sI eveneens gezamenlijk aan de verkiezingen deel. Er was een grote verkiezingsvergadering. Ze kiegen daar
iets meer sten¡men, door een andere samenstelling'van de bevolking. Hartogh
verloor echter zijn zetel.Ílijkreeg26o stemmen en van wezer99. Het leden-

tal va¡r de ISDV in Soerabaja was geringer dan in Semarang, maar de
Sl-organisatie was bijna even sterk.

I

l.

Toenernende invloed van de ISDV in de Sarekat Islam

Toen in de week van29 september tot 6 oktober het derde nationale kongres
van de sarekat Islam in soerabaja bijeen kwam, bleek deze beweging aanzienlijk in kracht te zijn toegenomen. volgens de sarekat Islam met honderdduizenden leden, volgens tegenstanders toch met minstens honderdduizend. Deze
aanwas kwam voor een groot deel van buiten Java, vooral van de oostkust
van sumatra. op dit kongres bleek ook dat de revolutionair-socialistiese
richting, uitgaande van de sl-semarcng,zich aanzienlijk had versterkt. Zij
vond steun in vele afdelingen en, hoewel zij de meerderheid van de gedelegeerden nog lang niet achter zich had, bepaalde zij wel de stemming van
het
kongres.
De ekonomiese krisis, de duurte, de voedselschaarste en het uitblijven van
hervormingen op politiek en ekonomies gebied
lwaren oorzaak van verbittering. vanuit het kongres werd de leiding de vraag gesteld, wat er zou
gebeuren als de regering niets zou doen om de gewenste hervormingen door
te voeren, waarbij men dacht aan gekozen, autonome dessaraden, aan werkelijk demokratiese regentschapsraden en volksvertegenwoordiging. De altijd
gematigde Tjokroaminoto antwoordde: .Dan doen we het zelf. Vijf jaar
geven we de regering voor deze hervorming, langer niet!, Zijn woorden
werden gevolgd door daverend applaus en toejuichingen.
Naast de ISDV-er Hasán Qajadiningrat die reeds in de centrale leiding
zitting had, werden ook de ISDVærs semaoen en prawoto Soedibio daarin
opgenomen, semaoen n.l. als sl-kommissaris voor centraal-Java. Bovendien
werd Darsono aangesteld als propagandist in dienst van de sarekat Islam.
rn Het vrije woord schreef semaoen: 'De vroegere, S.I.-strijdwijze, manis
ajn tegen de regering, is vaarwel gezegd en daarvoor is in de plaats gekomen,
.
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"het lot in eigen handen nemen". De militie is verworpen,met algemeene
stemmen na ons praeadvies. De staking is in princþe goedgekeurd. Geëischt
werd de bewegingsvrijheid en besloten steun te verleenen aan alle slachtoffers
der beweging. strijd tegen kapitalisten zal worden gevoerd middels socialistische politiek (staatsexploitatie van groote bedrijve n, enz.) en middels
organisaties, die Kromo in beweging brengen. Deze besluiten wijzænop ons
succes. Door de geheele geest van dit congres is dus verkregen een hechte
solidariteit tusschen S.I. en I.S.D.v.'semaoen noemde ook sosrokardono bij
de socialisten in de sl-leiding..Deze was wel geen lid van de ISDV, maar
stond wel op een socialisties standpunt en was zeer aktief op vakbewegingsgebied.

Het werk van Darsono in de ISDV moest door anderen overgenomen worden. Belangrijk was, dat Darsono als propagandist van de s.I. zijn propaganda
in revolutionair-socialistiese geest voerde. De taak van Henk snàevlieiwãr¿
er niet gemakkelijker op. Het DB te soerabaja verzwakte. Het was niet het
centrum van aktiviteit, dat was semarang. sneevliet was en bleef de ziel van
de revolutionair-socialistiese beweging. semarang

bleefaantrekkingskracht

uitoefenen op jonge aktieve indonesiese elementen, die in de toekomst het
revolution4ire kader zouden versterken.es

12. De veroordeling van Brandsteder

In het algemeen was er weinig kontakt tussen de matrozen- en soldatenbeweging en de indonesiese volksbewegng.De Matrozenbond was prakties
geheel europees. Hoewel het Nederlandsch-Indische leger veel Indonesiërs

in dienst had, bestond de Soldatenbond voornamelijk uit Europeanen.

Het kontakt tussen de beweging van matrozen en soldaten en de volksbeweging vormden ISDVærs, die in de leiding van de soldaten- en matrozenbonden zatenen andere ISDV-ers, die aan het hoofd stonden van de semarangse richting in de sarekat Islam, of leiding gaven aa¡r de vsrp en andere vakorganisaties. Henk sneevliet was de bindende en voornaamste leidende fìguur.
Hij stelde zich met zjtrn gehele werk in op de revolutie, die in Europa aan het
groeien was. De overwinning daar was van gote betekenis voor de wijheid
en toekomst van het indonesiese volk. voor de revolutie in Europa en de
voortzetting daarvan in Nederland was het van belang dat zowel de matrozen
als de soldaten deze revolutie politiek zouden aanvaarden.
op 24 oktober 1918 sprak sneevliet weer voor de matrozen in soerabaja.
2oo à250 marinemannen bezochten een kursusvergadering, die gehouden
werd voor de thuisvaarders van de zevenProvinciën en de Tabanan. Hij
gafeen historisch overztcht van de nederlandse arbeidersbeweging, sprak
over de verschillen tussen de revolutionaire socialisten en de reformisten en
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het duidelijke onderscheid tussen de revolutionair Karl
Liebknecht en de rechtse socialist Philip Scheidemann. Sneevliet wilde hen
voorbereiden op hun terugkomst in Nederland. Hij was er zeker van dat de
¡nannen van de Zeven Provinciën en de Tabanan zouden trachten hun maats
van de Hollandse vloot te overtuigen van de verderfelijke politiek van de
rechtse socialisten en kontakt zouden zoeken met de revolutionaire
socialisten in het vaderland. Zqn afscheidswoorden aan de thuisvaarders
waren: 'Hoog de roode vlag, vrienden! Keert het verderfop de vloot! Houdt
hoog het revolutionaire verleden! 'Met verscheidene marinemannen was hij
gedurende zijn indiese jaren bevriend geraakt.
Drie weken daarvoor was Brandsteder door de rechtbank te Soerabaja
veroordeeld tot drie maanden gevangenisstrafvoor z4n afükelinHet
Vriie Iloord van I I januari 1918, waarin hij een beroep deed op de onderofficieren, korporaals en soldaten in de gevangenis van Tjimahi om te
weigeren hun gestrafte, op een baleh-baleh vastgebonden kameraden, met de
rotan op ontblote lichaamsdelen te slaan. Brandsteder zeitegenhen: .Geen
Delikoelie verdraagt meer een klap van een Assistent! Berust gij niet langer
in die bij het leger heerschende menschonteerende toestanden!'In de
rechtszaal liet hij enkele martelwerktuigen zien. Bijvoorbeeld de ketting met
een kogel, samen 42 pond, die voor kleine overtredingen gestraften aan een
been overal moesten meeslepen; een ketting, \ryaannee een gevangene werd
wees daarbij op

kromgesloten - pols aan enkel - soms acht dagen achtereen. Br'andsteder
vertelde de rechters over de cachotstraf in een vunzig hok, met beperking
van voedsel, en over het afranselen tot het slachtoffer bloedend in zwijm
viel. Bestuursleden van de Soldatenbond hadden hem uitgebreid van gegevens
en bewijsmateriaal voorzien. Het martelen deed de rechters blijkbaar niets.
Het was dienst. Brandsteder werd dus veioordeeld v/egens aansporing tot
dienstweigering. Er was eenjaar tegen hem geëist.
De zondag na de veroordeling trokken een paar honderd matrozen en
enkele soldaten van het Marinegebouw naar het huis van de offìcier van
justitie, die een jaar gevangenisstraf had durven eisen. Zij voerden een paar
tuchtmiddelen mee, die in fiimahi gebruikt werden. Sneevliet schreef in
Het Vriie Woord:'Wij weten niet of onze partijgenoot in beroep zal gaan,
wij hopen het alleen. Want in de komende maanden kunnen dan de krachten
van de matrozeî- en soldatenorganisaties met die van de I.S.D.V. en van de
flinkste S.I.-afdeelingen worden gecombineerd om voor de vernietiging van
het gevelde vonnis en de verdwijning der verschrikkelijke toestanden in de
militaire gevangenissen te ageeren. I.S.D.V.-afdeelingen, zorgt voor openbare
vergaderingen en tevens voor de verspreiding van passende lectuur onder de
soldaten, die natuurlijk vooraan moeten staan in de komende kamp.'ee
Brandsteder glng in hoger beroep.
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13. De revolutionaire ontwikkeling in Europa en de weerklank ervan in Indie

politieke stroomversnerling praats. De
bestuursofganen werkten koortsachtig,
evenals de politie-autoriteiten. In Batavia
werden de militaire posten bij
verdubbeld en werden b-ij belangrijke gebouwen
schildwachten

In Duitsland was het in de laatste oorlogsdagen tot een uitbarsting gekomen.
De matrozen van de marinebasis Kiel kwamen in opstand. Keizer Wilhelm
vluchtte naar Nederland. Er werden arbeiders- en soldatenraden gevormd en
het leek of de russiese Oktoberrevolutie haar voortzetting zou krijgen in
Duitsland.
In Nederland werden in juli 1918 voor het eerst Tweede-Kamerverkiezingen gehouden met algemeen mannenkiesrecht. De sDAp behaalde
22 zetels (van de 100). Wijnkoop en Van Ravesteyn werden voor de SDp
gekozen en vormden met de kamerleden H. Kolthek van de socialistische
Partij en ds. J.1v. Kruyt van de christen-socialisten de zgn. 'Revolutionaire
Kamerclub'. Men had in Nederland, waar in de loop van l9l8 vele stakingen
en demonstraties plaats vonden, de revolutionaire wind uit het oosten mee.
In Rotterdam voerde P. Nijgh, de voorzitter van de scheepvaartvereeniging
Zuid., een bespreking met de leiders van de rotterdamse sociaal-demokraten,
A.W. Heijkoop en J.H. Brautigam. Hij verwachtte een revolutie en wilde de
zakenzod,anig regelen, dat het havenbedrijfvoortgang kon vinden. Daarna
hadden Heijkoopen Brautigam
- eveneens op uitnodiging - een bespreking
met burgemeester mr. A.R. Zimmerman. Deze was eveneens van mening dat
de revolutie niet in Zevenaar halt zou houden. Hij begroette haar niet met
blijdschap, maar hij bood de sociaal-demokr aten zun medewerking aan bij
de omwenteling. Hij gaf zelfs wenken voor het bezettenvan stations en voor
de regeling van de levensmiddelenaanvoer.
De besturen van de sDAP, het l{w en de Bond van Ned. Dienstplichtigen
kwamen bijeen. Op I I november werden in Rotterdam in vijf grote zalen
arbeidersvergaderingen gehouden. In het verkooplokaal sprak rroelstra in
zijn rede deze woorden: 'Wij verkeren in een revolutionaire toestand . . .
verzuimt het ogenblik niet, grijpt de macht, die U in de schoot wordt
geworpen.' De arbeidersklasse moest zich konstitueren als opperste macht.
Het partijkongres zou de eerstvolgende zondag beslissen, of ook in Nederland
tot vorming van arbeiders- en soldatenraden zou worden overgegaan.læ
In Amsterdam organiseerde het Revolutionair Socialistisch Comité
massale vergaderingen en demonstraties, waarbij zích soldaten en matrozen
aansloten. Daarbij voerde Domela Nieuwenhuis, evenals Wijnkoop en
Henriëtte Roland Holst het woord. Bij een kazerne werd op de demonstranten
geschoten. Er vielen vier doden en zestien gewonden. In een manifest riep de
sDP de arbeiders en soldaten op tot het vornen van raden. ook elders in het
land werden grote vergaderingen gehouden en demonstraties georganiseerd..
op l1 november tekende Duitsland de wapenstilstand. De berichten over
de revolutionaire gebeurtenissen in Europa werkten door in de nederlandse
kolonie, ondanks het ontbreken van voldoende kommunikatie. Er vond een
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op 16 november verscheen het ISDV-blad met een dubbelnummer
in
verband met de ommekeer in Europa. Het was bijna geheel
gewijd aan de
revolutie in Duitsrand en andere randen. tn een ta¿eiop
or-uoorpugir",..¿
mededeling gedaan van de oprichting van de eerste
Raad van Mairoien en
Mariniers in soerabaja. De soldaten in de garnizoenen
en andere marinernannen werden opgewekt, het voorbeeld van
Soerabaja te volgen.
In een groot
onder de titel .Honger en MachtsvertoJn,, richtte
-Henk sneevliet artikel,
zich tot de soldaten van heiNederlandsch-Indir"n"
rrËrr; tot
de Europeanen' Ambonezen, Timorezen en Javanen
die onder het mom van
'meerdaagse oefening' ofietsdergelijks naar oproerige
streken en hongergebieden werden gezonden. Naar men zei,
stafhet volk de wuchten vJn ¿e
akkers van de ondernemingen en was het bereid tot plundering,
brand_
stichting en moord. De sordaten moesten er heen voor
machtsvertoon.
Sneevliet schreef, dat zij de macht gingen tonen van
de heersers, drîr¿rrr^
van de banken, de fabrieken, de stoomboten en de verkeersmidáelen:
de
macht van diegenen, die nchvoor hun suikerfabrieken
met allerlei kunstgrepen meester maakten van de gronden, waarheen
zij het vruchtbaar
makende irrigatiewater reidden. 'Die zelfs in tijden van
dreigend voedsertekort liever suiker maakten, daa de sawahs teruggaven
aan het volk voor de
aanplant van r4st' Z4 too¡den de macht van degenen, .die
met betaling van
20 tot 35 en 40 cent per dag vrouwen rn **nri lieten
werken op truri

ondernemingen, zware arbeid deden verrichten, welke vette winsten afwierp. . .'
sneevliet waarschuwde: 'Honger dreigt in deze randen. Er is nieuwe suiker
voortgebracht', die zich in vredestijd misschien met winst laat verkopen. Maar
honger dreigt. uit omliggende landen is slechts weinig te venvachte; en in
menige streek viel de oogst tegen.
Wie zijt gijzelf , die voor dit werk wordt gebruikt? Behoort gij tot de
klasse der bevoorrechten? Kwaamt gij uit een weeldebestaan niàr ¿e Indische
tangsi toe? wij weten beter;wij weten, dat het gros der Europeesche soldaten
in Armoeland heeft gewoond, waar ook gekampt moest worden tegen honger
en gebrek. wij weten, dat gij meerendeels zijt arbeiders- en boerenjongens, die
zeer goed kunnen begrijpen, dat honger roerig maakt, dat honger tot verzet
drijft. ook al moet gij macht gaan tonen aan Javaansche slachtoffers van de
kapitalistische uitmergeling . . . gij zult u in hun gemoedstoestand kunnen
verplaatsen, zoo goed als de soldaten in Holland zich rekenschap wisten te
geven van voorgekomen "rampas", uitingen bij de radeloos geworden
klassegenooten (het "gepeupel! ") in Amsterdam en elders.
En wij weten ook, dat de Inlandsche soldaten in staat zijn om te
beoordelen, hoe het komt "dat de buffel de hoornen wet", hoe het komt, dat
Kromo niet langer dragen wil en dragen kan. lvij weten, dat de Inlandsche
soldaten veel dichter moeten staan bij de Kromo's, waarop zij worden afgezonden dan bij de machthebbers, die hen voor het machtsvertoon
gebruiken, die hen commandeeren.
Wij hopen, dat de niet-Javaansche soldaten, die geen Europeanen zijn, dat
de mannen van Ambon en Minahasa zullen doorvoelen, dat Kromo niet vraagt
om kogels en om de dood, maar dat hij alle recht heeft op te komen voor het
leven.

want als ge goed inziet, goed overweegt, soldaten van het Indische leger:
"honger, ziekte,ontbering, belastingdruk, peillooze elrende, weelde, protserigheid, winstmakerij tot iedere prijs" . . . dan moet ge gruwen van het werk, dat
van u wordt verwacht, als machtsvèrtoon niet meer voldoende blijkt om
hongerigen te voeden. Dan moet afkeer in U opstijgen, omdat gij dreigt te
worden verlaagd tot lafaards, die de kreten over onrecht en overontbering,
de kreten van weerloozen en maar slecht bewapenden, hebben te smoren met
kogels uit Uw geweerlopen, met niets ontziende slagen van vlijmscherpe
wapenen op menigten, die eerst zelf mee de gelden hielpen opbrengen, waaruit de wapenen werden gekocht, die hen wreed vermoorden. soldaten, overweegt dat alles. overweegt eigen weinig benijdenswaardig lot. overweegt hoe
verachtelijk zich maken degenen, die zicltals willooze werktuigen laten
gebruiken door machtigen om hun zwakke klasse- en landgenooten te
vernietigen.
Geeft u er goed rekenschap van dat thans de soldaten van vele Europeesche
landen openlijk en met nadruk verklaren: dar de zaakdes volks, de zaalder
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onterfden, hun eigen zaak is. Moge dit lichtend voorbeeld in u leven, moge
het uw daden richten, rilanneer de bevelen klinken, die u tot moordenaars
kunnen maken van Uw eigen broeders, wier misdaad is, dat zij niet dof_
zwijgend de hongerdood willen ingaan, dat zij begeeren naar wat meer
vrijheid, naar wat meer levensgeluk. Kameraden, soldaten, de tijden, die wij
nu beleven, z4n aan groote verandering rijk. Maakt de zaak der zwakken
sterk. Begraaft onderlinge geschillen. Zoekt aanraking met het volk. wendt u,
Inlandsche soldaten, tot sarekat Islam en I.s.D.v. om de middelen te beramen,
die ook aan u een menschwaardig leven, rechten, vrijheid kunnen verzekeren.'
-In semarang liet sneevliet van dit artikel overdrukken maken voor de
europese soldaten. semaoen vertaalde het in het maleis, zodat de Javanen,
Ambonezen, Timorezen enz. het konden rezen. ook van een hoofdartikel
uit sinar Hindia werden overdrukken gemaakt. De strooibiljetten gingen in
grote massa's de deur uit voor verspreiding onder de soldaten en werden ook
verzonden naar andere plaatsen. Harry Dekker zorgde voor de organisatie.

14. Hervormingsbeloften en vervolging in oude stijl

Op L8 november werd door de regeringsgevolmachtigde, mr. dr. D. Talma, in
waarin de Voll¡sraad door de
regering tot samenwerking werd uitgenodigd om te streven naar spoedige
totstandkoming van noodzakelijke hervormingen en verheffing van het
algemene levenspeil. Men zegde de invoering toe van het gewijzigde art. 111
(verenigings- en vergaderrecht), verbetering van de voeding, kazemetoestanden
en rechtspleging voor de soldaten, en nog vele andere zaken.
Op dezelfde dag ontving Henk Sneevliet een bevel om op 20 november op
het kantoor van resident Kern te verschijnen in verband met het voornemen
hem te externeren. Dit werd ook in de Volksraad en in de pers bekend
gemaakt. Als reden werd vermeld: zijn propaganda onder personeel van leger
en vloot, zelfs na ernstige waarschuwing.
Bij de resident werd hem een aantal vragen gesteld en werd procesverbaal
opgemaakt. Men vroeg Sneevliet of hij de schrijver was van een zevental
artikelen in Het Wíie Woord , waaryan het eerste op 30 juni, nl. .Blijft op Uw
Posten', en het laatste op 19 oktober verscheen. Hij antwoordde: .Ja'. Hij
erkende ook op 24 oktaber een matrozenvergadering te hebben toegesproken
en tn Het vríie Íloord van l6 november het personeel van land- en zeemacht
te hebben opgewekt raden te vormen. Op de vraag, of zijn aktie de bedoeling
had de krijgstucht te ondermijnen, in de hoop dat de matrozen en soldaten
bij de verwachte sociale revolutie dienst zouden weigeren en zouden samenwerken met de revolutionairen, antwoordde sneevliet dat het bij het marinepersoneel noodzakelijk was, een tegenwicht te vormen tegen de reformistiese
de Volksraad een verklaring voorgelezen,
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bondsleiding in Nederland. Voor wat de soldaten betrof, wílde hij stelling
nemen tegen de grove verwaarlozingvan hun belangen en tegen het
onwaardige strafstelsel. Hij wilde ook saamhorigheid kweken tussen de
indiese volksbeweging en de arbeiders in het leger. De soldaten waarschuwde
hij, dat van hen geëist werd op te treden tegen een bevolking, die door voedseltekort, honger en provocerend machtsvertoon in verzet zou komen. ofdaarmee de krijgstucht werd ondermijnd, hing af van de leger- en vlootautoriteiten,
namelijk of zij de moderne geest in leger en vloot zouden begrijpen en daaraan koncessies zouden doen. Een sociale revolutie in Indië achtte sneevliet
nog niet mogelijk. Iets anders was, dat hij met het oog op de grote
veranderingen in Europa noodzakelijk vond, te voorkomen dat leger en vloot
zouden worden gebruikt voor kontra-revolutionair optreden. De instelling
van de matrozenraad was spontaan tot stand gekomen. sneevliet meende dit
initiatief te moeten steunen. Hij kon niet wachten, maar moest onmiddellijk
handelen.
Op andere vragen gaf hij ten antwoord, dat hij de voorstelling, dat een
eventuele externering noodzakelijk was met het oog op z1n aktie onder
soldaten en matrozen, onoprecht vond. Reeds lang daarvóór dacht men in
regeringskringen sterk aan extemering, in verban d met njn algemene politieke
aktiviteit. Sneevliet wilde verder gebruik maken van de mogelijkheid zich
schriftelijk te verdedigen. 1@
Een dag voor het verhoor van sneevliet en een dag nadat de indiese regering
beloofde de rechtspleging voor militairen te verbeteren, werd Brandsteder
in Batavia gearresteerd. Hij was juist teruggekomen van Rangkasbetoeng,
waar hij bij stam had gelogeerd. Deze schreef sneevliet, dat Brandsteder
al vanaf Rangkasbetoeng door de politie was gevolgd. Z4n zaakwas in hoger
beroep door het Hooggerechtshof behandeld en het vonnis van drie maanden
werd bekrachtigd. Brandsteder had gevraagd zich te mogen verdedigen. Maar
hij had totaal niets gehoord. Hij wist niet, wanneer de zaakvoorkwam. Niets.
Nu werd hij op grond van het vonnis onmiddellijk gearresteerd. Hij was
echter administratief en financieel verantwoordelijk voor de matrozen- en
soldatenbonden. Bovendien beheerde hij het Marinegebouw. Men gaf hem
geen gelegenheid zijn zaken te regelen. Van zijn vrouw, die in Lawang
verbleef, kon hij niet behoorlijk afscheid nemen. Een jaar te voren was hun
enig kind gestorven en zij verwachtte over drie maanden een baby. De
Matrozenbond vroeg de president van het hof telegrafies, Brandsteder nog
enige dagen op vrije voeten te laten. De president verwees de bond naar de
direkteur van het gevangeniswezen, die het verzoek afwees.
In Soerabaja verschenen 30 soldaten uit protest niet op het appèI. De
plaatselijke kommandant sprak zijn mannen toe en deelde mee, d.at de
regering grote hervormingen had toegezegd. Zij moesten echter niet denken
dat zij die aan sneevliet en Brandsteder te danken hadden. Een soldaat
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antwoordde, dat er dan toch maar eerst iemand drie maanden de gevangenis
in moest. De man werd direkt opgesloten.
In het Marinegebouw werd een vergadering van l5 soldaten door de politie
afgeluisterd en beëindigd met de arrestatie van de militairen. Enige dagen
later hield de Matrozenbond een huishouderijke vergadering in het gebouw;
ook daar viel de politie binnen. De marinemannen namen een protestmotie
aan tegen de arrestatie van Brandsteder en tegen het optreden van de politie
en verdwenen. De volgende dag werd het Marinegebouw verboden voor
soldaten op straffe van arrestatie. Er werden nog meer soldaten geanesteerd
in Soerabaja, evenals in Batavia en Mr. cornelis. Een groot aantal werd naar
het strafkamp Ngawi vervoerd.
Er gebeurde in die week nog meer. De politie deed alle mogetijke moeite
de pamfletten te achterhalen, die vanuit semarang het land in gingen. z4 deed,
huiszoeking o.a. bij Hulswit in Batavia en vitalis in Mr. cornelis, ri3 v"n
wczel in soerabaja, bij Dekker, Semaoen e.a. in sernarang en bij coster in
Malang. Coster bracht nog een nacht op het politieburo door. [ir. Van
Meerten ging naar sneevliet en verlangde, dattnj in Het vríje Iloord een
oproep zou doen voor terugzending van de þiljetten. De offïcier van justitie
dreigde met inhechtenisneming. sneevliet zei, dat hij er eens oo"r rou nudenken.
Het gevolg van de politionele jacht was, dat de aandacht van de soldaten
op deze propaganda gevestigd werd. De indonesiese soldaten vochten in de
kazeme om de biljetten. volgens Baars waren ambonnese marechaussees
gebelgd, omdat zij het biljet niet mochten lezen, maar zij begrepen zeer goed
waarom zij plotseling naar Soerabaja gezonden waren.
In semarang was kavalerie aangekomen, 'voor de met oproer bedreigde
kotta'. Europese soldaten uit deze stad en ook uit soerabaja werden overgeplaatst naar Atjeh en Timor. Er was overal veel politie op de been
om te
surveilleren en te kontroleren. Baars schreef, dat njntijfwacht in soerabaja
\ryas aangegroeid tot een auto, twee motorfietsen en ongeveer tien
man op de
fiets. In totaal 18 man. Toen sneevliet naar de resident ging, werd hij tof aan
diens deur omringd door politie. De kontrole strekte nchuit tot steãds meer
ISDV-ers en anderen, zoals de voorzitter van de soldatenbond, Nijhof, en de
tweede voorzitter Ardonne.lß
Terwijl deze gebeurtenissen in Indië plaatsvonden, was Troelstra in
Nederland alweer teruggekomen van de hoopvolle verwachtingen, die hij bij
de arbeiders had gewekt. Zijn rechtse partijgenoten Miegen, Schaper er
oudegeest waren zeer aktiefgeweest. Als beloning hadden de regering en de
Tweede-Kamermeerderheid een groot aantal beloften gedaan voor de
toekomst. op de tweede dag van het sDAP-kongres, op r 7 november, erkende

Troelstra, dathij zich door zijn gevoel had laten 1eiden en niet door zijn
verstand. Hij had zich vergist in de machtsverhoudingen. Dat was de, nú
histories geworden, veryissing vqn Troelstra.
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De linkse beweging in Nederlandsch-Indië was zich er wel van bewust, dat
ontwikkeling in Europa zowel in Nederland als in Duitsland anders
ging, dan zi'1 gedacht had. Maar men bleef hopen op een voortzetting van de

-

de

-

revolutie.

15. Tweespalt in de leiding van de ISDV
De verhouding tussen Henk sneevliet en Dolf Baars was er sinds juli niet beter
op geworden. De brieven die Sneevliet van Baars ontving, hadden dikwijls een
onaangename toon. Baars was er niet in geslaagd geregeld werk te vinden.
Sneevliet had hem gesteund en aangemoedigd om hier en daar te solliciteren

ofmedewerking te vragen. Hij kreeg echter een onaangenaam gevoel, toen hij
vernam, dat Baars besprekingen had met Hazeu, regeringsgevolmachtigde voor
Inlandse Zaken, met P.J. Gerke, een hoge ambtenaar op het kantoor van
Hazeu en met Talma, de regeringsgevolmachtigde voor AlgemeneZaken.De
verhouding tussen Sneevliet en de autoriteiten was al enige jaren gespannen.
Sneevliet had, evenals Barend Coster, de indruk dat Baars zich aanvaardbaar
wilde maken voor een gouvemementsbetrekking. Zij schreven een brief aan
het dagelijks bestuur. Coster zou de zaakin de vergadering aan de orde stellen.
Sneevliet ontving van het DB een brief, gedateerd 24 november, ondertekend door voorzitter Baars en sekretaris Hartogh. Uit de inhoud was
duidelijk dat de brief door Baars was geschreven, met als aanleiding het toezedden van de notulen van de DB-vergadering. Er heerste volgens deze brief
ontstemming in het DB (aanwezig: Baars, Hartogh, Coster, Cluwen, Van
lVezel) over de briefvan Coster en Sneevliet. Het ergste vond men dat
'verondersteld werd, dat Baars, om een betrekking te krijgen, zich tot het
afleggen van een verklaring betreffende zijn te voeren politieke aktie zou
kunnen laten verleiden. De vele konferenties met Hazeu, Gerke en Talma
waren, volgens de DB-brief, evenmin juist. Op het Sl-kongres waren zowel
Gerke als Ottolander (voorzitter van het Nederlandsch-Indisch Landbouwsyndicaat) naar hem toegekomen. Bij die gelegenheid was alleen over koetjes
en kalfies gepraat. Baars logeerde, op diens uitnodiging, bij Ottolander om
van zejn uitgebreide literatuur over Bali kennis te nemen. Daar trof hij Hazeu.
De ontmoeting met Talma was zeer incidenteel. In de DB-brief stond
letterlijk: ' 't Is mogelijk, dat bij de regering de indruk is gevestigd, dat Baars
door een betrekking nog wel te lijmen is, maar niet te verdedigen is, wanneer
partijgenooten zich dien indruk eigen maken.' Er werd in de brief op ge\ryezen,
dat de regering een onderscheid maakte tussen de aktie van Baars, die zich
sociaal tot de inlandse bevolking wendde, en de aktie van Sneevliet onder de
soldaten. 'Dat de Soldatenbond is opgericht na een vergadering met Sn. als
spreker, weet de regering en heeft njniet vergeten.'
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Er werd verder nog over de verdeling van het werk als sneevliet geëxterneerd zou worden gesproken. wat de vertegenwoordiging in Nederlãnd

betrof, meende het DB, onafhankerijk van een aansteiring, sneevliet een
steun
van 75 gulden per maand te moeten toezeggen. '.Àls erkenning van
hetgeen ge
voor de I.s.D.v. gedaan hebt.' De opdracht tot vertegenwoorãigitrg ko-n alleen
gegeven worden, als de vertegenwoordiger'onvoorwaardelijk
vertrouwen
stelt in de leiding'. verder werd het nut van een dergelijke vertegenwoordiging
niet goed tngezien. Het was de taak van de sDp beslag te leggen op een man
van de kapaciteiten van sneevliet, om voorlichting over indiese zaken te
geven.

sneevliet was perplex. Achteraf bleek Baars niet naar een gouvernementsbetrekking te hebben gesolliciteerd. Zijn optreden was echtervreemd, hetgeen
ook door het DB werd erkend. Het bewees toch minstens een geheel andere
instelling van Baars ten aunienvan de volks- en arbeidersbr*rging. sneevliet
was veel meer betrokken bij de mensen aan de basis. wat sneevl¡et het
meest
grgerde, was de opmerking in de brief over het verschil
tussen de aktiviteit
van Baars en die van hem.l@

16. Sneevliets verweer tegen zijn uitzetting

op 27 november diende sneevliet zijn verweerschrift in. Het was een uitgebreid stuk, dat later in brochurevorm werd uitgegeven onder de
titelMijn
uitzetting. ook dit geschrift was een uitstekende verdediging van zijn
aktiviteít. Zijn standpunt kent men reeds voldoende uit hetgeen wij al
schreven. Daarom bepalen wij ons tot de algemene strekking. Het richtte
zich in de eerste plaats tegen de willekeur van de autoriteiten en de
exorbitante rechten. Hij wees erop, dat hij geen inzage had in de rapporten en
-nt
dokumenten, die bepalend waren voor de beslissing van de regering.
*ut
geen mogelijkheid om zich mondeling te verdedigen, zelfs niet voor de
volksraad. ook al was deze Raad slechts een advieskollege, en had hij niets
te zeggen over het gebruik van de exorbitante rechten, die nog stamden uit de
jaren vijftig van de vorige eeuw. De regering baseerde haar motivering
op een
zevental artikelen, verschenen van 30 juni tot 1 9 oktober, en op de veigaìering
van 24 oktober; het kulminatiepunt was de opwekking tot voiming van raden,
naar het voorbeeld van de Raad van Matrozen en Mariniers te Soeraba¡a.
De
regering maakte op maandag 18 november echter haar besluit bekend en op
diezelfde dag kwam bij sneevliet de deurwaarder aan de deur. Het vriie
'lloord,
waarin die opwekking stond, werd in Semarang gedrukt en kon pas
op zaterdagavond 16 november in Batavia zijn geweest. Nog vóór de aankãmst
van Het vriie lloord in Batavia moest de Algemeen Secretaris ztln geheime
dokument naar semarang gezonden hebben, wilde het er op maandag aan-
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komen. Er kon dus onmogelijk een emstig beraad over de inhoud van Het
vrije l4loord hebben plaatsgevonden. of men zou de inhoud van de krant al
hebben moeten kennen, voordat hij gedrukt was. Nu bestond, naar sneevliet
zei, de mogelijkheid om de resident in Semarang te telefoneren of te
telegraferen om dat kulminatiepunt er nog aan toe te voegen. zoiets zal wel
gebeurd zijn. Dat was, meende hij, een voorbeeld van spontaan regeren. Een
vorm van willekeur. Men had dit element in de motivering hard nodig. Naar
aanleiding van de andere artikelen was nooit proces-verbaal opgemaakt wegens
overtreding van de wet. De matrozenvergadering van24 oktober ging over
hetzelfde onderwerp als de 1 Mei-vergadering, namelijk over de reformistiese
en revolutionaire richtingen. op de laatstgenoemde bijeenkomst had hij
bovendien nog opgewekt tot het stichten van lSDV-afdelingen op de vl,oot.
De afdeling Indische Moot werd daarna opgericht. E¡ was toen door de
politie of justitie niet ingegrepen. ook op de vergaderingvan 24 oktober
was politie aanweTig, die geen aanleiding vond om in te grijpen. sneevliet
maakte bezwaar tegen de vermelding in de regeringsverklaring, dat hij al
eerder een ernstige waarschuwing had gehad. van de regering nooit, van de
pers wel. Het persoonliike gesprek, dat Muurling met hem had, kon hij niet
als een regeringswaarschuwing zien.
Met opzet had de regering de reden van haar maatregel toegespitst op de
propaganda onder het personeel van leger en vloot, een klein deel van zijn
algemene politieke werkzaamhei ð'. zijn werk bestond voornamelijk uit
aktiviteit onder de arbeiders, uit werk voor de ISDV, de v4kbeweging,
kontakten met de volksbeweging, enz. Men vreesde eventuele bezwaren in de
staten-Generaal. Hij moest weg, zonder dat de volksbeweging inverzetkwam.
De revolutionair-socialistiese stroming moest verlwakt worden. Het overige
deel van zijn verweer was eigenlijk een aanvulling en verduidelijking van zijn
antwoorden aan de resident.
Zijn artikel 'Honger en Machtsvertoon', dat niet genoemd was, besprak hij
uitgebreid, omdat dit verband hield met de justitiële vervolging bij de
strooibiljettenverspreiding. De aanleiding voor dit artikel was het optreden
van troepen, o.a. bij een staking in een suikerfabriek bij soerabaja en machtsvertoon in Kediri, Demak en in Kendal, en verder in Koedoes, waar de
onregelmatigheden in eerste instantie weliswaar religieuze oorzaken hadden,
maar toch ook door de uitbuiting opgeroepen \ryaren. soldaten in semarang
hadden hem gegevens verstrekt over allerlei redenen, waarom zij op ,meerdaagse oefening'enz. werden gezonden, die later heel anders breken te zijn.
Yeruet werd dikwijls opgeroepen door soldaten van een ander ras op de
Javanen af te sturen. De voornaamste oorzaak van onrust was meestal de
uitbuiting en onderdrukking. Dat wilde hij de soldaten duidelijk maken,
en daarbij hun begrip en solidariteit wekken. Hij wekte niet op tot dienstweigering of opstand. De inlandse soldaten moesten begrijpen, d.at zij zonen
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volk waren en dat schieten op weerloze mensen met dapperheid niets te maken had, In zijn verweer liet Sneevliet uitkomen, dat hij
persoonlijk tegenover de aufuriteíten verantwoordelijk was voor alles,
hetgeen echter niet wïl zeggen, dat hij geen overleg pleegde met andere
leiders in Semarang, of naliet kontakt op te nemen met andere HB-leden.

17. De ergernis van Baars
Na het schrijven van zijn verweer beantwoordde Sneevliet op 30 november
de brief van het DB. Hij moest ook nog de administratie van de ISDV en van
de Soearø Rajøl overdragen aan mej. G.W. Hissink in Malang. In zijn brief
regelde hij eerst allerlei dingen. De administratie van Soeørø Røjat was geheel
bij. Met akkuratesse kon dat blad zich in stand houden en daarmee was het
mogelijk de ISDV op Java en Sumatra uit te breiden en nieuwe afdelingen
op te richten. Hij stelde voor bij zijn vertrek H.A. Wakker in Medan en
J.C. Stam in het HB op te nemen. Semarang zou door het vertrek van
Sneevliet en het verlof van Dekker het jaar daarop verzwakt worden.
Maar P. Bergsma werd met ingang van I januari 1919 op het kantoor van de
VSTP aangesteld en die kon misschien de leiding van de afdeling steun geven.

Zo gng Sneevliet verder om allerlei zaken te regelen voor de organisatie.
Hij schreef, dat het DB wel zou begrijpen, dat hij in zijn omstandigheden
polemiek ging voeren over het grootste deel van de DB-brief. Sneevliet
stelde voor de vertrouwenskwestie maar te làten vallen. Er was al genoeg
emotie. Hij achtte een vertegenwoordiger in Nederland wenselijk en hij wilde
niet gepensioneerd worden. Mogelijkheden bij de SDP zag hij niet veel. Hij

geen

hoopte zijn externering in Holland ongedaan te kunnen makdn.l6 De,
volgende dag schreef Sneevliet een brief aan Hartogh en luchtte zijn
gemoed, wat hij in de brief aan het DB niet had kunnen doen. Ook aan
Coster schreefSneevliet dat hij niet begreep, dat er geen minderheidsstandpunt was. Uit brieven van Cluwen en Coster werd het Sneevliet duidelijk,
dat Baars een onjuiste voorstelling van zaken had gegeven van de
DB-vergadering. Hij had gedreigd al zijn funkties neer te leggen als Sneevliet
vertegenwoordiger in Nederland werd. Het DB meende, dat Baars de enige
was, die Sneevliet als politiek leider kon opvolgen. Enige dagen later kwam
er een brief van Marie Hartogh, die schreef dat ze zo'n moeildke tijd hadden
doorgemaakt. Coos was eigenlijk vanaf oktober ziek. Op 26 november was
bovendien plotseling een dochtertje overleden aan de spaanse griep, terwijl
het andere ziek was.
Op 5 december werd het defìnitieve besluit bekend gemaakt, dat Henk
Sneevliet geëxterneerd zou worden. Alle vergaderingen van de ISDV
- ook
van leden - waren verboden. De VSTP wilde op 7 december een protest-
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vergadering in semarang houden tegen de externering van sneevliet. Een
vergunning hiervoor werd geweigerd. De vSTP stuurde telegrammen tegen
de externering van sneevliet naar de minister van Koloniën in Den Haag en
naar de volksraad. Zij wees daarbij op de toegezegde demokratiese hervormingen. ook de csl, de sl-semarang en andere sl-afdelingen protesteerden
bij de minister van Koloniën tegen de externering .rn Het vríie luoord deden
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mevr. c. Baars-cheriex, mevr. c. coster-van Dijk, mevr. R. van wezel-Katoen
en mej. G.w. Hissinkeen oproep om geld te storten om sneevliet financieel
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18. Provokatie van e€n officier van het garnizoen van Ambarawa

19. Antwoord van Sneevliet aan het DB
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tot externering reeds door de indiese regering bekend
kwam een officier bij sneevliet op bezoek. De man was in de
zomer ook al bij sneevliet geweest. Hij had zich voorgesteld als lste luitenant
van het garnizoen van Ambarawa. Het lot van Kromo ging hem zeer leÍ
was gemaakt,

harte, zei hij, en hij had verschillende koöperatieve verenigingen van de
Inlanders gesteund. van offìciële zijde had hij veel tegenwerking en last met
zijn superieuren. Hij was tegen de koloniale onderdrukking en vond het
noodzakelijk in het belang van de Inlanders daaraan een einde te maken, maar
niet door de volksbeweging. De luitenant verwachtte meer heil van een opstand van militairen. In ruwe trekken schetste hij het ptan, dat hij in zijn
hoofd had. Met de soldaten van de garnizoenen van Midden-Java morri
-rn
eerst Bandoengbezetten en daarna verder gaan, het indiese gouvernement
tot heengaan ofin ieder geval tot grote koncessies dwingen. De leden van de
soldatenbond zouden daarbij een aktieve rol moeten spelen. Hijzelf zou de
opstand militair leiden, maar sneevliet zou de manifesten moeten schrijven
om de soldaten in beweging te brengen.
sneevliet zei tegen de officier, dat hij niets voelde voor zijn voorstel.
De Indonesiese volksbeweging zou haar eigen weg îaaÍ de bevrijding moeten
zoeken. Als hij zo nu en dan een beroep deed op Jan Fuselier, was dat om de
solidariteit tussen de proletariërs van het leger en de volksbeweging te
bevorderen. De bezoeker vertrok en liet zijn adres achter, voor het geval
Sneevliet van gedachte iou veranderen. sneevliet informeerde bij relaties
onder soldaten naar de offìcier en kreeg de mededeling, dat hij inderdaad bij
zijn superieuren slecht stond aangeschreven en tot veel in staat werd
geacht.

Nu kwam de luitenant opnieuw, terwijl het huis van sneevliet aanzienlijk
zt¡taarder door de politie bewaakt werd dan bij zijn eerste bezoek. Als
sneevliet door de straten van semarang liep, leek hij wel de rattenvanger
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doorgedrongen in zijn eigen partij. Op een tamelijk naïeve manier werd geloof
gehecht aan de beweringen van een fantasierijke bankemployé. l,ater bleek
het een leugen te zijn. Onjuist was ook de bewering dat Sneevliet op onvoorzichtige wijze Dekker in de zaak had betrokken.
sneevliet liet Hartogh een briefie toekomen waarin hij hem bedankte voor
zijn afscheidsgroet en schreef: 'overigens zljn er veel onvoorzichtíge menschen
enwordt geen revolutionaire strijd gestreden met hen, die van voorzichtigheid de grootste deugd maken. Ik betreur het, dat men mij heeft geëxterneerd
en niet aangeklaagd voor haatzaaien en opzetten tot dienstweigering, voor
Honger en Machtsvertoon!' Betsy zou voor beantwoording zorgen vóór het
einde van de week. Sneevliet had al aangegeven in welke geest. De briefzou
het DB en niet de autoriteiten bereiken.l08
Straks zou hij de reis aanvaarden. Waar hij de volgende drie dagen zou
heengaan, was hem onbekend.. Het was Sneevliet uit voorgaande
korrespondentie en gesprekken duidelijk geworden, dat het DB althans
Baars en Hartogh zeker
- wilde terugvallen op de in juni door Baars
ontwikkelde gedachte: zich niet richten op uitbreidingvan de organisatie,
Íaar op scholing van elementen, die een rol zouden moeten vervullen in de
volksbeweging. De opengevallen plaatsen in het HB zouden niet opgevuld
worden.
In een brief van 14 december, die al onderweg was vóórdat hij Hartoghs
brief ontving, schreef Sneevliet: 'Wij hebben ons aan de statutaire bepalingen
te houden en voor hoofdbestuursvergaderingen uitnoodigingen te zenden
aan alle H.B.-leden, waarbij de Inlandsche bestuurders niet vergeten mogen
worden.' Hij drong aan op aanvulling van het hoofdbestuur, nl. om Stam erin
op te nemen nu hij, Sneevliet, gedwongen was zijn mandaat neer te leggen,
omdat deze dezelfde opvattingen als hij was toegedaan. sneevliet herinnerde
ook nog aan Wakker, die over een lange ervaring in de nederlandse arbeidersbeweging beschikte. Hd noemde Soebakat voor Bandoeng en Bergsma voor
Semarang (als Dekker met verlof ging). Ook Sneevliet was van mening, dat
het niet gemakkelijk was onderling overleg te plegen. Maar voor belangrijke
zaken moesten de mensen, die door het kongres waren aangewezen, invloed
op de beslissingen kunnen uitoefenen. Hü stetde voor tijdens het NIOGkongres te Soerabaja (waarbij toch een aantal ISDV-ers uit het land aanwezig
zouden zljn, M.P.) een konferentie van vooraanstaande partijgenoten te houden,
ter bespreking van de toestand van de beweging, de houding tegenover de
radikale koncentratie en van de principiële vraag of de aktie zou worden
gericht opiuitbreiding van de organisatie en tegelijkertijd op kadervorming
ofalleen op het laatste. Het was de stellige overtuiging van Sneevliet, dat als
men werkte als in Semarang, het mogelijk was van de ISDV een politieke
partij te maken, die over de middelen beschikte om schriftelijke en mondelinge
propaganda te bekostigen. Hij was er zeker van, dat men op geen andere

Betsy, Pím en Pam
en Dolf LangkemPer

In Satatiga; rechts Heter Bergsmø met yrouw en kinderen, links Hørry Dekker,
in het midden Betsy en daørvoor Hm en Pøm
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wijze duurzame invloed kon uitoefenen. Over deze zaken moesten niet vijf
DB-ers met één of twee andere HB.ers beslissen. De zaken moesten ernstig
besproken worden met mensen als Snel, Stam, Hasán (Qajadiningrat), Alimin,
Soebakat, Bergsma, Kaderisman, Trikordono (W.4. van Kordenoordt),
Hissink, Soepena, Moh. Kasan, Dekker, Semaoen en Schultz. Deze lijst kon
nog met meer namen worden aangevuld.
Sneevliet had met genoegen gekonstateerd,'dat men besloten had hem aan
te wijzen als vertegenwoordiger in Nederland en besprak het werk, dat door
hem gedaan kon worden. Hij stelde er ook prijs op als redakteur in Holland
op te treden. Zijntegoed aan de opbrengst van hetboekHet hoces Sneevliet
stond hij aan de organisatie af. Slechts 125 guldenreserveerde hij voor zichzelf voor kosten van het gezin. De financiële relatie met de ISDV wilde hij
zo spoedig mogelijk beëindigen, al had hij geen optimistiese verwachtingen
ten aanzien van andere inkomsten voor zijn levensonderhoud. Maar ook als
hij werk gevonden had, zou hij het werk voor de ISDV blijven doen. En hij
herhaalde, dat hij er alles op zauzetten in Nederland intrekking van het
externeringsbesluit te krijgen.læ

20. Het vertrek van Henk Sneevliet uit Semarang
Het bevelschrift van de gouverneur-generaal luidde, dat Sneevliet vier dagen
na de betekening van de beschikking in hechtenis zou worden genomen in
afwachting van zijn verwijdering uit Nederlandsch-Indië. Telegrafisch vroeg
Sneevliet vier dagen uitstel aan om met de Noordam te kunnen vertrekken.
Het werd toegestaan. Op 16 december kwam de politie hem halen.
Het afscheid van Betsy en zijn kinderen was zwaar. Men wist niet wanneer
men elkaar rveer terug zov zien. Betsy werkte op een school en had daarvan
een vast inkomen; bovendien was zij begonnen privélessen te geven. In het
huis in Bangkong kon zij echter niet blijven. Spoedig na Henks vertrek zouden
zd verhuizen naar een huis in de Traverdoeli-laan. Om twee uur was de tijd
verstreken en kwam kommissaris Smits hem halen. Dat was het moment
van afscheid want daarna was het ook voor Betsy en de kinderen niet meer
mogelijk hem te zien. Dekker vertelde over het vertrek van Sneevliet: 'Er
waren ten huize van Sneevliet tal van vrienden uit S.I. en I.S.D.V., ook van
plaatsen buiten Semarang, die hem vóór het verlaten van Java de hand wilden
drukken. In de straat achter onze woning hadden zich een honderdtal soldaten
onder bevel van een liritenant opgesteld, terwijl in den omtrek ook nog
meerdere soldaten aanwezig waren. Verder was alles wat maar politiedienst
kon doen in de buurt van Bangkong samengetrokken.
De plaats waarheen onze makker vervoerd werd, was een diep geheim.
Daar wij ten naasten bij wilden weten waarheen de reis ging, volgden we met
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een auto, maar een van ijver blakende politiemacht had een paar honderd
en
meter van huis zooveel tij d noodig om nummer, rijb ewijs, eî2. te noteeren
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om
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tocht
het merk van de auto te bestudeeren, dat onze

welke richting het uitging mislukte'.
Een verslaggever vanDe Locomotíef kon de wagen van sneevliet nog
volgen tot cheribon en raakte toen het spoor kwijt. uiteindelijk werd
Sneevliet in de gevangenis van Batavia opgesloten'
Er werd grote geheimzinnigheid betracht bij het transport van Sneevliet.
Zelfs de pers werd tot grote ergernis van de verslaggevers overal buiten
gehouden. Verslaggevers van Het Nieuws vøn den Dag stelden zich op
ã0 december reeds vroeg in de morgen op bij de gevangenis. Eerst kwamen
l5 matrozen van de Regentes, die in twee gevangeniswagens naar het station
werden vervoerd en in Tandjong Priok aan boord zouden gaan voor de
van
overtocht naar Nederland. Toen kwam een gewone auto voor de bagage
kommissarissen'
door
twee
begeleid
Sneevliet'
Sneevliet en een andere auto met
Hier en daar was verdekt politie opgesteld' De verslaggevers reden achter
de auto met Sneevliet aan, tot zij bij een spoorwegovergang kwamen'
De bomen gingen direkt achter sneevliets auto naar beneden, ofschoon er
geen trein aankwam. Het verkeer werd een ogenblik opgehouden. Toen was

ãe politie met sneevliet verdwenen. De journalisten gingen direkt door naar
tanO¡ong Priok. Er was, volgens hen, een buitengewoon sterke politiemacht
in Priok op de been. Aan boord zageîze Barend coster, die niet in semarang

afscheid vãn Sneevliet had kunnen nemen en hem hier hoopte te treffen. In
het
de salon aan boord stond een rood bloemstuk van de sI en de ISDV. Maar
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het schip reeds buitengaats'tras.r10
Aan Loord ontving Sneevliet nog heel veel post en telegrammen. To Baars
(en ook van wezel) schreef hem dat Darsono gearresteerd was voor een paar
persdelikten, o.a. tn sinør Hindia.Het was sneevliet al bekend, dat Semaoen
vervolgd zou worden voor de vertaling van 'Honger en Machtsvertoon' en
Dekker voor de organisatie van de strooibiljettenverspreiding, o.a. in kazernes

van de
te Semarang. Er waren telegrammen van Barend Coster en Ina Hissink,
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Het
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Gij hebt voór
,t beter de beteekenis van je arbeid beseft, dankbaar voor zijn.'
wanneer
laier
De brief was van Pieter Bergsma. Hij werkte als kommies, burgerambtenaar
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op het departement van oorlog. Voorheen was hij sergeant-majoor schrijver
geweest en op non-aktief gesteld. De plaatselijke kommandant had hem een
paar weken tevoren opgeroepen, omdat hij huishoudelijke en andere ISDVvergaderingen bezocht, en zelfs achter de bestuurstafel had gezeten. Dat was
strijdig met de garnizoensorders. Bergsma dacht dat hij dat rustig kon doen.

Er werden op hem als burgerambtenaar nooit garnizoensorders toegepast.

daarentegen rtraren voor de maatiegel. De Centrale SI besloot, op voorstel
van Semaoen, Sneevliet te steunen en een fonds voor vervolgden te stichten
Sneevliet heeft nooit iets gekregen, misschien ook niet aanvaard. Maar het
besluit was tekenend voor de sympathie voor de verbannen revolutionaire
leider.Meer nog dan E.F.E. Douwes Dekker had deze Nederlander de
indonesiese bevrijdingsbeweging geradikaliseerd en de weg gewezen.ll3

Twee maanden na het vaststellen van het feit'werd hij gestraft met l4 d.agen
provoost, om de andere dag op water en rijst. Bergsma nam ontslag en trad op
I januari l9l9 in dienst van de VSTP, als sekretaris-administrateur. Hij was
aktief lid van de ISDV en zou een van haar voornaamste leiders worden;
een Fries, een taaie volhouder.

Er kwam ook een telegram van Dolf Baars met de volgende tekst:
'Dringend Sneevliet a/b Noordam Tandjong Priok
- Verscheur brief ongeopend. Ik trek hern terug. Slamet. Dolf.' Wij kennen de inhoud van de brief
niet. Het telegram is bewaard gebleven.rll
Het Vríje Woord, De Volhørding en de maleise bladen van de ISDV, de SI
en de VSTP,publiceerden artikelen bij het afscheid van Henk Sneevliet. Hij
had in de vsrP tot het laatste toe hard gewerkt. Voor deze organisatie had
hij een verslag gemaakt over de tienjaar van haar bestaan. Een geschrift van
35 pagina's, met waardevolle historiese gegevens en cijfermateriaal. Eind
oktober 1918 telde de VSTP 558 europese en 5916 indonesiese leden, onder
wie 43 Chinezen. Ze ging nog steeds vooruit en was de krachtigste vakorganisatie (van Indonesiërs). wiewel, die van verlof was teruggekeerd, schreef
in zdn afscheidsartikel: 'De beteekenis van Sneevliet voor onzen bond is
eenvoudig niet weer te geven. Zonder aan de verdienste van de overigen te
kort te doen, kunnen we gerust zeggeî, dat Sneevliet de stuwende kracht
van de VSTP was. Wij kunnen ons niet goed indenken, hoe het zal moeten
gaan zonder hem. Maar het moge hem tot voldoening strekken, dat wij
achterblijvenden zullen trachten zijn voetsporen te volgen., Het kongres van
de VSTP, dat een paar weken na Sneevliets uitzetting werd gehouden,
benoemde hem tot de officiele vertegenlvoordiger van de VSTp in
Nederland.l12
Het vertrek van Sneevliet uit Indië werd niet begeleid door wuivende of
demonstrerende mensenmenigten. Daar zorgden de autoriteiten wel voor.
l{aast de velen die hem haatten, ïr/aren er meer die hem waardeerden. Dat
waren in het bijzonder de Indonesiörs van de ISDV, de Semarang-richting
in de Sarekat Islam, de mensen van de VSTP en andere indonesiese vakorganisaties. De sympathie voor Sneevliet was algemeen in de indonesiese
bevrijdingsbeweging, ook al was men het met zijn revolutionair-socialisties
standpunt niet eens. Behalve de Sarekat Islam protesteerden ook andere
indonesiese organisaties tegen zijn externering. Alle indonesiese bladen
drukten hun sympathie uit voor Sneevliet; de meeste europese bladen
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Negende hoofdstuk

l.

Aankomst in Nederland en een geestdriftþ welkom in de Diamantbeurs te
Amsterdam

Op 30 januari 1919 kwam de Noordam in Rotterdam aan. Henk Sneevliet
werd door een aantal vrienden en geestverwânten afgehaald. Onder hen
rffaren er ook die in I 91 3 bij z4n vertrek afscheid van hem genomen hadden.
Eén van hen was NathanlNatfians, die toen als ambtenaar val de bond en als
een van de leiders van de oppositie ontslagen rffas, maar nu al jarenlang
sekretaris van de Nederlandsche Vereeniging was. Sneevliets eerste gastheer
was de in Rotterdam wonende dr. W. van Ravesteyn, Tweede-Kamerlid voor
de CPH, waartoe de SDP zich op haar kongres van november 19l8 had
omgedoopt.
Sneevliet, die op de boot lang genoeg had gezeten, gunde zich geen rust.
Hij werd geheel beheerst door de gedachte zichin de eerste plaats in te zetten
voor de revolutionaire beweging in Indië, voor de gearresteerden en
veroordeelden, envoor degenen, die een rechtszaak te wachten stond. Hij
wilde strijd tegen de exorbitante rechten van de gouverneur-generaal, tegen
de onderdrukking en uitbuiting van de volken van Indië, tegen de honger en
tegen het opdringen van de suikerkultuur ten koste van de inheemse boeren
en de rijstbouw, die onontbeerlijk was voor de voedselvoorziening van de
Indonesiërs. Maar vooral wilde hij terug naar de mensen, waarvoor hij zijn
eigen bestaan op het spel zette eî waarmee het lot hem had verbonden.
Sneevliet wilde opheffing van het uitzettingsbesluit.
De eerste weken waren zeer vermoeiend. Hij had bijna geen gelegenheid
om zich opnieuw aan klimaat en levensomstandigheden aan te passen en
reisde door.het gehele land. Er waren ontmoetingen en besprekingen met
vele mensen, o.a. met Wijnkoop, Henriëtte Roland Holst, de Wolda's, Augusta
de Wit, Fortuyn, lViessing, prof. dr. C. Snouck Hurgronje
- arabist en
oriëntalist - en met mensen, met wie hij in Indie had samengewerkt, zowel
van de vloot als van de beweging. Sneevliet bracht een bezoek aan Betsy,s
familie inZwolle, de stad waaraan hij prettige herinneringen had. Enige
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dagen was sneevliet ook bij zijn familie in Heerlen (zijn vader woonde in
,s
Trãebeek) en in Hertogenbosch. Hij ging naar Utrecht en vele andere
plaatsen, woonde vergaderingen bij en sprak met bekenden en onbekenden
àver Indië. Sneevliet reisde met een deel van zijn bagage val het ene adres
uit te
naar het andere en verlangde ernaar in een eigen huis zijn spullen

pakken en rustig te kunnen werken. In Hilversum - waar hij door de
wiesebrons gastvrij werd ontvangen - had hij zich tijdelijk laten inschrijven
als ingezetene, om bonkaarten voor levensmiddelen en andere zaken te
kunnen ontvangen.lra
op. l7 februari had de afdeling Amsterdam van de cPH sneevliet een
indrukwekkende ontvangst bereid in de grote zaalvan de Diamantbeurs, die
zo vol was, dat hij niet allen kon bergen, die gekomen waren om de
revolutionaire str-i¡der uit Indië te zien en te horen. voorzitter A. Lisser
opende de vergadering met een woord van welkom. Daarna zonghet mannenkãor Excelsioi een lied van A.M. de Jong,De Storm en de Eik. Een lied over
een eik, die niet wilde zwichten voor de storm, de macht van het geweld en
men
de dwingelandij. Hij werd wel onderdrukt, maar tot slaaf vernederen kon
Amsterdam
de
afdeling
hem niei. Mevrouw Helmers bood sneevliet namens
een bloemstuk aan en de vergadering zong spontaaî de Intemøtíonøle ' Toen
sneevliet met zijn rede wilde beginnen, brachten de duizenden aanwezigen
hem een geestdriftige ovatie.
Sneevliet wees in de aanvang van zijn rede op de resultaten van
driehonderd jaar van beschavingsarbeid van de Nederlanders in de Archipel,
levens'
op de twee werelden in dit grote koloniale gebied, elk met geheel eigen
giwoonten. De kleine welgestelde wereld van de buitenlandse indringers, die
van de vele
ãe heerlijke gewesten al eeuwen plunderden, en de wereld
miljoenðn onderdrukte Indonesiërs. Hij sprak over de beestachtige huisvesting
in de kampongs en over het tekort aan mediese hulp' Nog in de laatste
door
maanden van het vorige jaar waren vele en vele duizenden Indonesiërs
dat
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je dan die domme smoelen van die Inlanders niet?' sneevliet had de
ïan de man in het maleis vertaald en zijnjavaanse toehoorders gevraagd of
zij nú overtuigd waren van de superioriteit van de Nederlandse beschaving.
sneevliet schetste vervolgens de ontwikkeling van de indonesiese volks'
jonge Semaoen in de
beweging, van de ISDV en het schitterende werk van de
afscheiding van de
de
over
Sarekat islam en in de vakbeweging. Hij vertelde
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rechtervleugel, de indiese SDAP. Het verschil in de lonen liet hij uitkomen
met een duidelijk voorbeeld: de europese onderwijzers, georganiseerd in het
NIOG, eisten 800 gulden salaris per maand; de inlandse onderwijzer verdiende
slechts 15 of20 gulden. Sneevliet besprak ook zijn proces en vertelde over de
vreugde van de Indonesiërs in Semarang, toen hij het in hoger beroep
gewonnen had. In l9l8 kwam de hongersnood en de bevolking at boombladeren en de wortels van de tapioca. Men had geëist dat 30 procent van de
grond van de suikerplantages ter beschikking zou worden gesteld voor de rijstkultuur om de bevolking te voeden. Er gebeurde echter niets. Toen staken de
hongerende boeren en kampongbewoners uit protest overal suikerrietvelden
in brand. De revolutionaire beweging groeide en ook de bezorgdheid in
bourgeoiskringen in de kolonie.
Sneevliet sprak ookover de bewegingvan tnatrozen en soldaten. Over de
verplaatsing van de europese soldaten van Semarang, Soerabaja en Malang, en
hun vervanging door ambonese fusiliers. Hij vermeldde de veroordeling van
Brandsteder, de krasse en onrechtmatige politiemaatregelen en de vervolging
van Semaoen, Dekker e.a. voor de verspreiding van Honger en Møchtsvertoon onder de soldaten. Deze en andere vervolgingen in Indië waren
mogelijk geworden door de verdeeldheid van de nederlandse arbeiders bij de
Novemberaktie. Sneevliet hoopte met hulp van de revolutionairen in
Nederland spoedig weer in Tandjong Priok voet aan wal te kunnen zetten om
zijn afgebroken aktiviteit te kunnen hervatten.
Toen Henk Sneevliet zijn urenlange rede beëindigd had, barstte een
daverend applaus los. Een overweldigende bijval, die minutenlang aanhield.
Wrjnkoop had zijn spreektijd aan Sneevliet afgestaan, die de gehele avond
nodig had om de toehoorders slechts een algemene indruk te geven van
hetgeen in het verre eilandenrijk op de evenaar plaatsvond. Sneevliet, de
geboren redenaar en verteller, wist in de grote zaal(er bestonden toen nog
geen mikrofoons en geluidsinstallaties) zijn publiek van het begin tot het
einde zo te boeien, dat het muisstil was, zodat zijn woorden in elke hoek
goed te horen waren. Dit alleen al was in d.eze zaal, die bekend was om zijn
slechte akoestiek, een hele prestatie.
De voorzitter sloot de vergadering met de opwekking zich niet te laten
provoceren door de kozalJcen van Wibaut (wethouder van Amsterdam) die
opgesteld stonden op het Weesperplein. Met de roep 'Indië los van Holland'
$ng de vergadering uiteen.lls

2. Kontakt met het NAS
Na de vergadering in Amsterdam ging Sneevliet enige dagen later naar
Rotterdam om met Van Ravesteyn, aan de hand van Tweede-Kamer- en
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van de
Volksraadstulçken, het optreden van de CPH bij de behandeling
belangrijkste
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indiese begroting in de
zou echter pas komen als de datum van de zitting bekend was'
De zwerftocht van Sneevliet ging verder, spreken op vergaderingen, mensen
winnen, zaken regelen. Nog altijd bleef zijn werk voornamelijk aan Indië!
gewijd. sommige strijders hadden hulp en onderdak nodig. verscheidene
*"n r"r, van de Regentes waren vrijgelaten. Onder hen bevond zich Josten,
te
die van plan was de revolutionaire propaganda onder de matrozen voort
Haarlem,
in
zetten. Sneevliet hield een reeks redevoeringen in het zuiden,
Arnhem en Enschede, en sprak op l l maart met zijn vriend Simon cohen,
met E. Bouwman en s. van der Berg (resp. voorzitter en sek¡etaris van de
transportfederatie van het NAS) op een openbare vergadering van de vakgroep Trampersoneel van het NAS in Zwolle.
v¿¿r wij echter over deze vergadering vertellen, is het noodzakelijk iets te
zeggen ou"i d. verhouding van de CPH ten opzichte van het NAS' Gedurende
dJðorlog had de SDP (CPH) zich steeds verder verwijderd val het lrIW. Het
een groot
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november
In
georganiseerd.
deel in het NAS
zijn voorkeur voor deze revolutionaire vakcentrale uitgesproken. onder
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invloed van de revolutionaire gebeurtenissen was het NAS gegroeid
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het
naar de vestiging van een socialistiese maatschappij. sneevliet aanvaardde
in
situatie
pro-NAS standpunt van de cPH, waarbij ook de revolutionaire
Europa en de ledengroei van het NAS van invloed waren'

Wijkomennuterugopdeopenbarevergaderingvoorspoor-entfamweg.

voorzitter B. Poelstra begroette sneevliet en
personeel
-Borl**un in Zwolle. De
sprak de hoop uit, dat Sneevliet bereid zou zijn samen met het
socialistiese
leger van onaftrankelijk georganiseerden strijd te voeren voor het
de
van
de
ontwikkeling
door
hij
dat
idãaal. In zijn rede zei sneevliet,

gebeurtenissen met de moderne vakbeweging gebroken had' Hij keek terug
mate was hd
ãp z¡n werk en strijd in de Nederlandsche Vereeniging. In zekere
vrienden van
een vreemdeling geworden in de spoorwegvakbeweging' Vele
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toen waren hem ontvallen en hadden zich tegenover hem gesteld. Onder hen
ook zijn vriend Nathans, die zich tn de zaal bevond. Sneevliet stond krities
tegenover de verzoening, die indertijd tot stand was gekomen en die tevens
het einde van de aktieve strijd betekend had.
Nathans ging in debat en zei dat hij binnen de Nederlandsche Vereeniging
zeker aan de kant van Sneevliet zou staan. Nathans was echter tegen het
organiseren van een NAS-spoorwegorganisatie. In zijn repliek zei Sneevliet,
dat Nathans slechts sprak als vakbewegingsman, zonder politieke stellingname.
Hijzelf geloofde niet in een ommekeer binnen de Nederlandsche Vereeniging.
Voor het eerst stond Sneevliet in het openbaar tegenover zijn oude strijdmakker Nathans. Enige tijd later had hij een openbaar debat met een andere
oud spoorwegvriend, de NV-bestuurder Peterse. De politieke verwijdering
ging tevens gepaard met een verwijdering op persoonlijk vlak.116
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soerabaja achter. To Baars-cheriex nam echter het sekretariaat van de
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der menschheid'. Van verschillende dokters kon hij bovendien
zich
krijgen, dat langer verblijf in Indië niet aan te raden was. voor hen die
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3. Het wijwillig vertrek van Dolf

Baars

uit Indië

In de tweede helft van april werd Henk Sneevliet opgenomen in de Boerhaavekliniek te Amsterdam voor een blindedarmoperatie. Het kwam op een zeer
ongelegen tijdstip. De behandeling van de indiese begroting in de Tweede
Kamer was zeer spoedig te verwachten. Bovendien vond de arts Jan van
Breemen het noodzakelijk, dat Sneevliet na de operatie veertien dagen rust
zou nemen in Bergen.
De zorg voor zijn gezin en de beweging in Indië hielden Sneevliet voortdurend bezig. Terwijl hij veel post uit Indië verwachtte, kwamen er alleen
maar een postwissel en twee onbetekenende briefies van mevrouw Baars uit
Soerabaja. Niets van Betsy, die hem precies zou kunnen inlichten over de
toestand thuis en over de beweging. (Achteraf bleek, dat vóór Sneevliets
aankomst in Nederland zijn vrouw al tien brieven aangetekend had
verzonden.) Hij deed een beroep op Van Ravesteyn om in de Tweede Kamer
vragen te stellen over het achterhouden van zijn korrespondentie. Zelfs de
bladen van de ISDV, vaf<beweging en Sarekat Islam ontving hij niet.
De beweging in Indië had door Sneevliets externering een flinke klap
gekregen. De slag trof in mindere mate de Semarang-richting in de SI en de
VSTP, maar kwam bij de ISDV extrazwaar aan. De meerderheid van het
Dagelijks Bestuur (Baars, Hartogh en Van Wezel) was, wat aktiviteit en
organisatie betrof, ongeveerde koers gaan varen, waartegen Sneevliet zich
met zijn gehele wezen had,verzet. Dit werd niet zonder meer in Semarang
aanvaard naar later zou blijken.
Eind februarí kreeg de ISDV een nieuwe klap toen Baars plotseling met
het schip Kawi naar Nederland vertrok, zonder ook maar enigermate de
organisatie daarop voorbereid te hebben. Zijn vrouw en kinderen bleven in
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nieiaangetrokken gevoelden door 'de tonen van de strijdtrompet', die. teruggevolgen van
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te verrichten. In pension Bok aan de Russenweg in Bergen, waar Sneevliet
tijdelijk zijn intrek genomen had, bracht Baars hem een bezoek. Sneevliet
schreef aan Van Ravesteyn: 'Ik vond, dat hij helemaal overstag was,
opgewonden, moe.' Het kwam tussen Sneevliet en Baars tot een verzoening.
Op 8 april schreef Henriëtte Roland Holst aan Sneevliet: 'Ik ben blij, dat het
tussen jou en Baars weer in orde gekomen is. Ik kreeg een goede índruk van
hem . . . Hij lijkt wel wat overstuur . . .' Enige dagen later schreef Sneevliet
opnieuw aan Van Ravesteyn en vertelde, dat Baars wéér bij hem was geweest.
Hij had Baars aangeraden, niet op openbare vergaderingen te spreken zolang
hij solliciteerde. Baars solliciteerde nl. bij de gemeentewerken in Semarang.ll8
Sneevliet die door Baars over informatie uit Indie beschikte
was vol zorg
over de ISDV en de andere organisaties. Het gevaar bestond dat ook enige
anderen van de leiding
o.a. Coster en Van Wezel
zich zouden terugtrekken. Om de top steun te geven, was Sneevliet bereid over alles heen te
stappen wat Baars hem de laatste maanden van zijn verblijf in Indië had aangedaan. Als Baars terugging en niet te veel aan de weg timmerde, zou hij de
ISDV kunnen helpen. Baars schreef in Nederland artikelen voor De Tríbune
envoor De Nieuwe Tiid en enige tijd prijkte zijn naam op de voorpagina van
Het Vrije lUoord naast die van Sneevliet als redakteur in Nederland. Toch is
moeilijk aan te nemen, dat Baars zo weinig werkelijkheidsbesef had, dat hij
verwachtte dat alles zou gaan zoals hij het in zdn afscheidsartikel had voorgesteld. Zeer waarschijnlijk waren kwesties van persoonlijke aard
zijn

-

-

-

huwelijk

-

-

er de oorzaak van dat hij handelde, zoals hij deed.
lntussen werd de indiese begroting in de Tweede Kamer aan de orde
gesteld en Sneevliet kon hulp verlenen met uitgebreide gegevens. Hij schreef
bovendien een reeks artikelen over Indië tnDe Tribune. Van Ravesteyn en
Kruyt spraken in de Tweede Kamer over de koeliebehandeling, de strafvervolging van militairen, de lijfstraffen en andere indiese zaken. Wijnkoop
diende een motie in, waarin de onmiddellijke afschaffing van de exorbitante
rechten werd verlangd, de ophefflng van het externeringsbesluit t.a.v.
Sneevliet en amnestie voor alle burgers en militairen, die vervolgd werden of
gestraft waren in verband met de novembergebeurtenissen. Bovendien
verlangde de motie de onmiddellijke invoering van het gewijzigde artikel 111
van het Regerings Reglement (verenigings- en vergaderrecht). Zij werd
gesteund door de SDAP-fraktie, die daarbij geen oordeel uitsprak over het
optreden van Sneevliet in Indië. De minister van Koloniën had reeds eerder
zijn leedwezen uitgesproken over de achteruitgang in de geest van de
bevolking. Hij zei, datin 1917 en l9l8 de revolutionaire invloed van
Sneevliets massapropaganda steeds meer merkbaar was geworden. De 'verzetplegende propaganda onder de militairen'was ontoelaatbaar. Dat was de
oorzaak van de externeúng,zeihij. Het rtras geen straf, maar men wilde het
gevaar, dat hij voor Indië betekende, voorkomen. Het was allemaal netjes
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gezegd,maar hij ging daarbij met geen woord in op de oorzaken, waarom deze
propaganda werd gevoerd en zo aansloeg. De onderdrukking, de uitbuiting'
de ellende, de rechtsongelijkheid bleven. En het gevaar van Sneevliets
propaganda was geen gevaar voor het indonesiese volk, maar voor de
nederlandse overheersing.lle

4.

Sneevliets werkzaamheid in het NAS en zijn begroeting op het
CPH-kongres

De CPH had Sneevliet voorlopig als propagandist aangesteld en de transport'
federatie van het NAS trok de band naulver met hem aan door hem in de
teiding te betrekken van de zwakke vakgroep Spoor'en Tramwegpersoneel,
waarvoof hij ook een tweewekelijkse rubriek vefzorgde in het federatieblad
Het Trønsportbedriif . Kort daarna werd hij in het federatiebestuur
opgenomen. Alles bij elkaar ook met wat hij voor de indiese beweging
gaf het hem veel werk. Hij vestigde zich op een vast adres te
deed

-

-

Amsterdam, Rustenburgerstraat 389II.
Sneevliet was ook vertegenwoordiger op enige internationale konferenties
van de vakbeweging; op 29 en 3O april namens de indiese VSTP op de
internationale konferentie van de Internationale Transport Federatie (ITF).
Gedurende de oorlog was de ITF in Amsterdam gevestigd en waren Jan
Oudegeest en Edo Fimmen resp. voorzitter en sekretaris. Men wilde trachten
tot een goed funktionerenvan de organisatie te komen. De vroegere sekretaris
Jochade was aamvezig en S. v.d. Berg vertegenwoordigde de transportfederatie van het NAS. De konferentie had echter weinig betekenis omdat te
weinig landelijke organisaties afgevaardigden hadden kunnen sturen. Eind
juni werd Sneevliet met Bouwman en nog acht anderen door de besturen'
vergadering van het NAS als delegatie voor een internationaal vakbewegingskongres aangewezen, dat door het waarnemend amsterdams buro van het
woegere Internationaal Vak Verbond was bijeengeroepen op 28 juli, en tevens
voor het internationaal syndikalisties kongres, dat in augustus zou worden
gehouden, maar niet doorging. De laatste twee kongressen waren voor het
NAS meer een kwestie van oriëntatie. wa¡t formeel waren de NAS-transport-

federatie en de indiese VSTP nog bij de ITF aangesloten.
Op 21 juli, de protestdag tegen de toenemende reaktie en tegen de ondersteuning van de russiese kontra-revolutie door legers van andere mogendheden,
sprak Sneevliet met Wijnkoop, Henriëtte Roland Holst, S. v.d. Berg en vele
andere sprekers in Rotterdam en op een grote meeting op het lJsclubterrein
in Amsterdam. Het NAS had proteststakingen georganiseerd.tæ
Ondanks zijn vele aktiviteiten op het gebied van de vakbeweging ging de
belangstelling van sneevliet toch in de eerste plaats uit naar de politieke
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aktie. Op het kongres van de CPH, eind juni in Groningen, werd Henk
Sneevliet door de partij verwelkomd, evenals Baars en anderen die aan de
strijd in Indië hadden deelgenomen. Wijnkoop hield de openingsrede. Er
hadden sinds het laatste kongres belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden.
In Duitsland was de Spartacusopstand neergeslagen en de belangrijkste
revolutionaire leiders Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht waren door
reaktionaire officieren vermoord. In maart l9l9 was in Moskou de
Kommunistiese Intemationale (Komintern) opgericht.
Op dit kongres deed het PB het voorstel om Sneevtiet te benoemen tot
propagandist (wat hij in feite al was) en hem toe te voegen aan het
sekretariaat. Vele afgevaardigden, vooral van de grote afdelingen, drongen er
echter op aan Sneevliet tot derde lid van de redaktie vanDe Tribune te
benoemen. Sommige afgevaardigden stelden voor beide funkties te
kombineren. Sneevliet wees er echter op, dat deze kombinatie onmogelijk
was. Hij had zo ongeveer om de andere dag een vergadering van de politieke
beweging of de vakbewegng.Zijn eigen voorkeur ging uit naar een redaktiepost. Wijnkoop vond het echter beter om het bestuur en de redaktie te laten
bezien, hoe zij Sneevliet aan de krant konden verbinden. Dit kwam op
afschuiven neer. Sneevliet werd niet in de redaktie benoemd. Door zijn
populariteit en zijn verdiensten voor de revolutionaire beweging in Indië zag
Wijnkoop blijkbaar in Sneevliet een bedreiging voor het driemanschap, dat
sinds Deventer (1909) de leiding van de partij in handen had. Sneevliet werd
wel, lang na dit kongres, in de partijleiding opgenomen, zonder door te
dringen in de top van de partij. Dit betekende, dat men de bekwame
organisator en propagandist niet voldoende speelruimte gaf.
Het NAS wachtte echter niet. Men zag daar beter de waarde van Sneevliet
voor de organisatie. In augustus werd Sneevliet door een meerderheid van de
Federaties en de Plaatselijke Arbeids Sekretariaten kandidaat gesteld voor de
post van vierde gesalarieerde van het NAS-bestuur. Hij aanvaardde de
kandidaatstelling. 121

5. Aktiviteit in Indië en in Nederland voor de indonesiese beweging
In juli kwam Harry Dekker voor een jaar verlof naar Nederland. Reeds vóór
zijn aankomst werd hij door Sneevliet in De Tribune begroet met de woorden
'Slamat Datang, Harry' (Hartelijk welkom, Harry). Sneevliet beschreef
Dekkers verdiensten voor de bruine makkers in Indie. De voorzitter van de
VSTP was zeer populair bd de spoormannen van de MS. Verscheidene
promoties had hij laten schieten voor de strijd, die in Indië door het volk
gestreden moest worden. Hij zorgde voor de afdeling Semarang van de
Soldatenbond in het jaar 19 18. De semarangse Raad van Justitie had hem
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Wegens de organisatie van de verspreiding van 'Honger en
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hoopte yoor de indonesiese vrienden, dat het verlofvan Harry niet te lang
zijn en hij weer spoedig zijn post in de beweging in Indië zou betrekken.
op de dag dat Dekker uit Indië.vertrok kwamen 300 mensen afscheid
van hem nemen. De voor- en binnengalerij van het huis waren vol, in de tuin
en
aan de voorkant en opzij stonden zijnvrienden naast elkaar, intellektuelen
opgevolgd
vsT?
de
van
voorzitter
als
mensen uit de kampongs. Dekker werd
door Semaoen.
In de leiding van de ISDV ging het niet goed. van wezel had zich teruggetrokken. Coster ging met buitenlands verlof. In augustus werden er maatiegelen genomen, waardoor een groot deel van het werk en de verantwoorde'

ti¡ttreia overging van Soerabaja naar Semarang. Pieter Bergsma, die een
waardevolle kracht voor de vakbeweging en de politieke beweging was, werd
als enige redakteur vanHet Vriie Woord aangesteld, met als vaste medein
werkers w. van Brugge, c. Hartogh en w.c. snel; Sneevliet bleef redakteur
Vriie
Het
Holland. Daarmee waren de redakties en de administatiesvan
lloord en yan soeøra Raiat tn hun geheel in semarang gevestigd. Bergsma
schreef in fle t Vriie lloord van 6 september l9l9:'Dat de propaganda niet
meer is zooals die vroeger was, vindt natuurlijk z$n oorzaak in het feit, dat
onze beste propagandist het land werd uitgezet. sneevlíet was niet alleen
propagandist, maar hij was ook een organisator' Bijna alle functies van
die in een politieke partij over verschillenden verdeeld behoren te

Irt.tãni*

zijn,werden door S. waargenomen en hij deed het op voortreffelijke wijze-'
De Sl-Semarang nam op een massaal bezochte ledenvergadering met
der locale
algemene stemmen een motie aan, die luidde: 'De ledenvergadering
zijn
tijdens
H'
Sneevliet
dat
overtuigd,
1919
3
S.i.-semarang op augustus
werknemers,
de
aan
voornamelijk
volk,
het
tndische
aan
verblijf in Indië
g¡ootän steun verleende met zijn actie ter verkrijging van een betere maat'
ichappelijke positie voor de armste groepen; overtuigd zijnde, dat door"de
verbanning van Sneevlíet aan de Indische beweging een grooten steunpilaar
is ontnomen; overwegende, dat het voortbestaan der exorbitante rechten
onze leiders steeds bedreigt met verbanning, besluit: 1. het a.s. centrale
S.I.-congres voor te stellen: A. aan den minister van Koloniën, den Gouverneur
Generaal, de Tweede Kamer en de Volksraad te verzoeken het extemeeringsbesluit.FL Sneevliet in te trekken. B. een actie te voeren ter verkrijging van
de opheffing der exorbitante rechten. 2. aan de communistische Partij in
Nedãrh¡id te verzoeken om een actie te voeren voor de intrekking van het
externeeringsbesluit Sneevliet. 3. deze motie aan alle politieke en vak-
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organisaties ter kennisneming aan te bieden.' Sneevliet zelfde diende in
december een rekwest tot intrekJ<ing van het besluit in bij de minister van
Koloniën, S. de Graaff.r22
In september werd het voornemen tot externering van J.A. Brandsteder
bekend gemaakt. Na zijn gevangenisstraf had hij zijn taak in de rnatrozenen soldatenbonden weer opgevat. Het motief was, dat hij artikelen in
De Soldøtm- en Matrozenlcranf had geschreveh en pamfletten verspreid, die
de krijgsmacht onderm{nden. Hij had echter de voldoening, dat door zijn
aktiviteit (en die van Sneevliet) was bereikt, dat het strafdetachement Ngawi
op 9 mei 1919 werd opgeheven en dat in de gevangenis van Tjimahi de straf
met de kogel en ketting van 42 pond werd afgeschaft. Brandsteder kwam
met wourtr en kind naar Nederland. Daar was op initiatief van Sneevliet en
Josten een komitee van oud-marinemannen (Josten, Kool, De Bont van de

Regentes en Haanstra en Van Nugteren van de Zeven Provincien) gevormd
om te komen tot de oprichting van een onafhankelijke bond van marinepersoneel. In een oproep van het komitee werd er nog eens aan herinnerd,
dat door de taktiek van Brandsteder 90 procent van het lagere marinepersoneel in Indië georganiseerd was.

Sneevliet was spoedig na zijn terugkomst in Nederland begonnen mensen
aan te trekken voor een dienst ter verschaffing van indiese informaties aan de
CPH en de CP-kamerfrakties. Zij verzamelden gegevens uit nederlandse en
indiese dagbladen, tijdschriften en afidere informatiebronnen (via zeelieden
enz.). Sneevliet zelf ontving vanaf mei weer post en kranten uit de kolonie.
II{i had in Nederland kontakt met allerlei mensen uit indonesiese socialistiese,
kommunistiese en nationalistiese kringen. Eén van hen was lbrahim Tan
Malaka, die gestudeerd had aan de rijkskweekschool voor onderwijzers te
Haarlem. Gedurende de oorlog was hij socialist geworden en had na de
russiese Oktoberrevolutie sympathie gekregen voor het kommunisme. Hij was
een vooraanstaand lid van de Indische Vereeniging (Indonesiese studenten).
Tan Malaka kwam sterk onder invloed van Sneevliets ideeën en aktiviteit.
Tot de informatiedienst, waarin alle taken verdeeld rtraren, behoorden de
indies-chinese arts Kwa Tsjoan Sioe, B.T. Liem, Harry Dekker, Tan Malaka,
Dahler (een Indo) en Sneevliet zelf. Voor korrespondentie met de CPHTweede-Kamerfraktie was Kwa Tsjoan Sioe aangewezen.
De Semarang-richting van de Sarekat Islam ging in Indië met onverminderde kracht verder. Haar aktiviteit richtte zich sterk op de oprichting
en uitbouw van vakbonden. Op 25 december 1919 werd in Djokjakarta
een kongres gehouden, waaraan ook de ISDV en de VSTP deelnamen, tot
oprichting van de eerste indonesiese vakcentrale, de Persatoean Pergerakan
Kaoem Boeroeh, \ryaaryan Semaoen voorzitter werd, Hadji Agoes Salim
sekretaris en P. Bergsma penningmeester. De aangesloten vakbonden stonden
overwegend onder invloed van de Sl-Semarang-richting.l23
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6. De samenwerking tussen NAS en

NW

op 1 december 1919 maakte De Arbeidbekend, dat Henk sneevliet met
overgrote meerderheid (bijna 80 procent) van de geldige stemmen lvas geechter voor
koze--n tot vierde gesalarieerde. veertien dagen later bedankte hij
syndikalistiese
van
de
het
optreden
was
deze funktie. De oorzaak
NAS-voorzitter B, l¿nsink jr. op het demonstratief kongres van het NAS en
het NW tegen de duurte'
Het jaar i9t9 *"r een stakingsjaar. De arbeiders leden gebrek als gevolg
van de oorlog, \ilaaraan Nederland wel niet had deelgenomen' maar waarvan
het toch de nadelen ondervond. voor de uitvoering van de beloften die de
regering en de Tweede-Kamermeerderheid in de kritieke novemberdagen
u* f glg hadden gedaan, moest gestreden worden. De beloofde arbeidsweek
van 45 uur ging de mist in en voor een groot deel van de arbeiders was de
48-urige werkweek zelfs rrog niet vastgelegd. Het NAS was aktief en steeg
naar verhouding sneller in ledental dan het vijf maal sterkere NW. Bovendien ging er van de aktiviteit van de NAS-arbeiders gfote invloed op de

Nw-leden uit. De oude dooddrukpolitiekhad gefaald. verschillende
NW-leiders lvaren meef geneigd tot samenwerking, zelfs tot samensmelting

van beide vakcentrales. Voorheen had het NW-bestuur, dat gedurende de
oorlog de godsvrede-politiek van de sDAP ondersteunde, de verzoeken van
gewezen
het NAS om gezamenlijk op te treden steeds hooghartig van de hand
de
aan
een
adres
Er was in lglg reeds een gezamenlijke aktie geweest. In
de
arbeidswet
gekeerd
tegen
Tweede Kamer in juli hadden NAS en NW zich
12 en l3 december hielden NAS en NW gezamenlijk een
demonstratief kongres tegen de duurte in Bellevue te Amsterdam. Het NW

van Aalberse.

op

hiertoe echter pas gekomen, nadat het zich aanvankelijk tot alle vijf
bestaande vakcentrales had gewend. De katholieke, christelijke en neutlale
de
centrales hadden deelname geweigerd. Bovendien had het NW ook nog
afgewacht.
Kamer
de
Tweede
in
sDAP-interpellatie
van
een
resultaten
De resolutie voor dit kongres, die was samengesteld door kommissies uit
NW en NAS, werd door de NAS-besturenvergaderingvan 28 november als
nietszeggend en als veel te vaag beschouwd. Dat wil zeggeÍri men onder'
schreef de maatregelen die geëist werden tegen de woeker en de prijsopdrijving
voor verlaging vande prijzen van bepaalde levensmiddelen, kleding, brandstof
de
en wat betreft regeringstoelagen. Maar ten aanzien van de formulering over

was

verandering van ãe kapitalistiese maatschappij en de macht van de bezittende
de
klasse stelde men zich op een ander standpunt. De resolutie stelde, dat
met
die
alleen
verkeerde,
kapitalistiese maatschappij in een krisistoestand
medewerking van de arbeiders overwonnen kon worden. De besturen'
vergadering van het NAS achtte het niet de taak van de socialistiese beweging
De
daaraan haar steun te geven. Zij wenste de resolutie scherper te stellen.
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socialisatie van de grote bedrijven en de doorvoering van de eisen moesten
verkregen worden door direkte aktie, met als voornaamste strijdmiddel: de
staking. Als het NW de voorgestelde wijzigingen zou weigeren, dan zouden de
NAS-afgevaardigden op het kongres hun eigen standpunt verdedigen.
Op het Duurtekongres spraken Sneevüet en andere NAS-sprekers in de
geest van de voorgestelde wijzigingen. Sneevliet achtte de organen van de
burgerlijke demokratie niet in staat de socialisàtie door te voeren. De aktie
moest gericht zijn op de omwenteling van de grondslagen van de kapitalistiese
maatschappij. De NAS-voorzitter, Lansink jr., verdedigde echter niet de
voorgestelde wijzigingen. De resolutie werd met onthouding van het NAS
op het kongres aangenomen.
Op 14 december werd hierover een vergadering belegd van de Federatieen PAS-besturen van het NAS. Na een hele dag vergaderen stelde een
meerderheid zich achter de NAS-voorzitter. Men was van oordeel, dat hij
'z;Lch
aan de besluiten van 28 november had gehouden. Waarschijnlijk speelde
bij deze beslissing de onderlinge verwantschap van syndikalistiese visie
tussen de voorzitter en vele bestuurders een rol. ln De Arbeid van 3 januari

l9l9 verklaarden de bestuurders E. Bouwman, Th.J. Dissel, G.J.Zelm,
C. Wolff en K.C. Haasman, dat voorzitter Lansink niet alleen de NASwijzigingen niet had verdedigd, maar ook de NAS-bestuurders, die het wel
deden, onder appalaus van NVV-ers, had bestreden. Protest hiertegen kwam
voornamelijk van kommunistiese zijde.
Sneevliet vond in het besluit van 14 december aanleiding om de funktie
van gesalarieerde bestuurder niet te aanvaarden. 'Ik deed hel',zo verklaarde
hij, 'omdat ik het samenwerkingsbesluit niet kon uitvoeren, en het als mijn
taak beschouwde vrd te blijven voor het ageren tegen het fatale besluit. Daarom verklaarde ik in den veilige hoek te willen blijven van het federatiebestuur der transportarbeiders, dat het als zijn plicht beschouwt aan de
gevaren voor de revoltrtionaire vakbeweging, uit de samenwerking in
NW-trant geboren, het hoofd te bieden.'lø
Toch werden de pogingen van bepaalde NW-bestuurders om het NAS
voor samensmelting te \¡/inneir voortgezet. Het was ongetwijfeld de
gunstigste periode in het bestaan van het NAS om vanuit een sterke positie
een fusie met het NW aan te gaan. De organisatie groeide sneller dan het
grotere NW. Bovendien bestond er nog een linkervleugel in de reformistiese
vakcentrale en bood de revolutionaire ontwikkeling in Europa nog mogelijk'
heden. Er was sympathie voor de russiese Oktoberrevolutie. De werkelijkheid was echter, dat de kommunisten tóén deze eenheid niet wilden en zelfs
geen samenwerking. Ook de syndikalisten achter Lansink waren tegen een
samengaan met het NW; zij wilden hoogstens in bepaalde akties samenwerken. De aanhangers van Kolthek spraken zich tn dezelfde geest uit. Men
hield natuurlijk ook rekening met de sterke positie van rechtse elementen
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Sneevliet week zeker niet af van het partijstandpunt van de
cPH. Later verklaarde hij: 'Eenheid accoord! Eenheid onmiddellijk! Doch
met aanvaarding van de strijdmethoden van de revolutionaire vakbeweging.'

in het

7.

NW.

IÞ transportarbeidersstaking van 1920

Begin februarilg2onam sneevliet de.funktie van de zieke federatie'penninggrote
meester Bouwer tijdelijk waar en werd als DB-er nauw betrokken bij de
er
een
staking van transportarbeiders, die enige maanden duufde' Hij werd
van de voornaamste leiders van.
sinds P. Nijgh in november 1918 royaal zijn bereidheid had getoond, om
voor de handhaving van de rust in de havens van Rotterdam belangrijke
veel
koncessies aan de arbeiders te doen, was men in begin 1920 nog niet

verder gekomen dan onderhandelingen. Toen het revolutiegevaar in Nederland
eenrhaal voorbij was, had men in de kringen van werkgevers in haven'en
niet
scheepvaartbedrijf niet zoveel haast meer. De heer Nijgh was intussen
ook
maar
(Rotterdam),
Zuid
scheepvaartvereniging
de
alleen voorzitter van
van de Scheepvaartvereniging Noord (Amsterdam) geworden' De lonenvan
havenarbeideis en zeelieden rwaren nauwelijks gestegen. Wel de prijzen. In
per dag
december was de toestand zo,dal de vakorganisaties 8 gulden
voor de
grondgage
voor de havenarbeiders eisten en 180 gulden per maand

zeelieden, met overeenkomstige verhogingen voor de vaste havenarbeiders
andere in haven- en scheepvaartbeärijven betrokken groepen. De werkper maand'
gevers wilden niet verder gaan dan 7 gulden per dag en 150 gulden
januari
1920
19
iesp. 50 cent en l5 gulden meer dan de bestaande lonen. Op

'en

wezen de werkgevers de eisen van de bonden definitief af'
de
Daarop vormden de Centrale Bond van Transportarbeiders (NW) en
(NAS)
een
van
Transportarbeiders
Nederlandsche onafhankelijke Federatie
te
stakingskomitee en kondigden aan op 14 februari voor hun eisen in staking
g000
het
konflikt
bij
leden
waren
bond
moderne
zuflen]aan. van de
betrokfen, van de federatie 11.000. De christelijke en katholieke bonden, die
met een stakingsbesluit niet akkoord gingen, hadden bij elkaar ongeveer 1000
leden in haven en scheepvaart. Bovendien \¡¡aren er nog een 3000
procent zich
ongeorganiseerde arbeiders. van de bond van het NW had 61
procent'
voor de staking uitgesproken en van de Federatie 89
De staking brak uit en was spoedig algemeen. Maar op dezelfde dag kwam
hoofdartikel, waarin het (op grond van onthullingen inflel
Het volk.n t
"rn
geheime
Høndetsbtad) Sneevliet en Bouwman ervan beschuldigde, aan een
transportde
waardoor
kommunistiese konferentie te hebben deelgenomen,
werden
licht
dit
In
politiek
Bolsjewiki'.
der
'de
staking werd gekoppeld aan
zij
opgezien,waarin
en
Bouwman
sneevliet
van
ook nog enige artikelen
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aangekondigd. Die ouwe knaap mag best wat voor onze mensen doen. Je kent
hem? Zou hij niet voor de vrouwen wat willen voordragen? Die vormen altijd
een probleem ,zie je, die wouwen Yaî oîze stakers. Ze moeten zonder geld
toch maar iedere dag de pot koken! We willen ze 's middags wat bezig
houden. Kom." En we belden aan in een van de Helmersstraten waa¡ de
akteur toen woonde. De grote kleine man ontving ons in zijn kameelharen
huisjasje met tressen en vier bengelende ridderorden. "Wij komen", begon
Sneevliet, op de kort tevoren geëindigde toneelspelersstaking zinspelend,
"voor de stakers bij de oudste staker van Nederland." Er was in heel de
gulle houding en taal van de Brabander Sneevliet iets, dat Bouwmeester
verstond. "Zeghetmaar jongen" ,zeihii, "ik moet iets voor jullie doen, hè?
Ken je zo'n beetje mijn repertoire? Laat eens zien. Iets voor het volk. Ik zou
zeggen 'De Matroos?, of 'De Greep'. Ken je 'De Greep'?" En hij begon ons
hei verloop van het stuk te vertellen: "De ongelukkþ vader zit als gevolg
van een beroerte helemaal verlamd in zijn stoel, hij kan geen woord uit'
brengen, zijn tong is als lood" - maar merk op: Bouwmeester kon onmogelijk
enkel vertéllen, dus bij de lvoorden"oude vader" trok zijn gezicht even weg,
bij "verlamd" hingen zijn armen al, bij "zijn tong als lood" viel een lip
..Deze oude mafr", zo grng hlj ineens weer in de houding van de gastscheef heer voort, "ziet dus alles, hóórt alles, maar zijn schoondochter en haar
minnaar bekommeren zichniet om hem, hij kan toch niks. zo moet de vader
meemaken, dat de twee bezigz$nhet kelderluik te openen, het kelderladdertje stuk te zagen en hoort hij ze met elkaar praten over de dodeldke val,
die straks haar man, de zoon van de ou'ffe, zal maken, enziet hij ze lachen en
met elkaar gekken." Bouwmeester speelde ons de stille ontzetting van de
,,De zoon komt tenslotte binnen, zo dadelijk zal hij als altijd om dit
vader:
uur het keldergat openen en afdalen . . ." Bou\rymeester was nu geheel van
wezen veranderd: doodsbleek, de borst ineengekrompen, zijn vingers met
nerveuze trillingen om de leuningen van zijn stoel en zijn ogen vol wanhoop,
liefde, woede en eulk een wilskracht, dat ik het gans natuurlijk vond, hem
langzaam,rnet horten en stoten le zienvenijzen, zijn rechterhand uitstrekken

riepen tot uitbreiding van de staking. Men sprak over russiese kroonjuwelen,
die hun ter beschíkking stonden.en de Centrale Bond werd gewaarschuwd
voor dit optreden. Deze bond reageerde op het artikel met de eis aan het
federatiebestuur om de volle waarheid te zeggen, anders zou de samenwerking verbroken worden.
Er was inderdaad een konferentie in Amsterdam gehouden van het pas
opgerichte westeuropese buro van de Komintein. sneevliet schreef in De
Tribune van 16 februari, dat Bouwman twee zittingen van deze konferentie
meemaakte en sneevliet één, Bouwman als met de kommunistiese beweging
sympathiserende sociaal-anarchist en sneevliet als vertegenwoordiger van de
indonesiese revolutionaire socialisten. sneevliet had in het geheel niet het
woord gevoerd, Bouwman sprak over de vakbeweging. Hij had zijn
persoonlijke mening ovgr het gebruik van de staking als wapen van de
arbeiders gegeven. Geen van beiden had de transportstaking
- die nog niet
was uitgebroken
gebracht
ter
sprake
portie
of
om
een
van
de miljoenenschat gewaagd. Ze hadden door hun werk voor de federatie geen tijd gehad
bij de diskussies aanwezig te zijn en hadden niet aan de besluitvorming deelgenomen. Op l8 februari maakte een besturenvergadering van het NAS
bekend, dat zij de verklaring van Sneevliet en Bouwman aanvaardde, dat de
staking niets te maken had met de konferentie en niet onder invloed stond
van de Komintern. Het Volk bleef echter hoofdredakteur was Jan de
Roode - op dezelfde lijn doorgaan. Niet ten voordele van de stakers.
Gedurende de staking waren er soms één, soms t'wee stakingskomitees.
Fimmen, de sekretaris van de ITF, de organisatie die in de gehele wereld de
vakbeweging ertoe bracht de nederlandse schepen te boykotten en de
staking steun te vedenen, trad bemiddelend op en drong er zelfs bij de twee
organisaties op aan tot één formatie te komen. Ook buitenlandse
organisaties zoals bijv. de britse federatie van transportarbeiders werkten
in die richting, evenals Troelstra. Sneevliet lvenste die eenheid wel wij
vermeldden het reeds - maar dan met aanvaarding van de strddmethoden van
de

revolutionaire vakbeweging. 1ß

uit een andere wereld te roepen: 'oGevaar! "
sneevliet, die niet voor een klein geruchtje vervaard was, en ikzelf, die
nog maaf een minuut tevoren gemeesmuild had om die,ridderorden, Íezen
de haren ten berge, terwijl wij daar van op een meter afstand een soort
126
opstanding van Lazarus bijwoonden.'
Zo trachtte Sneevliet alles en iedereen te mobiliseren voor ondersteuning
van de grote staking. In het algemeen was in de kringen van het NAS de
aktiviteit en opofferingsgezindheid groter dan in die van het NW. Na tien
weken staking had het NAS (met ruim 51.000 leden) een:bedrag van
f 413.886,07 voor steun aan de stakers bijeengebracht, het NW (ruim
250.000leden) f 159.325;80. De helft van het NAS-bedragwerd verzameld

De staking was algemeen en zoals wij reeds schreven speelde Sneevliet
daarbij een belangrijke rol vooral voor de organisatie en agitatie. Hij sprak op
vele vergaderingen en wist de mensen door zijn vurige redevoeringen op te
wekken en te bezielen, en anderen tot morele en financiële steun te brengen.
Irij dacht er niet alleen aan de geest bij de stakers, maar ook bij de vrouwen
van de stakers erin te houden. Er moest voor ontspanning gezorgd worilen.
Kort tevoren was er een staking van toneelspelers geweest, waartoe de grote
akteur Louis Bouwmeester het sein had gegeven en die door de NAS-man en
kunstenaar Hijman croiset was geleid. wiessingvertelt in zijn autobiografie,

en als

dat hij gedurende de transportstaking llenk Sneevliet tegenlcwam, oie hem
vroeg mee te gaan naar Louis Bouwmeester: "'Ja", zei hij, "ik heb miln

komst
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2r7

door het PAS.Amsterdam, \ryaarvan C. Kitsz voorzitter was. Stenhuis, de
vosrzitter van het NW, sprak openlijk uit, dat het NW een man als Kitsz
miste, die wonderen verrichtte bij het organiseren van de steunbewegrng en
het bijeenbrengen van het geld. Het NAS verzamelde gedurende de gehele
staking f 627 .340,-, een enorm bedrag voor die tijd.
Op 3l maart kwamen in Parkzicht te Amsterdam de vertegenwoordigers
van het NW, NAS, Centrale Bond en NAS-trdnsportfederatie bijeen, om
te beraadslagen over de voortzetting van de staking. Het NAS rwas voor
uitbreiding tot andere groepen, zoals Van Gend & Loos in Amsterdam, de
binnenvaart, het spoorwegpersoneel en delen van het overheidspersoneer.
Een partiele staking, zoals die tot dan toe gevoerd werd, leidde tot een
nederlaag. Besmet goed werd door binnenschepen naar Antwerpen vervoerd.
onderkruiperswerk werd verricht in verschillende bedrijfstakken. uitbreiding
zou de staking een revolutionair karakter geven. Alleen dan zouden de
patroons tot onderhandelen bereid zijn. In de NederlandscheVereeniging
was 80 procent van de machinisten van de spoorwegen georganiseerd, in
Rotterdam evenals in Amsterdam hadden NW en NAS onder het gemeente.
personeel bij elkaar een sterke organisatie. Met het beperkt houden van de
staking liep men het gevaar de steun van de buite¡rlandse vakbonden te
verliezen. In Engeland waren de spoorwegarbeiders tot daadwerkelijke steun
aan de transportstaking in Nederland opgeroepen, in Argentinië was in een
havenbedrijf een staking geproklameerd als gevolg van het verzoek om
nederlandse schepen te boykotten.
Sneevliet sprak over de noodzaak en de waarde van de sympathiestaking.
Er was een tijd geweest, dat de macht van de arbeiders niet ver genoeg reikte
om zo'n staking met sukses te voeren. Nú was deze echter noodzakelijk om
de overwinning te bereiken. Als de moderne opvattingen werden toegepast,
zou l92O niet, zoals NW-voorzitter Stenhuis beweerde, een stakingsjaar
rvorden, maar een jaar van hongeren voor uitgesloten of stakende groepen
arbeiders. Sneevliet verlangde een duidelijke uitspraak van de NW-leiders.
Men moest overleg plegen met de bonden in de bedrijfstakken, waartoe de
staking zou moeten worden uitgebreid. De federatieleiders verklaarden, dat
zij de staking niet wilden voortzetten, als door de verkeerde taktiek van
NW-zijde geen uitzicht op een overwinning bestond.
De strijd ging nog enige weken door,maarde NW.bonden weigerden de
staking uit te breiden. De werkgevers hadden steeds alle onderhandelingen
geweigerd. Door interventie van de lTF-sekretaris Fimmen kwam er via hem
een indirekt kontakt tussen werkgevers en arbeidersorganisaties tot stand.
De vakbonden lieten iets van hun eisen vallen. Bijvoorbeeld, de
havenarbeiders f. 7,50 per dag in plaats van f. 8,-. De werkgevers waren
bereid f. 7 ,- per dag (andere kategorieën in dezelfde verhouding) te geven
met terugwerkende kracht tot 1 januari 192O, als aan twee voorwaarden
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werd voldaan, nl. dat gelijktijdig met de opheffing van de staking de
boykot in het buitenland zou worden opgeheven en dat een CAO op de
voorîvaafden van de werkgevers zou worden gesloten tot3l maatt 1921.
Op 26 aprtlwerd het werk hervat, maar de vakbonden weigerden zich
vast te leggen op een CAO op de voorwaarden van de werkgevers.
Misschien zou een uitbreiding van de staking, zoals Bouwman en sneevliet
hadden voorgesteld, een ander resrftaat hebben gehad. Nu betekende het
opgeven van deze staking een klap voor de gehele arbeidersbeweging. Zowel
het NAS als het NW liep het jaar daarop aanzienlijk in ledental terug,
terwijl de bèhoudende néutrale en konfessionele vakcentrales enige schamele
vruchten plukten.
Met de staking, waarbij sneevliet in grote vorm was - wat in NAS-kringen
niet werd vefgeten - was Sneevliets.taak in Nederland voorlopig ten einde.
Tan Malaka was in 1919 naar Indië vertrokken, waar hij als onderwijzer
ging werken. spoedig werd hij de oprichter en organisator van sl-scholen,
heiwi¡e indonesiese onderwijs, dat enige jaren later duizenden leerlingen
omvatte en voornamelijk gesteund werd door de Semarang-richting. Begin
mffirt l92O ging Dolf: Baars naar Semarang, waar hij was aangesteld als
ingenieur van de gemeentelijke werken. Kort daama werd hij weer lid van
het hoofdbestuur van de ISDV en hield hij zich voornamelijk bezig met het
scholirigswerk. Ha¡ry Dekker vertrok eind april 1920 om op 5 juni weer
bij de Netlerlandsch-Indische Spoorwegen aan de slag te gaan' Hij werd
vite-voorzittel van de VSTP en penningmeester van de ISDV/PKI, die in
nrei 192}ha?I. zetelverplaatste naar Semarang. Spoedig daarna ging ook de
arts Kwa Tsjoan Sioe naar Indië, waar hij een praktijk begon in Batavia en
een aantal jaren diende als verbindingsman van de PKI en radikale
nationalistãn met het buitenland.l2T
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Tiende hoofdstuk

1. Het tweede kongres van de Kommunistiese Internationale

Injuni 1920 vertrok Henk sneevliet als vertegenwoordiger van de pKI naar
de Sowjet-Unie om deel te nemen aan het tweede wereldkongres van de
Kommunistiese Intemationale. Het was de eerste keer, dat hij een bezoek
bracht aan Rusland en het werd tevens het begin van een nieuwe periode
in zijn leven. Het kongres, \ryaaraan 22landen deelnamen, werd geopend in
het Oeritsþ-paleis in Petersburg en voortgezet in Moskou van 26 juli tot
en met 7 augustus.
Het was een belangrijk kongres, zowel met het oog op de situatie in
Europa - waar de revolutionaire vloedgolfaan het terugebben was als
wat de interne organisatie van de nieuwe Internationale betrof. In 2l punten
zouden de normen worden vastgesteld, waaraan partijen en organisaties
moesten voldoen om als lid tot de Derde Internationale te worden
toegelaten. Belangrijk was dit kongres ook voor de bepaling van de politiek
en de aktiviteit van de kommunisten in de koloniale en halfkoloniale landen
en het standpunt ten aanzien van de nationale minderheden en de nationale
zelfbeschikking.
Het agendapunt waarbij Maring

het pseudoniem, dat Sneevliet verder
- het meest betrokken
was, waren de stellingen van lænin over het nationale en koloniale
vraagstuk. De Brits-Indiër Manabendra Nath Roy had andere stellingen
opgesteld, die scherp afweken van die van Lenin. Terwijl de laatste
voorstander was van ondersteuning van de burger$k-demokratiese
bevrijdingsbeweging in de koloniale en halfkoloniale landen door de
kommunistiese partijen, stelde Roy zich op het standpunt dat de
kommunistiese partijen in die landen onafhankelijk van het burgerlijk-

-

bij zijn werk voor de Internationale zou voerenl28

nationalisme moesten optreden. Voor Iænin betekende een versterking
van de anti-imperialistiese aktie in de koloniale en halfkoloniale landen
steun voaÍ het slagen van de proletariese revolutie in het kapitalistiese
Europa. Voor Roy echter waren suksesvolle revoluties in Azië, op een
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aan
Henk sneevliet houdt in 1920 vanaf de balustrade van het winterpaleis
díe
Trotsky
door
vertaøld
het Paleispleín te Petrogrød een rede; deze wordt

øchter hem staat

steeds hogere trap, een noodzøkeliike voorw(wde voor de revolutionaire
ontwikkeling in het kapitalistiese westen, en wel, omdat de machtspositie
van het kapitalisme in de imperialistiese landen in grote mate afhing van
Azië als leverancier van grondstoffen en als afzetmarkt voor eindprodukten.
Natuurlijk was dat ook het geval - zij het in mindere mate met andere
koloniale en halfkoloniale landen in de wereld.
Er was een kommissie benoemd voor nationale en koloniale kwesties,
waarin men tot overeenstemming trachtte te komen. Voorzitter was Iænin
en sekretaris Maring. Er werd lang en heftig gediskussieerd, vooral over de
aktiviteit in de koloniale landen. Men kwam tot het besluit een aantal
wijzigingen in de stellingen van Lenin aan te brengen. Bovendien werd de
term burgerlijk-demolcrøties in verband met de nationalistiese
bewijdingsbewegng in de koloniale en halfkoloniale landen veranderd in
revolutionair-rwtionnlisties.De stellingen van Roy werden eveneens gew4ngd
en als aanvullende thesen bij de stellingen van lænin opgenomen. Roy
handhaafde echter wel voor een groot deel zijn standpunt, ofschoon hij
toegafhier en daar ondersteuning van de burgerlijk-nationalistiese beweging
noodzakelijk te achten. Maar l¡nin en Roy waren beiden van mening, dat
als voorwaarde daarvoor moest gelden: de mogelijkheid van volledige
ontplooüngvan de revolutionair-socialistiese organisaties, de vakbeweging
en de politieke en sociale akties.
Tijdens de algemene vergadering van het kongres ontwikkelden zich
soortgelijke debatten-als in de kommissie, nadat Iænin zijn stellingen had
ingeleid, Maring verslag had gedaan van het werk van de kommissie en Roy
zijn eigen thesen had voorgelezen. knin stelde, dat het met de overwinning
van de socialistiese revolutie in het westen en met de steun van de
Sowjetstaten, mogelijk zou z.t1n in de achtergebleven gebieden de kapitalistiese
fase over te slaan. In het algemeen droegen de debatten echter een
theoreties karakter. Er was slechts één afgevaardigde, die over voldoende
praktiese ervaring beschikte inzake ondersteuning van een revolutionairnationalistiese bevrijdingsbeweging in een koloniaal land door een politiek
onafhankelijke ¡evolutionair-socialistiese partij. Dat was Maring, de
sekretaris van de kommissie. Hij hield een lange rede over NederlandschIndië, de toestand daar en de resultaten die er bereikt waren door de ISDV

binnen de massa-organisatie Sarekat Islam, de vakorganisaties en onder de
boeren. Hij vertelde, dat in het jaar l9l S.massavergaderingen werden
gehouden met 30004000 arbeiders en hoe groot de invloed van de
revolutionaire socialisten in Indië was onder de matrozen en soldaten van
de nederlandse marine en het koloniale leger. Maring was van mening, dat
Lenin en Roy eigenlijk niet zover van elkaar af stonden. De moeilijkheid
was de juiste formulering te vinden van de verhouding tussen de
kommunistiese partij en de revolutionair-nationalistiese bewijdingsbeweglng.
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Lenin spreekt op een zítting van het tweede wereldkonges van de
Kommunístiese Internøtionale ; rechts achter hem waarschíinliik Sneevliet

praktijk zou deze moeilijkheid minder groot blijken te z\n. Een zekere
mate van samenwerking was nu eenmaal noodzakelijk. 'wij zouden half werk
doen, als wij deze beweging zouden negeren', zeil$.
Maring stelde voor de stellingen in enige oosterse talen uit te geven. Een

In

de

ander voorstel van hem was, zowel in het Midden- als in het Verre Oosten
een buro voor politieke aktie en propaganda op te richten, omdat dit werk
van Moskou uit niet voldoende tot zijn recht kwam. Bovendien stelde hij
voor de leiders van de revolutionaire beweging in het Verre Oosten de
mogelijkheid te geven een half jaar in de Sowjet'Unie door te brengen
om enige kommunistiese kursussen te volgen. Hij besloot letterlijk: 'Ik stel
deze wens daarom, omdat Moskou en Petrograd een nieuw Mekka voor het
oosten vormen en de kapitalistische regeringen alles zullen doen, om onze

communistische hadji's de overkomst naar Moskou en Petrograd te beletten.
wij moeten hier in Rusland de oosterse revolutionairen gelegenheid geven
zich theoretisch te vormen , zodat het verre oosten een levend deel van de
Communistische Internationale kan worden.'
Hij gaf het kongres nog in overweging twee vertegenwoordigers uit Azië in
het Exçkutief Komitee van de Komintern te kiezen, één voor het Nabije
Oosten en één voor het Verre Oosten. Roy ondersteunde dit voorstel'
Het kongres aanvaardde de gewijzigde stellingen van Lenin en van Roy'
De voorstellen van Maring werden eveneens aanvaard. wat de opleiding van
kommunisten uit koloniale landen betreft, dit zou later nog veel uitgebreider
worden opgezet.l2e Maring zelf werd eveneens in het Exekutief Komitee
gekozen. Gedurende het kongres voerde hij uitgebreide gesprekken met
I¡nin. Daarna werd hij door de Exekutieve benoemd tot vertegenwoordiger
van de Komintem in het Verre Oosten.
In september woonde Maring in Bakoe het Kongres van de volkeren van
het Oosten bij, waarvan hij de waarde voor het Verre Oosten reeds op het
Komintern-kongres betwijfeld had. Hij was afgevaardigde van de
nederlandse en indonesiese kommunistiese partijen en de Sarekat IslamSemarang. Wat inhield dat hij de revolutionaire vleugel van de Sarekat Islam
vertegenwoordigde. Namens deze organisaties richtte hij een begroeting tot
het kongres. Inderdaad was het verre oosten uiterst zwak vertegenwoordigd
en het kongres had niet zoveel betekenis, omdat alles reeds georganiseerd
was, voordat het tweede konEes van de Komintern plaats vond. Maring
bracht in een aantal nummers van De Tríbune uitvoerig verslag uit'
Hij keerde naar Nederland terug, nam kort daarna in het openbaar afscheid
op het kongres van de Federatie van Transportarbeiders en deelde mede, dat
dit zijn eerste en laatste rede gedurende dit verblijfin Nederland was.
sneevliet sprak enthousiast over z4nbezoekaan de sowjet-unie en over de
Komintern. Hij hoopte, dat de banden van vriendschap tussen hem en de
onafhankelijke transportarbeiders zouden blijven voortbestaan. In zijn rede
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Sneevliet kreeg echter gedaan, dat hij zich met de socialistenleider Friedrich
die hij persoonlijk kende in verbinding mocht stellen. Met diens

Adler hulp en na inschakeling van een advokaat werd hij na zes dagen wijgelaten.
Het oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken had zich intussen
in verbinding gesteld met de vertegenwoordigers van alle landen, waarvoor
sneevliet visa had, en zelfs van landen waarvoor hij ze niet had. wat de

geworden.
aanleiding tot sneevliets arrestatie was, is nooit helemaal duidelijk
in het spel
hand
de
mede
autoriteiten
sneevliet zelfdacht, dat de nederlandse
gemaakt
melding
tevoren
een
tijd
pers
reeds
had
hadden. De nederlandse
verband
van zijn Komintern-opdracht. Hoogstwaarschijnlijk hietd zijn arrestatie
in
die
Er
werd
Oostenrijk.
in
kommunisten
met
met zijn vorige kontakten
tijd door de politieke politie te wenen jacht gemaakt op bekende buitenlandse
kômmunisten. Sneevliet werd uitgewezen met het verbod ooit weer voet op
oostenrijks grondgebied te zetten.l3l
In Võnetië gmC hij op 18 april aan boord van de Acquila, een schip van
zich
de Lloyd Triestino, die op china voer. Een nieuwe moeilijkheid deed
een
Hij
moest
boord.
aan
groot
tropen-Nederlanders
aantal
een
Er
was
voor.
aantal weken op het schip doorbrengen en kon zich onmogelijk aan ieder
kontakt onttrekken. Daarom gafhij er de voorkeur aan onder een andere
naam te reizen. De administrateur, een gemoedelijk man, \ryas bereid daarbij
zijn medewerking te verlenen. zo het sneevliet alles over zich heengaan' IIij
håorde gesprekken over de beweging van de Javanen en over een zekere
sneevliei, een kommunist, die een pau jaar geleden het land was uitgejaagd.
Een vriendelijke hollandse overbuurvrouw van hem had een speciale
voorliefde voor het ophangen van bolsjewiki en trakteerde zichzelî en
Sneevliet enige malen per week op dit prettige vooruitzicht'
In Port Said, in Perim en Aden had sneevliet geen last van de britse
passenkontroleurs. Maar in de buurt van Britsch-Indië, waar een nationalistiese
inssa-aktie op de grondslag van non-koöperatie met de vreemde heersers
gevoerd werd, ging het anders.In Colombo'op Ceylon schreef de politie de
*"u* ,n het pasnummet op. Ziibekeken hem, namen zijn pas mee, kwamen
(een eiland
terug, bekekãn hem nog eens en gaven de pas terug' In Penang

uooid, kust van Malakka, 300 km. van Sumatra verwijderd)

kreeg hij

gezelschap van een speciale politiebeambte met enige helpers, die bij hem
blrurr, ,oi*g hpt schip in de haven lag. Pas op het allerlaatste ogenblik,
toen de boot Penang verliet, kreeg sneevliet zijn paspoort terug. Bij de

politionele belangstelling voor hun medepassagier de
aandacht getrokken. Men kwam er achter, dat deze man de kommunist
de
Sneevliet was. De tropenblanda's spuwden hun gal over hem uit' Dat was
.die zei tegen de Javanen, dat ze alle Europeanen moesten ophangen.

passagiers had de

vent,
Die zelf schatrijk geworden was door suikerspekulatie en val gelden, die hij
van de arme Javanen had opgestreken'. Het nieuws ging als een lopend
vuurtje over het schip en Sneevliet verdween in zijn hut'
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Op 21 mei kwam de boot in Singapore aan. De passagiers voor
Nederlandsch-Indië gingen van boord. Sneevliet hoopte in Singapore een
paar dagen met zijn vïouw en kinderen te kunnen doorbrengen. Het bleek
echter, dat de britse konsul in Batavia haar een visum had geweigerd. Drie
dagen bleefhet schip in Singapore. Sneevliet mocht niet van boord en
stond onder politiebewaking.
Er kwamen echter nieuwe passagiers aan boord, onder wie Dolf Baars met
zijn indonesiese vrouw en Da¡sono. De laatste lvas op weg naar de Sowjet'
Unie om het derde kongres van de Komintern bij te wonen' Baars had een
extemeringsbevel gekregen. Als motieven golden, 'dat Baars in woord en
geschrift de mening propageerde, dat in Nederlandsch-Indië een onhoudbare
situatie bestond, welke zou moeten leiden tot een revolutie' en dat hij
kursussen organiseerde voor zgn. kepala warga's, d.w.z. kaderkursussen om
propagandisten voor de kampongs en de dessa's op te leiden. Het doel van
zijn reis was Kemerowo in siberië, waar ir. s.J. Rutgers met nederlandse en
buitenlandse ingenieurs en technici een modern mijn- en industriekomplex
ging opbouwen. Via de ontmoeting met Baars en Darsono ontving Henk
Sneevliet uit de eerste hand informatie en het laatste nieuws over de
revolutionaire beweging in Nederlandsch'Indië. Gezamenlijk reisden zij
verder naar Sjanghai, het eindpunt van hun zeereis. In Hongkong kregen
noch sneevliet noch Baars toestemming aan wal te gaan, terwijl alle andere
passagiers de stad konden bezichtigen. Darsono die onder een andere naam
reisde zal wel zs verstandig geweest zijn geen poging daartoe te hebben
ondernomen. Een paar dagen later, op 3 juni, lcrram de boot in Sjanghai aan.
Drie jaar daarna wertl bekend, dat de nederlandsch'indiese regering door
de autoriteiten in de britse koloniën regelmatig van de reis vaft sneevtiet
op de hoogte werd gehouden.l32
Sneevliet en de anderen namen hun intrek in het Oriental-hotel aan de
Nanking Road. op 8 juni zonden sneevliet en Baars een kaart naar Nederland
met de woorden: 'De hartelijke groeten van ons beiden, door het toeval op
één schip samengebracht en nu.in een Shanghaihotel.' De tekst werd opgenomen
tnDe Tríbune van 19 ilúil92l. De naam Darsono werd niet genoemd, ook
mettn Het Vríie |loord,waarin Sneevliet een artikel schreef over zijn
reiservaringen.
Er werd Sneevliet b4 zijn aankomst in Sjanghai niets in de weg gelegd. Hij
moest zich echter wel melden bij de nederlandse konsul-generaal, die door
de nederlandsch-indiese regering van zijn komst op de hoogte was gesteld.
Sneevliet moest daardoor : althans voor een groot deel van zijn verblijf onder eigen naam leven en geheel legaal optreden, hetgeen zijn werk
hij zich onder de naam Andresen
bemoeilijkte. Bij aankomst in sjanghai

þ¡d

laten insôhrijven in het Oriental'hotel.l33
Spoedig vertrokken Baars, zijn vrouw en Darsono naar de Sowjet-Unie'
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Baars reisde nog

tot charbin op kosten van de nederlandsch'indiese regering'
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voor de Kwomintang een program opgesteld, dat berustte op drie beginselen:
nationale eenheid van China, demokratie en sociale hervormingen. Zijn oude
organisatie was verbrokkeld en de nieuwe Kwomintang was een verzameling
van elementen uit verschillende lagen van de bevolking, waartoe ook
chinese kapitalisten in het buitenland en militairen behoorden.
Het land was uiteengevallen. In het noordoosten, in Mandsjoerije, heerste
generaal Tsjang Tso-lín, die een gunstige verhouding met Japan gebruikte om

zijn positie te venterken. tsuiten-Mongolië was een zelfstandige staat geworden
en Noord-China en een deel van Centraal{hinawas in handen Yan een
militaire groep, waaryan generaal Woe Pei-foe optrad als de politieke leider.
In het zuiden van China had de Kwomintang-generaal Tsjen Tsjioeng-ming in
1920, behalve een groot deel van de provincie Kwangtoeng, ook de
provinciale hoofdstad Kanton veroverd. Soen Jat-sen werd president van de
in deze stad gevestigde Kwomintang-regering. Verder waren in een groot
deel van China de toetsjoens, de provinciale goeverneurs, heer en meester;
zij voerden onderling oorlog of moesten hun macht tegen andere krijgsheren
verdedigen. Hier en daar werd hun fìnanciéle steun verleend door buitenlandse
mogendheden. In het binnenland waren vele boeren, en dikwijls ook de

bevolking van de grote steden, daarvan het slachtoffer.
De centrale regering in Peking was machteloos en stond onder druk van de
ene of de andere groep militaire machthebbers. Buitenlandse mogendheden
hadden reeds in de vorige eeuw de toegang tot China geforceerd en grote
voorrechten en machtsposities in het land veroverd. In vele grote steden
hadden zij 'exterritoriale gebieden', die een eigen politie en rechtspraak
hadden. Enkele grote mogendheden hadden een stuk chinees grondgebied in
eigen bezit en oefenden in andere gebieden grote invloed uit. In de Eerste
Wereldoorlog waren Duitsland en ook Rusland voor een groot deel weggevallen, maar Japan was machtiger dan ooit. In het begin van deze eeuw
had Japan bezit genomen van Korea en het zuidelijk deel van Mandsjoerije. In
1914 bezette het japanse leger de duitse kolonie Kiau-tsjou en het jaar daarop
stelde Japan 21 eisen aan China, die in feíte de onderwerping van het gehele
land aan Japan betekenden. De steeds veranderende verhoudingen gedurende
de oorlog, de russiese revolutieren de tegenstand van andere grote mogendheden verhinderden echter dat Japan zijn eisen volledig kon doordrukken.
Maar zijn invloed op China werd zo groot, dat het zelfs gedurende enige tijd
door middel van de pro,japanse militaire Anfo-groep de centrale regering in
Peking onder druk kon zetten.
De russiese Oktoberrevolutie had grote sympathie gewekt bij een deel van
de studerende jeugd en in intellektuele kringen. Deze sympathie werd nog
versterkt, toen de Sowjet-regering al spoedig verklaarde een einde te zullen
maken aan alle verdragen, die het tsarisme China had opgelegd en het land in
een nadelige positie brachten. Aan de universiteit van Peking en ook aan
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Over de eerste tijd van Marings verblijf in
kommunisten spreken elkaar over
bekende
alsook - in hun herinnering; heeft-over zijn Komintern'werkin die
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zijn prakties niet
,rrrtå *""rr¿en nauweldlis geschreven. Dokumenten
naar om niet aktief te zijn' En
beschikbaar. Maar Maring wl"s er d' man niet
eerst moest oriënteren'
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in Sjanghai aan' Hij
óngru""î jåU¡t *"t oiu*t kwam de Rus Nikolskv
Maring kwam
lrkoetsk'
*ogJ^.t¿"r,' dåor het Komiitern-sekretariaat te

direkt met hem in kontakt en werkte met hem samen tot begin december van
dat jaar. Er was in Sjanghai ook een vertegenwoordiger van de Rode Vakbonds
t3z go¡ met hem werkte Maring
lnternationale (RVI), die Fremborg heette.
regelmatig samen. Hij had op 14 juni het Oriental-hotel verlaten en was bij de
familie Robers aan de Markham Road in de internationale nederzetting in
pension gegaan. Daar kon men zich vrijer bewegen, omdat men te maken had
met autoriteiten van verschillende nationaliteiten, die dikwijls verschf vau
mening hadden, waardoor er geen vaste lijn in het bestuursbeleid zat. Drie
maanden later verhuisde hij naar de familie Soedakof, Wayside Road. De
pensionhoudster, e€n dochter van de familie, rvas mevr. Rjazanof.
Direkt na aankomst begon Maring zich op de hoogte te stellen van de
politieke en sociale situatie in het land. Belangrijk daarbij waren informaties,
die Nikolsþ en Fremborg hem konden verschaffen over de kommunistiese
beweging, de vakbeweging, enz,Maar hij stelde zich vooral op de hoogte via
inlichtingen van chinese kommunisten en anderen met wie hij kennis maakte,
met behulp van lektuur en eigen waameming. Het resultaat daarvan is voor
een deel terug te vinden in zijn artikelen in Het Vrtie Woord en in De Tríbune,
waarvar het eerste in het indiese blad op 30 juli en in het CPH-dagblad op
I oktober 1921 verscheen. Eerst schreefhij nog zoekend, later, toen hij een
beter inzicht had, beslister van toon. Vooral in De T?ibune beschreef hij de
toestanclen, die hij in Sjanghai waamam.l38 Bd een chinese bevolking van
anderhalf miljoen hadden de 20.000 inwoners van de europese.japanse'
amerikaanse gemeenschap in feite de macht in de stad Sjanghai in handen.
Zij genoten enorme voorrechten boven de Chinezen en de bescherming van
een grote politiemacht, geheime politie, geheime diensten en eigen wijwilligers'
korpsen met artillerie.
De arbeidsomstandigheden rvaren voor de chinese arbeiders, koelies en
riksja-trgkkers versclrrikkelijk. Arbeidsdagen van 12 uur (dag- of nachtwerk
was gelijk) voor mannen, vrouwen en zelfs kinderen vanaf 7 jaar. Maring
achtte de toestanden veel erger dan op Java. Het was hier heel gewoon, dat
arbeiders en riksjakoelies door de bevoorrechte buitenlanders en politie
werden getrapt en geslagen. Vakverenigingen in de moderne betekenis waren
er prakties niet. Wel gilden, waarin zowel patroons als arbeiders georganiseerd
waren. Gilden die al naargelang de streek van herkomst een eigen taal en
godsdienstige gebruiken kenden. Daardoor werden arbeiders in grote moderne
fabrieken gescheiden gehouden. Maar er waren ook grote geheime organisaties,
de blauwe en de rode. De meeste arbeiders in Sjanghai waren aangesloten bij
de blauwe organisatie. Zij hadden daardoor de mogelijkheid aan werk te komen
en genoten via deze organisatie enige bescherming. Wel moesten zij er flinkvoor
betalen en was er een strenge discipline. De leiders van die organisaties lieten
zich ook dikwijls door de werkgevers betalen in ruil voor arbeidsrust in hun
bedrijven en werden schatrijk door chantage en het geld van de slecht betaalde
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5. De oprichting van de Kommunistiese Partij China (CPC)

juli 1g21 kwam in sjanghai een aantal afgevaardigden van plaatselijke
go.p.n bijeen om de landelijke chinese kommunistiese partij op te richten.

In

'r2,1

Het waren Lioe Jen-tsjing en Tsjang Kwo-tao uit Peking; Li Hur-tsjin en
Li Ta uit Sjanghai; Tsjen Koeng-po en Pao Hoei-seng uit Kanton; Tsjou Foe-hai
yan een groep in Japan; Tsjen Tan-tsjioe en Toeng Pi-woe uit Woehan;
Mao Tse-toeng en Ho Sjoe-heng uit Tsjangsja; Tien En-min en Wang"Tsjioe-meng
uit Sjantoeng. De belangrijkste fìguren Tsjen Toe-hsioe en Li Ta-tsjao waren er
niet. De eerste had in het voorjaar van generaal Tsjen Tsjioeng-ming het verzoek
gekregen de organisatie van het onderwijs in de provincie Kwangtoeng op
zich te nemen. Geen van beiden konden aanwezig zijn op het kongres. Volgens
sommige deelnemers en historici zouden Maring en Nikolsky (of een andere
Rus) aanwezig zijn geweest. Volgens anderen niet. Maring zelf heeft er nooit
melding van gemaakt.
Het kongres werd gehouden in de Po Wen meisjesschool in de franse koncessie, waarvan de docenten en de meisjes met vakantie waren. Na enige dagen
besloot men in de woning van Li Han-tsjin, naast de school, bijeen te komen.
Nog voor de vergadering begonnen was, drong een man de woning binnen,
schoof de gordijnen van de bibliotheek opzij, keek naar de aanwezigen en
verdween. De mensen pakten hun papieren en verlieten het huis. Tien minuten
later kwam de franse politie, deed huiszoeking en verhoorde Li Han-tsjin en
Tsjen Koeng-po die gebleven waren. Het kongres werd enige dagen later voortgezet op een boot op het Zuidmeer bij de stad Tsiasin. De kongresstukken zijn
door de CPC nooit gepubliceerd. Men weet echtet, dat de afgevaardigden het
eens zijn geworden over beginsel- en politieke programma's, de statuten, de
politieke aktie en de voornaamste taken. De hoofdpunten warent opbouw van
een revolutionaire partij; streven naar de diktåtuur van het proletariaat als
overgangsfase naar het socialisme; ondersteuning van de revolutionairnationalistiese beweging met handhaving van eigen doelstelling (op dit punt
liepen de meningen nogal uiteen). Een van de voornaamste taken in de naaste
toekomst zou het scheppen van moderne vakorganisaties zijn. Een apparaat
moest in het leven geroepen worden om de strijd en organisatie van de
arbeiders te bevorderen; Tsjen Toe-hsioe werd gekozen tot sekretaris van het
Centraal Komitee en politiek leider, Li Ta-tsjao voor propaganda en
Tsjang Kwo-tao voor organisatie.
Volgens Tsjang Kwo-tao en Tsjen Koeng-po waren Maring en Nikolsþ op de
avond van de politie-overval op de vergadering aanwezig. Maring zou een rede
houden over de statuten. Na de ontdekking van de politiespion stond Maring op
en zei: 'Ik stel voor de vergadering onmiddellijk te schorsen en laten allen zich
langs verschillende wegen uit de voeten maken.'Het waren de enige woorden,
volgens Tsjang Kwo-tao, die Mariirg op het kongres gesproken had. De jeugdleider
Tsjang Tai-lei zou Maring geholpen hebben, hem verslag van hetverdere kongres
gedaan hebben en stukkenvoorhemvertaaldhebben. (Maar met deze laatste
mededeling is Tsjang Kwo-tao zeker fout. Tsjang Tai'lei was als afgevaardigde op
het 3de Komintemkongres in Moskou. Het moet een ander geweest
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illegaal bestaan leidden, staan niet ofnauwelijks in de geschiedenis geboekstaafd. Toch legden zij voor een groot deel de grondslagen, waarop anderen
voortbouwden. Zij werkten ook heel nauw samen met de chinese
kommunistiese organisaties. Doch de partij wenste duidelijk haar volledige
onafhankelijkheid te handhaven. Toen Nikolsky van het buro te lrkoetsk
opdracht kreeg elke bijeenkomst van het partijbestuur va¡ de CPC bij te wonen,
ging het Centraal Komitee daarmee niet akkoord. Toch bleef, ondanks het
harde werken van bepaalde leden, de partij een sterk sektarisme aankleven.
In Sjanghai stond men enige tijd op het standpunt, dat slechts geschoolde
kommunisten mochten toetreden;later werd die beperking opgeheven en de
toetreding gemakkelijker gemaakt. De jeugdorganisatie in Sjanghai was in de
zomer sterk teruggelopen, maar toen Tsjang Tai-lei van het derde wereldkongres van de Komintern terugkwam, werd de propaganda opgevoerd en
herstelde de organisatie zich. Het meest aktief was de jeugdorganisatie in

Kanton, in Zuid-China.l4

6. Kont¿kten met Nederland

en Nederlandsch-Indië

Hoewel Maring al spoedig begon met het schrijven van artikelen voor Het
Vríje lloord en De Tribune, duurde het wel enige maanden voor hij iets
regelmatiger kontakt had met Nederland en Indië, aan weerskanten meestal
via andere adressen. De post met Nederland liep voomamelijk via Fenny
Struyvenberg, een studente in de medicijnen, die aan de Oegstgeesterweg te
Iæiden woonde. Op 21 augustus 1921 schreef Maring een brief aan het
kommunistiese kamerlid dr. W. van Ravesteyn, waarin hij hem verzocht de
krant (De Tlibune), in wekelijkse pakketten, te sturen naar de American
Express te Sjanghai. In deze briefuitte hij o.a. zijn ongerustheid over de
ontwikkeling in Nederlandsch Indië. 'De uitwerking van het conflict
Darsono-Tjokroaminoto is zeer ongunstig. Het voerde naar de komst
eener Islamitische vakbewegrng op Java, die zooals Johns zegt: Met God
overwinnen lvil.'141
Darsono had aan het eind van 1920 ernstige kritiek uitgeoefend op het
geldelijk beheer en het beleid van het bestuur van de CSI. Hij publiceerde
deze in de vorm van een serie scherpe artikelen in Sirwr Hindia, waardoor de
tegenstelling tussen de CSl-leiding en de pro-Semarang oppositie nog
verscherpte. Enige maanden later werd een pleister op de wonde gelegd door
een verklaring, gepubliceerd door het PKl-bestuur, waarin het uitsprak, dat
het wel kritiek had op het bestuur van de CSI, maar de vorm, waarin deze
gebracht was, ontakties vond. Op 23 december l9l9 was de indonesiese
vakcentrale PPKB opgericht, waarbij 22 organisaties en 72.000 leden aangesloten waren. Op het kongres in juni 1 92 I vond echter een scheuring plaats.
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beperkte zich voornamelijk tot diplomatieke aktiviteit; z4had zowel bij de
konferentie over het Verdrag van Versailles als bij de onderhandelingen over
het Negenmogendhedenverdrag een waamemer, respektievelijk te Parijs en in
de Verenigde Staten. Haar aktiviteit in Korea zelf was minimaal. Maring had
ernstige kritiek op deze regering, omdat zij het zeker tot haar taak moest
rekenen de propaganda en het verzef te koördineren. Hij schreef, dat hd op
zijnwaag:'Waarom toch deze regering in Sjanghai, waarom diplomatiek en
geen propagandistisch werk?'nooit antwoord had ontvangen. Er waren
verschillende koreaanse emigrantengroepen in Sjanghai en overig China die
dikwijls moeilijkheden met elkander hadden, een typies verschijnsel van bijna
alle emigrantenbewegingen. Een bindende kracht ontbreekt meestal.
Er waren twee offìcirële koreaanse kommunistiese partijen. Maring had
veel werk aan de konflikten en tegenstellingen tussen deze partijen. De ene
partij was gesticht in lrkoetsk, waar het Komintem-sekretariaat gevestigd
was. Oorspronkelijk was deze voor een groot deel samengesteld uit Koreanen,
die in Siberië woonden en geen verbinding hadden met Korea zelf. De andere
partij, naar de leiders de Pakdisjoein-Dengerhile-Kimnipgroep genoemd, werd
gesteund door de regering van de Republiek van het Verre Oosten, en was in
de hoofdstad daarvan, Tsjita, gevestigd. De twee partijen weken wat hun
politiek en taktiek betreft aanzienlijk van elkaar af, iets wat eigenlijk terug te
voeren was op de instanties die hen ondersteunden. Volgens Maring stond het
sekretariaat in Irkoetsk in het algemeen afwijzend tegenover politieke ondersteuning - in kritiese zin natuurlijk - van de koreaanse nationalisten. Tsjita
was wel voor ondersteuning van de koreaanse nationalisten. Afgezien van haar
politieke instelling hield zij rekening met het feit, dat Japan de oostelijke zeeprovincie van Siberië met Wladiwostok bezet hield en dat de in grote getale
aanwezige witgardistiese elementen in China en in de door Japan bezette
gebieden een bedreiging voor haar gebied bleven vorrnen. Afgezien van de
staatkundige belangen van de (Sowjet) Republiek van het Verre Oosten,
voelde Maring het meest voor de taktiek van de door Tsjita gesteunde partij,
nl. ondersteuning van de revolutionair-nationalistiese beweging in Korea.
De in Irkoetsk gestichte Kommunistiese Partij Korea stuurde haar partijbestuur eerst naar Peking en daarna naar Sjanghai. Men zorgde voor de
vertaling van kommunistiese brochures in het koreaans en later publiceerde zij
een weekblad. Vanuit Moskou werd een koreaans vertegenwoordiger van de
RVI gezonden. Maring en Nikolsky verlangden dat het partijbestuur di¡ekte
verbindingen met de verzetsbeweging in Korea zou aanknopen, en enige
partijbestuurders en de vertegenwoordiger van de RVI naar Korea zouden
zenden. Er kwam niets van. De verbindingen waren zo slecht, dat van de voor
verspreiding uitgegeven lektuur bijna niets in Korea aankwam. De lrkoetskgroep beriep zich erop, dat de Tsjita-organisatie over meer middelen beschikte
en daardoor beter in Korea kon werken. Maring voelde niets voor de
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konkurrentiestrijd en stelde als eis voor verdere hulp de fusie van beide
organisaties.
Er was echter nog een derde koreaanse kommunistiese gtoep, waarvan de
leider lange tijd in Moskou was geweest en een groot prestige genoot. Zijn
naam was Tjo Se lVang. Zijn groep had afdelingen in Sjanghai, Honoloeloe en
in San Francisco. Hij was naar Irkoetsk gegaan, maar volgens Tjo was de
irkoetskse partij volkomen ongeschikt om' kommunistiese propaganda te
voeren. Maring, die midden tussen de groepen in stond, hoorde van leden van
de irkoetskse groep, dat Tjo eigenlijk één van de weinige emigranten was, die
persoonlijke invloed in Korea zelf had. Zij achtten zijn groep van geringe
betekenis, maar vonden het van het grootste belang wanneer Tjo voor de
propaganda gewonnen kon worden. Hijzelf was bereid toe te treden als de
koreaanse organisatie van Irkoetsk zou worden gereorganiseerd en met de

Tsjitapartij zou fuseren.
Tjo had Maring persoonlijk zijn bezwaren kenbaar gemaakt. Hij was van
mening, dat de taktiek van Irkoetsk direkt tot het bloedbad van Swabednl
had geleid. Deze gebeurtenis had diepe indruk op de Koreanen gemaakt.
Meer dan 200 koreaanse opstandelingen, die voor het japanse leger op russies
gebied gevlucht waren, werden door de russiese troepen gedood, omdat zij
weigerden hun wapens afte geven. Dat wil zeggen dat het geen steun verlenen
van Irkoetsk aan de nationalisten leidde tot militair optreden van russiese
soldaten tegen koreaanse verzetsstrijders die strijd voerden tegen de japanse
overheersers. Het gevolg was dat elfillegale koreaanse organisaties een
manifest publiceerden tegen de Kommunistiese Internationale en tegen het
sekretariaat in Irkoetsk en de koreaanse revolutionairen opriep de partijleiding van de irkoetskse koreaanse kommuniStiese partij te doden. Ook de
voorlopige koreaanse regering in Sjanghai veroordeelde fel de Swabednigebeurtenis.la3

8. Kontakt met Japan
Het kontakt met Japan was moeilijker tot stand te brengen dan met Korea.
Mæing schreef daarover: 'Het Japanse spionagesysteem is zo volmaakt, dat
wij in Sjanghai enige maanden zonder verbinding met de Japanse beweging
zijn geweest. Ik had persoonlijk geprobeerd per brief met een Indische
revolutionaire nationalist en met Yama Kama in verbinding te treden. Deze
correspondentie is door de Japanse autoriteiten in beslag genomen en tot op
het moment, waarop wij een Chinese kameraad oversturen konden voor de
voorbereiding van het Kongres van de Volkeren van het Oosten, en waarop
kameraad Taro uit Irkoetsk kwam om naar Japan af Ie rcizen,hebben wij
geen verbinding met de Japanse kameraden gehad. Een sterk voorbeeld voor
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het optreden van de Japanse geheime dienst is de ervaring, die wij met
kameraad Gray ondervonden. Deze kameraad vertrok op een Britse pas midden
november uit Sjanghai, werd op 28 november in Tokio gearresteerd, en ook
de Japanse kameraden, die met hem in verbinding stonden, waren bij de
politie bekend. Met behulp van kameraad Tsjang Tai-lei werd een delegatie
voor het Congres van de Volkeren van het Oosten samengesteld. Nadat de
verbinding met de Japanse partij was aangeknoopt, hebben wij regelmatig de
betrekkingen onderhouden. De Japanse kameraden sturen om de twee weken
een koerier naar Sjanghai.'l4

9.

De voorbereiding voor het Kongres van de Werkers van het Verre Oosten

Een van de taken van Maring was vertegenwoordigers te zoeken en delegaties
samen te stellen voor het Kongres van de Werkers van het Verre Oosten, dat
in november in Irkoetsk zou aanvangen. Uit China gingen 30 afgevaardigden,
voomamelijk van de Kwomintang. De leider van de KMT-delegatie was de
(toen) linkse Tai Tsje-tao. Namens de CPC gingen Tsjang Kwo-tao en
Tsju Tsjioe-pai. De onmisbare Tsjang Tai-lei zorgde, zoals hierboven vermeld,
voor de samenstelling van een japalse delegatie. Ook Koreanen gingen. Maar
de kommunist Tjo Se Wang ging niet. Veel waarde hechtte Maring aan een
redakteur van een arbeidersblad in Seoel, die hem opzocht in Sjanghai en
verklaarde dat de verwarring onder de koreaanse emigranten zeer ongunstig
werkte op de beweging in Korea zelf. Hij weigerde naar het Kongres van de
Werkers van het Verre Oosten te gaan vanwege de moeilijkheden onder de
emigranten en het optreden van het Komintern-sekretariaat in lrkoetsk.
Eigenlijk was de opzet van het kongres de kommunisten en revolutionaire
nationalisten van het Verre Oosten nader tot elkaar te brengen. Dat gebied
strekte zich uit tot China, Korea en Japan. Maar Maring was van mening dat
het voor de beweging in Nederlandsch-Indië van het grootste belang was erbij
betrokken te zijn. Bovendien was Nederland één van de negen mogendheden,
die in Washington konfereerden over China, waartegen het Kongres van de
Werkers van het Verre Oosten gericht was. Vandaar dat Semaoen plotseling uit
de nederlandse kolonie verdween en naar China ging. Wij vertelden reeds over
zijn reis en dat hij met taalmoeilijkheden had te kampen.
De voorbereidingen voor het kongres brachten Maring in nauwer kontakt
met de leiders van de Kwomintang. Hij voerde vele besprekingen met sommigen van hen afzonderlijk, vooral met Tsjang Tsji, een vooraanstaande Kwomintangleider, die toen sympathiek stond ten opzichte van de Sowjet'Unie.
Maring had reeds eerder de wens te kennen gegeven tot een gesprek met Soen
Jat-sen, de leider van de Kwomintang en president van de zuidelijke regering.
De moeilijkheden die de britse autoriteiten hem in de weg legden en het
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verbod brits grondgebied te betreden, maakten het hem onmogelijk
per schip - dit plan ten uitvoer te brengen.las

-

althans

10. De reis naar het hoofdkwartier van Soen Jat-sen in Kweilin

In de maand oktober had Soen Jat-sen de hÒofdstad Kanton verlaten om naar
de provincie Kwangsi te Eaan, waar in Kweilin troepen werden bijeengebracht
voor een veldtocht tegen de militaire machthebbers in Centraal-China en het
noorden, Woe Peifoe en Tsao Koen. Zijn hoofdkwartier was gevestigd in het
gebouw van de provinciale vertegenwoordiging.
Tsjang Tsji had in overleg met het bestuur van de Kwomintang een reis
voor Maring geregeld, dwars door het binnenland. Maring zou, begeleid door
Tsjang Tai-lei als tolk, via Hankou en Tsjangsja naar Kweilin en vandaar naar
Kanton gaan. Maring was zeer op Tsjang Tai-lei gesteld, een aktieve jonge
chinese intellektueel, wiens standpunt over politiek en taktiek in China in
veel opzichten overeenkwam met het zijne.
Op 10 december l92l vertrokken beiden uit Sjanghai, zorLder enige ruchtbaarheid aan de zaak te geven. De reis.van Sjanghai via Hankou naar Tsjangsja
leverde geen moeilijkheden op. Het werd anders, toen men vanaf Tsjangsja
verder moest reizen. Van hier af was normaal vervoer niet meer mogelijk. Men
moest door het binnenland trekken. Het was niet veilig in deze streken.
Rovers trokken door het gebied op zoek naar buit. Voor begeleiding door het
zuidelijk deel van Hoenan was een aantal soldaten nodig, die alleen verschaft
konden worden door de toetsjoen Tsjao Heng-hsi, de gouverneur en militaire
heerser van deze provincie, een krijgsheer die niet vijandig tegenover de
regering van Kanton stond. Maring sprak met de toetsjoen. Deze ontving hem
wiendelijk en vertelde, dat hij kort tevoren de britse filosoof Bertrand
Russell aan de maaltijd had gehad en prettig met hem had zitten praten.
Russell maakte toen een rondreis door China om het land te leren kennen.
Tegenover Maring sprak de toetsjoen over zijn demoft:ratiese plannen. Hij
had een konstitutie voor Hoenan gereed liggen met - rLaaÍ zijn opvatting uitgebreid kiesrecht. Ðe konstitutie zou begin januari 1922 in werking
worden gesteld.
In Tsjangsja kon Maring nog een vergadering van studerende jeugd toespreken en van zijn kommunistiese opvattingen getuigen. In januari gebeurde
er echter iets, dat een indruk geeft van de mentaliteit van deze toetsjoen. Zijn
daden'stonden in lijnrechte tegenstellingmet zijn woorden, die hij tot de
westerlingen over demokratie had gesproken. Twee studenten, leden van het
Socialisties Jeugdkorps, Hoeang Pi en Pang Ing-tsjen, hadden onder de textielarbeiden een vakbond opgericht. ZqÞø.dden in 1919 tot de organisatoren van
de 4 September-demonstratie behoord. Daarvoor hadden zij een maand in de
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gevangenis EezeterL.Zijwuen ook betrokken geweest bij de organisatie van
een gfote demonstratie tegen de Negenmogendhedenkonferentie, waaraan
10.000 arbeiders deelnamen. Begin januari brak er een staking uit van

2000 textielarbeiders voor hoger loon. De grote moderne textielfabriek werd
door soldaten bewaakt. Het kwam tot botsingen en er vielen gewonden. Er
hramen nog meer troepen. Drie dagen later hadden de arbeiders en werkgevers
een bespreking, \ryaaraan ook Hoeang Pi en Pang Ing-tsjen deelnamen. Tijdens
de bespreking werden de twee studenten door soldaten gearresteerd. De
volgende dag werden zij het buro van de toetsjoen binnengebncht. Zq kregen
geen gerechtelijk onderzoek of enþ vorm van rechtspraak, maar werden een
paar uur later buiten de stadsmuur door drie messteken in de hals om het
leven gebracht.
Maring en Tsjang Tai-lei wisten van deze gebeurtenissen niets af. Zij vonden
plaats na hun ontmoeting met de toetsjoen. De vader van een van de
studenten, een eerbiedwaardige man van 7 5 jaar, zocht Maring echter op, die
toen al van Kweilin op weg naar het zuiden de stad Kanton naderde. Hij
hoopte recht te krijgen bij de zuidelijke regering, waarvan de legers op de grens
van Hoenan zich gereed maakten om door deze provincie op te rukken naar
de vallei van de Jangtsekiang, tegen de troepen van Woe Peifoe.
Het was in de tweede helft van december, dat Maring met zijn tolk en met
een eskorte van soldaten van de 'demokratiese'toetsjoen uit Tsjangsja vertrok.
Maring schreef: 'een lange en buitengewoon belangwekkende reis door het
binnenland van China, waar millioenen leven, die nog niet direct kennis
gemaakt hadden met de kapitalistische productiewijze, die oude vormen en
gedachten door de eeu\ryen heen hadden bewaard en die slechts indirect, zonder
dat nj z;.ch de werkelijke oorzaken van het kwaad bewust zijn, de door het
weemde imperialisme geschapen ellende ondergaan.' Er heerste hongersnood
tn deze eens zo welvarende provincie van22 mljoen inwoners. Maring maakte
er kennis rñet een vofm van slavernij, die niet alleen in deze provincie heerste.
Meisjes werden verkocht als huisbediende, fabrieksslavin, prostituée' Deze
handel werd op grote schaal bedreven. Voor kinderen beneden de l0jaar
berekende men 1 dollar per levensjaar. Een vrouw toonde Maring een kind
van drie maanden, dat ze gekocht had voor 60 cent.rÆ
Aan het einde van de lange reis, die per wagen, per draagkoets en te voet
werd afgelegd, kwamen Maring en Tsjang Tai'lei tegen de avond in
Kweilin aan. De geschiedenis vermeldt het niet, maar wij vermoeden dat ter
hoogte van de grens van Hoenau en Kwangsi de soldaten uit Tsjangsja de
eskorte overdroegen aan de troepen van Soen Jat'sen' Tsjang Tai'lei en
Maring stelden zich telefonies in verbinding met het hoofdkwartier en
werden uitgenodigd onmiddellijk naar Soen Jat-sen te komen, in het gebouw
van de provinciale vertegenwoordiging. Maar laten we Maring zelf over dez,e
ontmoeting met de leider van de Kwomintang aan het woord: 'Daar
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aangekomen duurde het maar zeer kort voor wij van aangezicht tot
aangencht stonden tegenover den man, in wien sedert jaren de revolutionaire
beweging belichaamd was. En onmiddellijk ving een lang gesprek aan over de
onderwerpen van den dag, de lVashingtonsche conferentie, die gaande was, de
Russische revolutie, de ontwikkeling der Sowjet-republieken, de beteekenis
van de NEP. Hij was (een) man . . . van grote eenvoud, van innemende
beminnelijkheid, maar daarnaast van onbuigzame wilskracht. Deze laatste
karaktereigenschap had hem in staat gesteld, niet alleen bij de ernstigste
teleurstellingen, bij het grofste verraad van wienden, bij zware nederlagen
onveranderlijk vast te houden aan de eenmaal aanvaarde levenstaak, maar
tevens een beduidend aantal begaafde jongeren aan zich en zijn taak te
verbinden. Zijn studies in Hongkong en langdurig verblijf in het buitenland
stelden hem in staat zich perfect in het Engelsch uit te drukken. Hij bleek
in de gesprekken op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen, die
samenhingen met het leven van de Russische Sowjet-republieken. Hij stelde
bijzonder belang in de doorwerking der communistische denkbeelden onder
de Chineesche studeerende jeugd. Want op haar had hij ernstige critiek.
Hij verweet haar, dat zij iedere practische beteekenis voor den strijd verloren
had, doordat zl;Jzl.ah tot studeeren en filosofeeren bepaalde. Hij voelde
het nadeel van onvoldoende contact der oude garde van de Kwomintang met
de zich meer en meer in revolutionair-socialistische zin ontwikkelende jeugd.
Mijn tolk behoorde tot dat deel der jeugd en tegenover hem, een der
vooraanstaanden in de communistische jeugdorganisatie, gaf Soen Yat-sen

blijk hoe sterk in hem de Chinees leefde, niettegenstaande hij toch in ruime
mate kennis had gemaakt met het Westen en de Westersche wetenschap. In
het Chineesch wendde hij zich tot de tolk: "Waarom de jeugd wijsheid zocht
bij Marx, terwijl toch bij de Chineesche klassieken de grondgedachten van
het Mamisme te vinden \Maren?" '147
De Kwomintang had haar aanhang voornamelijk in Zuid-China. Uit het
zuiden waren in 19 1 I ook de voornaamste opstandige krachten gekomen,
die de val van de Mandsjoes hadden bewerkstelligd. Soen Jat-sen had een
grote naam in deze gebieden. Zyn partt4 had echter geen demokratiese vorm,
ondanks het feit dat zij de demokratie voorstond. Een kongres werd niet
gehouden en Soen Jat-sen eiste de gehoorzaamheid van allen. Maar in de
provincie Kwangtoeng, waar de regering van Soen Jat-sen gevestigd was,
heerste vergeleken bij het overige China een ruime vorm van demokratie.
De leiders van de Kwomintang, intellektuelen en militairen, waren voor
een deel nog oude strijders uit de tijd van de illegale strijd tegen de
Mandsjoes. Er was binding met bepaalde belangen of krilgen,
intellektuelen, middenstanders, een klein deel van de bourgeoisie, fnilitairen
en met verscheidene vakorganisaties in Kanton en Hongkong. Zij hadden
gemeen, dat zij een onafhankelijk China wensten, wij van buitenlandse
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overheersing. Belangrijke financiële steun kwam van Chinezen die in het
buitenland rijk geworden waren en vandaaruit de Kwomintang hulp
verschaften.Soen Jat-sen hield vast aan het standpunt, dat de voornaamste
taak op dat moment nog op militair terrein lag' Eerst moesten de
generaalsklieken in Centraal- en Noord-China verslagen worden. Daartoe
ging hij zelfs dikwijls tijdelijke overeenkomsten aan met voor eigen rekening
opererende kleinere krijgsheren.

In zijn gesprekken met Maring vertelde Soen Jat'sen hem de geschiedenis
va¡ de Kwomintang, sprak over de illegale aktiviteit vanuit het buitenland in
de tijd van de militaire diktator Joean Sji'kai, over de kontakten met de
chinezen in de landen rond de Stille oceaan en over de taktiek van de partij.
Maring wees Soen op de noodzaak van het voeren van massa-aktie en van
propaganda onder de arbeiders. Hij schetste de ontwikkeling van de
nationalistiese organisatie in Nederlandsch-Indië, de Sarekat Islam, de massa'
aktie van de arbeiders en het dóórdringen van deze beweging tot in de dessa's.
En hij liet de wenselijkheid uitkomen van een demokratisering van de
Kwomintang, zodat de wensen van de leden en va¡ het volk daarin tot uiting
konden komen.
Ondanks het feit, dat Soen Jat-sen uitging van de oude chinese hervormers
tot aan Confucius toe, was zijn blik gericht op de modemisering van het chinese
leven. In zïn in l92O verschenen boek over de industriële ontwikkeling van
China sprak hij zich uit voor een soort staatskapitalisme. In het 'Voorwoord'
meende hij dat dit staatskapitalisme tot de socialistiese produktiewijze moest
voeren. Hij vond in de russiese Nieuwe Ekonomiese Politiek (NEP)zekere
overeenkomsten met het ekonomiese systeem, dat hij voorstond'l4 Doch
in de Sowjet-Unie werd de NEP slechts als een tijdelijke fase gezien, als een
stap terug om na het ekonomiese herstel verder te gaan op de weg van de
socialisatie van de ekonomie. In Lgl2had Soen Jat-sen in het franse tijdschrift
Le Mouvement socialiste (uli/augustus) geschreven: 'Als bij het begin van
de loopbaan van onze chinese Republiek wij ons niet verdedigen tegen de
vestiging van het kapitalisme, wacht in de naaste toekomst een nieuw
despotisme, honderdmaal erger dan dat der Mandsjoes en stromen bloed
zullen nodig zijn om ons daarvan te bevrijden.
china staat aan de vooravond van een geweldige industriële ontwikkeling,
een kolossale handel is bezig te ontstaan en in I 50 jaar zullen wij vele
Sjanghai,s hebben. wij moeten vooruit zien in de toekomst en reeds vandaag
bisluiten, dat de waardestijglng der onroerende goederen aan het volk ten
goede zal komen, dat haar schiep en niet aan de partikuliere kapitalisten, die

bij toeval de eigenaren zijn geworden.'
Toch zou het onjuist zijn uit deze woorden op te maken, dat Soen Jat-sen
socialist was, al was hij indien nodig wel bereid zich za te noemen. Hij was
eerder een idealist, maar ook een opportunist, zij het voor het welzijn van
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zijn volk. Ongetwijfeld werkte hij samen met leiders van wie een deel
socialistiese ideeën had opgedaan, in Frankrijk en in Japan. Een drietal
medewerkers van Soen Jat-sen gaf zelfs gedurende enige tijd een marxisties
maandblad uit, dat ophield te verschijnen, toen alles ingezet moest worden
voor de expeditie tegen de noordelijke generaals. Financieel werd hij vooral
gesteund door de chinese kapitalistiese emigranten in het buitenland, die
weliswaar een China wilden hebben, wij van oorlogvoerende krijgsheren,
zonder verdeeldheid en buitenlandse interventie, maar voor het overige
onduidelijk waren in hun politieke opvattingen en zeker geen socialisties
China gewenst zouden hebben. De soldaten van het leger waren voor een
deel partijgangers, maar voor een ander deel trouw aan hun generaals. Deze
laatsten vormden altijd een gevaarlijk element in de beweging van Soen Jat-sen.
Er werd maar in beperkte mate partijpropaganda gemaakt in het leger. Tot de
trouwste partij-aanhangers van Soen Jat-sen behoorde een deel van de arbeiders
van de provincie Kwangtoeng. In Kanton werden vele vakorganisaties geleid
door Kwomintang-leiders, die bij stakingen dikwijls de steun van de regering
hadden. Dit was het element in de beweging van de Kwomintang, i¡raarvoor
Maring juist belangstelling had.
Maring voerde drie lange besprekingen met Soen Jat-sen over een erkenning
van en een bondgenootschap met de Sowjet-Unie. Soen was van mening, dat
de konferentie van Washington China in een ongunstige situatie had gebracht.
Een verbond met Rusland achtte hij prakties onmogelijk, zolang de expeditie
tegen het noorden nog niet met sukses was beëindigd. Na zijn overwinning
was hij bereid met Rusland tot een openlijk bondgenootschap te komen. Hij
meende de chinese zaken zonder inmenging van de grote mogendheden te
kunnen regelen, als hij nú geen verbindingen met Rusland aanging. Maring
wees hem erop, dat ook zijn nationalistiese partijpropaganda oorzaak zou
kunnen worden van interventie door die mogendheden en dat hij deze
propaganda toch niet kon verwaarlozen, omdat zijn positie voor een groot
deel afhankelijk was van de steun van enþ generaals. Het was herhaaldelijk
voorgekomen in de loop der jaren, dat krijgsheren die met hem samenwerkten,
zichvan hem afscheidden. Soen Jat-sen wilde wel één van zijn meest geschikte
mensen met een opdracht naar Moskou zenden, om informeel kontakt te
onderhouden.
Maring maakte kennis met verschillende leidende krachten van de
Kwomintang. In de vele gesprekken met hen kwamen vraagstukken van
intemationale aard aan de orde, die meestal verband hielden met de konferentie
van de negen mogendheden over China. Maar in het bijzonder had men
belangstelling voor het leven in Rusland, voor de propaganda, het Rode læger,
de politieke scholing en vele andere zaken, die met de revolutie verband
hielden. Voor de officieren van Soen hield hij nog een redevoering over de
russiese

revolutie.
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Negen dagen verbleef Maring in Kweilin; hij vertrok met de overtuiging,
dat de Kwomintang moest worden beschouwd als een bondgenoot tegen het
imperialisme. Hij had Soen Jat-sen nog kunnen wijzen op de waarde van de
jonge proletariese klasse in de koloniale en halfkoloniale landen voor de
met
bevrijdingsstrijd van de onderdrukte volkeren. Maar toch grng hij
"reg
een gevoel van teleurstelling. Deze man was strijdbaarder dan Gandhi, maar hij
dacht met militaire strijd ziþ doel te bereiken, zonder een beroep te doen op
de medewerking van het volk in de vorm van organisatie en massa-aktie.lae

1

1

.

Kanton; de grote zeeliedenstaking in het voorjaar van 1922

Begin januari 1922:gngen Maring en Tsjang Tai-lei op weg naar Kanton, een
lange, zware reis door de provincies Kwangsi en Kwangtoeng, weer onder
militair geleide, want er heerste een oorlogstoestand in een deel van de streken
waar zij door heen moesten. Van officieren en soldaten hoorde Maring, dat
Soen Jat-sen zelfpropaganda-redevoeringen hield voor zijn troepen en hoe hij
op die manier zijn leger wilde doordringen van een revolutionaire geest.
In Kanton maakte Maring kennis met andere vooraanstaande fìguren van
de Kwomintang, o.a. met Hoe Han-min en Liao Tsjoeng-kai, een persoonlijke
wiend van Soen Jat-sen en leider van de linkervleugel van de partij. Zij en ook
andere leiders van partij en regeringstonden sympathiek tegenover de
russiese revolutie en de Sowjet-Unie. Maring ontmoette voor het eerst Tsjen
Tsjioeng-ming, gouverneur van de provincie Kwangtoeng en opperbevelhebber
van de troepen te Kanton, minister van oorlog en van binnenlandse zaken.
Een kombinatie van funkties, die uitdrukking was van de macht waarover
deze man beschikte. Maring had ook met hem drie lange besprekingen. Hij
was nog een generaal uit de revolutie van I 9 1 I en had verscheidene opstanden
in de zuidelijke provincies tegen het reaktionaire gezagin Peking geleid.

Gedurende de vele uren, die Maring met hem sprak, bleek Tsjen Tsjioeng-ming
evenals Soen Jat-sen voorstander te zijn van een soort staatskapitalisme. Hij
noemde zich socialist, maar het was Maring al spoedig duidelijk, dat het vage
gevoelssocialisme van de generaal op geen enkel systeem berustte. Het stond
echter wel vast, dat de gouverneur socialistiese propaganda - ook van
kommunistiese zijde - althans toen nog niet tegenwerkte.
Tsjen Tsjioeng-ming toonde zich wel zeer krities ten aanzien van de
Kwomintang, waarvan hij toch één van de voornaamste leiders was. In de
centralisatie van China geloofde hij niet, Beter vond hij het zichte beperken
tot de provincie. Kwangtoeng met haar meer dan 30 mfjoen inwoners. De
generaal was voor decentralisatie, voor een federatie van autonome provincies.
Het idee had de schijn van demokraties bestuur, maar het was in China het
ideaal van elke provinciale heerser, om zijn macht te handhaven. Autonomie

248

betekende hier: macht voor de heersers, niet: wijheid voor het volk, ondanks
het feit, dat men soms het volk beperkte vrijheden verschafte en radikale
woorden gebruikle. Z4 gingen daarbij niet z6ver, dat daardoor hun persoonlijke
macht werd aangetast.
Maring begreep, dat er een diepgaand verschil van mening bestond tussen
Tsjen Tsjioeng-ming en Soen Jat-sen. De generaal was gedurende de strijd in de
provincie Foekien in voorgaande jaren de revolutionaire leider trouw geweest.
Maar nu hij in de provincie Kwangtoeng als gouverneur over een bijna
diktatoriale macht beschikte, was zijn houding aanzienlijk veranderd. Toen
Maring bij hem op bezoek was, wist Tsjen Tsjioeng-ming, dat Soen Jat-sen een
militair bondgenootschap wilde sluiten met de Mandsjoerijse heerser Tsjang
één van die bondgenootschappen, die Soen Jat-sen soms met de
Tso-lin,
meest ondemokratiese en reaktionaire krijgsheren afsloot om een militair
sukses te bereiken. Tsjen Tsjioeng-ming verdedigde toen nog deze taktiek,
omdat zó Woe Pei-foe, die in een militaire strijd gewikkeld was met Tsjang
Tso-lin, overwonnen zou kunnen worden. De toetsjoen van Mandsjoerije

-

verloor echter deze strijd en moest zich op Mandsjoerije terugtrekken.
Tsjen Tsjioeng-ming wilde, zoals hij zei, het partikuliere kapitalisme
terugdringen en een demokratiese regeringsvorm met grotere demokratie voor
de lokale eenheden in de provincie Kwangtoeng tot stand brengen. Het
program van de Kwomintang vond hij ontoereikend. Hij was voorstander van de
oprichting van een nieuwe socialistiese partij. De generaal voelde wél voor
een overeenkomst met de Sowjet-Unie en vroeg Maring voor russiese militaire
adviseurs te zorgen om zijn leger te reorganiseren. Er kon in Kanton een buro
voor de Komintern worden opgericht en Tsjen Tsjioeng-ming was bereid
een delegatie naar Moskou te zenden. Het was een bedenkelijke aktiviteit, die
deze generaal achter de rug van Soen Jat-sen ontwikkelde. Vooral ook, omdat
sedert de voorbereiding van de militaire expeditie tegen de noordelijke
generaals Zuid-China in een uitzonderingstoestand verkeerde' Belangrijk

voor Maring was echter, dat de vakbeweging zich in dit gebied vrij kon
ontwikkelen en de kommunistiese organisaties er konden funktioneren.
Bovendien had Tsjen Tsjioeng-mingbij de vele stakingen in die tijd in Kanton
zich dikwijls ten gunste van de arbeiders uitgesproken. Dat betekende veel'
Maar terwijl de gouverneur toch over zoveel macht in de provincie beschikte,
waren er (en zijn er ook daama) geen hervormingen in socialistiese zin
doorgevoerd noch in de stad Kanton maatregelen getroffen, die op een
socialistiese politiek wezen. In het bestuur van de stad waren enige
vertegenwoordigers van de arbeidersklasse opgenomen. Doch hun aantal was
zo klein, dat zij geeninvloed konden uitoefenen. Men zou echter menen, dat
de regering en de Kwomintang toch ook wel enige invloed op deze gang van
zaken zouden kunnen hebben. Blijkbaar was de macht van Tsjen Tsjioengming als militair bevelhebber zo groot, dat de demokratiese en socialistiese
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praatjes en plannen en de arbeidersgezinde aktiviteit slechts diendsn ter
verhoging van zijn eigen populariteit. Uit niets is verder op te maken, dat
Maring de generaal enige toezegging ten aanzien van zijn wensen wat betreft
russiese hulp en steun ten nadele van Soen Jat-sen heeft gedaan.lso
Er was, toen Maring in Kanton aankwam, een grote zeetiedenstaking in
Hongkong aan de gang. De kroonkolonie was toen nog het middelpunt van
de britse macht in het Verre Oosten. Het omvatte het tegenover de zuidchinese kust gelegen eiland Hongkong, een paar Heinere eilanden, het
met de gelijknamige stad en nog wat gebied op het
schiereiland Kowloon
vasteland. De bevolking was bijna geheel chinees en telde toen ongeveer
anderhalf miljoen mensen. De kolonie was door een 145 km lange spoorweg
met de stad Kanton verbonden. Hongkong was een belangrijk handelscentrum
en intemationale havenstad. Er waren grote (voomamelijk britse) scheepvaart-

-

-

maatschappijen gevestigd. De chinese zeelieden waren meestal afkomstig uit
de provincies Kwangtoeng en Tsjekiang. Deze leverden ook de meeste
emigranten, die zich rondom de Stille Oceaan, de Zeestraten en op Ceylon, in
Nederlandseh-Indiö, de Filippijnen en verderop gevestigd hadden.
Het chinese zeeliedenverbond in Hongkong werd in september 1920
opgericht. Daarvóór hadden vele chinese zeelieden Soen Jat-sen reeds
belangrijke diensten bewezen met het onderhouden van kontakten tussen
zijn beweging en de vele emigranten overzee, die de nationalisten steunden.
De zeemansbond breidde zich snel uit, kreeg afdelingen in Kanton, Swatou,
Sjanghai, Singapore, Calcutta, Colombo, San Francisco, New York en andere
havensteden. In december 1921 ging de bond in Hongkongtot aktie over en
eiste 40 procent loonsverhoging. De maatschappijen reageerden er niet op en
op 12 januari gingen de zeelieden in staking' Zeer snel breidde deze zich
uit van de kustvaart en de vaart op deZuidzee-eilanden naar de zeelieden die
op de Stille Oceaan en in de europese vaart voeren.
Toen Maring op 24 januari - een dag na zijn aankomst - op onderzoek
uitglng, rwaÍen er 10.000 stakers, die voor het grootste deel in Kanton verblijf
hielden. De Kwomintang richtte kwartieren voor hen in, zorgde voor voedsel
en had de leiding bij de steunbeweging. Toen men in Hongkong van
ondememerszijde begon met de aanvoer van onderkruipers, Ningpoîezen,
I¿skaren en Filippino's, legden ook de havenarbeiders van Hongkong het
werk neer. Maring schreef: 'Het was een lust de houding van de stakers te zien,
die fier met hun stakerskaart in groepen door de stad (Kanton, M.P.) trokken,
telkens in optocht nieuw aangekomen stakers van Hongkong afhaalden en in

kwartieren onderbrachten.'
De staking kreeg, vooral ook door de tegenstelling tussen de Kwomintangregering in Kanton en het britse gouvernement in Hongkong, een nationalisties
karakter. De sympathie voor de stakers strekte zichtat ver buiten Kwangtoeng
uit en vond zelfs hier en daar steun bij de burgerlijke klassen. Het konflikt
de
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breidde zich uit tot 30.000 man. Bijna 300 stoomboten werden daardoor in
en om Hongkong vastgehouden. Het britse gouvernement liet het gebouw van
de zeeliedenbond sluiten, enige stakingsleiders arresteren en kondigde de
staat van beleg af. De arbeiders van Hongkong antwoordden daarop met een

korte proteststaking, ïvaaraan 200.000 werknemers deelnamen. In chinese
steden vonden solidariteitsstakingen plaats. Het fubeidsseftretariaat en de
vakbeweging te Sjanghai vormden een steunkomitee. De zetel van de
zeeliedenbond werd verplaatst naar Kanton. De zeelieden en de maatschappijen
waren in de tweede helft van februari al tot een akkoord gekomen, maar de
staking werd twee weken verlengd doordat de Hongkong-regering weigerde de
zeeliedenbond te erkennen. Op 5 maart eindigde de staking met een grote
overwinning. De autoriteiten hadden toegegeven. De lonen gingen met 20
procent omhoog en over de stakingsdagen werd 50 procent uitbetaald. Een
geweldige demonstratie van chinezen trok door de straten van Hongkong en
op het gebouw van de zeeliedenbond werd het naamschild opnieuw
bevestigd. voor het eerst in de geschiedenis waren de chinese arbeiders in
zo'n massale vorm opgetreden. Twaalfduøendzeeheden sloten zich bij de
Kwomintang aan en ook de vakorganisaties stegen snel in ledental.
De stakingsbewegng maakte grote indruk op Maring. In enige artikelen
n De Tribune bracht hij daarover verslag uit. Hij had emstige kritiek op de
tantonese afdeling van de Kommunistiese partij China (CpC), en het
socialisties Jeugdkorps, die naar zijn mening niet voldoende aktief waren
ge\4/eest. Toch was zijn oordeel
- al was het niet geheel ongerechtvaardigd niet geheel juist. De kommunistiese organisaties telden in Kanton bij elkaar
nauwelijks 200 leden en beschikten niet over de middelen van de Kwomintang.
Sommige kommunisten traden individueel op, ook bij de zeeliedenstaking.
Anderen hadden kontakt met vakorganisaties. Maring zelf schreef, dat in de
bouwvakarbeidersbond, die ook in andere plaatsen afdelingen had en sommige
lokale loonkonflikten tot een sukses voerde, enige kommunistiese kameraden
een zekere invloed uitoefenden. Het socialistiese Jeugdkorps organiseerde op
15 januari van dat jaar, tezamen met een arbeiderwereniging voor onderlinge
hulp, die onder leiding van een uit Amerika afkomstige chinese kommunist
stond, een demonstratie met 2000 arbeiders ter herdenking van de dood van
Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht. De partijafdeling hield zich daarbij

afzijdig.
De jeugd was in het algemeen aktiever dan de CpC-afdeling, die als
organisatianiet naar buiten optrad en tot verbazing van Maring illegaal meende
te moeten werken. Bij de zeeliedenstaking had zij één lijn kunnen trekken
met de linkervleugel van de Kwomintang en propagandisties aktief kunnen

zijn.
Maring zag - vooraL na de ervaring met de zeeliedenstaking en het
enthousiasme van de arbeiders - grotere mogelijkheden voor de kommunistiese
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beweging. In Kanton - een stad met ongeveer een miljoen inwoners, maar
met weinig moderne industrie en veel handwerk - hadden, volgens Maring,
zich reeds minstens 50.000 arbeiders in vakbonden georganiseerd. Dat was
vergeleken bij een grote industriestad als sjanghai zeer veel' verscheidene
bonden streelden emaar met bonden in hetzelfde beroep in andere delen
van china tot nauwere samenwerking te komen.lsr In het Kwomintang'gebied'
van
meende Maring, waren grotere mogelijkfu)den tot propaganda en vorming
in
ook
waar
dan
propaganda
kommunistiese
voor
en
arbeidersorganisaties
china. De kommunisten moesten kontakt zoeken met de arbeidersbeweging,
die hier in sterke mate tot de aanhang behoorde van de'Kwomintang'
ongetwijfeld stond hem toen de taktiek en aktiviteit voor ogen, die in
de
Neãerhndsch-Indië de 1SDV met niet gering sukses had toegepast binnen
Sarekat Islam en de vakbeweging.

12. In Swatou
staking van
Op 3 februari vertrok Maring uit Kanton naar Sjanghai' Door de
land gemaakt.
over
werd
reis
gaan.
De
tle chinese zeelieden kon hi3ìiet per boot
f{-þiin
en
Tsjang
hij
kwamen
Opnieuw eerr rirare reis. Op 18 februari
.
i*"tou aan en zochten hef Kwomintang-buro op met hun introduktieschrijven
van de Kwomintang-leiding. Men was dus op de hoogte van de aanwezigheid
van
van Maring in de stad. De volgende dag kwamen de Kwomintang-leiders
ook
swatou hen ophalen om hen op het partijburo onderdak te verschaffen'
van
500
km
in Swatou, een havenstad van cirka 140'000 inwoners en een
staking'
Kanton verwijderd, waren de chinese zeelieden op de grote lijnen in
gesteund'
Kwomintang
Hongkong en Kanton werden zij door de
Evenals in

Hier waren een Heine duizend van hen tot deze partij toegetreden'
was
De reis door het binnenland met de primitieve middelen van vervoer
koortsen
hgee
voortduren!
hij
voor Maring teveel geweest. Hij was ziek, waarbij
na zijn
had. Men ¿ãcht dat het influenza was. In ieder geval bracht hij direkt
aan
schreefhij
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28
op
door.
aankomst vele dagen op het ziekbed
Let op de
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ik
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tijd,
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de
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wellicht
kust
de
langs
enz.),
Java,
|uidzee(Singapore,
der
boten verlamt, die praohtig volgehouden wordt en uitingen van meeleven
massa

te zien geeft, beter dan menige West-Europeesche Groote Staking''
.In de ziektedagen heb ik vaak de wijk genomen naar Traverdoeli,

En verder:

jullie gezocht, plannen uitgebroed om bij jullie te kunnen zijn''lsz
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Op 7 maart kwam Maring per boot weer in Sjanghai aan. Enige dagen bleef

hij bij de Rus Goorman, redakteur van het blad Shangþøi Life,in de franse
koncessie, Hij was nog dltijd ziek. Toen de franse politie teveel belangstelling
toonde, vertrok hij naar de internationale wijk.

13. Onrust in Buitenzorg en optreden van de konml gedurende Marings

afwezigheid

Er was wel het een en ander gebeurd in Sjanghai, toen Maring op reis was.
sinds hij zich in juni l92l in deze stad gevestigd had, werd hij door de konsulgeneraal w. Daniëls en de verschillende politiediensten in het oog gehouden.
De aandacht verslapte echter in de loop der maanden. Een telegram van de
gouvemeur-generaal van Nederlandsch-Indië aan de konsul-generaal in
Sjanghai met de mededeling, dat Sneevliet voorbereidingen trof voor een
reis met onbei<ende bestemming en dat er toezicht op
aktiviteiten
moest worden gehouden was er de oorzaakvan, dat de"¡.r
franse en engelse

politie een bijzonder onderzoek instelden. op 16 december werd gr*"ta,
dat hij nog in het huis aan de Wayside Road woonde, maar kort daama
bleek dat hij op 10 december Sjanghai in gezelschap van een chinees verlaten
had. In zijn onmiddellijke omgeving had Sneevliet van te voren laten
verluiden, dat hij van plan was een reis naar het noorden te maken. De
prokureur'generaal uhlenbeck te weltevreden had gemeend, dat zijn reis te
maken had met het kongres van de Werkers van het Verre Oosten. Van de
gouverneur-generaal was een bericht uitgegaan naar de nederlandse gezant in
Peking, W.J. Oudendijk, met het verzoek om na te gaan of de kommunist
H.J.F.M. Sneevliet soms naar Peking was gereisd om een ontmoeting te
hebben met de niet-officiële gezant van de Sowjet-Unie, A.K. paikes.ls
In februari l922kreeg de nededandse konsul te Sjanghai van de
Shanghai Municipal Police de mededeling, dat Sneevliet via Hankou en
Tsjangsja naar het zuiden was gereisd en in Kanton vertoefde. Er werd
verondersteld dat hij betrokken was bij de organisatie van de stakingen in
Hongkong, Kanton en Swatou. Verder werd ook nog verwacht, dat hij van
de opwinding in Amoy, het verzet van een deel van de bevolking, de zgn.
Amoy Civilians Association, tegen de bouw van een aanlegsteiger door de
britse firma Butterfìeld & Swire, misbruik zou maken.
De konsul-generaal te Sjanghai berichtte aan de gouverneur-generaal:
De plaatselijke politie zal sneevliet na terugkeer hier onder buitengewoon
toezicht stellen. De huishoudster Rjazanoff kwam mij eenige dagen geleden
verzoeken de koffers, die in december bij haar waren achtergebleven, in
ontvangst te nemen, daat r:rj de door sneevliet bewoonde kamer aan anderen
wenschte te verhuren. Daar opberging hier niet kan worden toegestaan van
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Op 14 maart verzocht de konsul in Sjanghai aan de gouverneur-generaal
hem ambtelijk te verzoeken een gerechtelijk onderzoek te doen plaatsvinden
in Sneevliets woning, waarbij misschien stukken gevonden konden worden,
die tot zijn verwijdering uit Sjanghai en China konden leiden.rss Het
antwoord op dit verzoek is ons niet bekend.

kisten met onbekende inhoud, werden de 4 koffers in bijzijn van een der
ambtenaren van dit Consrfaat-Generaal door de politie der Intemationale
Nederzetting doorzocht. Zij bleken slechts lijfgoederen en boeken te bevatten
en werden dan ook niet geweigerd.
Een vijftal brieven en een telegram, die aan hetzelfde adres waren
geadresseerd
aangekomen, rechtstreeks aan Sneevliet, of aan Mrs. Rjazanoff
door
die
of
Bergsma,
vermoedelijk
door
zijn
vïouw,
door
correspondenten in N.O.t. aan andere geestverwanten ter doorzending aan
sneevliet waren toevertrouwd, zijn heden aan het adres van de echtgenoote
van de geadresseerde opgezonden. Ik meende aan het oordeel der rechterlijke
overheid in Indië te moeten overlaten ofvan den inhoud der brieven kennis

14. Anestatie van Tan Malaka en Bergsma

genomen dient te worden.'
In maart werd door de Raad van Justitie te semarang machtiging verleend
te nemen en
de korrespondentie tussen sneevliet en zijn echtgenote in beslag
misverstand
een
en
kontrole
de
te openen. Door het niet goed funktioneren van
in beslag
eerste
vijf
de
sneevliet
Betsy
op het postkantoor in semarang kreeg
handen'
in
toch
tJ nemen, aan haar geadresseerde brieven
De konsul in sjanghai schreef in een memorandum aan de minister van
Buitenlandse Zaken over Maring: 'Gedurende zijn verblijf in Shanghai ontving
hij bezoek van verschillende Russen, Koreanen, chinezen en ook Najoan en
sómaoen, ofschoon hij dat ontkent en naar lnlzegt,betreurt den laatste te
met
hebben gemist. De russische wouw Rjazanoff, sudakoffs dochter, die
hæe zuster Ryabinina bij den vader woont, en die geruimen tijd sneevliets
kostjuffrouw was, blijft echter bij hare bewering dat zij in de haar vertoonde
porir.ttrn van de beide inboorlingen, de personen herkent, die met Sneevliet
ãmstreeks november in het huis 6 Wayside Road samenkwamen en daar
de twee
éénmaal gezamenlijk den maaltijd gebruikten.'ls4 Van één van
gezusters Soedakof had Maring russiese les gehad'
zelf meende, dat ziinvertrek uit Sjanghai in december.l92l was

Maring

dat
ontdekt áoor rrn spionerende japanse huisbediende en hij vermeldde'
en de
'bedienden
woning:
zijn
in
phats
vond
daarna herhaaldelijt een invasià
gedwongen
laatste
de
en
tenslotte
uitgehoord
inwonende familþ (werden)
om
"vrijwillig" al mijn bagage op het Hollandsche consulaat te deponeeren
mijn
geenszins
Het
was
melden.
te
weder
me
te
dwingen
mil äp ¿rc manier
een
Ueäoåmg stil uit Shanghai te verdwijnen, daar ik alleen van den consul
is'
is
bekend
Shanghai
in
terugzijn
mijn
Sedert
kan.
krijgen
visa
pæpoortln
door
persoon
aangevangen
mijn
van
"bescherming"
åen stelselmatige
detectieven. De heèren meenen waarschijnlijk op deze wijze andere kameraden
kWade
te kunnen arresteeren.' Of het optreden van mevrouw Rjazanof op
door
werd
trouw, naiveteit of angst berustte, is niet geheel duidelijk' Het eerste
en
Maring ook niet verondersteld. Maar hij wist niet wat de konsul rapporteerde
afgespeeld'
had
*"urr"hi¡rrli¡k ook niet precies, wat er zich in zijn afwezigheid
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Betsy had haar man geschreven (in brieven die wel hun doel hadden bereikt),
dat Tan Ma1aka en Bergsma half februari tg22warengearresteerd. Bij dekreet
van 2 maart werd Bergsma geëxterneerd en zou Tan Malaka geihterneerd
worden. Twee dagen naz;r1n a¡restatie kreeg Tan Malaka van Betsy Sneevliet
bericht, dat zij de reis naar Holland zou betalen. Hij zou anders naar Koepang
op Timor worden verbannen, met een bedrag van 50 gulden per maand. Tan
Malaka \ryas een tbc-patient en dat zou een zekere dood voor hem betekenen.
Hij was nu in staat een verzoek in te dienen om zijn straf om te zetten in
ballingschap buiten Nederlandsch-Indië, wat gewoonlijk, ook in dit geval,
werd toegestaan.
Als aanleiding voor de arrestatie gold hun aktiviteit bij een staking van
pandhuisbedienden. Het lag echter in de taktiek van het gouvemement om
alle belangrijke elementen van de PKI uit te schakelen. Tan Malaka was in
l92t tot voorzittervan de PKI gekozen. Zijnzgn. Sl-scholen hadden, ondanks
tegenwerking van de koloniale autoriteiten, grote opgang gemaakt. pieter
Bergsma was één van de laatste aktieve nederlandse pKl-ers die werd
geëxterneerd. Het betekende het einde vwtHet Vriie l,loord,waarvan hij de
redakteur was. Door de vervolging was de kring van PKIJeden kleiner dan hij
in vele jaren was geweest. Het gevaar bestond, dat gebrek aan bekwame
leiders ging ontstaan.
Maring was diep onder de indruk, zoals bleek uit de brieven die hij zijn
vrouw schreef. Hij wilde Harry Dekker voorstellen J.F. van Nugteren, de
vroegere bestuurder van de matrozenbond en later bezoldigd bestuurder
van de transportfederatie van het NAS, naar Indië te laten komen.
Zagenaarnd als boekhouder van een kleine fluma, om later organisatiewerk in
de VSTP te gaan doen en de opengevallen plaats van Bergsma te bezetten.
In verband met de voorbereiding van z4n reis naar Moskou verzocht hij
Betsy de kranten niet meer naar Sjanghai maar naar Langkemper in
Amsterdam te zenden. Hij schreef over Tan Malaka dat het, tenzij men ander
werk voor hem had, goed zou zijn als hij voor twee jaar opleiding naar Moskou
ging. Maar ook voor z4nbody was het beter naar Moskou te gaan, meende
Manng, doelend op Tan Malaka's gezondheid.
Deze brieven bereikten Betsy echter ntet. Zij werden in beslag genomen
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en citaten eruit doof de prokureur-generaal van het Hooggerechtshofvan
Nederlandsch-Indië, mr. G.W. tlhlenbeck, met een eigen beschouwing naar
de gouverneur-generaal gezonden.rs6

15. Naar Peking en voorbereiding tot vertrek

In een brief van 2 aprld t922 schreef Maring aan Van Ravesteyn, een
zijn aankomst in Sjanghai, dat hij rapport had uitgebracht ,bij onzen
man', dathij op12apnl uit Sjanghai zouvertrekken en de siberiese route zou
nemen. De man in Peking wilde hem zo spoedig mogelijk voor de Narkomindel
in Zuid-China hebben. De grond van Sjanghai was trouwens te warm onder
zijn voeten. Hij deelde Van Ravesteyn mede, dat hij na dit bezoek op bed
was gaan liggen, 'dezelfde geschiedenis, opnieuw koortsen. De binnenlandsche
expeditie naar het zuiden heeft me te zwaar aangepakt. De Duitse professor
van de Peking-universiteit onderzocht 't bloed en stelde wat de Russen
noemen uitbloedigheid vast, overwoekering der roode bloedlichaampjes.
Ik krijg elken dag injecties met arsenik-phosphor, en meer dan me lief is,
probeer op die manier weer rood bloed en kracht te krijgen. Ik ben nu niets.
Een trap op is meer dan ik hebben kan. Tien minuten lopen gaat m,n
dag na

uit China'

In de tweede helft van maart vertrok Maring naar Peking, waar hij op 23 maaú
aankwam en zich onder zijn eigen naam liet inschrijven in Hôtel des wagons
Lits. Nog diezelfde dag bracht hij een bezoek aan de russiese gezant Paikes.
sinds in !g2o dé legers van de witten onder Koltsjak uit Tsjita en het
grootste deel van Siberië waren verdreven, kwamen er tussen de Sowjet-Unie
toen onder invloed van Woe Pei'foe
ãn de regering te Peking
onderhandelingen op gang over wederzijdse erkenning, over verdragen en
konflikten en over eikenning van de bufferstaat, de Republiek van het
Pei'foe
Verre Oosten, die door het Rode læger in het leven was geroepen. Woe
zaken
werd door het russiese volkskommissariaat van buitenlandse
(Narkomindel) beschouwd als een mogelijke bondgenoot tegen de Japanners,

-

-

het grootste gevaar voor de Sowjet-Unie in het Verre Oosten. Behalve dat
Japin grote invloed op de noord-oostelijke delen van China uitoefende,
ftiåt¿ nrt ook nog eenbrede kustzone van Oost'siberië bezet met de belangrijke
havenstad Madiwostok en ondersteunde het de talrijke witgardistiese
elementen, die naar de kustzone en China waren uitgeweken. Woe Pei-foe
werd vooral door de regering in Tsjita beschouwd als een liberaal krijgsheer'
Zij vond met deze opvatting steun bij de Narkomindel en in zekere mate bij
rro.ig. joumalisten en bekende kommunistiese leiders in aziaties Rusland,
die in kontakt stonden met of behoorden tot het sekretariaat van de
Komintern in lrkoetsk. Er was inderdaad enige speelruimte in het gebied van
woe Peifoe voor liberale goeperingen, waarvan de universiteit in Peking het
centrum,rvas en waarvan sommige elementen ook wel eens in de Peking'
regering zitting hadden. Maar de macht bleef in alle opzichten in militaire
In de generaalskombinatie, de zgn. Tsjiligroep was Woe Pei'foe wel

nÃ¿engroot deel in
de politieke woordvoerder, maar lag de macht ook voor een
Koen'
Tsao
maarschalk
als
handen van een reaktionair man
Paikes was dus geen officiële Bezaît, maar hoofd van een russiese
diplomatieke rnissie, die in het gezantschapsgebouw gevestigd was' Via hem
üJ en tevens de verbindingen met de Komintern, met lrkoetsk, met Tsjita,

RVI, enz. Maring ging dus naar Paikes om hem verslag uit te brengen over
stellen een
de toestand in china en ovef zijn ervaringen, en om voor te
Jat'sen' te
Soen
gebied
van
het
zuiden,
het
in
vertegenwoordiging
russiese
de
vestigen. Hij ãiende een voorlopig rapport in, gericht aan de leiding van
de

Komintern ãn aan de Narkomindel. De gezant zorgde voor de doorzending.
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i.

uithoudingsvetmogen te boven.' 1s7
Na een aantal ziektedagen
- en misschien besprekingen met chinese
partijleden in Peking * verliet Maring op 29 maart de stad, en was hij op
I april weer in Sjanghai. Hij verwachtte tussen 5 en l0 mei in Moskou te
z$n en zou,één of twee maanden verlof wagen om naar Nederland te gaan.
Reeds eerder had hij Van Ravesteyn geschreven, dat hij graag de verkiezingskampanje zou willen meemaken, om speciaal het indiese deel voor zijn
rekening te nemen. In dezelfde brief had hij Van Ravesteyn verzocht in het
bijzonder zorgte besteden aan Bergsma en zijn groot gezin.
In Sjanghai had Maring nog enige besprekingen met de leiders van de
chinese kommunistiese partij en met de in Sjanghai aanwezige leiders van de
Kwomintang. Hij stelde de kommunistiese leiders voor, op grond van zijn
waarnemingen in Zuid-China en zijn gesprekken met de voornaamste
Kwomintang-leiders, hun afwijzende stellingname tegenover de Kwomintang
op te geven en binnen deze paftrj politieke aktiviteit te ontwikkelen, waardoor
men veel gemakkelijker met de arbeiders in het zuiden en met de soldaten in
verbinding kon komen. Men moest echter de zelfstandigheid van de eigen
organisatie niet opgeven. Integendeel, de kommunisten zouden samen moeten
overleggen, welke taktiek zij binnen de Kwomintang zouden moeten toepassen.
De leiders van de Kwomintang hadden volgens Maring verklaard, dat zij
bereid waren kommunistiese propaganda binnen hun partij toe te staan.
De kommunistiese leiders stonden echter afwijzend tegenover de voorstellen van Maring. Deze gaf hun nog de raad de zetel van het partijbestuur
naar Kanton te verplaatsen en daar in ieder geval openlijk op te treden. Het
gaf Maring voldoening, dat toen htj nog in China was, de Rus Sergei Dalin,
een vertegenwoordiger van de kommunistiese jeugdinternationale, was aangekomen, die tezamen met Tsjang Tai-lei een landelijk kongres van de jeugd
in mei te Kanton zou voorbereiden. Men wilde de plaatselijke groepen van
het Socialisties Jeugdkorps verenigen in een landelijke organisatie.
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Met de koreaanse kommunisten had Maring nog een bespreking over de
mogelijkheid van een reorganisatiekonferentie van de drie kommunistiese
partijen. Ook over een kongres met de nationalistiese Koreanen om een
gemeenschappelijk program vast te stellen. Hij beloofde de koreaanse
kommunisten zo spoedig mogelijk terug te komen om de verenigingspogingen
te ondersteunen en de betrekkingen tussen de beweging in Korea en de
verenigde beweging buiten Korea te regelen. Maring zelf stond op het
standpunt, dat de kommunisten nauwe betrekkingen met de koreaanse
nationalistiese beweging moesten onderhouden. Zij moesten ook de
ontwikkeling van de vakbeweging in Korea bevorderen en speciale propaganda
onder de boerenmassa voeren.lss
' ln enige brieven aan Betsy klaagde Sneevliet over het niet ontvangen van
brieven vanhaar. Volgens Betsy zou Tan Malaka hem een brief hebben
geschreven over zijn schoolplannen, die hij óókniet ontvangen had.
Sneevliet klaagde tevens over het gebrek aan postadressen ín Indië voor zijn
korrespondentie, vooral met het oog op de krant. Deze - Het Vriie lloord hield op 22 mei 1.922 op te bestaan. Hij maakte zichbezoryd over Betsy en
de jongens. Het was mogelijk, dat ze in Indië een dossier aanlegden tegen
Betsy, meende hij. Van de leider van het onderwijs in Zuid-China had
Maring een uitnodiging ontvangen, waarin haar een betrekking werd
aangeboden (lesgeven in duits). Maar ze moest niet overijld handelen.
Te zijner tijd zouden ze wel overleg plegen' Henk Sneevliet had al eerder
geschreven over een vereniging van het gezin in Kanton om na de indiese een
chinese periode te beginnen. Zehadhem teruggeschreven, dat haar hart vol
verlangen was 'om jullie allemaal weer bij me te hebben (ook Tan Malaka en
de andere vrienden, M.P.). En dan liefst hier, jongen, want ik begin zoo vast te
raken aan tanah djawa, door alles wat ik hier meegemaakt en gevolgd heb' dat
't me haast onmogelijk lijkt niet meer hier te zijn. Toch voel ik ook wel voor
je Canton plan.' Zij zei verder, dat hij er echter rekening mee moest houden,
dat zij Indië niet meer binnen zou kunnen komen, als zij eenmaal wegging.
Deze brief werd in beslag genomen, evenals die van Sneevliet.lse

Elfde hoofdstuk

l. Yisamoeilijkheden; met de Kashima

Maru naar Europa

Op 24 april l922vertrok Maring met de Kashima Maru uit Sjanghai naar
Marseille, waar hij volgens het reisschema tegen 1 juni zou aankomen. De
japanse autoriteiten hadden hem een visum voor Zuid-Mandsjoerije geweigerd.
Hij kon dus geen gebruik maken van de trein, om vanuit China via Moekden,
Charbin en Tsjita naar Moskou te reizen, en was genoodzaakt met de boot
naar Europa te gaan.
' Ook de nederlandse konsul in Sjanghai had nog moeilijkheden gemaakt. Hij
had gezegd: 'Als ik zo in de weer moest zijn voor alle 6 millioen Nederlanders,
dan was er geen beginnen aan.' Het britse visum, dat hem door het
nederlandse konsulaat-generaal verstrekt moest worden, had Sneevliet
gekregen op voorwaarde, dat hij tussen Hongkong en Port Saiil nergens aan
land zou gaan. Zelf lneld fi1 al rekening met het feit, dat men in de britse
havens zijnpas met nog meer kanttekeningen zou verknoeien, wat voor de
franse politie aanleiding zou kunnen njnhem te weigeren in Marseille aan
land te gaan, zodat h4 dan zou moeten doorvaren naat EngeTand'. Zijn bagage
had hij verminderd door een grote koffer met boeken en paperassen naat DoIf
Iangkemper te sturen. Hij had Betsy geschreven dat er nu op drie plaatsen in
Nederland boeken enz. van hen waren, nl. bij Fenny Struyvenberg, de Cohens
(daar het meest) en bij Jo Nieuwaal. Zij hadden alle drie van Sneevliet de
mededeling ontvangen, dat alles aan Betsy moest worden overgedragen als
hem iets zou overkomen.l@

2. Mekka of Moskou
De korrespondentie tussen Henk sneevliet en zijn vrouw en anderen in Indië
was steeds moeilijker geworden bij gebrek aan adressen, die niet verdacht
r¡aren. Sneevliet had ook het idee, dat de britse kontrole in Singapore zijn
post in beslag nam en overdroeg aan de autoriteiten in Nederlandsch-Indië-
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Om dat te voorkomen, schreef hij een keer aan Mevr. E'J. Sn'Brouwer in
Semarang, met als afzender H. Brouwer, waardoor de naam Sneevliet niet op
de enveloppe voorkwam. uit een reaktie van Betsy Sneevliet bleek, dat de
brief was aangekomen. Maar hoe? In een telegram verzocht zij haar man:
'adresseer volledig'. Dit bereikte Sneevliet. Hij schreef in een volgende brief,
dat hij zo adresseerde om te voorkomen dat men in singapore 'mijn brieven
verdonkeremaant'. Deze brief van Sneevliet werd wel in beslag genomen.
In de brieven werden bepaalde zaken enigszins gekamoufleerd aangeduid.
sommige woorden en uitdrukkingen werden zelfs gewoonte. Zo werd altijd in
plaats van Moskou het woord Mekka geschreven. Deze toch wel doorzichtige
kamouflage weîd door de hoogste autoriteiten in Nederlandsch-Indië niet
doorzien en zij trapten er aanvankelijk in. In zijn rapport van 12 mei 1922
aan de gouverneur-generaal schreef mr. G.w. uhlenbeck, prokureur-generaal
bij het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië: 'wat de reis naar Mekka
aangaa|,het schijnt mij, aangenomen dat inderdaad Mek;lca bedoeld is, wel
gewenscht, dat de vertegenwoordiger van Nederland te Djeddah daarvan op de
hoogte worde gebracht.
Ik vermeen Uwe Excellentie daarom in overweging te moeten geven'
afschrift van dezes dien consulairen ambtenaar te doen toezenden'
Mekka schijnt thans een centrum te zijn voor Bolsjewistische
propagandisten. Niet alleen spreekt sneevliet in zijn brieven over de reis naar
Mekka welke hij hoognoodig moet ondernemen, Ílaar maakt ook gewa$ van
een gebatikte doek, dien hij aldaar hoopt te brengen en waarmede hij
verwacht het beoogde doel te bereiken, terwijl hij tegenover zijne vrouw het
plan oppert om leb (Malaka) daar voor een2jaar opleiding heen te zenden;
hij acht dezen er geschilf voor.
vermeldenswaard lijkt mij in verband met het bovenstaande omtrent
Mekka, dat 4 april jl. in de bladen werd medegedeeld, dat Raden Mohammed
JoeSOep, mederedacteur van "SamaTongah", voor enige maanden naar het
buitenland is vertrokken. Bij nawaag aan het betrokken Hoofd van Plaatselijk
Bestuur werden mij de volgende inlichtingen verstrekt:
..R.
Mohammed Joesoep is in bezit van het einddiploma tweede afdeeling
opleidingsschool en van dat der l¿ndbouwschool te Buitenzorg. Te voren was
hij Mantri Loemboeng op Indihiang (Tasikmalaja); hij was leerling geweest
van de technische afdeeling van den telefooncursus te Welteweden. Hij is lid
van de S.I., voorstander der Autonomie voor Nederlandsch'Indie en
Prae-adviseur inzake onderwijs op de S.I.scholen en behoort dus tot de
communistische fractie. Door voorspraak van Haroen Dragman te Djeddah is
hij als bottelier geplaatst aan boord van het pelgrimschip 'Djember'. Hij heeft
zeer weinig geld bij zich en gaat eigenlijk op goed geluk de reis ondernemen.
z$ngezinheeft hij te Bandoeng achtergelaten onder de hoede van zijn
jongeren broeder Raden Prawiradilaga."
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Naar het voorkomt is Mekka een zeer geschikte propagandaplaats voor de
communistische koloniale propaganda, gezien de duizenden personen uit
Britsch- en Oost-Indië, die daar jaarlijks ter bedevaart komen.'161
In een andere brief - een maand later - schreef mr. Uhlenbeck: 'Werd in
mijn eerder aangehaald schrljven al over Mekka gesproken en eenige twijfel
uitgesproken of het eigenlijke Mekka wel bedoeld zol zijn, uit de in dit
schrijven behandelde brieven van Sneevliet mag, naar het voorkomt, wel de
gevoþrekking worden gemaakt, dat door hem Mekka in overdrachtelijke
beteekenis gebruilt wordt voor Moskou.'
Enige dagen later ging vanuit Buitenzorg een briefie naar de konsul in
Djeddah, waaraan wij het volgende ontlenen: 'Ten vervolge van mijn geheim
schrijven van 19 Mei jl. No. 289a heb ik de eer, op last van den GouverneurGeneraal UEdelgestrenge er mede in kennis te stellen, dat uit nader verkregen
gegevens moet worden besloten dat de in den brief genoemde Sneevliet niet
naar Mekka, doch naar Moskou is vertrokften.rr62 ¡. hoge autoriteiten
slaagden erin zo'n grote blunder in de gebruikelijke termen te verpakken.
Binnenskamers zal er, naar wij ¿annemen, wel in andere termen gesproken
zijn. Geen van de schrijvers ofgeadresseerden van de inbeslaggenomen
brieven zullen misschien ooit geweten hebben, wat het woord Mekka teweeg
bracht in de hoogste ambtelijke kringen van de kolonie.

3. Op weg naar Europa

Vanuit Hongkong zond Sneevliet op

1 mei een brief aan Betsy, die als alle
andere brieven die we hier citeren, haar nooit zou bereiken. Daarin schreefhij
o.a.: 'Bijna een jaar geleden was ik ook op weg naar Singapore, nog altijd vol

hoop jullie te treffen, wijl ik niet kon vermoeden dat de kleinzieligheid bij de
tegenpartij zoover zov gîaî, datjullie drietjes niet zouden kunnen landen. Nu
leeft die hoop niet in mij en wordt ons een nieuwe teleurstelling bespaard.' In
deze brief komt hij weer terug op een periode in Kanton (hij kon immers niet
weten, dat haar brief met antwoord in beslag was genomen): 'Ik hoop van jou
een brief in Singapore te krijgen, na het door mij afgezonden telegram en
daarin te lezen over het plan om r¡a de Indische nog een Chineesche periode
door te maken in Canton, van waaruit contact met Java onderhouden kan
worden. Natuurlijk hangt weer alles af van 't geen over mij beslist zal worden.
Dat zal ik ongeveer Juli of Augustus weten en dan aan jou seinen (wanneer
dat tenminste mogelijk is)'.
Sneevliet schreef, dat hij in Sjanghai bijna van niemand afscheid had
behoeven te nemen. 'De familie Soedakoff was (met uitzondering van de
moeder) blijkbaar door de ondervonden moeilijkheden niet op nieuwe
bezoeken gesteld. De vroegere sympathie voor mijn onderwijzeres is in
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antipathie omgeslagen.' De familie Robers, waarbij hij de eerste drie ma¿nden
woonde, moest hij laten schieten omdat hij op de laatste dag bij de redakteur
van het russiese bladShanghai Life te eten was gevraagd. 'Een tweede reden
voor dit verzuim was, dat ik op dien Zondag afscheid moest nemen van een
Chineesche vriendin die ik had - niet langer dan sedert mijn terugkomst uit
Peking. Een verpleegster, die assistente was in de apotheek waar ik
herhaaldelijk moest zijn en die me - niet door haar gezicht (want dat was ver
van mooi) doch door haar innemende vriendelijkheid aantrok.'
En over bepaalde ervaringen aan boord: "s Nachts om 2 uur ongeveer een
invasie. Ik hoorde Hollandsch spreken in de gang. Een van het gezelschap las
de namen van de passagiers, die in hut 25 opgeborgen waren en weldra klonk
het uit den mond van een ander: "G.V.D. je hebt Sneevliet brj je." Onder de
Europeesche passagiers is eenjonge vent, die buitengewoone belangstelling
toonde bij het viseeren der paspoorten in Hongkong en die me door zijn face
al verdacht leek. Een Duitscher, die in Hongkong aan land ging ( . . . ) en die
alleen bij "daglicht]' in de straten van Hongkong mocht vertoeven, was van
dezelfde meening als ik. Ons vermoeden bleek juist. Eergisteren hoorde ik dat
die jonge Brit politieambtenaar is in Shanghai en waarschijnlijk dus op de
hooge. Hij ziet mij altijd op een eenigszins bijzondere manier aan.
Nitsjewo! ik blijf er gezond bij.' Tenslotte nog een regeltje over de situatie in
Kanton: 'Hoewel Chen Chun Ming tegen de invasieplannen van Sun Yat Sen
is, komt het mij voor, dat een breuk tusschen de beide leiders hoogstonwaarschijnlijk moet worden geacht. Ik schrijf over deze kwestie liever geen
nadere bijzonderheden. You never can tell.' En dan als smeekbede: 'Schrijf
me toch geregeld over het vele op Java dat mijn volle belangstelling heeft. Het
is zoo vervloekt moeilijk bij dit zwerversbestaan op de hoogte te blijven.'
Ondertussen ging er op i9 mei 1922 eenbriefvan gouverneur-generaal
Fock naar de minister van Koloniën in Den Haag, waarin hij de minister in
overweging gaf: 'het daarheen te leiden, dat op ( . . . ) Sneevliet gedurende
zijn verblijf in Nederland een waakzaam oog wordt gehouden en mij voorts te
seinen indien zijn partijgenoot Van Nugteren zichnaar Indië mocht
inschepen.'163

4. Kort verblijf in Nederland
De reis naar Nederland verliep zonder moeilijkheden, ofschoon Sneevliet
voortdurend door politiø en douane-ambtenaren gekontroleerd werd. In
Marseille gng hij aan land en bereikte per trein begin juni Nederland. Een deel
van njt wens, in één van zijn brieven aan dr. W. van Ravesteyn geuit, ging in
vervulling. Toen hij aankwam, was de aktie voor de Tweede-Kamerverkiezingen in volle gang. De kampanje van de CPH stond in het teken van

262

de strijd tegen de imperialistiese onderdrukking van Nederlandsch-Indie en
tegen de exorbitante rechten van de gouverneur-generaal, waardoor o.a. om
politieke redenen personen konden worden gevanger genomen, geinterneerd
ofhet land uitgezet, en dat zonder enige vorm van proces. Ibrahim TanMalaka
en Pieter Bergsma waren het middelpunt van deze aktie.
Tan Malaka was kort voor de I mei-bdeenkomst van de Cpltr, die in de
Diamantbeurs in Amsterdam werd gehouden, in Nederland aangekomen. Als
niet-aangekondigd spreker stond hij plotseling op het podium van de I meivergadering, die daardoor het karakter kreeg van een bijeenkomst gewijd aan
de strijd van het indonesiese volk tegen het nederlandse imperialisme. op l l
mei kwam Tan Malaka als nr. 3 op de kandidaterfijst van de CpH te staan.
Nr. 1 was wrjnkoop en nr . 2 van Ravesteyn. De kandidatuur van Tan Malaka
werd ondersteund door de Indische vereeniging (latere naam perhimpoenan
Indonesia), een organisatie van indonesiese studenten in Nederland. slechts
enkelen van hen waren leden of sympathisanten van de cpH. De organisatie
ondersteunde echter het protest tegen de exorbitante rechten en de
belemmering van het werk van de sl-scholen. verder had de cpH als punt l0
op haar verkiezingsprogram de eis van onafhankelijkheid van NederlandschIndië, ofvan Indonesië zoals het land toen al in socialistiese kringen werd
genoemd.

Henk sneevliet sprak op i6juni tijdens de cpH-verkiezingsvergadering in
het gebouw Harmonie te Amsterdam . Zyn red,e was voor een groot deel
gewijd aan de kandidatuur van Tan Malaka, de vooraanstaande indonesiese
kommunist, die zo'n groot kultureel werk als de onafhankelijke sl-scholen tot
stand had gebracht. ook aan Pieter Bergsma
- die geen kandidaat was - werd
door sneevliet aandacht geschonken. Deze Fries was lg jaar tevoren als
koloniaal naar de kolonie vertrokken en opgeklommen tot tle rang van
sergeant'majoor, maar stond thans aan de zijde van het kommunisme en de
indonesiese wijheidsbeweging. In de jaren van vervolging had hij bijna het
onmogelijke verricht om de partij, de vakbeweging en de pers door te laten
draaien, totdat bij zelfhet slachtoffer werd van de exorbitante rechten, op
grond waarvan hij Nederlandsch-Indië was uitgezet.
sneevliet veroordeelde scherp enige grote voormannen, die voorheen de
russiese revolutie ondersteund hadden en zich er nu tegen keerden: ,Ik
schaam mij diep, als ik dezelfden
- ik denk aan menschen als De Ligt, aan
Gorter en Parnekoek - nu hoor roepen: "Kruisigt hem,, en als ik merk hoe
deze kleinmoedigen een hetze tegen de Russische revolutie op touw zetten en
dezelfde contra-revolutionai¡e taalbezigen, als twee jaar geleden braden als de

Nieuwe Courant en De Msøsbode .' Over de revolutie zei hij: ,De Russische
Revolutie is de lichtende ster van het oosten. zij geeft hoop en vertrouwen
aan de arbeiders van west Europa niet alleen, maar schenkt b$heid en kracht
ook aan het gele en het bruine ras, wier opmarsch onweerstaanbaar is.,

zo5

Een ander deel van zijn rede was gewijd aan China. Aan de belangrijke
arbeidersbeweging in het zuiden, in Kanton, aan de zeeliedenstaking en de
reakties van de arbeiders in verschillende delen van het land. 'In Zuid-Ctnm

zien wij dus ook een brok revolutionaire beweging.'
Aangaande de politieke strijd herhaalde hij zijn oude standpunt: 'De
verbinding van de proletarische met de nationale bevrijdingsstrijd is
onvermijdelijk in het Verre Oosten.' Hij meende in de Kwomintang, de
revolutionair-nationalistiese partij van Soen Jat-sen, naast kapitalistiese ook
socialistiese trekken te z-ren, ofschoon Soen Jat-sen zijn beginselen baseerde
op de traditionele chinese filosofie.lø
Later bij de uitslag van de Kamerverkiezingen had Van Ravesteyn 1709
voorkeurstemmen en Tan Malaka, als nr. 3, 5211. Tan Malaka zou dus de
Kamerzetel van Van Ravesteyn moeten bezetten. Hij was een goede spreker
en zijn redevoeringen werden in zuiver nederlands uitgesproken. Bovendien
was hij een innemende persoonlijkheid, die propagandisties had gewerkt.
Toch kwam hij voor een Kamerzetel niet in aanmerking, omdat zoals
hij nog net niet de daarvoor vereiste leeftijd had bereikt'
achterafbleek
zijn
korte verblijf in Nederland had Henk Sneevliet vele zaken
Gedurende
te regelen en te bespreken. Men interesseerde zichten zeerste voor zijn

-

-

ervaringen in China. De partijgenoten in het bijzonder voor de politiek die de
Sowjet-Unie tenaanzienvan China voerde en voor de aktiviteit van de clúnese
nationalisten en kommunisten. Maar in het algemeen had men de meeste
belangstelling voor het leven van de mensen in de steden en vooral in het
binnenland. Sneevliet had in verschillende bladen reeds vele artikelen daarover
geschreven.

Het belangrijkste vraagstuk dat Sneevliet in Nederland te bespreken had,
was de situatie in Nederlandsch-Indirä, waar mr. J.P. graaf van Limburg Stirum
in 1921 was opgevolgd door mr. D. Fock, die in de kolonie met harde hand
optrad tegen de nationalistiese en kommunistiese bewegingen. De Sarekat
Islam was de laatste jaren ernstig verzwakt. De PKI met haar geringe ledental
maar grote invloed in andere organisaties verloor door de vervolging van
regeringszijde, haar beste leidende krachten vanwege opgelegde gevangenis'
straf, internering of ballingschap. Pieter Bergsma was nu met Tan Malaka in
Nederland bezig het kontakt met Indië te herstellen. Tan Malaka was pas
begrn 1927 in de PKI gekomen, maar had op ander terrein zijn sporen al
verdiend, en volgde Semaoen in oktober van hetzelfde jaar op als voorzitter
van de PKI. Hij streefde, êvenals Bergsma en anderen in de PKI, niet alleen
naar een einde van de splitsing in de Sarekat Islam en in de vakbeweging, maar

wilde zelfs verder gaan. (Er was in de PKI ook een oppositie, die een
radikalere weg wilde, die in een algemene staking zou moeten uitmonden.)
Tan Malaka wenste samenwerking met andere indonesiese organisaties in
bepaalde konkrete akfies tegen de veçchillende vormen van koloniale
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onderdrukking en uitbuiting. Zo vonden op 13 november r92l in semarang
twee demonstraties plaats ('s morgens van ruim 5000 mannen en 's middags van
ongeveer 4000 wouwen) tegen de regeringsinmenging in de sl-scholen en
tegen het voortbestaan van bevoorrecht eigendomvan gronden. Aan deze
demonstratie werd deelgenomen door de pKI, Boedi oetomo, sarekat Islam
en de sarekat Hindia. ook de aktieve ondersteuning van de staking van de
pandhuisbedienden door de PKI en verwante organisaties, waaronder de
Revolutionaire vak centrale,lag op de weg van deze samenwerking. want het
pandhuispersoneel was voornamelijk in de islamitiese bond georganiseerd. De
autoriteiten grepen in bij deze staking, die zelfs door de Boedi oetomo ondersteund werd, en er volgden uitsluiting en ontslag. De RVC dreigde met een
algemene staking. De staking van de pandhuisbedienden ging echter verloren.
De regering zag in de dreiging van de RVC aanleiding tot arrestatie van
Bergsma en Tan Malaka en daarop tot hun externering.l6s Later in hetzelfde

jaar werd Harry Dekker, die penningmeester was van de pKI, pas in de
gemeenteraad van semarang gekozen en gedurende Semaoens afwezigheid het
voorzitterschap van de vsrP waarnam, door zijn werkgever, de NederlandschIndische spoorwegmaatschappij, naar Nederland teruggezonden, waarschijnlijk
op aandrang van de Nederlandsch-Indische regering.
Sneevliet voerde besprekingen met verschillende mensen
- in het bijzonder
van de NAS-transportfederatie en ook met Van Ravesteyn * om tot
versterking van de leidende krachten in Indië te komen. I¿ter zou blijken, dat
Langkemper en niet Van Nugteren zou gaan.
Nog vóór de uitslagen van de verkiezingen bekend waren, vertrok Tan
Malaka naar Berlijn, waar hij enige maanden met Darsono op het westeuropese sekretariaat van de Komintern samenwerkte: Later ging hd naar
Moskou en vertegenwoordigde hij de PKI op het Vierde Wereldkongres.
Henk Sneevliet vertrok begin juli uit Nederland om rapport uit te brengen
in Moskou en besprekingen te voeren met de leiders van de Komintern en
anderen.

5. De staatsgreep van Tsjen Tsjioeng-ming

In Kanton vonden intussen verschillende belangrijke gebeurtenissen plaats.
Van I tot 6 mei kwam het eerste Nationale Arbeiderskongres te Kanton
bijeen. Er waren ongeveer 170 afgevaardigden van meer dan 100 vakorganisaties. Men vierde de I Meidag en legde de grondslag voor het
Algemene Chinese Vakverbond. Het kongres stelde een aantal eisen en taken:

de 8 uren-dag, de organisatie van plaatselijke vakbonden op basis van
beroep en industrie, en verbetering van de positie van de arbeiders door middel
van sociale wetgeving. Ook werd in mei in Kanton het eerste nationale kongres
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van het Socialisties Jeugdkorps gehouden, aan de voorbereiding waarvan men
al begonnen was, toen Maring nog in China verbleef.
Deze kongressen konden nog rustig in Kanton worden gehouden, voordat
het optreden van het leger grote politieke veranderingen teweeg bracht en het
geweld van wapens klonk in de straten van de stad. De tegenstellingen tussen
president Soen Jat-sen en de opperbevelhebber van het leger, Tsjen Tsjioengming, waren in het voorjaar steeds scherper geworden. Niet alleen dat Tsjen
Tsjioeng-ming weigerde het bevel over de troepen tegen de noordelijke
generaals op zich te nemen, maar Soen Jat-sen kreeg ook de indruk dat de
generaal zijn militaire machtspositie aan het versterken was ten koste van de

Kwomintang-regering. Dat Tsjen Tsjioeng-ming er weinig voor voelde
ondergeschikt te zijn aan de opdrachten van de Kwomintang, was al gebleken
in zijn besprekingen met Maring. Hij zou zichttachlet te handhaven met de
steun van zijnleger. Soen Jat-sen aarzelde lang voor hij tegen Tsjen Tsjioengming optrad, want deze beschikte over de beste troepen van het zuidelijke
leger. Toen Soen Jat-sen uit Kweilin naar Kanton terugkeerde, ontsloeg hij
Tsjen Tsjioeng-ming als gouverneur van Kwangtoeng en benoemde de oude
revolutionair Woe Tai-fang in die funktie. De president werd in zijn optreden
gesteund door bijna alle leiders van de Kwomintang.
Op 16 juni werd het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar Soen Jat-sen
en zijrr vrouw verblijfhielden, plotseling door de troepen van Tsjen Tsjioeng'
ming omsingeld en beschoten. Zij slaagden er nau\Melijks in hun leven te
redden. De president, zijn wouw en ziin naaste medewerkers vluchtten aan
boord van een kanonneerboot. In de 50 km ten zuiden van Kanton gelegen
zeehaven Whampoa werden zij 56 dagen door soldaten van Tsjen Tsjioeng-ming
belegerd, voordat het hun lukte te ontkomen' Op 14 augustus, bijna twee
maanden na het begin van de staatsgreep, kwam Soen Jat-sen in Sjanghai
aan. Een president zonder hoofdstad, illegaal in de franse koncessie en
beveiligd door leden van de Kwomintang tegen aanslagen. Buiten Kanton, in
Kwangtoeng en Kwangsi, werd de militaire strijd voortgezet. Soen Jat'sen en
de Kwomintang hadden niet hun aanhang, maar toch wel het voornaamste
gedeelte van hun grondgebied en de belangrijke stad Kanton verloren.le

6. Marings rappoft aan het Exekutief Komitee van de Komintern

iniuli 1922

Terwijl deze gebeurtenissen zich in Kanton afspeelden en de bijzonderheden
ervan in Europa waanchijnlijk nog niet bekend waren, kwam Maring in
Moskou aan om schriftelijk en mondeling rapport uit te brengen aan het
Exekutief Komitee van de Komintern (EKKI). In een lang en uitvoerig
dokument bespreekt hij de algemene situatie in China, zijn werk, zrlnwaatnemingen, zijn besprekingen met de Kwomintang-leiders en zijn belangrijke
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reis naar Zuid-China. Maring schrijft bijzonderheden over de arbeidersbéweging, de kommunistiese partij en de jeugd, over de politieke mogelijkheden enz. Hij uit kritiek en doet aanbevelingen en voorstellen. verder doet
hij verslag over de koreaanse kommunistiese en nationalistiese bewegingen en
over Nederlandsch-Indië. Bijzonderheden over zijn kontakt met Japan handelt
hij in þet kort af, omdat er in Moskou japanse kommunisten aanwezig waren,
die zelf hun woord konden doen. Met de Filippijnen en Indo-China had hij
nog geen kontakt gehad. Kort voor zijn vertrek uit China bood een lid van de
Kwomintang hem aan, een verbinding voor hem met Indo-China tot stand te
brengen.
Het is een belangrijk en interessant rapport, \ryaarvan wij het grootste deel
reeds in de voorgaande tekst hebben verwerkt. Wij beperken ons daarom
verder tot het weergeven van enige punten, die voor de politieke ontwikkeling
in china en de aktiviteit van Maring van belang zijn, en van enkele voorstellen
en aanbevelingen van hem en een paar interessante bijzonderheden.
Maring schrijft, dat hij de eerste zes maanden vannjn verblijf in Sjanghai
ongestoord - door politie of autoriteiten
- had kunnen werken, doordat de
kommunistiese beweging en de vakorganisaties in deze grote industriestad
maar gering van omvang waien en dus weinig de aandacht trokken. Hû had
uitgebreid kontakt met Chinezen, Koreanen, Japanners, Indonesiërs en
Russen zonder dat hij lastig werd gevallen. De ellende begon pas na het alarm
van de gouverneur-generaal gedurende zijn reis naar het zuiden. De
verbindingen vanuit de internationale wijk in Sjanghai met de andere landen
achtte hi¡ gunstig. Amerika had een wekelijkse scheepvaartverbinding, Japan
was

vijf

dagen verwijderd, de Filippijnen zes of zeven dagen, Singapore tien en

Jara veertien dagen. organisatories beperkte het mandaat van het Kominternsekretariaat in lrkoetsk zichtot China, Korea en Japan. Maring had echter
niet alleen deze landen, maar ook nog de Filippijnen, Indo-China en
Nederlandsch-Indië als zijn werkterrein aangewezen gekregen. In zijn rapport
zegt hij daarover: 'Ofschoon op geografische gronden de verbinding van deze
koloniale landen met China 1. ye¡dsdigen is, heb ik al vóór ik vertrok hier het
standpunt ingenomen, dat deze koloniën met Britisch-Indië moeten worden
verbonden, omdat de beweging in deze landen zich op overeenkomstige wijze
ontwikkelt en ook de koloniale regeringen zich op dezelfde wdze gedragen. Ik
heb drie ofvier maal het secretariaat in Irkoetsk voorgesteld, Java met
Britisch-Indië te verbinden en pas nu na mijn terugkomst in Petrograd hoorde
ik dat men in deze zin besloten had.'
Op het funktioneren van het seketariaat in.Irkoetsk had Maring emstige
kritiek: 'Nadat ik mij enige tijd in Sjanghai bevond, werd me door een koerier
uit Irkoetsk medegedeeld, dat de Executieve mij tot lid van het secretariaat in
hkoetsk had benoemd en dat men in Irkoetsk besloten had, mij in Sjanghai te
laten. Praktisch ben ik echter nooit lid van dit secretariaat geweest. Ik heb

267

nooit litteratuur uit lrkoetsk ontvangen. De weinige communistische
litteratuur, die mij bereikte, is mij van Java toegezonden. Ofschoon de
verbinding Sjanghai-kkoetsk nu in 14 dagen mogelijk is, was zelfs tot aan
mijn vertrek de toezending van litteratuur niet geregeld. Directe
correspondentie heb ik nooit ontvangen. Ik heb dus ook niet aan de vaststelling van de tactiek en aan het eigenlijke. werk van het secretariaat deelgenomen. ( . . .) Ik kan geen verantwoorde$kheid dragen voor de tactiek van
het sindsdien opgeheven secretariaat, en zeker niet ten aanzien van de
Koreanen. Het heeft uit praktisch oogpunt geen zin voor het Verre Oosten, in
Irkoetsk, een Comintern-bureau te hebben' Omdat deze stad veel te ver
verwijderd is en door Mandsjoerije geen regelmatige verbinding met het
Oostén kan onderhouden. Ook Tsjita is voor dit doel niet geschikt.'167
In Zuid-China was Maring tot de overtuiging gekomen, dat in het
Kwomintang-gebied de mogelijkheden voor de arbeidersbeweging en voor de
kommunistiese partij gunstig \ryaren. Uit besprekingen met verscbjllende
leiders van de Kwomintang was hem duidelijk geworden, dat deze
nationalistiese partij in hoofdzaak was samengesteld uit vier soorten leden:
1. De leidende intellektuelen. Voor het merendeel mannen die de revolutie
in 1911 hadden meegemaakt. Verscheidenen tür'aren in Japan of Frankrijk in
aanraking met het socialisme gekomen en noemden zich socialist.
2. De rijke chinese emigranten. Kapitalistiese elementen in het buitenland,
die de Kwomintang financieel steunden. Zij verwachtten van de beweging van
Soen Jat-sen, dat zij de eenheidvan China tot stand zoubrengen, de orde en
rust herstellen en een einde zou maken a¿n de macht van de elkaar
bestrijdende krijgsheren en tenslotte de onaflrankelijkheid van China zou
verdedigen tegen buitenlandse machten.
De soldaten van het zuidelijke leger. Gedeklasseerde elementen, die in
slechte omstandigheden leefden. Voor een deel waren ze tot de Kwomintang

3.

toegetreden.
4. De arbeiders. In Kwangtoeng en ook onder de chinese arbeiders in het
buitenland en de zeelieden had Soen Jat'sen reeds lang, door zijn politieke
aktiviteit tegen de monarchie en later tegen de korrupte generaalsregiems,
bepaalde verbindingen. Maring had gedurende de zeeliedenstaking de invloed
van de Kwomintang onder de arbeiders kunnen vaststellen.
Toen Maring in zijn rapport de voornaamste groepen vermeldde, waaruit
het ledental van de Kwomintang was samengesteld, lag het niet in zijn
bedoeling deze partij daarmee voor te stellen als een 'vier-klassenblok' zoals
later door de offìciële propaganda uit Moskou geschiedde.tG De vier
groepen waren geen vier klnssen. Hoogstens kon men Yan twee klassen
spreken: de arbeidersklasse en de bezittende klasse als men het over de rdke
chinese emigranten had van overzee. Maar de eigenlijke chinese bourgeoisie
in China zelf die vooì'een groot deel een sterke binding had met het
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buitenlandse imperialisme, werkte met buitenlandse ondememingen samen
in industrieën en handel en steunde de buitenlandse machten, die het land
verdeelden in invloedssferen. wel had de KMT enige steun bij de stedelijke
middenstand in Zuid-china. verder kon men soldaten en intellelfuelen toch

moeilijk zelfstandige klassen noemen.
Maring zeg in de Kwomintang een revolutionair-nationalistiese partij, met

progressieve elementen.

Al mag men het socialisme van sommþ leiders niet
zelfs
niet
van Soen Jat-sen die zich volgens Maring ook wel
eens bolsjewist had genoemd
- er waren andere leiders van de Kwomintang,
die duide$k links stonden. wrj denken o.a. aan Liao Tsjoeng-kai, van wie een
grote invloed uitging.
Met de jeugd had Maring o.a. in Tsjangsja en Kweilin vergaderingen
gehad. zij had belangstelling voor socialistiese problemen. Maring zei erover:
'Er bestaar¡ plaatselijke clubs van studerende jeugd, die zich met
anarchistische en socialistische theorieën bezig houden. Van deze jeugdorganisaties kan men in het algeme eî zeg}en, dat zij in de praktijk zeer weinig
bijdroegen tot de socialistische arbeidersbeweging.' Een uitzondering maakte
hij voor het Socialisties Jeugdkorps in Tsjangsja en voor dezelfde organisatie
ernstig nemen

in Kanton.

op de chinese kommunisten had hij ernstige kritiek. Individueel rwas een
aantal zeer aktief in het vakbondswerk, zoals in het noorden bij de spoor\ryegen, en ook elders. Maar de CPC sloot zich op in de illegaliteit, ook waar
het niet nodig was, in het zuiden. In zijn rapport deelde hij mede, dat hij de
leiders van de cPC in enige besprekingen had voorgesteld toe te treden tot de
Kwomintang, waarvan de losse organisatievorm de mogelijkheid bood
propagandawerk te doen en in nauwer kontakt te komen met de arbeiders in
Zuid-China. Men moest de eigen organisatie de CpC * handhaven en met
elkaar de taktiek in de Kwomintang bepalen. Hij vermeldde ook hun gezegd
te hebben, dat de Kwomintangleiders geen bezwaar hadden tegen
kommunistiese propaganda in de Kwomintang. Maar de leiders van de CpC
hadden Marings voorstel afgewezen. 'De vooruitzichtenvoor de propaganda
van deze kleine groepen zijn tamelijk somber, als zij niet organisatorisch
verbonden zijn met de KMT', voegde hij eraan toe. Hij deelde verder mede dat
hij daarna het partijbestuur van de CPC had voorgesteld zijn zetel te
verplaatsen naar Kanton om daar in ieder geval openlijk op te kunnen treden.
Zijnrupport besloot hij met twee voorstellen aan de Exekutieve:
L Voor het buro in Kanton. Kanton is de enige stad in het Verre Oosten,
waar men zonder hinder van de autoriteiten zo'n vertegenwoordiging kan
vestigen. De verbindingen met de drie landen zijn over Hongkong zeer gunstig,
en met medewerking van chinese zeelieden zal de verbreiding van de daar
gepubliceerde literatuur niet moeilijk zijn. De stand van de jonge chinese
beweging, speciaal in het zuiden, de uitbreiding van de vakbeweging, de
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moeilijkheden in de beweging van de Koreanen en de belangrijke situatie
waarin de japanse arbeidersbeweging verkeert, maken de permanente
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Komintern en de Profintern
(RVI, ¡.LP.) dringend noodzakelijk. Er zou bijv. op de aanstaande konferentie
van de Koreanen een vertegenwoordíger van de Komintern aanwezig moeten
ziin en zelf de voorbereidende werkzaa¡nheden daar moeten meemaken.
2. De beweging op Jøva Het zenden vad een europese kameraad naar Java
acht hij nu absoluut noodzakelijk, als men niet verliezen wil, wat in.de
laatste jaren is tot stand gebracht. Het is ook voor duitse kameraden
mogelijk om bij spoor- en tramwegen, bij handelsondernemingen en in de
suikerfabrieken daar werk te krijgen. Omdat de hollandse (kommunistiese,
M.P.) propaganda in Indië door de regering prakties onmogelijk gemaakt is
en voor de verbinding van de javaanse met de internationale beweging evenals
voor de vorming van een goede kern, de uitgave van een hollands tijdschrift
onvermddelijk is, zou deze zaak in Berlijn samen met het werk voor
Britsch-Indie verzorgd moeten worden. Dit tijdschrift komt weliswaar pas na
vier weken op Java aan, maar het nadeel van deze vertraging weegt niet zo
zwaar, omdat het voornamelijk om theoretiese scholing gaat.t6e

7

. De zittingvan het Exekutief Komitee op 17 en 18 juli 1922

Op de zitting van het Exekutief Komitee hield Maring een referaat over de
politieke situatie, de sociale verhoudingen, de arbeidersbeweging in China en
de revolutionaire mogelijkheden in het zuiden van het grote land. Het
Kominternbla d Internat iorwle Press e Korresp ondenz publiceerde een zeer
kort verslag (l 500 woorden) van dit belangrijke referaat. Het gaf min of meer
hetzelfde weer, wat reeds in het rapport van Maring vermeld was. Over de
macht van de vreemde mogendheden in China, over de beweging van Soen
Jat-sen, de organisaties van de arbeiders en de invloed van de gilden en
geheime organisaties. Ook over het sektarisme van de chinese kommunisten
en dejeugd, die wel ontvankglijk was voor de gedachtenwereld van het
socialisme, maar nog niet tot prakties socialisties optreden was gekomen.
Maring sprak hierin niet over zijn Kominternwerk, ook niet over zijn voor'
stellen tot individueel toetreden van de kommunisten tot de Kwomintang'Wlj
nemen echter als vanzelfsprekend aan, dat de leden van de Exekutieve (zeker
van het presidium) de inhoud van zijn rapport kenden, toen dit referaat werd
gehouden ter verdediging van zijn zienswijze, en slechts dát gepubliceerd werd
wat niet tot de vertrouwelijke zaken behoorde.
De poolse kommunist Marclrlewsky vulde de mededelingen van Maring aan
met eigen waarnemingen in Noord-China. Dáár was van industrie en arbeiders'
klasse nauwelijks sprake. In de steden was een reusachtig proletariaat, dat het
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werk van de paarden en de stoommachine deed. De intellektuelen in het
noorden h¿dden sympathie voor de Sowjet-Unie en het kommunisme. Zij
bestudeerden in gesloten sekten de literatuur van het socialisme. Men moest,
volgens Marctrlewsþ, trachten hen tot politieke aktivitÞit te brengen. Hij gaf
met zijn opmerkingen steun aan Maring.
Het Exekutief Komitee besloot op deze zetting een brief te richten aan de
kommunistiese partijen van China en Japan. Maring werd de uitwerking van
dit dokument opgedragen. Hij bleef twee weken in Moskou en schreef nog
een lang en interessant artikel voor Die Kommunßtische Intemationale,
over de revolutionair-nationalistiese beweging in Zuid-China waarin
hij de historiese ontwikkeling en de politieke en sociale verhoudingen in
China, en in het bijzonder de betekenis van de nationalistiese beweging in het
zuiden besprak.l?o Maring schreef daar o.a. in, dat er zonder twijfel een
tegenstelling moest bestaan tussen de bourgeois-emigranten, die in de vreemde
koloniën tot de ergste uitbuiters van de inheemsen behoorden, en de radikale
intellektuelen, die reeds vanafhet begin leiders van de nationalistiese
beweging in China waren. De emigranten onderhielden echter nog kontakt
met Zuid-China, waar de meesten van hen vandaan kwamen en nog familie
hadden. Zij - en niet alleen de bourgeois-emigranten
- zagen in
Soen Jat-sens partd de enige nationalistiese beweging, die China kon
verenigen en bevrijden vanbuitenlandse overheersing. Zelfhadden zij geen
aparte politieke organisatie, die hen buiten China met elkaar verbond en in de
Kwomìntang wateî ze niet politiek aktief, ofschoon de financiële ondersteuning wel van belang was.
In dit artikel legde Maring er de nadruk op, dat de militaire plannen - om
aan de macht van de generaals in Centráal- en Noord-China een einde te
maken - de Kwomintang de laatste twee jaar hadden beheerst en een interne
diskussie over taktiek- en programvraagstukken hadden belemmerd. Een zwak
punt bij de Kwomintang vond hij ook, dat er geen intensieve propaganda
onder de massa werd gevoerd. Juist massa-aktie kon voorkomen, dat legeraanvoerders een te grote macht kregen en in opstand kwamen. Een groot deel
van zijn artikel wijdde hij aan de staatsgreep die generaal Tsjen Tsjioeng-ming
tegen de regering van Soen Jat-sen had ondernomen. Toch schijnt deze breuk
tussen de beide Kwomintangleiders voor Maring toen nog geen aanleiding te
zijn geweest om rekening te houden met een mogelijke wijziging in de
tolerantie van de gouverneur van Kwangtoeng ten aanzien van de arbeidersbeweging.
Over het werk van de kommunisten in de vakbewegìng van Zuid-China
schreef hij: 'Als wij communisten in de vakorganisaties, die nu bezig zijn
verbindingen met de Noord-Chineesche arbeiders te vestigen en een çentrale
op te richten, met succes willen werken, moeten wij ervoor zorgen, dat
vriendschappelijke betrekkingen tussen de Zuidchineesche nationalistische
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beweging en ons in stand worden gehouden. De thesen van het Tweede
congres kunnen in China, waar het proletariaat nog slechts in geringe mate
ontwikkeld is, alleen in toepassing worden gebracht door een actieve ondersteuning van de revolutionair-nationalistische elementen van het zuiden. Wij

tot taak deze revolutionair-nationalistische elementen bijeen te
houden en de gehele beweging naar links te drijven.'

hebb en

kameraden met de boeren te werken en hen op te voeden. Maar later werden
ook hij en zijn studenten geheel in beslag genomen door het werken aan het
opvoeden en organiseren van de arbeiders. Want ook de chinese arbeidersbeweging stond nog in de kinderschoenen. Spoedig zou echter de aandacht
voor de boeren bij de kommunisten toenemen. Tenslotte vormden zij met
alleen de massÍr van het chinese volk, maar werden uit hen ook de nieuwe
arbeidsk¡achten voor de industriesteden geput en waren de soldaten van de
krijgsheren voor een groot deel afkomstig uit de plattelandsbevolking.lTl

8. De boerenbevolking en de politiek

In zijn artikelen, het rapport en in hetgeen over zijn rcfenat is gepubliceerd,
maakt Maring wel melding van de boerenbevolking - die naar zijn mening de
eigenlijke bevolking van China is (meer dan 314 van de 400 of 450 miljoen
inwoners), maar schrijft er weinig over en heeft haar nog geen duidelijke
plaats gegeven in de politiek en taktiek, die de aktiviteit van de
kommunistiese partij voor de toekomst zou moeten bepalen. In het rapport
schreef hij o.a. dat in het binnenland de 'verhoudingen nog volkomen middeleeuws zijn. Transportmiddelen zijn niet voorhanden. Ik was in verscheidene
dorpen, wa¿ü geen Europeesche en Japansche waren werden gebruikt. Waar
het dorp nog alles zelf produceerde. In zoo'n streek spreekt het vanzelf dat met
de handwerkers voor ons doel weinig te beginnen is.' En verder: 'De boeren'
massa is ( . . . ) volkomen onverschillig en heeft politiek nog geen beteekenis.
Zij duldt passief de verschillende burgeroorlogen tussen de krijgsheeren, die tot
het normale leven van de jonge Chineesche Republiek behoren.' Volgens de
Internntionale hesse Konespondenz zei hij in zijnreferaat:'Deze
revolutionair-nationalistische beweging (van Soen Jat-sen,M.P.) vindt onder
de eigenlijke Chineesche bevolking, de bo-eren, in het geheel geen weerklank.'
De boeren waren in het dagelijks leven volkomen geiSoleerd en hun situatie
was zo uitzonderlijk dat zij met die van de boeren in andere landen niet
vergeleken kon worden. Het was tot op dat moment nog niet mogelijk
geweest een alles omvattend landbouwprogram voor hen op te stellen.
Overigens kon men van Maring niet verwachten, dat hij in die korte tijd een
diepgaande studie van het boerenprobleem gemaakt kon hebben. Men vindt
daardoor in zijn artikelen van die tijd over de boeren onvolledige gegevens.
Duidelijk was in ieder geval, dat de grote massa varl chinese boeren bestond
uit zeer kleine bezitters, pachters en landarbeiders, en dat er grote verschillen
bestonden tussen de verschillende gebieden en streken, ook wat de grootte
van het grondbezit betrof.
Als Maring in de eerste plaats aandacht had voor de arbeiders, had hij dat
gemeen met bijna alle chinese kommunisten van die tijd. Een uitzondering
was o.a. Li Ta-tsjao, die zich in 1918 al richtte tot zijn studentenaanhang en
deze opriep naar de dorpen te gaan, de schoffels en ploegen op te nemen en als
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9. Met Adolf Joffe terug naar China
Maring had gedurende zijn verb$f in Moskou uitgebreide besprekingen met
vooraanstaande leiders van de Komintern. Niet echter met Lenin, die door
zijn ernstige ziekte van elke arbeid was uitgeschakeld en pas in oktober van
dat jaar in beperkte mate zijn werk kon hervatten. Maring had vooral te
maken met Radek, die in het presidium met de chinese zaken belast was.
Jaren later vertelde Maring aan de schrijver H. Isaacs, dat hij bij zdn
gesprekken met Radek reeds het vermoeden kreeg, dat men niet voor een
gemeenschappelijke zaak werlfe, maar dat er twee centra \varen met een
eigen belang, namelijk de staatsbelangen van de Sowjet-Unie en de belangen
van de revolutie. Hij had, evenals de meeste buitenlandse kommunisten, tot
dat ogenblik steeds gemeend dat de belangen van de Sowjet-Unie in het
algemeen samenvielen met die van de revolutie in andere landen. Later zou

blijken, dat zijn vermoeden juist was.l?2
Direkt of indirekt had Maring ook kontakt met de Narkomindel. Overigens
was zowel de Komintern als het ministerie van buitenlandse zaken vanuit
China door hem op de hoogte gehouden. De onderhandelingen rnet de
regering van Peking vorderden niet en men zag blijkbaar van russiese zijde wel
iets in meer kontakt met de beweging van Soen Jat-sen. De russiese regering
besloot Adolf Abramowitsj Joffe, één van haar bekwaamste diplomaten,
naar China te zenden. Maring zou met hem samen reizen.
De Exekutieve ondersteunde de voorstellen van Maring inzake de CPC,
ofschoon zij geen uitspraak deed over de kwestie van intrede in de
Kwomintang. Maar wel kreeg hij de volgende, op een lapje zijde getypte
boodschap voor de CPC mee: 'Het Centraal Comité van de Communistische
Partij van China moet in overeenstemming met het besluit van het presidium
van de CominterR van 18 Juli z4n zetelverplaatsen naar Kanton, onmiddellijk
na ontvangst van deze mededeling en al zijn werk doen in nauw overleg met
kameraad Philipp.'De opdracht \ryas voor de oosterse afdeling van de
Komintern ondertekend door Woitinsky en gedateerd' juli 1922. De
verplichting voor de CPC om haar zelel naa¡ Kanton te verplaatsen, betekende
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dat daardoor de mogelijkheden tot samenwerking met de revolutionairnationalistiese beweging in het zuiden vergroot zouden worden, vooral met de
vakorganisaties. Philipp werd tevens door de Komintern benoemd tot
korrespondent in het Verre Oosten voor de bladen Internøtionøl hess
Correspondence en The Communist Internationø|. Het tweede dokument wæ
op briefpapier van de Kommunistiese Internationale getypt, gedateerd 24 juli
"1.922
en namens het presidium van het Exekutief Komitee getekend door
Karl Radek. Philipp was dus een nieuw pseudoniem voor Sneevliet.
Maring kreeg van de Komintern en de RVI eveneens een dokument mee,
waarin men verklaarde, dat hij deze organisaties in Zuid-China
vertegenwoordigde,'in contact met het centrale bestuur der partij en ook
voor ons werk met de leiders van de nationaal-revolutionaire beweging in het
zuiden. Bovengenoemde kameraad moet in permanent contact met de partij,
vakverenigingen en nationaal-revolutionaire beweging in Hollandsch-Indië
zijn. Dit mandaat is van kracht tot September L923.'Het dokument was
gedateerd: Moskou, juli 1922,en ondertekend door O. Kuusinen, sekretaris
van de Komintern en H. Brandler van de RVI.173
Omstreeks 24 juli vertrokken A.A. Joffe enMaring via de siberiese route
naar China. Het rcizen, gezamenlijk met Joffe, maakte het Maring blijkbaar
mogelijk om via Moekden te gaan. Joffe was een voorstander van vriendschappelijke betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en de beweging van
Soen Jat-sen, waarbij hij het belang inzag van versterking van de
revolutionaire ontwikkeling. OverJoffe verklaarde Sneevliet later, dat hij
eigenlijk de enige van de voormatnen van de russiese arbeidersbeweging was,
met wie hij langere tijd nauwer persoon$k kontakt had gehad. Hij schreef in
een artikel over hem: 'Toen Joffe in den zomer van 1922 voor den
belangrijken werkkring van gevolmachtigde der Sowjet-Republiek te Peking
was aangewezen, maakten wij op de lange treinreis door Siberië voor het eerst
direct kennis met hem. Hij onderscheidde zich, behalve door zijn groot
verstand, ook door buitengewone penoonlijke beminnelijkheid, zoodat al
heel spoedig vriendschappelijke relaties ontstonden.'l14 Bij aankomst in
China reisde Joffe naar Peking, waar hij op 12 augustus aankwam. Maring
zette zlrjn reis voort naar Sjanghai.

10. Sima Lowowna Zolkowskaja
Over zijn verblijf in Moskou schreef Maring nog in een brief aan zijnwouw in
Semarang: 'Ik vond bijna niemand van de oude bekenden terug in Moskou.
Veel was veranderd sedert Maart 1927, ruet alleen in het uiterlijk van de stad

(open winkels, allerhand nieuw geimporteerde waren, open café's, ander
publiek in de straat) doch ook op de bureaux van (de) Komintern. Ik leerde
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in het hotel waar de buitenlandsche gedelegeerden wonen en ook het personeel
van (de) Komintem eenige jonge Russische partijgenooten kennen en ook
Sen Katayama, die al geruime tijd in Moskou is en voorlopig daar blijven zal.
Onder de jonge Russische vrinden 2 meisjes van 18 en 2O jaar, die tot den
vroegeren adel behoord hadden, wier familie gevlucht was en die tegen den
zinvan hun familie achtergebleven waren, al tijdens hun gymnasiumtijd
deelnamen in het propagandawerk. Zijbrachten me in contact met een jonge
Joodsche partijgenoote uit de Oekraine, die op een fabriek in Moskou werkt
en in den korten tijd van mijn verblijf daar m'n beste vriendin geworden is.
Een ongehuwde moeder, jongen van 5 jaar (zlj is 26), die het in de huidige
omstandighedeî zeer zwaar heeft.
Ze bezoekt de Swerdlofuniversiteit (partijschool) gedurende 9 maanden en
nadien doet ze partijwerk in de fabriek. Voor Holland trof ik Jansen aan, die
nu al meer dan2 jaar burger van Moskou is en voorlopig nog geen plan had zijn
post te verlaten. Hij is nog niet zoo ver gevorderd dat hij Russisch spreekt,
doch met behulp val eenige Russen, die tijdens den oorlog in Holland
geïntemeerd waren, heeft hij verbindingen gekregen buiten den engen kring
van kominternmenschen. Daardoor heeft hij zich goed op de hoogte kunnen
stellen. Tijdens haar bezoek aan Rusland heeft H.R.H. (Henriëtte Roland
Holst, /r'.P.) zeer veel hulp van hem gehad.'l?s
De jonge joodse partijgenote, over wie Maring schreef, was Sima Lowowna
Zolkowskaja, partijlid sinds 1914 en gedurende de burgeroorlog partizane in

het door generaal Denikin en zijn witte leger beheerste gebied van de
Oekraïne. Wij zullen haar in dit levensverhaal meer tegenkomen. Jansen was

het pseudoniem van de etser J. Proost, de vertegenwoordiger van de CPH.

11. De chinese kommunistiese partij voor eenheidsfront met de Kwomintang

Gedurende Marings verblijf in het buitenland had de CPC een paar
belangrijke politieke verklaringen gepubliceerd. Op l0 juni nam het Centraal
Komitee van de CPC een programmaties manifest aan, waarin het de
ontwikkeling van de Chinese Republiek sinds 1911 analyseerde, zijn houding
bepaalde ten opzichte van de militaire regimes yan de generaals Woe Pei-foe
en Tsao Koen in Noord-China en Tsjang Tso-lin in Mandsjoerije en een beroep
deed op de revolutionaire krachten in het land om een eenheidsfront te
vormen. Het richtte zich in het bijzonder tot de linkervleugel van de

Kwomintang. De CPC zzgin de Kwomintang een revolutionaire partij in
burgerlijke zin. Kritiek had het Centraal Komitee op de binding van deze partij
met delen van de bezittende klassen en op het pakteren met allerlei krijgsheren, maar het prees de vrijheid die de arbeidersorganisaties was toegestaan
in het door de Kwomintang beheerste gebied. Op de arbeiders, boeren en
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middenstanders deed het Komitee een beroep om de revolutionaire strijd te
steunen. De verklaring van de partijleiding liep vooruit op het CPC-kongres
en sprak zrcl;, - z,tl het in andere woorden - uit voor een eenheidsfront met
de Kwomintang.

Het slot van het manifest luidde: 'De CPC ( . . . ) neemt het initiatief' Zij
roept op tot een konferentie waaraan de revolutionaire elementen van de
KMT en de revolutionaire socialisten moêten deelnemen, om zich te
beraden over de vorming van een eenheidsfront, dat de strijd tegen de feodale
generaals en alle resten van het feodalisme zal opnemen. Deze in een breed
eenheidsfront gevoerde strijd is de oorlog tot bevrijdingvan het chinese volk
van het dubbele juk van de buitenlanders en de militaire machthebbers in
eigen land.. .'Kort na de aanvaarding van hetmanifest,op l6juni,werd
Soen Jat-sen uit Kanton verdreven en had generaal Tsjen Tsjioeng-ming een
burgeroorlog ontketend tegen de Kwomintang.
Het tweede kongres van de CP-China, dat in juli in Sjanghai werd
gehouden, bekrachtigde het standpunt van het Centraal Komitee' In een
nieuwe verklaring vulde de.partij haar minimumprogram voor de
revolutionaire strijd in China met een groot aantal punten aan en liet nog eens
uitkomen, dat de ondersteuning van de demokraJiese revolutie door het
proletariaat niet betekende, dat dit zich onderwierp aan het kapitalisme. Het
einde van de feodale maatschappij was in het belang van de arbeidersklasse,
maar bij een suksesvolle burgerlijke revolutie zou de chinese bourgeoisie zich
enorm versterken. Het proletariaat zou zich daarom tevens moeten richten op
een verder gelegen doel, nl. de tweede fase van de revolutie, die voert naar de
overwinning van de arbeidersklasse, tezamen met de arme boeren. Men was
voor de schepping van de radenstaat om daarmee de volledige vrijheid te
bereiken. In de verklaringen sprak men over een eenheidsfront, maar niet over

politieke aktiviteit binnen de Kwomintang.
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De CPC was nu de chinese sektie van cle Kommunistiese Internationale. Het
Kongres koos Tsjen Toe-hsioe opnieuw tot politiek leider van de partij, en
tevens in de funktie van sekretaris-generaal.

12. Een histories besluit op het Westmeer bij Hangtsjou
Op verzoek van Maring kwam het Centraal Komitee van de CPC in de tweede
helft van augustus bijeen. Aanwezig waren Tsjen Toe-hsioe, Li Ta'tsjao,
Tsai Ho-sen, Tsjang Kwo-tao, Kao Sjang'te, Tsjang Tai-lei en Maring. De
bijeenkomst werd gehouden op het Westmeer in de provincie Tsjekiang bij
de stad Hangtsjou, een van de mooiste gebieden van Clúna. Het meer was
omringd door beboste heuvels met talrijke pagodes en tempels en trok altijd
veel toeristen. In deze idylliese omgeving vergaderde de leiding van de CPC op
een boot op het meer.
217

Er zqn van deze vergadering geen notulen gemaakt en er werd slechts één
belangrdk besluit genomen. Het was een histories besluit. Men mag
aannemen, dat Maring op deze bijeenkomst heeft gesproken over de zittng
van het Exekutief Komitee van de Komintern en over zijn besprekingen met
verschillende leiders van de internationale organisatie. Hij herhaaloe i¡n
-daarvoorstel van april, nl. individueel toe te treden tot de Kwomintang en
buiten de eigen organisatie handhaven. uit latere verklaringen van deelnemers,
en ook van Maring zelf, is gebleken dat dit voorstel opnieuw tegenstand
ontmoette. Maring had reeds vencheidene malen de taktiek uiteengezet, die
berustte op zijn ervaringen in Nederlandsch-Indië, waar de pKI (ISDV) een
volkomen onaflnnkelijk bestaan voerde, zelfstandig haar politiek bepaalde en
eigen partljbladen uitgaf. PKI (ISDV)-leden gaven tevens leiding aan de linkervleugel in de massa-organisatie sarekat Islam, vormden vakorganisaties en
organiseerden akties.
De leden van de partijleiding van de cpc hadden echter te maken met de
besluiten van het partijkongres, dat de maand tevoren was gehouden en die
gingen niet verder dan een eenheidsfront. Nu was een eenheidsfrontvoorstel
van een partij met een ledental van een paar honderd aan een partij met
ongeveer i40.000 leden voor de laatste van weinig belang. De bezwaren van
sommige leden van de cPC-leiding tegen het individueel toetreden golden
vooral het klassekarakter van de Kwomintang. Het was een burgerlijke partij
met een weinig demokratiese struktuur. volgens marxistiese opvattingen kon
zo'n partij slechts de uitdrukking zdn van de belangen van de opkomende
bourgeoisie. Een ander bezwÍar was dat de cpc haar onafhankelijke identiteit
zou verliezen. overigens waren er ook duidelijke verschllen tussen de
Kwomintang en de sarekat Islam. De KMT was een regeringspartii (of zou het
weer worden) in een half-koloniaal land, die de steun genoot van een deel van
de nationale bourgeoisie, al was die ook voornamelijk in het buitenland
gevestigd. De sI was een nationale bevrijdingsbeweging in een koloniaal land,
prakties zonder kapitalistiese steun, met hoogstens een deel van de indonesiese
middenstand onder haar aanhang.
wat de eigen identiteit betreft had Maring zich nadrukkeliik uitgesproken
voor handhaving van de eigen politiek, eigen organisatie, eigen propaganda en
de eigen aktiviteit onder de arbeiders en in de vakbeweging. Het losse partijverband van de KMT bood de mogelijkheid op deze wijze te werken. Het
voornaamste was als kommunistiese beweging uit het eigen isolement te
komen en vaste voet te krijgen onder de aktieve arbeiders in de georganiseerde
arbeidersbeweging van de Kwomintang.
Het voorstel van Maring werd aanvaard. Tsjang Kwo-tao bleef tegenstander
en maakte zich op de een ofandere wijze tot woordvoerder van de oppositie
tegen de toetreding. In zijn 38 jaar rn deze vergadering verschenen
autobiografie verklaarde hij, dat de beslissing zó was genomen, dat een aantal
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CPC-leiders zou toetreden onder voorwaarde dat de eed van trouw aan
Soei Jat-sen zou vervallen, evenals het bekrachtigen daarvan met vingerafdrukken. Verder dat de KMT zodanig gereorganiseerd zou worden, dat de

politieke mening op demokratiese wijze tot uitdrukking kon komen.
Li Ta-tsjao zou het eerste kontakt over het toetreden tot de KMT rnet
Soen Jat-sen tot stand brengen.
In een verklaring aan zijn vroegere partijgenoten, van

l0 december 1929
scfueef Tsjen Toe-hsioe dat Maring het voorstel erdoor had weten te krijgen
door een beroep te doen op de discipline t.o.v. de Komintern. (In het boek
van Tsjang Kwotao is het in deze vorm niet gesteld). Tsjen Toe-hsioe was
toen geroyeerd uit de CPC en aanhanger van Trotsky geworden. In het
interview met Harold Isaacs in 1935 werd de bewering van Tsjen tegengesproken. Maring zei daann, dat er in dat geval allerlei mogelijkheden van
beroep waren. Bij de Exekutieve, op het Kominternkongres, via Joffe enz.
Het was niet gebeurd. Bovendien was hijzelf tegenstander van dergelijke
methoden. Hij had daarvoor geen speciale instrukties. De inhoud van het
zijden lapje reikte niet verder dan dat de CPC tlø;ar zetel naar Kanton moest
verplaatsen en het werk doen in nauw overleg met Maring. Het eerste was op
dat moment niet mogelijk en het tweede legde enige nadruk op samenwerking. In zijn aantekeningen bij de verklaring van Tsjen Toe-hsioe schreef
Maring: 'De partijconferentie op het Westmeer te Hangtsjau ( . . . ) schiep de
mogelijkheid tot samenwerking met de Koeo Ming Tang; daarbij behield echter
de communistische partij zich het recht van eigen propaganda voor. Dat die
propaganda reëel gevoerd werd, bewijst de verschijning van het maandblad "De
Voorhoede" en een weekblad "De Gids", in welke organen de zwakke
plaatsen van de nationalistische beweging natuurlijk werden bekritiseerd.
Bovendien stelde de jonge communistische beweging van China zich tot taak
stelselmatig de ontwikkeling van de vakbeweging ter hand te nemen zonder
zich aan de voorschriften van de Koeo Ming Tang te binden.'r77
Li Ta-tsjao trad kort daarna als eerst CPC-er toe tot de KMT, gevolgd door
Tsjen Toe-hsioe, TsaoHo-sen, Tsjang Tai-lei en iets later door TsjangKwo-tao.
De vroegere voorzitter van China's eerste parlement, Tsjang Tsji, was hun
voorspraak. Soen Jat-sen ontving hen in een korte plechtigheid. Meer leden
van de CPC volgden nog vóór het kongres zich had uitgesproken.
Op het vierde kongres van de Komintern in november 1922 verdedigde de
chinese afgevaardigde Lioe Jen-tsjing de intrede in de Kwomintang met de
woorden: 'Als wij ons niet bij deze partij (Kwomintang) aansluiten, zullen we
geïsoleerd blijven. \ile zullen een kommunisme prediken, dat zeker een groot
ideaal is, maar dat de massa's niet kunnen volgen. De massa's zullen zich bij
de kleinburgerlijke partij aansluiten, die hen zal gebruiken voor haar
doeleinden. ( . . . ) Wrj zullen verder in staat zijn erop te wijzen, dat terwijl we
vechten voor een verder gelegen doel, we tevens kunnnen werken voor de
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':

dagelijkse noden van de massa. wij kunnen de massa rond ons verzamelen en
de Kwomintang splitsen.' De laatste woorden waren ongetwijfeld niet erg

takties tegenover de Kwomintang. De rest lag zeker in de lijn van de taktiek
van Maring. Tot de chinese delegatie behoorde ook de partijleider
Tsjen Toe-hsioe. Hij zweeg, althans op het kongres.
Volgens Karl Radek kon men niet meer, zoals gedurende het tweede
Kominternkongres rekenen op revoluties in het Westen, maar moest men de
revolutionaire krachten verenigen uit de lijdende massa's van het Oosten. In
zijn rede richtte hij zich ook tot de chinese afgevaardigden en verweet de
chinese kommunisten, dat zij nalieten 'zichte verenigen met de werkende
massa ( . . . ) Velen van onze kameraden sluiten zich op in hun studeerkamers
en bestuderen Marx en Lenin zoals zij het Confucius gedaan hebben'. En hij
voegde eraan toe, dat zelfs 'het organiseren van arbeiders en het verbeteren
van de betrekkingen met de revolutionaire bourgeoisie' niet voldoende was.
De CPC moest niet alleen 'naar de arbeiders gaan maar ook naar de boerenmassa's'. Ongetwijfeld zat et in deze woorden een kern van waarheid, maar
ook een zekere mate van oratoriese overdrijving.ttt D. CPC zelf was nog
innerlijk verdeeld over het individueel lid worden van de Kwomintang, evenals
het Socialisties Jeugdkorps.
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Twaalfde hoofdstuk

l.

Onderhandelingen in Peking

Terwijl Maring aan de nieuwe taktiek van de CPC werkte en daarvoor
besprekingen voerde met chinese kommunisten en met leiders van de
Kwomintang, was de vertegenwoordiger van de Sowjet-Unie, A.A. Joffe, aan
het onderhandelen met dr. Wellington Koo, de minister van buitenlandse
zaken van de centrale regering in Peking. Hd was harteüjk ontvangen. Aan het
feestmaal, dat te zijner ere werd gehouden, zatenbehalve allerlei autoriteiten
ook vooraanstaande liberale figuren aan, zoals dr. Tsai Joean-pai, de rektormagnifikus van de universiteit, en dr. Hoe Sje, een bekende figuur in de
chinese letterkunde. Ook de pers was welwillend.
Er werden eerst enige inleidende besprekingen gehouden over de punten
van de agenda: de kwestie van de oude ongelijke verdragen uit de tijd van het
tsarisme, de terugtrekking van de russiese tr.oepen uit Buiten-Mongolie (dat
een onafhankelijke staat was geworden, maar door Peking als chinees grondgebied werd beschouwd), en de overdracht van de Oostchinese Spoorweg. Op
een perskonferentie op 2 september liet Joffe echter weten, dat er geen
verdragen gesloten zouden worden zonder de erkenning van de Sowjet-Unie.
Op 7 september deelde dr. Wellington Koo mede, dat de terugtrekking van de
russiese troepen uit Buiten-Mongolië een voorwaarde was voor de opening
van de onderhandelingen, maar dat er van erkenning nog geen sprake was.
Op dat tijdstip was Joffe echter al naar Tsjangtsjoen in Mandsjoerije
vertrokken om de Sowjet-Unie te vertegenwoordigen op een konferentie van
drie partijen, nl. Rusland, Japan en de Republiek van het Verre Oosten.
Ofschoon deze konferentie over de russies-japanse geschillen zeer reëel was,
wekte zij vrees bij de Pekingregering. Het siberiese kustgebied werd ontruirnd
Japan was daarmee op 3 september al begonnen. Maar de opheffing van de
japanse bezetttngvan Noord-Sachalin lukte niet. De konferentie liep op niets
uit, door de harde tegeneisen van Japan. De chinese regering herademde en
Joffe keerde terugnaar Peking.lTe
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2. Maring bezoekt Soen Jat-sen in Sjanghai
de franse koncessie van Sjanghai had Maring, ongeveer ten tijde van de
CPC-konferentie op het Westmeer te Hangtsjou, een ontmoeting met
Soen Jat-sen. Daarover schreef Maring zelf: 'In die dagen hadden wij een
nieuwe ontmoeting met hem. Hij stond altijd onder bewaking. De gevaren van
een moordaanslag waren steeds aanwezig. In het huis van een buiten de
Koeo Ming Tang staande chi-nees vond deze ontmoeting plaats. Plotseling
stond hij voor ons, nu niet als het hoofd eener revolutionaire regering, doch in
de kleedij, waarin zich de doorsnes Chinees vertoont. Hoewel het verraad van
zijn partijsecretaris (Tsjen Tsjioeng-ming, IVIP.\ een zeer ernstige teleurstelling
voor hem was geweest, een schok had toegebracht aan het door hem in zijn
volgelingen gestelde vertrouwen, was er geen spoor van verslapping bij hem
waar te nemen. Hij scheen zich nieuwe energie te hebben verzameld, bracht
nieuwe mogelijkheden naar voren, deed uitkomen hoe dringend noodzakelijk
was een nauwer aanhalen van de banden tusschen de revolutionairnationalistische beweging en de Sowjet-Republiek'. Maring zeglverder, dat
in dit onderhoud aktuele wagen over de politieke beweging in China grondig
werden besproken. Er staan ons over deze bespreking verder geen gegevens ter
beschikking, rnaar we mogen aannemen, dat er gesproken is over samen'
werking met en hulp door de Sowjet-Unie taan de beweging van Soen Jat'sen,
over de reorganisatie van de Kwomintang en de propaganda, eî zeeÍ
waarschijnlijk ook over het toetreden van kommunisten tot de Kwomintang.
Het was Maring echter al bekend, dat Soen Jat-sen geen bezwaar had als zij
zichaan de discipline van de KMT zouden houden.le
Op 30 augustus sch¡eef Soen Jat-sen aan Tsjiang Kai-sjek: 'Ik heb pas een
brief van een speciale afgezanl ontvangen, die gestuurd is om een onderzoek
in te stellen naar de toestand in het Verre Oosten en naar de middelen om tot
een oplossing te komen. Ik heb hem in detail mijn antwoorden gegeven en
houd kontakt met hem, en wij kunnen gemakkelijk overleg met hem plegen
over verschillende zaken, die zich voordoen. Ik hoor, dat hij een officier zal
meebrengen en ik heb hem gevraagd deze offìcier zo spoedig mogelijk naar
Sjanghai te zenden.' Daaruit kan men opmaken, dat Joffe kontakt met
Soen Jat-sen had opgenomen, direkt of door middel van Maring, na de
konferentie op het Westmeer en na of via de bespreking van Maring met
Soen Jat-sen.l8l

In

3. Maring in Tsjita?

Podolsky, Booneroad 12, Sjanghai. Deze stuurde in een eigen
enveloppe de brief van Maring door naar Betsy. Maring verzocht zijn wouw
eveneens via dat adres te korresponderen. De heerPodolsky had al op
19 augustus zelf een brief naar mevrouw Sneevliet gezonden, waarin hij
mededeelde, dat hij haar man op 4 augustus in Tsjita had ontmoet, en haar
woeg via hem met haar man te korresponderen en over haarzelf, de kinderen
en de vrienden te schrijven. Doch de briefvanPodolsky, hoofd van het
russiese persburo Rosta in Sjanghai, kwam evenals die van Maring weer in
handen van de autoriteiten in Nederlandsch-Indië. Een brief die Maring
vanuit Reval rnar zijn vrouw had gezonden, was wel aangekomen.
In zdn brief uit Tsjita schreef Maring, dat hij hoopte, dat zd de brief op
haar verjaardag zou ontvangen. Zeven dagen duurde het naar Sjanghai, dan
misschien vier dagen wachten op de postboot. Ze kon dan de briefaan het
einde van de maand hebben. Hij hoopte åal ze elkaar het volgend jaar bij haar
europees verlof zouden weerzien. Ze moest het hem laten weten, wanneer zij
ging, Hlj had haar veel te vertellen, ook over zijn bezigheden. Dat kon nu
niet, vanwege het systematies schenden van het briefgeheim. Hij had in vier
maanden geen post meer ontvangen. Maring schreef, dat hij verlangde te
weten hoe het met hen ging en of de jongens het goed maakten. Ze moesten
lief zijn voor hun moeder en voor elkaar. In de brief vertelde Maring over
Tsjita. Met zijn russies ging het nog slecht. Hij kon de dingen wagen, die hij
nodig had, maar geen kranten lezen en geen gesprek voeren. Over een paar
maanden dacht hij verder te zijn.
Maring wekfe de indruk reeds lange tijd in Tsjita te zîin, terwijl hij nog
maar pas aangekomen kon zijn. De mogelijkheid bestaat zelfs, dat hij in het
geheel niet in Tsjita was, maar zijn verblijfplaats kamoufleerde' Hij vertelde
over de ontvangst van Joffe in Peking en zei, dat deze nu in Tsjangtsjoen was
voor onderhandelingen met Japan over de ontruiming van de russiese kustprovincies. Blijkbaar was.Ioffe op zijn tijdschema ten achter. Over Sjanghai,
Soen Jat-sen en de beweging repte hij met geen woord. Zeer waarschijnlijk
was Maring wél zelf in Tsjita voor overleg na de konferentie en de
besprekingen met Soen Jat-sen. Sinds de opheffing van het sek¡etariaat in
Irkoetsk, was Tsjita voor het kontakt met de Komintern, de RVI en de
Narkomindel een belangrijke plaats geworden, ook voor kontakt met de
Republiek van het Verre Oosten. Bovendien zal Maring wel in kontakt met
Joffe hebben moeten blijven, ook terwijl de besprekingen in Tsjangtsjoen
plaats vonden. De sporen van illegaal werk en van geheime diplomatie zdn
soms moeilijk te volgen. Als Joffe weer in Peking is, verblijft Maring in
de heer

Sjanghai.

Op 2 september zond Maring vanuit Tsjita een brief (waarvan wij reeds
melding maakten), naar njn wouw en kinderen in Semarang. Hij deed dat via
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4. Onderhandelingen tussen Joffe en Soen Jat-sen
Toen Maring waarschijnlijk in Tsjita was, had Soen Jat-sen reeds de eerste
maatregelen genomen tot reorganisatie van de Kwomintang. Op 4 september
had er in het huis van Soen Jat-sen een bijeenkomst plaatsgevonden van
53 leidende figuren van de organisatie. Twee dagen later werd door de partijleider een kommissie van 9 personen benoemd met als taak de
reorganisatieplannen te ontwerpen. Gedurende de volgende maanden had
Maring verscheidene besprekingen met Soen Jat-sen en andere Kwomintangleiders. Hij reisde van tijd tot tijd heen en weer tussen Sjanghai en Peking en
voerde een levendige korrespondentie met Joffe. Het had te maken met de
geheime onderhandelingen, die Joffe met Soen Jat-sen voerde via brieven en

met medewerking ven Maring.l82
Het werk van Maring was nu bestemd voor verschillende instellingen, zowel
voor de Kominte¡n als voor de Narkomindel waarvan hij hoopte dat de
resultaten samen zouden vallen met de belangen van het revolutionaire China.
Beide irstellingen waren echter uiterst voorzichting in het aangaan van
nauwer kontakt met de Kwornintang, De positie van Soen Jat-sen was
zwalJ<er geworden na het verlies van Kanton.
Maring zag de weg duidelijk voor zich: ondersteuning van de Kwomintang;
intrede van de chinese kommunisten; handhaving van de onafhankelijke
politiek en aktiviteit van de CPC en het publiceren van eigen bladen;
versterking van de linkervleugel van de Kwomintang. De CPC moest zich
richten op de arbeidersaanftang en de uitbouw en aktiviteit van de
vakbeweging bevorderen. Van belang was echter de reële steun van de
Sowjet-Unie, materieel en politiek. Deze taktiek zou zowel de chinese
revolutie als de Sowjet-Unie dienen, waarbij hij de chinese kommunistiese
partij natuurlijk niet zag als een instrument van de staatsbelangen van de
Sowjet-Unie. Maring achtte het echter van belang, dat de Kwomintang een

demokratiese organisatie zou worden, waarin politieke doorstroming
mogelijk zou zi4n. Zjj zou zich moeten richten tot het volk, om het deel te
laten nemen aan de politieke en ekonomiese strijd. Meer nog dan door
wapenen zou de strijd tegen krijgsheren en buitenlandse overheersing
gesteund moeten worden door massa-akties van de arbeiders, ook van een deel
van de boeren. De militaire strijd moest niet een zaakzijn van pakteren met
krijgsheren en het gebruikmaken van huurlingenlegers, doch een onderdeel
z)4nvande bewijdingsstrijd van het chinese volk en zdn politieke bewustwording, waarbij dan de {communisten verder strekkende doeleinden hadden
dan alleen de onafhankelijkheid en de demokratisering van het grote aziatiese
land.

Dat waren, in enkele woorden, de voornaamste uitgangspunten van Maring.
De russiese vertegenwoordiger Joffe ging daarin voor het grootste deel met

284

hem mee. De diretfe en indirekte besprekingen van
Maring met soen Jat-sen
waren op deze politiek en taktiek grri"ht. Uit alles bleek,
dat voor
soen Jat-sen de russiese steun het belangrijkste was en dat
hij bereid was
daarvoor koncessies te doen. Aan de chinese kommunisten
hechtte hij niet
veel betekenis, hoewel hij onder hen wer een
aantar waardevolle figurËn zag en
hen van belang achtte voor het organiseren van de
arbeiden. Toch moet
soen Jat-sen ongetwijferd tot de gematigd linksen van de
Kwomintang
gerekend worden.
Eind november nam Maring deer aan een bijeenkomst van de
leiding van de
na i'nalistiese partij, waartoe o.a. Liao Tsjoeng-kai en
Tsjang T$i behãorden,
en Wang Tsjing-wei, die onder de Mandsjoes een
aanslag pt."gA. op de prinsregent en door de revolutie van 191 I uit de gevangenis
werO t.urija. lä
old Man leidde de besprekingen, die voor een groot deel gingen oier
de vraag,
hoe het verloren terrein met de hoofdstad Kanton terug
te winnen. Een
tweede onderwerp was de reorganisatie van de partij.
Maring voerde op
deze vergadering het woord en legde er de nadruk op,
dat rnen zich in
de eerste plaats moest koncentreren op de propaganda
onder de massa
en op de aktie van het volk. De linkse Kwomintangleiders
waren het
met hem eens.183

5. De Oostchinese Spoorweg

Bij de onderhandelingen die door soen Jat-sen via Maring of
op andere wijze
met Joffe werden gevoerd, kwam ook de kwestie van de
oostchinese
Spoorweg ter sprake. Voor Soen Jat-sen had deze zaak geen

aktuele
betekenis. Echter wel voor Tsjang Tsorin omdat deze ,foor*rg
dwars door
Mandsjoerije loopt. Met deze krijgsheer had soen Jat-sen, ,r"u, *..,
weet, al
enige tüd een soort bondgenootschap gesloten tegen
woe peifoe. Het was dan
ook voor Tsjang Tso'lin, dat soen Jat-sen het vraagstuk van
de overdracht van
de spoorweg aan China aan de orde stelde.
_ De Oostchinese Spoorweg was omstreeks de eeuwwisseling aangelegd. Hij
liep I 500 km dwars door chinees gebied naar de russiese h¿venstáã
\Madiwostok. Het was de kortste verbinding tussen Tsjita aan de
Transsiberiese spoorweg en deze stad aan de stille oceaan.
Bij charbin was
aftakking en leidde een andere baan naar port Arthur, toentertijd russies
pachtgebied aan de zuidkust van Mandsjoerije. Toen echter
Japan ais
een

overwinnaar uit de russies-japanse oorlog (1904-1905) te voorschijn
kwam
en Zuid-Mandsjoerije met het zuidelijk deel van de spoorweg bezei
hield, uet
de russiese regering een nieuwe spoorweg aanleggen op russies grondgebied,
welke in een grote bocht om Mandsjoerije heenliep en zo wladiwostãk
bereikte. De russiese rechten op de oostchinese spoorweg (met uitzondering

28s

van een deel van de zuidelijke aftakking, nl. tussen Port Arthur en
Tsjangtsjoen) bleven echter gehandhaafd. Er was eengemengde russies-chinese
direktie en het personeel was russies. Brede stroken grondgebied langs de
spoorbaan waren aan de chinese soevereiniteit onttrokken. In één van de
verklaringen was vermeld, dat de rechten op de Oostchinese Spoorweg zonder
kompensatie aan China zouden worden overgedragen. In latere verklaringen
werd dat nooit meer door de russiese regering herhaald. De eerste
verklaringen waren echter afgegeven in een tijd, dat aziaties Rusland nog voor
het grootste deel door de kontra-revolutionaire of zgn. witte legers van
Koltsjak e.a. en buitenlandse interventietroepen van de VS en Japan werd
beheerst. De spoorweg had Rusland 500 miljoen goudroebels gekost, met alles
erop en eraan. Hij tflas een deel van de erfenis van het tsarisme en kostte de
Sowjet-Unie na de Eerste Wereldoorlog veel geld voor verbetering van
uitrusting, rollend materieel enz. Een paar honderdduizend russiese
kolonisten waren direkt of indirekt bij de spoorweg betrokken. Het personeel
droeg nog de oude tsaristiese uniformen. De oude bedrijfsleiders waren
gehandhaafd, evenals de russies-chinese direktie.
Maring was van mening, dat vanuit revolutionair-propagandistiese motieven,
maa¡ ook met het oog op de belangen van het chinese volk, de toezegging van
de overdracht van de rechten op de spoorweg, en de soevereiniteit over het
grondgebied er omheen, gestand moest worden gedaan. De toezegging had
indertijd de sympathie voor de Sowjet-Unie van een groot deel van de
studerende jeugd, intellektuelen en anderen opgeleverd. De overdracht zou
aan de Sowjet-Unie met politieke rvinst worden terugbetaald door
versterking van de revolutionaire beweging in China. De spoorweg had
natuurlijk strategiese waarde. Daarom zou, volgens Maring, de overdracht een
onderdeel moeten zijn van de onderhandelingen met Soen Jat'sen en plaats
moeten vinden, als de konsolidatie van Chirn onder leiding van de
revolr¡tionair-nationalistiese beweging zol zrjn verkregen. Maring vond met dit

standpunt steun bij Joffe.
In overleg met hem vertrok Maring begin december 1922 via de siberiese
route naar Moskou om aan de Komintern-leiding over zijn werk inzake de
taktiek CPC-Kwomintang en over de bestaande situatie rapport uit te
brengen, maar tevens om zijn standpunt betreffende de overdracht van de
Oostchinese Spoorweg met de Sowjet-leiders te bespreken en zich op de
hooge te stellen van hun opvattingen. De Sowjet'Unie had met overdracht
van rechten aan regeringen van half-koloniale landen bittere ervaringen
opgedaan. Het was voorgekomen, dat afstand van rechten door het
kommunistiese Rusland slechts geleid had tot versterking van de positie van
imperialistiese staten, die bereid waren half-koloniale landen leningen te
verschaffen op voorwaarde, dat de pas verkregen rechten op hen werden over'

gedragen.le
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Maring ging ook naar Moskou, omdat
-naar hij in een brief aan
Van Ravesieyn vermeldde- de tendensen van de russiese politiek in het
Verre Oosten, vooral met het oog op China, niet bepaald gelukkig waren. In
Moskou konstateerde hij in sommige kringen een soort kultus voor generaal
Woe Pei-foe en de illusie, dat de CPC een massapartij zou kunnen worden,
onafhankelijk van de Kwomintang. Het bleek, dat dit laatste idee vooral
gestimuleerd werd door Woitinsky e.a. van het woegere Komintern-buro te
Irkoetsk. Maring moest vechten om te voorkomen, dat de koers van de CPC
zou worden gewijzigd. Zijn rapport en zijn mededelingen inzake de algemene
situatie en de Kwomintang bleken echter voldoende indruk te maken om zijn
lijn in de taktiek t.a.v. CPC en Kwomintang te versterken.
De bijeenkomst van het presidium, waarop Maring rapport uitbracht, vond
plaats op 10 jamrari 1923. Twee dagen later werd een resolutie a;mgenomen,
waarvan wij hier een samenvatting geven: De KMT was de enige serieuze
revolutionair-nationalistiese beweging in China; de jonge CPC moest daarmee
samenwerken voor de nationale revolutie tegen de imperialisten en hun
feodale agenten; de kammunisten moesten in de KMT bliiven; de CPC moest
haar eigen onafhanke$ke organisatie handhaven en haar speciale taak zou zijn,
de werkende massa te organiseren en te scholen, vakbonden op te richten, om op
deze wijze de basis te leggen voor een machtige kommunistiese massapartij; de
CPC moest stelling nemen tegen samenwerking van de KMT met de
kapitalistiese mogendheden en de krijgsheren die vijandig stonden tegenover
het proletariese Rusland; zij zou de KMT eryan moeten overtuigen, dat deze
beweging haar krachten moest verenigen met die van de Sowjet-Unie in de
strijd tegen het europese, amerikaanse en japanse imperialisme; de CPC moest
bij ondersteuning van de KMT haar eigen vlag niet neerhalen, maar haar eigen

politiek onafhankelijk voortzetten.
Het EKKI gaf daarmee steun aan de taktiek van Maring. Ten aanzien van de
toetreding tot de KMT van CPC-leden was de resolutie voorzichtig gesteld.
Tenslotte moest het CPC-kongres nog beslissen. Maar overleg en besprekingen,
waarvan geen dokumenten bestaan, hadden dikwijls meer betekenis dan
resoluties. De Sowjet-Unie wilde zelf, een vinger in de pap hebben en onder
de Sowjet-leiders bestond over de toetreding nog verschil van mening.
Het presidium van het Exekutief Komitee legde nog op dezelfde dag
het volgende vast:

Moskou, 12 januan 1923
KarneraadMaring
Uittreksel uit het Protokol van de Zitting van het Presidium van de Ekki van
l0januari 1923.
Punt 7: Instruktie kameraad Møring
Kameraad Maring wordt benoemd tot derde lid van het Buro van de
Oosterse afdeling van de Komintern in Wladiwostok;
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Het vroegere mandaat van kameraad Maring komt hierbij te vervallen.
Het presidium acht het wenselijk, dat kameraad Maring evenals kameraad
Woitinsky aan de eerstvolgende konferentie van de chinese Kommunistiese
Partij deelneemt.
Over de verdere werkzaamheden van kameraad Maring beslist de Oosterse
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Over de kwestie van de Oostchinese Spoorweg voerde Maring uitgebreide
diskussies met Trotsky, Boecharin en anderen, maar vooral met Stalin. Deze
was, sinds Lenin door zijn ziekte prakties uitgeschakeld was, in zijn kwaliteit
van sekretaris-generaal van de russiese kommunistiese partij, steeds meer op
de voorgrond gekomen. Hij was een keiharde fìguur, die in deze zaak geen
gevoel had voor revolutionaire dynamiek en op het standpunt stond, dat de
Sowjet-Unie haar rechten in Mandsjoerije moest handhaven. Toen reikte zijn
macht echter nog niet zover, dat hij heerste over leven en dood.
Toen Maring naar China terugkeerde, ging Sima Lowowna Zolkowskaja,
met wie hij reeds eerder vriendschap had gesloten met hem mee. Een nieuwe
liefde was ontstaan, die het leven voor hem en ook voor zijn wouw en
kinderen, die hij in jaren niet meer had gezien, niet gemakkelijker maakte.
In Moekden, de hoofdstad van Mandsjoerije, bracht Maring, in opdracht,
een bezoek aan Tsjang Tsolin, om met hem te praten over een reorganisatie
bd de Oostchinese Spoorweg en zijn mening daarover te horen. Het resulta¿t
is ons niet bekend. Wel vermeldde Maring jaren later, dat Tsjang Tso'lin zich
verbeten uitliet over de leider van de cþinese kommunisten, Tsjen Toe'hsioe,
die -naar hij zei- de chinese jeugd tegen de ouderen opzette. Overigens was
Maring toch wel tot de overtuiging gekomen, dat de man minder een willoos
werktuig van de Japanners was, dan men van russiese zijde deed voorkomen,
en dat er toch wel iets van een rìationalist in hem stak, al was het er een van
de minst aantrekkelijke soort.re

6. De verHaring van Soen Jat-sen en Joffe
Ten tijde van Marings afwezigheid hadden in China enige belangrijke
gebeurtenissen plaats gevonden. Op 15 januari werd generaal Tsjen Tsjioeng'
ming uit Kanton verdreven door troepen van de Kwomintang, geholpen door
huurlingenlegers van krijgsheren, de generaals Jang Hsi-min en Lioe Tsjen-hoean.
Soen Jat-sen had toch weer de oude methode gevolgd.
Een ardere belangrijke gebeurtenis was de gemeenschappelijke verklaring
van Soen Jat-sen en Joffe op 26 januari 1923, ter afsluiting van de geheime
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Instruktie Martng vøn de Komintern 1923

onderhandelingen. Joffe had de Russen reeds enigszins daarop voorbereid
door een tweetal artikelen over China in het russiese dagblad Izwestija te
schrijven. Doch alleen zijn eerste artikel diende dat doel, omdat het tweede
zo lang door de redaktie van lzwestiþ werd vastgehouden, dat het pas na de
Soen Jat-sen-Joffe verklaring verscheen. In het eerste artikel wijdde Joffe
speciale aandacht aan de Kwomintang, waarin taar zijnmening nationalisme
en revolutie elkaar vonden. Hij achtte de betrekkingen met Woe Pei-foe en
Tsjang Tso-lin niet van werkelijk belang, omdat 'diktators komen en gaan,
maar de massa's blijven'. Joffe schreef, dat Rusland vóór onderstêuning was
van de revolutionair-nationalistiese beweging. In het tweede artikel meende
hij, dat Woe Pei-foe en het wereldimperialisme de voornaamste hinderpalen
waren voor de eenwording van China, dat Soen Jat-sen de personifikatie van
de chinese revolutie was en dat door de samenwerking van Kivomintang en
kommunisten de massapartij opgebouwd zou kunnen worden, die noodzakelijk was om China te verenigen en het buitenlandse imperialisme te
verdrijven.
In de onderhandelingen met de regering te Peking zat geen voortgang. In de
tweede helft vanjanuari was AdolfJoffe plotseling naar Japan vertrokken.
Naar men zei, in verband met zijn gezondheidstoestand. Op zijn reis daarheen
bracht hij een bezoek aan Soen Jat-sen in Sjanghai, waarvan het resultaat
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werd vastgelegd in een gemeenschappelijke verklaring ondertekend door
Soen Jat-sen en Joffe.
In het kort samengevat waren daaryan de voorr¡aamste punten: 1. De voor'
waarden voor de invoering van het kommunisme of het sowjetsysteem v/aren
in China nog niet aanwezig. Het belangrijkste waagstuk op dat moment was
de nationale eenheid en de onafhankelijkheid van China. 2. Joffe bevestigde,
op verzoek van Soen Jat-sen, nogmaals de russiese verklaring van
27 september l92O lrl,rzake de opheffing van de tsaristiese, ongelijke
verdragen, waaronder ook die betreffende de Oostchinese Spoorweg.3. De

kwestie varLdeze spoonveg zou door een russies-chinese konferentie worden
opgelost. Voorlopig moest een modus vivendi voor het beheer getroffen
worden. De reorganisatie en de tijdelijke regeling zouden de werkelijke
rechten en bijzondere belangen van beide partijen niet mogen aantasten.
Soen Jat-sen was van mening dat deze kwestie ook met Tsjang TsoJin
besproken moest worden. 4. Joffe verklaarde nadrukkelijk, dat het niet de
bedoeling van de russiese regering was in Buiten-Mongolië een imperialistiese
politiek te voeren of de onafhankelijkheidsbeweging te ondersteunen'
Dr. Soen Jat-sen zagdaaromook geen dringende noodzaak voor China, dat de
russiese troepen direkt uit dit gebied werden teruggetrokken. Het zou voor de
chinese regering in die periode ook niet mogelijk zijn geweest op te treden,
als russiese kontra-revolutionairen van het wegtrekken van de sowjet'troepen
misbruik zouden maken.187
De verklaring van Joffe en Soen Jat-sen betekende een ommezwaai in de
russiese politiek ten aanzien van China en een toenemende samenwerking met
Soen Jat-sen en de Kwomintang, ofschoon het kontakt met de regering in
Peking niet verbroken werd. De tweede man van de russiese delegatie in
Peking, D. Dawtian, nam daar de post van Joffe tijdelijk waar en zegde loe,
dat de onderhandelingen zouden worden voortgezet, als de
gezondheidstoestand van Joffe het toeliet. Inderdaad was het met de
gezondheid van Joffe slecht gesteld en had hij enige weken in Peking op het
ziekbed gelegen. Maar er werd op diplomatieke wijze gebruik van gemaakt,
want in Japan gingen de onderhandelingen met Soen Jat-sen verder. Voor dat
doel was Liao Tsjoeng-kai met Joffe meegegaan.
Het is duidelijk dat het bezoek van Maring aan Tsjang Tso-lin te maken had
met de voorwaarde van Soen Jat-sen, dat de kwestie van de Oostchinese
Spoorweg ook met Tsjang Tso-lin besproken zou worden. De opdracht moest
in dit geval lekomen zijnvande Narkomindel, die onmogelijk een eigen man
naar Tsjang Tso-lin kon sturen.

De spoorwegstaking en het bloedbad van de generaals

nadat Maring begin februari 1923 i¡peking arriveerde, werd in het
van de russiese ambassade een vergadering gehouden van het distriktsvan de CPC. flet was bdeengeroepen door Li Ta-tsjao,
op verzoek van Maring, om de intredetaktiek en de politiek van
van de Kwomintang te bespreken. Een meerderheid sprak zich
tegen de intrede in de nationalistiese partij. Misschien was daarbij ook van
&rvloed het punt in de verklaring van Soen Jat-sen en Joffe, waarin werd
tdtgesproken dat de voorwaarden voor het kommunisme en het sowjet$ysteem in China nog niet aanwezig waren. Maring hield hier een lange felle
en samen met Li Ta-tsjao slaagde hij erin ook in peking de tegenstand zo
niet geheel dan toch in belangrijke mate te overwinnen. Nadrukkelijk werd
betoogd, dat de CPC haar eigen identiteit moest handhaven en samenwerking
binnen de Kwomintang pas goed tot ontplooüng kon komen na reorganisatie
ìlan deze beweging, waardoor de mogelijkheid geschapen werd voor
doorstroming van kommunistiese ideeën en politiek.
Toen deze bijeenkomst werd gehouden, heersten er grote spanningen rond
de 2000 km lange spoorlijn Hankou-Peking. Waarschijnlijk vormden deze
ryanningen tevens een punt op de agenda. Op 3l januari kwamen te
Tsjentsjao del 6 lokale spoorwegvakbonden in een konferentie bijeen om een
aþemene vakb ond van 12.000 leden van de lijn Hankou-peking op te richten.
meer dan 100 afgevaardigden en enige studentenorganisatoren was de
bond al opgericht en het bestuur gekozen, toen de konferentie door militairen
v¿n woe Peifoe werd ontbonden. Een delegatie, die naarhet hoofdkwartier
vanWoe Pei-foe in Loyang werd gezonden, kreeg de mededeling dat hij tegen
oprichting van een algemene bond was, omd¿t de arbeiders in verbinding
$tonden met de radikale professoren en studenten in Peking. Er was juist een
studentenaktie tegen de regering in Peking aan de gang, ter ondersteuning
van de liberale

-

en

bij

de studenten zeer geziene

-

rektor-magnifikus

Joean-pai, die was afgetreden uit protest tegen de samenstelling van de
centrale regering.
De konferentie van spoorwegarbeiders ging op 1 februari uiteen, maar niet
dan nadat een aantal eisen was geformuleerd, waarvan de belangrijkste was:
,vrijheid van vereniging en vergadering. De spoorwegarbeiders zouden
op
4 februari in staking gaan, als hun eisen niet ingewilligd werden. De spoorlijn
over dit uitgebreide gebied stond onder kontrole van generaal woe pei-foe en
zijn reaktionaire bondgenoot, maarschalk Tsao Koen. Twee jaren tevoren had
Li Ta-tsjao bewerkstelligd, dathij met zijn studenten-aanhangers een

kon oprichten en tot organisatie van de spoorwegarbeiders kon overgaan. De organisaties die ontstonden, werden voor het
deel geleid door aktieve kommunisten en sympathisanten.
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waarschijnlijk speelde bij de beslissing van woe Pei-foe tegen de oprichting
van een algemene bond ook de verklaring van Joffe en soen Jat-sen een
belangrijkã rol In ieder geval achtte hij de studentenakties en een machtþ
zijn
spoorwegvakUond eenbedreiging voor het gezagin het gebied, dat door
militaire kombinatie werd beheerst.

Destakingbegonop4februari,inhetnoordenvanuitPekingeninhet
zuiden vanuit llankou. He-t spoorwegverkeer werd lamgelegd' De stakers
kregen ondersteuning door sympathiestakingen op andere lijnen, en vooral
vanle federatie van vakbonden in Hankou, een federatie van24 bonden met
¿m.000 leden. Op 7 februari traden de militairen echter met grof geweld op.

vijf
In Tsjang Hsin Tjen in het noorden schoten de troepen van Tsao Koen
zuiden'
het
in
Hankou'
gewond'
In
zwaar
vijftien
er
werden
en
dood
urb"i¿"rs
omsingelden de soldaten van de toetsjoen van Hankou, een vazal van
een salvo op
lVoe Pãi-foe, het verenigingsgebouw van de vakbond en richtten
vele
en
vielen
een ¡nassa van bijna 800 stakers, waardoor er 32 doden
van hen
gearresteerd.
Een
gewonden. Vijftig alctieve vakbondsleden werden
Hankou'
in
ivas ¿e voorzitter van de organisatie van spoorwegpersoneel

Lin Tsjan-tsjen, van wie geëist werd, dat hij het parool zou geven tot
beeindgingian de staking. Driemaal werd de eis herhaald en driemaal
de opdracht
weigerd-e hi¡ met de woorãen: 'Alleen als mijn bond mij daartoe
Het
onthoofd.
medegevanþenen
van
ogen
geeit.' Toen werd hij voor de
dn

äet bloed overgoten hoofd werd, op een bamboestok gestoken' aan de
juridies adviseur,
stakers getoond. ook de advokaat sze Jang, een kommunist,
werd op
en tle eilenlijke leider van de federatie van vakbonden in Hankou'
gedood.
bevel van Woe Pei-foe
gearresteerd en
Op l0 februari werd de staking opgeheven' Velen waren

nogmeergedood.Destakingsleidinginhetnoordenwerdgevangengenomen'
hei stakingskomitee in het zuiden wist echter aan de vervolgers te ontkomen.
bevel tot
Er waren vele kommunisten gearresteerd, tegen anderen was een
en
opsporing uitgevaardigd. In Peking ook tegen Tsjen Toe-hsioe' Li Ta-tsjao
twee
eerste
dat
de
Ivtut*g. De premier van de regering te Peking deelde mede'
onmiaaeqt zouden worden doodgeschoten' Voor Maring dreigde
in de
ongetwi¡fetd hetzelfde lot. De CPC in het noorden ging volledig
gekregen'
klap
een
flinke
illeialiteit. De vakbeweging in Noord-China had

in het noorden
voãral de spoorbond, dé ruggegraat van de arbeidersbeweging
zond
gebied'
Maring
dit
in
beweging
en bolwerkvan de kommunistiese
bloedbad'
het
over
brengen
uit
te
rapport
Tsjang Kwo-tao naar Moskou om
schreef hij een
¿ut ¿ão. Woe pei-foe en zijn wienden \¡vas aangericht. Zelf
een beschrijving
hij
Int"*otionnle,waarin
artikel voor de Kommunisli""h"
vertrouwen dat
het
op
uitoefende
en
kritiek
gebeurtenissen
gafuan de tragiese
ãan de 'liberaie'generaal lVoe Pei-foe geschonken was'188
op l2 februaÃ informeerde de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië

'ro1

bij gezant W.J Oudendijk in Peking naar de verblijfplaats van Sneevliet.
Een
maand later moest deze hem berichten, dat hij Sneevliet niet had
kunnen

Ook niet onder zijn gebruikelijke schuilnamen. Blijkbaar waren de

relaties van de gezant evenmin in staat te doen, waarin de politie van peking
geslaagd was.rse Maring vertrok met de CPC-leiders Tsjen
Toe-hsioe en

Ta-tsjao omstreeks 27 februan naar Sjanghai.

8. Teleurstelling

Maring was diep onder de indruk van de afloop van de staking van de spoorûlannen' die geëindigd was in de afslachting van zovelen van de beste
kameraden. ondanks het feit dat zqn standpunt inzake de verhouding

cpc-

Kwomintang de steun had gekregen van de Komintern, was hij teteurgesteld
door de halfslachtige houding in sommige russiese kringen ten aanzieã van de
'liberale'krijgsheer woe Pei-foe. op tragiese wijze hadden de gebeurtenissen
bd de spoorwegstaking aangetoond wat de ,übãrale, opvattingen van deze
militair waard waren. Ook de afwijzing van zijn standpunt inzake de
overdracht van rechten op de oostchinese spoorweg
-het akkoord met
soen Jat'sen had betrekking op reorganisatiè, niet op overdrachtwas hem
tegengevallen. Maring verkeerde in een zeer bedrukte stemming, waarin
deze
temperamentvolle man soms kon verkeren, als de zaken ondanks zijn grote
inzet anders liepen dan hij v/enste. Misschien waren zijn persoonlijke
omstandigheden ook van invloed, toen hij Van Ravesteyn op 26 februan
schreef, dat hij zich te oud voelde om het zwerven nog te kunnen
appreciëren. 'Men had', schreef hij 'in Mekka een bureau voorbereid in
Wadiwostok, waarin ik met Katayama en een jonge Rus, Woitinsþ, zou
zitten. Doch deze uitvinding bevalt me maar half en het lijkt me niets om daar
in Wladiwostok te gaan zitten en dan beweging te importeren in Korea, Japan
en china. Korea heeft nog zin,Japan een klein beetje en china helemaal
niet.
Het is een repetitie van het Irkoetskbureau en het succes kan niet zeer groot
zijn' In ieder geval zit ik nog hier.'lÐ Zonder dat hij zich kon uiten over de
besprekingen in Moskou, zaghij ongetwijfeld reeds toen dat de verdere aktiviteit
van de Komintern in china prakties geheel in russiese handen overging, d.w.z.
verbonden met de direkte belangen van de russiese Sowjetstaat.

l.angkemper naar Indië; Betsy verder verblijf geweigerd
In deze brieven aan van Ravesteyn sprak Maring ook zijn zorguit over de pKI
in Nederlandsch-Indië. Maring drong er u¡ van Ravesteyn
op aan naar Java te gaan. Hij was Kamerlid en kon vrijer reizen. Mischien kon
en de vakbewegrng
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10. Weer in Sjanghai

hij een poging doen om de Sarekat Islam dichter naar de PKI toe te halen.
evenals verscheidene andere
Maring was door gebrek aan inlichtingen
indonesiese en europese PKI-ers in Europa
van mening dat Semaoen tot een
ultralinkse richting was vervallen. Deze mening kon ontstaan door een perskampanje bij de terugkeer van Semaoen uit de Sowjet-Unie, toen deze had
gezegd, dat naar de mening van Iænin de revolutie zich niet overal precies zoals
in Rusland behoefde te ontwikkelen. Het zou kunnen zijn dat de politiek in
andere landen anders gevoerd moest worden dan die van de Bolsjewiki. De
omstandigheden van het land waren bepalend. Dat was ook de mening van
Semaoen. Doch de pers maakte ervan, dat Semaoen de autoriteit van de
Komintern verwierp. Doch Semaoen was niet ultralinks. Hij had zelfs
verscheidene pogingen gedaan om weer tot samenwerking met de Sarekat
Islam te komen. Onder zijn leiding werd de eenheid in de indonesiese vakbeweging weer hersteld. Een brief, die Maring van Langkemper over Indië
ontving, was ook al somber. Deze had hem in december verstuurd en werd in

-

In Sjanghai had het broedbad gedurende
de staking van de Ha¡kou-pekingrijn
indruk gemaakt. Ook d¿a¡ ,u, h"t
optredervan de autoriteiten strenger
geworden' Maring had het evenals
de anderen ãtekt drukJ;;;nî;,n.,
van kontakten en besprekingen.
Hij schreefartikeren voorDe ryibune ondet

het pseudoniem Joh. van Son. f.n
bloedige onderdrukking had hij ar

r.port"grãv* d. spoorwegstaking

en de

vanuit pãLirg verzonden. Hij schreefook
nog andere artikelen' De meeste
artikelen stuurde hij in tweevoud, een
kopie
naar Bertus Bouwman en een andere
naarvanRavesteyn, uoo, frri gr;.f ¿,
brief zijn doel niet zou bereiken.

Vanuit Sjanghai zond hij een lange brief
naar Boecharin, waarin hij o.a.
meedeelde, dat Sima, een arbeidstei
van wie hij veel hield, met hem was
meegegaan naar china en nu een kind
van hem-verwachtte. Dat was misschien
ook de reden, waarom hij Van Ravesteyn
,"frr."f, dat hij verlangde naar een
eigen thuis' En inderdaad' het zwerven
duurde reeds te lang, het reven was te
ongeregeld, en hij was een man, die hechtte
aan enige liefde en verzorging.
In Sjanghai was de vakbçweging aanzienlijk
uitgebreid. Maar de autoriteiten
moesten niets van stakingen hebben.
voorai de

China pas in april ontvangen.
Langkemper was naar Indië gegaan en had het kongres van de VSTP
bijgewoond. In een stampvolle zaal, waarin ook de jeugd in rode pakjes
aanwezig was, stonden mannen van de veldpolitie in de gangpaden tussen de
stoelen, 6 meter van elkaar, met de wapens in de aanslag. Langkemper had,
om niet te provoceren, het laatst gesproken. Maar de volgende dag was hij
door de politie uit zijn hotel gehaald en het land urtgezet. Hij had willen
proberen in de vakbeweging te werken, maar kreeg geen kans.
Bij de neergang van de ekonomiese konjunktuur werden de lonen verlaagd;
de stemming was verbitterd. Semaoen had maandenlang zijn mensen van een
hopeloze staking kunnen weerhouden, tot hijzelfgearresteerd werd. De
staking brak uit. Het werd een grote nederlaag. In massa's werden de spoormensen ontslagen en aan de honger prijsgegeven. Semaoen werd verbannen
naar Timor, maar kon zijn internering omgezet krijgen in externering en ging
naar Nederland. Dit alles zou een paar maanden nadat Maring de brief van
Langkemper ontving gebeuren.
Langkemper had ook Betsy Snrievliet en de jongens opgezocht. Zij stond
steeds onder kontrole van de politie. Henk en Betsy h¿dden al in eenjaar geen
bericht meer van elkaar gehad. Toen zij in 1923 verlenging van haar
toelatingskaart vroeg, werd deze haar geweigerd. Zelfs een verzoek van het
hoofd van de school, waar men bijzonder op haar gesteld was, haalde niets
uit. Ondanks allç moeite zou zij het land moeten verlaten, juist nu Pim en
Pam naar de HBS zouden gaan. In Indië had zij een bestaan, in Nederland zou
het voor haar door het politieke verleden moeilijk zijn om werk te vinden.lel

buitenlandse onor.rrr-ing.n

internationale politie in de internationale
nederzettirg
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.?r
A¡beidssekretariaat,

d,at daar gevestigd

h.J;;-

*ur, grriorrn en verboden. Tsjen
Toe-hsioe werd gezocht wegens opruüng
totìtaking en voor artikelen in het
Arb eiderswe e kblad, waarin tot aktie
.nitut mf *.rd opgewekt. Hij was
echter al uit de stad verdwenen.
In juni muÀi, zaak voor bij de Mixed
court en'ij werd veroordeeld tot d"rie *"u,'årn
g.uangenis, met het verbod
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om ooit weer een voet in de internationale
nederzetting te zetten. rn rg22
was hij al eens veroordeeld door dezelfde
...hibunt.
Het centraar Komitee van de cpc had intussen,
overeenkomstig de opdracht
van de Komint ern, z4n zeter na,u
Kanton verplaatst. Maring was er met enige
anderen' onder wie Tsjen,Toe-hsioe en
Li r"-iE;o heengetÃkken. Li ra+s3ao
werd gekweld door de gedachte, dat hij
ervoor gezorgd had, dat het spoorwegzich kon organiseren. Dit was hun nrioegestaan
¡1lsonegl
via een reratie die
bij hem het ve¡trouwen had gewekt, dat
woe Pei-foe toch niet het monster was,
dat hij bij de massamoord bleek te zijn.
Een zeiiverwi¡t van Li ra-tsjao, dat
ongerechtvaardigd was. want iedere mogelijkheid
tot organisatie moest benut
worden en de scholingvan de propagandìstenschoor
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Terug in het Kanton van Soen Jat_sen

:
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Kanton werd nog steeds bedreigd door het
leger van Tsjen Tsjioeng_ming, die
nu door buitenlandse machten gefinancierd
wlera. suen ouiten de írr¿iãË.n
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fronten. In het overleg tussen Joffe en Liao Tsjoeng'kai had men in het
algemeen de reorganisatie van de KMT, de toetreding van de chinese
kommunisten en de samenwerking met de sowjet-unie vastgelegd, maar was
ook de oprichting van een militaire akademie, het zenden van militaire
gesteld' Nu
adviseurs en de levering van oorlogsmateriaal in het vooruitzicht
de

wasSoenJat-sennogaltijdopeigenmiddelenendehulpvaneenpaarkrijgs.
jaren later schreef
heren aangewezen. Hij was dikwijls aan dd fronten. Enige
de leiding op
stad
Kanton
de
in
Henk Sneãvliet: 'Opnieuw kon Soen Yat Sen

zich nemen. Doch van alle kanten werd zijn positie door vijandelijke troepen
uit dan
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kommunistiese propaganda als onderwijzer ontslagen was. Op de
Meivergadering in Kanton sprak óók Maring.re3
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Kontakten met Nederlandsch-Indië had Maring prakties niet. soebakat had
hem op de hoogte gesteld van de toestand van de revolutionaire beweging
daar. Hij uitte zijn bezorgdheid over de mindere geschooldheid van hei kader,
nu de beste krachten onderhetregiem-Fockdegevangenis ingingen of
verbannen werden.
De kantonese periode, waarover Maring het vorige jaar nog aan Betsy
schreef
een brief die zij overigens niet ontving
was iets geheel anders
geworden dan hij toen had gehoopt. Maring wilde langer in
Kanton blijven,
vooral met het oog op sima. Zij deed van tijd tot tijd koeriersdiensten- Nu
zij
echter een baby verwachtte, was een periode van rust noodzakelij k.zijntaak
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zou waarschijnlijk aflopen met het kongres van de CpC in juni. Zijn
verbondenheid aan het buro te wladiwostok bevredigde hem niet, ofschoon
hij er wel rapporten aan uitbracht. Hij deed pogingen om althans voor een jaar
de zekerheid te krijgen dat zijnfunktie in Kanton gehandhaafd bleef, en
vãerde
daar een uitgebreide korrespondentie over. Aan Isaacs vertelde Maring, dat
hem
eerst een funktie als russies konsul en daarna als korrespondent van
russiese persburo Ros/ø was aangeboden. Hij had deze geweigerd.

het
Het zou hem
uitgeschakeld hebben voor het politieke werk voor de revolutionaire
beweging in het Verre Oosten. (Wij veronderstellen wel dat hij vóór de
weigering eisen gesteld had wat Rosta betreft Sima vertrok op 1 juni per
)
boot naar de sowjet-unie om in het huis van haar moeder in de oekrarne
de laatste maanden voor de bevalling door te brengen. Maring had zijn
russiese relaties in Sjanghai evenals die in charbin verzocht haar verder te
helpen.
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12. Belangrijke besluiten op het derde kongres van de
CpC

Maring was ook betrokken bij de voorbereiding van het derde partijkongres,
datvan l0 tot 20 juni in Kanton werd gehoudãn. Er waren ueùngrijte
ioorstellen op sociaal gebied, over demokratie en politieke rechten.
Instrukties,
opgesteld op 24 mei door de Exekutieve te Moskou, legden vooral
nadruk op
de boeren. De cPC moest de eenheid tussen arbeiden en boeren
tot stand
brengen' Maar van de strijd tegen de resten van het feodalisme en tegen
de
buitenlandse imperialisten zouden de arbeiders de reiding moeten nJmen.
De
cPC had tot taak de Kwomintang te brengen tot aanvaarding van de agrariese
revolutie en om de boykotaktie tegen Japan uit te breiden tot een antiimperialistiese beweging van de chinese demokratie. In de door de KMT-legers
veroverde gebieden moest het land in beslag genomen worden ten gunste van
de arme boeren.
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Hoewel men in het algemeen meer aandacht schonk aan de boeren dan
vorige jaren, bleef de arbeidersbeweging toch de voornaamste basis van de
partij. Het belangrijkste punt van het kongres bleef de beslissing van het
Centraal Komitee op het lVestmeer in augustus1922, toen besloten was
individueel toe te treden tot de Kwomintang met behoud van de eigen
organisatie en pers, van een onaftrankelijke politiek en aktiviteit in de
arbeidersorganisaties. De resolutie van de Exekutieve van de Komintern van
t2 jamnri 1923 breidde dit besluit eigenlijk uit. Zij verlangde dat de
kommunisten binnen de Kwomintang zouden blijven, en ondersteunde het
standpunt van Maring. De voornaamste bezwaren van de oppositie onder
leiding van Tsjang Kwo-tao betroffen op dit kongres weer het karakter van de
KMT en het pakteren van Soen met de krijgsheren. Zij wenste ook nu niet dat
alle CPC-lèden zouden toetreden als de kommunisten in hun propaganda voor
ledenwinst voor de KMT moesten zorgen en daardoor, zo meende zij,
Kwomintang- arbeiders- en boerenorganisaties zouden opbouwen. Het besluit
van het Centraal Komitee en het rapport van Tsjen Toe-hsioe werden door een
meerderheid van de CPC bekrachtigd, maar een meerderheid van het
Socialistiese Jeugdkorps was ertegen. Het legde zich echter neer bij het
kongresbesluit. In augustus benadrukte een bestuursvergadering van de CPC
nog eens, dat de eigen organisatie behouden zou blijven en de kommunisten
het terrein van de arbeidersbeweging, de opbouw en uitbreiding van de vakbeweging zoudenbeschouwen als hun eigen aktiegebied.
Op het kongres sprak Maring ten gunste van de intrede in de KMT en hield
een rede over de Eerste, Tweede en Derde Internationale. De leiding van het
kongres was in handen van Tsjen Toe-hsioe, die werd gekozen tot voorzitter
van het Politiek Buro en tot sekretaris-generaal. 'Wij moeten', zei hij, 'de
Partij (KMT, MP ) de weg op drijven van de revolutionaire propaganda en
da¿rvoor een linkervleugel scheppen in de Partij, bestaande uit arbeiders en
boeren. Een massapartij van arbeiders is een utopie. De boeren (hij had een
interessante rede gehouden over de boerenbeweging) kunnen slechts voor de
nationalistiese beweging g€wonnen worden.' Dat was een reaktie op het standpunt van de oppositie.
Het kongres sprak zich uit in een manifest in de geest van de EKKIinstrukties van24 mei. Het riclrtte zich niet a.lleen tot arbeiders, boeren,
studenten, maar ook tot gematigde kooplieden. De KMT moest de spil
vormen van de nationale revolutie enafzren van de hulp van buitenlandse
(imperialistiese) machten en krijgsheren. Z4 zou zich niet uitsluitend moeten
koncentreren op militaire aktiviteit, maar zich moeten richten op propaganda
onder de massa. Het kongres hoopte, dat alle revolutionairenzich bij de KMT
zouden aansluiten. Maar terwijl de CPC zich richtte op de nationale revolutie,
zol z4 ruet vergeten, dat zij de belangen vertegenwoordigde van de arbeiders
en boeren. Het was haar taak de onderdrukte chinese natie door de nationale
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revolutie te bevrijden, maar tevens om verder te strijden voor de wereldrevolutie, die'de onderdrukte klassen van de gehele wereld bevrijden zal,.
Bij de besluiten en de besluitvorming van het kongres had Maring een
belangrijke rol vervuld. Het belangrdkste element van zijn standpunt * via de
KMT naar de massa van het volk, met behoud van eigen organisatie, politiek,
propaganda enz. * was door het kongres aanvaard. In een briefvan 20juni
1923, gericht aan Zinowjew, Boecharin en Radek, waarin hij verwees naar de
beslissing van het Exekutief Komitee van I 2 januari I 923, schreef Maring:
'Mit dieser Entscheidung kam ich zurück in china. und jetzt sollte die dritte
Konferenz der Partei diese letzte Resolution besprechen und ihre Arbeit
konform dieser Resolution einrichte n' .r* z4n standpunt steunde echter sterk
op de eerlijkheid van soen .Iat-sen en een aantal andere KMT-leiders, de
reorganisatie van de KMT en politieke en materiële hulp van de Sowjet-unie
ten gdnste van de revolutionaire socialistiese beweging in China.
Na het kongres traden alle kommunisten toe tot de Kwomintang. In januari
1924 kwam het reorganisatiekongres van de KMT bijeen. venchillende
kommunisten kwamen op belangrijke leidende posten. Hun invloed in de
arbeiders- en boerenorganisaties nam snel toe. In andere delen van het grote
land vond deze ontwikkeling weerklank. op r mei rg24liepen in s;anghai
ongeveer i00.000 personen mee in de Meidemonstratie. In Kanton tweemaal
zoveel. De revolutionaire opgang was begonnen en de kommunistiese
beweging zou enorm versterkf worden en een k¡achtige positie innemen. In
jult 1923 had Maring dit deel van ziln taak volbracht. De toegang tot de
arbeiders van Kwangtoeng stond wijd open voor de kommunisten. voor wat
na hem kwam was Maring niet meer verantwoordelijk. Die politiek werd in
Moskou bepaald.
Maring vertrok naar sjanghai om zijn zaken verder af te handelen" Aan het
einde van de maand had soen Jat-sen aan Tsjiang Kaisjek opdracht gegeven
aan het hoofd van een delegatie naar de Sowjet-Unie te gaan om de
organisatie en militaire zaken te bestuderen en besprekingen te voeren in verband met steunverlening en samenwerking. Begin augustus kwam deze in
sjanghai aan om met Maring overleg te plegen over de samenstelling en het
programma van de delegatie. Op 16 augustus vertrok de delegatie naar
Rusland. Behalve Tsjiang waren er de drie andere leden: WangTeng-joen,
Sjen Toeng-ji en de vertrouwensman van Maring, Tsjang Tai-lei.les
Maring rum afscheid van zijn bekenden. Hij vertrok eveneens naar Moskou.

In charbin ontmoette hij Borodin, de russiese politieke adviseur, met een staf
van 40 militaire en andere adviseurs, op weg naar Kanton.
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Kort vóór Henk sneevliet voor enige tijd naar Nederland zou vertrekken,
schreef Tsjiang Kai-sjek hem, dat sima naar Moskou wilde komen. Hij had het
via anderen van de zuster van sima vernomen. Moeilijkheden van praktiese
aard, waarschijnlijk vervoer en woonruimte, vormden echter een

Dertiende hoofdstuk

belemmering. sneevliet ging naar Nederland, omdat hij daar behalve politieke
zaken vooral persoonlijke zakente regelen hâd. Hij zou in Nederland Betsy en
zijn jongens zien, die op 8 augustus met de Rembrandt waren aangekomen, en
de scheidingskwestie b espreken.

2. Sneevliet en de oppositie in de CPH

l.

In Moskou; geboorte van het dochtertje Sima

Maring was omstreeks dezelfde tijd als de chinese delegatie onder leiding van
Tsjiang Kai-sjek in de russiese hoofdstad aangekomen. Hij h"d het druk met
rapporteren over en bespreken van zijn werk en de ontwikkeling in China,
met njnkontakt met de verschillende leden van de chinese delegatie en met
gesprekken met vertegenwoordigers van verschllende buitenlandse partijen.
toen reeds volkomen uitLenin was door zijn ziekte aderverkalking
geschakeld. De interne strijd om de opvolging van Lenin was in volle gang.
Het driemanschap de troika: Stalin, Zinowjew en Kamenew richtte zich
steeds openlijker tegen de man, die altijd naast Lenin als politiek leider van de
Oktoberrevolutie en de Sowjet-Unie genoemd was: Leo Trotsþ. Hij was lid

-

-

-

-

van het Politiek Buro en volkskommissaris van defensie. Sneevliet kende door
zijn werk en door zijn kontakten in de hoogste sowjetkringenbeter dan vele
buitenlanders de verhoudingen in de Sowjet-Republiek, al warerrze ook voor

hem maar in beperkte mate doorzichtig.
Sima was bij haar familie in Krementsjoeg. Henk Sneevliet zocht haar daar
reeds spoedig tn zljn aankomst in Moskou op. Op l8 september 1923 wetd
daar hun dochtertje geboren. Zij?,seeg de naam van haar moeder, Sima.
Sneevliet had reeds besloten van Betsy te scheiden en met Sima te trouwen.
Betsy en hij waren in de loop der jaren van elkaar vervreemd. Sima was hem
nu nader dan Betsy. Van zijn gevoelens weten we weinig en we zullen er ons
dan ook niet in verdiepen. Tragies was de ontwikkeling zeker voor Betsy en
de jongens. Toch willen wij wijzen op enige verschillen tussen Betsy en Sima.
Betsy was een zeer intelligente vrouw, die over een goede talenkennis en vele
andere bekwaamheden beschikte. Ze was zelfstandig, enigszins stug en zwaalmoedig van aard en zeer scherp in haar oordeel en uitspraken. (Ze was zo
scherp als een mes, zeiþngkemper). Sima was jonger en had een verleden,
dat met de illegaliteit vóór de revolutie en met de gewapende strijd in de
burgeroorlog verbonden was. zlj beschikfe over minder kennis en was minder
intelligent dan Betsy. Ze was spontaan, onstuimig en holde ondoordaclrt
voort. Sneevliet noemde haar het wilde steppenpaard'
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over de toestand in de cPH en het NAS was sneevliet door korrespondentie
en andere informatie vrij goed op de hoogte. Na zijn vertrek uit Nederland

in 1920 hadden zichin de cPH en het NAS grote veranderingen voorgedaan.
Op het CPH-kongres in l92O had Van Ravesteyn een resolutie ingediend,
waarin van de partijleden o.a. verlangd werd, dat zij zich zowel in het NW
in het NAS zouden richten op de eenheid van beide vakcentrales. Hij had
het voorstel voorbereid met een reeks artikele n in Ðe Tribune, waarin dit
standpunt verder werd uitgewerkt, die echter anti-NAS gesteld waren.
sneevliet was tegen deze aktiviteit van van Ravesteyn. De resolutie werd in
1920 verworpen, maar op het kongres in 1921 werd een vakbewegingsresolutie in dezelfde geest met een meerderheid van stemmen aangenomen.
Tijdens dit kongres deed wrjnkoop in de vakbewegingskommissie het voorstel
zichuit te spreken voor het overbrengen van de drie kleinste NAS-federaties
naar het N\¡V. Dit standpunt stond diametraal tegenover de houding, die het
CPH-bestuur nog in de eerste helft van l92O innam, toen men tegen samenwerking met het NW was.
De wending in de vakbewegingspolitiek veroorzaakte in de CpH oppositie
als

van de in het NAS georganiseerde kommunisten. Er ontstond in de partij nog
een andere oppositie, waarvan de postambtenaar J. de Kadt de voornaamste
leider was. Deze richtte zich tegen de revolutionaire fraseologie en sektariese
politiek van de partijtop, het zetelvaste driemanschap van Deventer, tegen de
onderdrukking van de partijdemokratie, de kumulatie van funkties en stelde
de teruggang in ledental en invloed van de partij aan de orde (n I92O:2431

leden; in 1921:200O; in 1923: i700).
Voor een deel was de kritiek van beide opposities gemeenschappelijk. In
januari 1923 verenigdenzlj zic}r in het Comité voor de Derde Internationale,
onder voorzitterschap van E. Bouwman. Een groot aantal leden werd door de
partijleiding geroyeerd, onder wie de bestuurders Bouwman en De Kadt. De
Kominternleiding üet zowel vertegenwoordigers van het partijbestuur (L. de
Visser en de CPH-vertegenwoordiger in Moskou, Jansen-Proost) als van de

301

oppositie komen. Na bespreking van het konflikt besloot de Exekutieve, dat
de oppositie haar Comité voor de Derde Internationale moest ontbinden en
het partijbestuur het grote aantal royementen en schorsingen opheffen. De
partijdemokratie moest gewaarborgd worden door het scheppen van
instellingen voor het oplossen van partijkonflikten. Bovendien verlangde men
dat de oppositie één keer per week voldoende diskussieruimte in De Tribune
zou krijgen. Dit besluit werd door het partijbestuur en de oppositie aanvaard,
maar het werd door Wijnkoop c.s. niet uitgevoerd, De problemen bleven. Het
konflikt ging door en opnieuw werden vele partijgenoten geroyeerd.
In hetzelfde jaar hadden de NAS-leden bij referendum besloten toe te
treden tot de RM (SVovó6r,46%tegen). Het NAS-bestuur achtte het echter
raadzaam met deze stemverhouding geen aansluiting te forceren. Desondanks
verliet een syndikalistiese minderheid het NAS, richtte het Nederlandsch
Syndicalistisch Vakverbond op en sloot zich aan bij de eind 1922 opgenchte
syndikalistiese Internationale Arbeiders Associatie (IAA).1e6
Dít was in grote trekken de ontwikkeling van de CPH en het NAS toen
Sneevliet halverwege november naar Nederland vertrok.
Op 3 december sprak Henk Sneevliet met Semaoen en Bergsma op een
openbare vergadering in De Harmonie te Amsterdam. Semaoen was op
20 september als balling iri Nederland aangekomen. Hij had ballingschap in
het buitenland verkozen boven Kefamenanoe op Timor, waar hij na de indiese
spoorwegstaking geïntemeerd was. Drie dagen nazijn aankomst in Nederland
werd hij welkom geheten door een massa-vergadering in het amsterdamse
Concertgebouw. Sneevliet had Semaoen enige jaren niet meer gezien. Hd kon
nu eerst vernemen, wat er in Indië was gebeurd met de beweging tot het
vertrek van Semaoen.
Vóór Sneevliet in De Harmonie het woord voerde, had hij op een openbare
vergadering van het PAS-Amsterdam gesproken. Hier had hij scherpe kritiek
uitgeoefend op de vakbewegingspolitiek van de CPH en zich daarmee openlijk
aan de zijde van de oppositie geschaard. Kontakt had hij er al eerder mee.
Toch scheen er vóór zijn komst nog twijfel over zijn positie te bestaan bij
verschillende vooraanstaande mensen van de oppositie. Zo schreefJ. Engels
op 16 oktober aan dr. D. de Lange: 'Wat de komst van Sneevliet betreft, ik
verwacht daar ook niet zoo heel veel van, de beteekenis is m.i. meer een
teeken van wantrouwen uit Moskou aan de huidige leiding gegeven, waardoor
aandeze het aureool van vertrouwenspersonen der Executieve eenigermate
ontnomen wordt.'
Het bleek enigszins anders. Sneevliet handelde niet in opdracht van de
Kominternleiding, maar verdedigde bij het samengaan met de oppositie zijn
geheel eigen standpunt. Op een vertrouwelijke bijeenkomst van leidende
fìluren van de oppositie in het kantoor van de transportfederatie van het NAS
in de Ruysstraat te Amsterdam, hield hij een inleiding over de buitenlandse
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3n binnenlandse toestand. Hij sprak over de interne machtsstrijd in de russiese
CP en liet zich pessimisties uit over de kansen van Trotsky en diens ideeën
over demokratisering van de partij, industrialisering, planmatige produktie en

ondersteuning van de revolutionaire ontwikkeling in het kapitalistiese Westen.
ln Duitsland was in 1923 een kortstondige revolutionaire opleving ger¡/eest,
met revolutionaire strijd en de vorming van een rood leger in het Roergebied;
er bestond verzet van revolutionaire wijscharen onder leiding van Max Hölz
en samenwerking van linlse socialisten en kommunisten in Midden-Duitsland.
Door de zwakte van de KPD-leiding onder Brandler en Thalheimer en de
ultralinkse politiek van de Kominternvoorzitter Ztnowjew eindigde deze
revolutionaire ontwikkeling met de onderdrukking van alle verzet, de ontbinding van de regeringen van linkse socialisten en kommunisten in Saksen en
Thüringen en het neerslaan van een gei'soleerde kommunistiese opstand in
llamburg.
Op deze bijeenkomst sprak Sneevliet in het bijzonder over de taken van de
oppositie binnen de CPH. Er werd een uitgebreide diskussie gevoerd en men
hvam overeen, dat Sneevliet op zou treden als vertegenwoordiger van de
oppositie bij de Exekutieve van de Komintern. Hij zou er op aandringen
opnieuw het konflikt in de CPH aan de orde te stellen. Men was het er over
eens, dat bij een nieuwe behandeling in Moskou de oppositie door Sneevliet
en De Kadt zou worden vertegen'woordigd. De oppositie had daarmee de in
Komintern- en russiese kringen bekende Sneevliet (Maring) als woordvoerder
en tevens als één van haar voorr¡aamste leiders aanvaard.re?
De Tlibune publiceerde op 21 december een hoofdartikel over de oppositie
en Sneevliet. Op 3 december, de dag waarop's avonds de grote openbare
vergadering in De Harmonie werd gehouden, was het partijbestuur van de
CPH in spoedzitting bijeen geweest om over de PAS-vergadering en over
Sneevliets kontakten met de oppositie te spreken. Sneevliet was hiervoor
uitgenodigd. Volgens de schrijver van het hoofdartikel kon hij 'geen
behoorlijke opheldering geven omtrent zijn avonturnlijke invallen en zijn
feitelijke, tegen de Moskousche eenheidsfront-tactiek gerichte optreden'. Het
PB zou over Sneevliets houding in Moskou rapport uitbrengen tegelijk met
een rapport over de oppositie.
Sneevliet was echter al op 8 december met het stoomschip Iris naar Bergen
in Noorwegen vertrokken en vandaar via Zweden naar Rusland. In Nederland
had hij na vijf jaar zijn wouw en kinderen teruggezien. Toen Betsy in
Nederland was aangekomen,had De Tribune een woord van welkom aan
,partijgenote mevrouw Sneevliet gepubliceerd en op 27 augustus een gesprek
met haar en W. van Kordenoordt, funktionaris van de PKI en van de VSTP,
.aan wie eveneens een langer verblijf in de kolonie geweigerd was. De
boodschap die Sneevliet z4ngezin te brengen had, bracht geen vreugde. Zijn
toekomstplannen waren anders dan hq zichin 1922 had voorgesteld, toen
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Inj zijn wouw schreef over de mogelijkheden om in Kanton samen een nieuw
leven te beginnen. De man en vader zou niet meer terugkeren in het oude
nest. Zorg was er over het materiele bestaan. Betsy kon nog maar korte tijd

voort. In Nederland weer als onderwijzeres werk te vinden behoorde tot de
onmogelijkheden.

3. Op het buro van de Oosterse afdeling
De chinese delegatie onder leiding van Tsjiang Kai.sjek was weer in china,
toen Maring in Moskou aankwam. zewas op 29 november vertrokken. Maring
ging aan het werk op de oosterse afdeling van de Komintern. In Hotel Lux,
een groot hotel uìt de tsaristiese tijd, waar voornamelijk funktionarissen van
de Komintern en afgevaardigden werden ondergebracht, betrok hij met sima
en hun dochtertje een paar kamers. Zij woonden daar als in een eigen woning
en sima bereidde zelf de maaltijden. voor het huishouden had zij de hulp van
een van de dienstmeisjes, die de buitenlandse bewoners ter beschikking
stonden.
Het werk dat Maring op het Komintern-buro deed, was voor hem weinig
interessant- Hij was zozeer betrokken geweest bij de nieuwe koers van de

Komintern, de russiese politiek ten aanzien van de Kwomintang en de intrede
van de chinese kommunisten in de Kwomintang-organisaties, dat hij
aanvankelijk een nieuwe opdracht voor china verwachtte. Maring was degene
geweest, die op grond van eigen ervaring in Nederlandsch-Indië het werken
van de kommunisten binnen de Kwomintang had voorgesteld en zo hardnekkig voor de uitvoering van die taktiek gestreden had. Adolf Joffe, de
russiese diplomatieke vertegenwoordiger had hem daarin gesteund en uiteindelijk de wending in de russiese buitenlandse politiek bewerkstelligd.
Maring moest echter vaststellen, dat z4nwerk werd overgenomen door
russiese adviseurs. Michail Borodin (Grusenberg), de politieke adviseur die de
reorganisatie van de Kwomintang voltooide en het nieuwe program voor deze

partij schreef, was een vertegenwoordiger van het politiek Buro van de
partij. Er kwamen russiese militaire adviseurs voor de
opleiding en vorming van het leger van de Kwomintang en later in het jaar
russiese kommunistiese

1924 generaal Galen (Blücher). Het werk van Maring, als vertegenwoordiger
van de Komintern, was overgenomen door de man die eerst tegenstander van
het toetreden tot de Kwomintang was geweest, nl. de rus Gregor Woitinsky.
Maring bleef in Moskou en Joffe, zijn belangrijke russiese bondgenoot, was
door ziekte uitgeschakeld. Hij was teruggekeerd naar Moskou, werd lang

tenminste nog een deel van zijn werk te kunnen voortzetten, om te helpen de
samenwerking met de Kwomintang in de banen van de revolutie te leiden.les

4. Voorstel buro voor Indië in Nederland aanvaard

Intussen bleef ook de ontwikkeling in Indië hem bezig houden. Twee van de
voornaamste leiders van de PKI en andere organisaties van de revolutionaire,
socialistiese beweging - Semaoen en Tan Malaka
- leefden in ballingschap.
De Europeanen die in de indonesiese revolutionaire beweging een grote of
kleine rol hadden gespeeld, waren bijna allen uit de kolonie verwijderd.
Marings kontakt was gering en liep nu via Nederland, waar Semaoen en
voormalige europese PKI (ISDÐ- en vakbewegingsleiders als Bergsma,
Dekker, Brandsteder, Van Nugteren verbleven en een zwakke band onderhielden met Indië. Tan Malaka was midden 1923 door de Komintern
benoemd tot vertegenwoordiger in een deel val Zuid-Oost-Azië
(Nederlandsch-Indië, Birma, Thailand, Malakka, Vietnam en de Filippijnen)
met als standplaats Kanton. In december 1923 kwam hij et aan;hij moest van
daaruit zijn moeilijk verbindings- en propagandawerk opbouwen.
Voor aktieve politieke ondersteuning van en kontakt met de
kommunistiese beweging in Indië achtte Maring het wenselijk in Nederland
een buro in te stellen, samengesteld uit en met medewerking van
kommunisten die vertrouwd waren met de indonesiese verhoudingen. Hij
dacht daarbij in de eerste plaats aan Semaoen, die direkt rø zqn aankomst aan
het werk ¡¡ias gegaan om zowel onder de indonesiese studenten als onder de
indonesiese zeelieden propaganda te maken. Hij had in de studenten, die, in
de Perhimpoenan Indonesia (Indonesische Vereeniging) georganiseerd, in het
algemeen radikaal-nationalisties ingesteld waren, een klankbord gevonden.
Verder dacht Maring aan Bergsma, Dekker en Brandsteder. Zrln voorstel werd
door de Oosterse afdeling van de Komintern aanvaard. Er was in voorgaande
jaren op verschillende wijzen in deze riclrting gewerkt, maar het was daarbij
voorname$k gegaan om voorlichting van de CPH en de Tweede-Kamerfraktie.
Maring was voorstander van een instantie met een uitgebreidere taak. Niet
slechts voor adviserend en propagandisties werk, maar ook voor hulpverlening
bij het organiseren van de indonesiese arbeiders in de vakbeweging. Hij zelf
hield op 23 februari 1924 eenbelangrijke rede voor de Wetenschappelijke
Vereniging voor Oosterse Studies te Moskou over'De Economische en
Politieke Betekenis van Indonesië', waarin hij over de koloniale verhoudingen
en over de revolutionaire bewijdingsbeweging sprak.le

verpleegd in ziekenhu2en en rustoorden en vertrok voor een speciale mediese

behandeling naar Wenen, waar hij nog enige tijd ambassadeur van de SowjetUnie was. Langzamerhand vervloog de hoop van Maring om in China
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5. De dood van lænin en de aktie tegen

Trotsþ

6. De Hollandse kwestie opnieuw aan de oide in de Exekutieve

Op 21 januari 1924 stierf lænin. Daardoor kwamen de geschillen aan de top
méér naar buiten. Er heerste een fraktiestrijd in de partijleiding, niet alleen
over de koers van de partij, maar ook over personen. De man, die naar
bekwaamheid en kapaciteiten één van de voornaamste krachten in de

politieke leiding had moeten zijn, was Trotsky. ondanks zijn populariteit bij
het volk, hadden de meeste leiders van de oude bolsjewiki bezwaren tegen
hem. Zlj beschouwden hem nog altijd als een nieuweling in hun midden, die
met zijn groep (dig vele bekwame figuren telde) pas na de Februarirevolutie
met de bolsjewiki was gefuseerd. De machtigste man in de partd was Stalin,
de algemeen sekretaris. Zijn funktie, die oorspronkelijk organisatories en
administratief was bedoeld, had door misbruik en verweving van het partijapparaat met de organen van het staatsbestuur een politiek karakter gekregen.
Zijn bondgenootschap met Zinowjew en Kamenew was erop gericht de weg
van Trotsky naar de leiding te blokkeren. Natuurlijk was de fraktiestrijd een
politieke kwestie, maar Stalin was bereid de ene fraktie tegen de
andere uit te spelen. Met zijn program vertegenwoordigde Trotsky de linkervleugel in de partij; Boecharin, Rykow e.a. toen de rechtervleugel. Zij waren
voor een langere voortzetting van de NEP, de gedeeltelijke wije marktekonomie. Eigentijk stonden zij toen dichter bij Stalin dan Zinowjew, de
opportunistiese linkse kommunist.
De strijd van de troika tegen Trotsky c.s. werd op demagogiese wijze
gevoerd. Er werd stemming gemaakt met valse voorstellingen. Vroegere
polemieken met Lenin werden tegen hem uitgespeeld, men vergeleek hem met
een Danton en een Bonaparte. Er werden maatregelen tegen zijn aanhangers
genomen. Studenten en intellekfuelen werden overgeplaatst. Men maakte het
hem zelfs hier en daar onmogelijk op vergaderingen te spreken en spekuleerde
erop, dat een grotere invloed van Trotsky en zijnlinkervleugel op het staatsbestuur, met toepassingvan z4n program, door vele Russen zou worden
gezien als een bedreiging van hun bestaan en van de grotere vrijheid, die zij op
ekonomies gebied verkregen hadden. Het was echter anders. Trotsky's
program omvatte de demokratisering van de partij, wat bij een juiste
toepassing meer demokratie in het land betekende. De industrialisering en de
planmatige produktie waren gericht op verhoging van de produktie en betere
verdeling van de inkomens, o.a. door uitschakeling van de talrijke profiteurs
van de wije handel in de NEP-periode. De beperking van de wijheid
erger zou van de andere zijde komen.?m

-
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en nog

In Nederland was Sneevliet kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van het
NAS. Sneevliet aanvaardde de kandidatuur. Z4n belangstelling ging meer uit
naar de politiek, rÌraar voor hem was in Nederland het voorzitterschap van het
NAS de enige mogelijkheid om zijn kapaciteiten in dienst te stellen van het
revolutionaire socialisme. Het speet hem, dat hij, na zovele jaren zijn krachten
te hebben gegeven aan de socialistiese strijd in andere delen van de wereld,
zijn werk in dienst van de Interrationale moest opgeven. Aan onbelangrdk
werk, zonder eigen initiatief, op het buro van de Oostene afdeling van de
Komintern, had hij geen behoefte.
De Exekutieve had opnieuw het partijbestuur van de CPH en de oppositie
uitgenodigd afgevaardigden naar Moskou te sturen. Leo Lakerveld kwamvoor
het partijbestuur en Jacques de Kadt voor de oppositie. De Kadt kreeg in
Hotel Lux een kamer en had voortdurend kontakt met Sneevliet. Hij maakte
ook kennis met Sima. In zijn boek Uit miin communistentiid, waarinhrj op
rankuneuze wijze afrekent met zdn eigen verleden en met woegere vrienden,
vertelt De Kadt over de harteldke ontvangst bij Sneevliet, die hem uitnodigde
de rnaaltijden bij hem en Sima te gebruiken om De Kadt van de vervelende
eetzaalvan Lux te verlossen. Sima was een en al spontaneïteit en binnen een
half uur wist hij, dat Sima trotskiste was. Sneevliet was, volgens De Kadt, ook
een trotskist, met de voorzichtigheid die hij in Rusland noodzakelijk vond.
Maar wat was toen trotskist? De Kadt schreef zijn boek nadat het stalinisme
al van het 'trotskisme' een schrikbeeld had gemaakt, en latere aanhangers van
Trotsky hun politiek arsènaal als een voortzetting van het leninisme
beschouwden. Sneevliet had sympathie voor bepaalde opvattingen van
Trotsky en de linkse oppositie in Rusland, maar ook voor ideeën van anderen
en hij was bereid met allen op de linkervleugel van de Komintern samen te
werken om de Internationale onafhankelijker te maken van de Russen.
De IGdt konstateerde, dat Sneevliet een man was met veel kontakten.
Telkens kwam de een of ander op zijn kamer om te praten. Kort voor De
Kadts aankomst had Sneevliet nog gesprekken gehad met Ruth Fischer en
fukadi Maslow, leiders van de linkervleugel van de KPD. Het was te
verwachten, dat zij spoedig de KPDJeiding van Brandler en Thalheimer, door
wier falen naar men meende, de KPD verboden was en tijdelijk in de
illepliteit gedreven, zouden aflossen. Ook zij wensten een onafhankelijkere
positie voor de Internationale ten opzichte van de Sowjet-Unie. Zij waren
geen voorstanders van Trotsþ, maar zagen meer in Zinowjew. Dat zij tegen
de russiese overheersing in de Komintern waren, achtte Sneevliet van belang.
Iü hield rekening met het feit, dat ook in de frarne kommunistiese partij
links de leiding zou kunnen krijgen.
De Kadt had kontakt met verschillende aanhangers van Trotsky en
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beschreef in zijn boek de stemmingmakerij. Ook Sima liep gevaar door
haar spontaneïteit. 'Sima had fui "Lux" een massakennissen enwiendinnen,
vrouwen van gedelegeerden en secretaressen van de Comintem, zowel
Russische als buitenlandse
- ik herinner me een Oostenrijks meisje dat
perfect Russisch sprak en regelmatig Stalin les gaf in het Duits; Stalin
bemoeide zich nu grondig met de Comintern-zaken en hij wilde een Europese
t¿al kennen: over zijn vorderingen liet de Oosten¡ijlse zich niet uit * en er
werd veel geHetst, geroddeld en geihtrigeerd. Toen een van de Russische
secretaressen, een meisje uit een oude aristocratische familie, die haar
rneemde talen perfect sprak, Sima eens toevoegde dat ze voorztchtig moest
zijn met haar preTrotsþ uitingen, omdat ze anders wel eens ..gezuiverd',

Veertiende hoofdstuk

kon

worden, raakte Sima in paniek: een lang telefoongesprek met de secretaresse
volgde - l'ø.d ze iets gehoord, had iemand haar iets verteld dat in die richting
wees? Neen, het was zo maar een opmerking geweest! '
Een kommissie onderzocht de Hollandse kwestie en Tveer nam de
Exekutieve een resolutie.aan. Het partijbestuur van de CpH had de vorþe
beslissingen v¿n de Exekutieve niet opgevolgd en kreeg opdracht deze alsnog
uit te voeren. Men verweet de oppositie haar eþn organisatie, Komitee voor
de Derde Internationale, te hebben gehandhaafd, tegen de wens van de
Internationale. Het kongres van de CPH werd aangeraden besluiten te nemen
in de zin van de resolutie.
Eind maart vertrok Henk Sneevliet met Jacques de Kadt naar Nederland.
De beide Sima's zouden volgen, als het vertrek uit de Sowjet-Unie en de
toelating tot Nederland geregeld was. Sneevliet en De Kadt kwamen in
Nederland aan tçgen de tijd dat het kongres van de CPH zou plaatsvinden.2or
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1.

De CPH in april 1924

Henk Sneevliet kreeg bijna automaties de eerste plaats in de leiding van de
oppositie. In het boek over zijn kommunistenjaren schreef De Kadt dat hij
Sneevliet'de enige figuur van formaat en de enige kleurrijke figuur (vond), die
de "oppositie" in Nederland naar voren kon brengen...' Andere figuren in
deze leiding waren o.a. J. de Kadt, E. Bouwman,W.S. van Reesema' Half april
wertl in Rotterdam het partijkongres gehouden. Het Exekutief Komitee van de
Komintern had een scherpe brief aan de partijleiding geschreven. Een groot
deel van de verlangens van de oppositie was in deze brief opgenomen, doch de
volledige inhoud was gedurende het kongres slechts aan weinigen bekend. Bij
de voorbesprekingen en op het kongres zelf waren enige vertegenwoordigers
van de Kominternleiding aanwezig, n.l. de Tsjech Karl Kreibich en de Zwitser
Jules Humbert-Droz, een van de sekretarissen van de Exekutieve. Van belang
voor de oppositie !vas, dat zij in delnternationale bekende figuren als Henk
Sneevliet en Henriëtte Roland Holst tot haar leden kon rekenen. Toch pasten
Wdnkoop c.s. weer de oude methoden toe om de leiding en de belangrijkste
posten in handen te houden, zonder aandacht te schenken aan de wensen van
interne demokratie en kontrole. Onder degenen, die hen steunden tegen de
oppositie, waren er velen die zich krities uitlieten ten aanzien van het beleid
van het partijbestuur.
Reeds vôór het kongres bleek er tussen De Kadt en Sneevliet'Bouwman
verschil van mening te bestaan over de taktiek. De Kadt was tegen deelname
van de oppositie aan het kongres - nu het partiþestuur prakties geen overleg
pleegde over de kongresorganisatie en de opstelling van de agenda - om de
Internationale te dwingen zotgte dragenvoor een goede voorbereiding en
toezicht te houden op de uitvoeringvan de resolutie van de Exekutieve.
Sneevliet tvas tegen zo'n boykot. Gedurende het kongres spitste De Kadt de
tegenstellingen zo toe, dat halve oppositionelen zich gedwongen voelden
Wijnkoop c.s. te steunen. Overigens kreeg de oppositie weinig gelegenheid om
zich te doen gelden, ondanks het feit dat Humbert'Droz steun gaf aan
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Sneevliet. Het kongres werd afgesloten met een kompromis, waarin Wijnkoop
c.s. enige vage koncessies deden en bereid waren Sneevliet en Bouwman in het
partijbestuur op te nemen. De oppositie moest daartegenover haar
georganiseerde vonn opgeven. Maar de macht in pætijbestuur en partij bleef
in handen van het driemanschap van Deventer.
Een paar dagen na het kongres kwam de oppositieleiding, onder
voorzitterschap van Sneevliet, in het huis van Van Reesema bijeen. Sneevliet
meende dat het optreden van de oppositie niet juist was geweest. Men had
mensen afgestoten in plaats van voor zich gewonnen. De Kadt was voor
uittreding, om van buitenaf de CPH-leden te beiirvloeden. Er was een proces
gaande in de Internationale, dat misschien tot vernieuwing kon leiden.
Daaraan moest steun worden gegeven. Binnen de CPH was dat niet mogelijk.
Maar zowel Sneevliet als De Kadt waren van mening, dat de interne
partijstrijd in de Sowjet-Unie en de nederlaag van de duitse revolutie de
voornaamste oorzaken waren van de verwarring in de Intemationale.
J. de Kadt trad met een aantal opposanten uit de CPH en richtte de BKSP
(Bond van Kommunistische Strijd- en Propaganda-clubs) op. Onder hen
bevonden zich Henriëtte Roland Holst, Daniel de Lange, J. Engels,
J. Mourits en andere bekende fìguren. Op 4 juli verscheen het eerste nummer
van hun weekblad De Kommunist, waarin z4 o.a. de brief van de Exekutieve
publiceerden. De redaktie bestond uit J. de Kadt en Henriëtte Roland Holst.
Het andere deel van de oppositie bleef in de CPH. In het algemeen waren
dat NA$mensen, maar ook anderen, zoals Van Reesema en de leraar
J. Carvalho. Spoedig zou er echter een nieuwe oppositie gevormd worden,
bestaande uit andere elementen die kritiek hadden op Wijnkoop. De krisis
bleef en zou blijven, zolang Wijnkoop en Van Ravesteyn met hun vrienden de
leiding van de partij in handen hadden. Sneevliet en Bouwman weigerden
onder deze verhoudingen deel uit te maken van het partiþestuur, waartn zij
gekozen wrlren.
Tijdelijk splitsten zich de wegen van mevrouw Roland Holst en Sneevliet,
zoals ze na 1912 weleens meer uiteenliepen. Wel was zij van mening dat de
BKSP zich moest blijven richten op verandering binnen de CPH. Alles wat een
s¿rmengaÍm van de opposities tegen de oude CPH-leiding kon bemoeilijken
moest vermeden worden. Men zou in de partij terugkeren, als de leiding
daarvan bepaald en gekontroleerd werd door demokratiese organen.zo2

2.

Fnnlaatste pogng tot terugkeer in de aziatiese politiek

Na zijn terugkeer in Nederland bleef Sneevliet kontakt onderhouden met
wienden in de Sowjet-Unie en berichten ontvangen over de beide Sima's. Op
23 aprtl wendde hij zich in een brief tot Klara Zetktn, waarin hij schreef over
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zijn verhouding met Sima en Klara's hulp inriep om voor Sima een russies
paspoort en een inreisvisum voor Duitsland te krijgen. Kla¡a Zetkin beschikte
over goede relaties in de leidende kringen van de Sowjet-Unie.
Sneevliet zou zichvoor goed in Nederland vestigen, maar de verhoudingen
in de CPH lokten hem niet. Steeds leefde bij hem nog het sluimerende
verlangen terug te keren naar zijn werk in China, dat nu vruchten begon te
dragen. De weg via de Komintern was voor hem afgesloten. Men had geen
behoefte meer aan de scherp kritiese man, die alléén bereid was te vechten
voor een zaak, waarvan hd de juistheid nzag. Zijn taktiek was echter aanvaard
en er werden resultaten mee bereikt. Russen hadden echter zijn werk
overgenomen.
Sneevliet was van mening, dat, sinds het eerste Kwomintang-kongres in
januari 1,924 de reorganisatie van de nationalistiese partij naar het model van
de russiese kommunistiese partij doorzette en nieuwe richtlijnen aanvaardde

voor de revolutionaire strijd, het burgerlijk element in de Kwomintang sterk
was teruggedrongen. Op 29 april 1924 deed Sneevliet'Maring wat hij eigenlijk
reeds lang had willen doen, nog vóór hij zich definitief in Nederland gevestigd
had en geheel aan de arbeidersbeweging in Nederland verbonden was. Hij
schreef een brief aan Soen Jat-sen, in de hoop zijn werk in China op de
linkervleugel op de een of andere wijze weer te kunnen hervatten. In deze
brief schreef hij, dat hij het betreurde, dat hd niet opnieuw met een opdracht
naar China gezonden was om zijn taak voort te zetten. Als een van de redenen
zaglnj de ziekte van Joffe. Sneevliet vertelde Soen Jat'sen, dat hij nû nog
meer dan in China besefte, hoezeer hij betrokken was geweest bij het
totstandkomen van de samenwerking van de revolutionair-nationalistiese en
revolutionair-socialistiese bewegingen. Nu de Kwomintang op haar kongres
gereorganiseerd was, hoopte hij nuttig werk voor de revolutionaire beweging
te kunnen doen, nameldk voor bladen, tijdschriften en een informatieburo.
Hij wilde met oude vrienden een biografie van Soen Jat-sen schrijven en de
geschiedenis van de nationalistiese beweging in china. In Nederland had hij
kontakt met twee leiders van de chinese vereniging en hd zou spoedig voor de
radikale vleugel van deze organisatie een inleiding houden over de
nationalistiese beweging in china. De mannen kwamen van Java, maar waren
van plan naar china te gaan om zich aan te sluiten bij de nationalistiese
beweging.

Sneevliet schreef dit alles en dacht eraan met de linkervleugel en haar
invloedrijke leider Liao Tsjoeng-kai samen te werken als kommunist. Zijn
russiese vïouw en dochtertje wilde hij laten overkomen naaf china en hij
hoopte tevens voor het levensonderhoud van Betsy enzijn twee jongens in
Nederland te kunnen zorgen. Wat Soen Jat-sen op Sneevliets brief
antwoordde, weten we niet. Enige jaren later zou blijken, dat sneevliet te
optimisties gedacht had over de ontwikkeling in china. Soen Jat-sen stierf op
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12 maart 1925 en op 20 augustus van hetzelfde jaar werd Liao Tsjoeng-kai
door rechtse tegenstanders vermoord. Tsjiang Kai-sjek zou anders handelen
dan zijn voorganger. Het lot is Sneevliet in dit geval gunstig geztnd
geweest.

3. Voorzitter

van het Nationaal Arbeids Secrètariaat

De 5de mei 1924 bracht een beslissende wending in het leven van Henk
Sneevliet. Het was de afsluiting van dat dee1, dat vanal 1913 bijna geheel in
het teken had gestaan van de aktiviteit op internationaal gebied en het
revolutionair-socialistiese organisatie- en propagandawerk in de landen van het
Verre Oosten. Op die dag werd Sneevliet gekozen tot voorzitter-propagandist
van het NAS. Hij was door een 60-tatr federaties, PAS-sen en afdelingen
kandidaat gesteld. De afdeling Wageningen van de fabrieksarbeiders had een
andere kandidaat, die zich echter terugtrok. Als enige kandidaat werd
Sneevliet gekozen. Met de NAS-sekretaris Th.J. Dissel werd hij tevens
benoemd tot redakteur van het weekblad De Arbeid.
Ín De Arbeìd van 10 mei verscheen een artikel van Sneevliet onder de titel
'Het voorzitterschap aanvaard' en een artikel van C. Kitsz, die na het vertrek
van B. Lansink jr. tezamen met de syndikalistiese oppositie, als waarnemend
voorzitter van het NAS was opgetreden. Het NAS-bestuur publiceerde een
rapport over de kandidaatstelling en de verkiezing van de nieuwe voorzitter.
Na een periode van zwak leiderschap sinds het aftreden van Kolthek had het
NAS eindelijk weer een voorzitter gekregen van enige betekenis" Men kon van
Sneevliet verbetering van organisatie, strijdlust en initiatief verwachten.
Het NAS was niet meer de groeiende organisatie van de eerste jaren na de
Eerste Wereldoorlog. FIet terugebben van de revolutiegolf en het verminderen
van de strijdlust van de arbeiders hadden het NAS veel leden gekost. Daarna
kwam de afscheiding van de syndikalisten en ook de verschillende wendingen
in de vakbewegingstaktiek van de kommunisten hadden het NAS geen goed
gedaan. Toen Sneevliet voorzitter werd, telde de revolutionaire vakcentrale
niet meer de ruirn 51.000 leden van 792O, maar minder dan 14.000. Het
gehalte van de NASJeden was echter niet te vergeldken met dat van de leden
van de grote bonden. Het NAS was een avantgarde organisatie, die bij aktie,
stakingen en solidariteitsbewegingen stimulerend werkte op de leden van de
grote vakcentrale en ook op ongeorganiseerden. Voor zo'n organisatie paste
een voorzitter als Henk Sneevliet. Ondanks de terugloop in ledental bleef hij
voorstander van een revolutionaire vakcentrale. Hij wilde eenheid van
vakbeweging, maar op een strijdbare basis" Op dit punt kwam de brief van de
Exekutieve aan de CPH-leiding hem tegemoet. Daarin stond nameldk, dat de
organisatoriese eenheid met de grote vakcentrales dan pas aan de orde kon
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komen, als de invloed van de met de bourgeoisie samenwerkende
reformistieæ leiders gebroken was.

4,

Het PKI-buro in Amsterdam

Zoals door Maring aan de oosterse afdeling van de Komintern was voorgesteld
en door deze ook âanvaard, werd in Amsterdam een buro gevormd voor
Nederlandsch-Indié. De leden waren Semaoen, Bergsma en Brandsteder. Het
buro zorgde, behalve voor voorlichting aan de CPH en de Kamerfraktie, voor.
verbinding met de beweging in Indië, die beter was geworden sinds de komst
van Semaoen naar Nederland. Maar nog steeds deed een schip naar Indië er
meer dan vier weken over. Beantwoording van een brief liet daardoor altijd
enige maanden op zich wachten. Tijdschriften, dagbladen en
propagandageschriften bevatten dikwijls artikelen of nieuws over
gebeurtenissen, die allang achter de rug waren, en berichten over een politieke
en ekonomieæ situatie, die ahveer in een ander stadium,verkeerde. Voor de
verbinding zotgde indonesies scheepspersoneel, dat tot de bond behoorde die
door Semaoen was opgericht. Onder redaktie van Sneevliet, Semaoen en
Bergsma verscheen het indonesiese PKI-blad Pøndoe Merøh (De Rode Gids),
waarvan de oplaag voor het grootste deel naar Indië ging, tot in september
1924heI indiese gouvemement maatregelen nam in het kader van een
strenger optreden tegen de kommunistiese beweging. Het blad mocht niet
meer door de posterijen worden verzonden en het scheepspersoneel dat het
vervoerde, werd gearresteerd. Een paar maanden later werd P¿ndoe Merah
door de'redaktie opgeheven.
Tussen Semaoen en de verbannen Nederlanders die woeger aan de
beweging leiding hadden gegeven, zoals Sneevliet, Bergsma en Dekker,
bestond een duidelijk verschil van mening over politiek en taktiek in Indië.
Sneevliet c.s. waren voor een herstel van de vroegere toestand, het werken
binnen de mæsa-organisatie Sarekat Islam, waardoor de mogelijkfieden voor
propaganda onder de indonesiese arbeiders en boeren vergroot werden. Het
bood tevens enige bescherming tegen het optreden van de autoriteiten. Onder
lèiding van Semaoen was, in de plaats van de rode Sl-afdelingen en de
Semarang-stroming in de SI, de organisatie Sarekat Rakjat opgericht.
Sneevliet rür'as van mening, dat de PKI zich, door de Sarekat Rakjat als basis te
gebruiken, zou isoleren. Volgens Semaoen echter was de Sarekat Islam
ineengezakt en had deze geen waarde meer. Zijn standpunt was, dat de tijd
was aangebroken om met de radikale nationalisten s¿rmen te werken, die niet
belast waren met een religieuze bagage. Dit zou juist zdn als de niet-religieuze
radikale nationalistiese beweging een massa-organisatie was. In Nederland
bestond de Perhimpoenan Indonesía, in Indië slechts enkele kleine

314

organisaties en studiegroepen, voornÍtmelijk bestaande uit studenten en
intellektuelen. Het werken met en onder hen leverde kaderelementen op,
maar men bereikte daarmee de massa niet.
De samenwerking met de woegere europese PKl-leiders voelde Semaoen als
een soort voogdijschap, terwijl zij nwezen een uiting van verbondenheid met
en zorg voor de indonesiese beweging was. Een hulp die voor de vele jongere
en onervaren leiders, die de opengevallen plaatsen hadden bezet, van grote

waarde kon zijn. Semaoen zelf beschikte over een enorme energie, durf en
organisatoriese en propagandistiese kwaliteiten; hij was intelligent, met een
neiging tot demagogie, die soms gesteund werd door onjuiste voorstellingen.
Hij wilde de zaken, ook de informatie die hij uit Indië kreeg, geheel in eigen
hand houden, hetgeen voor Sneevliêt en Bergsma veel moeilijkheden
opleverde.2æ Tussen Semaoen en Sneevliet bestond ook nog een
meningsverschil over het vakbewegingsvraagstuk. Semaoen wilde de, na de
oorlog niet meer aangesloten, VSTP onderbrengen in de ITF. Sneevliet was
daæ op grond van zijn vakbewegingsstandpunt tegen. Het zou de

revolutionaire indonesiese vakorganisatie toegankelijk maken voor
reformisme.
Op het vijfde wereldkongres vÍLn de Komintern miuni 1924 was Semaoen
erin geslaagd in plaats van Brandsteder de CPH-leider Wijnkoop met een
onduidelijk vetorecht in het amsterdamse PKI-buro te krijgen, terwdl bijna
alle woegere europese leden van de PKIJSDV aan de zijde van de oppositie in
de CPH stonden. Semaoen was tot lid van de Exekutieve gekozen, waarvan
ook Wijnkoop deel uitmaakte. Hd liet zijn medeafgevaardigde voor de PKI,
Harry Dekker, onkundig van zdn samenwerking met Wijnkoop en van de
verandering, die hij bezig was in het PKI-buro door te voeren. Semaoen zelf
had er Wijnkoop in Nederland en op het Kominternkongres herhaaldelijk op
aangevallen dat de CPH te weinig hulp aan de kommunisten in Indië
verleende. Hd liet echter de mensen, die zoveel voor de indonesiese beweging
hadden gedaan en geofferd, vallen, waardoorhij het PKI-buro verzwakte
(Wi¡nkoop wist te weinig van de indonesiese verhoudingen en kon geen maleis
lezen).

Dit

alles bracht ook schade toe aan het PKI-werk in de nederlandse

kolonie.
In juni 1925 schreven Henk Sneevliet en Harry Dekf<er een brief aan Tan
Malaka in Kanton en aan Soegono van de PKl-leiding in Indië. Zij
beklaagden ziclí daarin over het feit, dat zij volkomen gei'soleerd waren van de
beweging in Indië. Zelfs het burolid Pieter Bergsma werd voor een groot deel
buiten de zaken gehouden, die met de PKI te maken hadden. Het PKI-buro
was een Semaoen-buro geworden en Semaoen had systematies ieder kontakt
tussen hen en het indonesiese werk verbroken. Zijveftelden in hun brief over
de ontwikkeling, zoals wij die hierboven in het kort beschreven hebben.
Sneevliet en Dekker konden begrijpen, dat er bezwaren waren tegen
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inmenging van westerlingen, maar konden niet geloven, dat de PKl-leiding dit
optreden zou goedkeuren tegenover mensen, die eens met hen het werk in
Indië hadden geleid en het vertrouwen van de kameraden hadden. Zijwuen
van mening, dat het PKI-buro in Nederland goed werk zou kunnen doen, als
het werd samengesteld door de leidende organen in Indië en de oosterse
afdeling van de Komintern en als kameraden in Nederland, die bekend wa¡en
met de indonesiese beweging, bij het werk zouden worden betrokken. Door
de Komintern was kort tevoren de politiek van Semaoen met haar scheiding
van basis en kader, waardoor het gevaar van een verweemding van de
nationalistiese massabeweging dreigde, afgekeurd. Dit was volgens hen een
dubbele reden om een einde te maken aan het persoonlijk leiderschap van het
buro en om de informatie voortaan minder eenzijdig te organiseren.
De beide voormalige leiders van de indonesiese revolutionair-socialistiese
beweging waren voor een nauwer kontakt tussen het buro van Tan Malaka en
het PKI-buro in Nederland, zodat er geen tegengestelde adviezen zouden
worden gegeven. Zijvrcegen informatie aan Tan Malaka, ook over de
revolutionaire ontwikkeling in Zuid-China. Aan Soegono, Kaderisman,
Soebakat, Gondogoewono en anderen van de PKI verzochten zij een systeem
uit te werken, waardoor ze periodiek informatie zouden ontvangen over de
toestand in de beweging. Een lijst met vragen werd bijgesloten.2os
De verbindingen via Amsterdam en via Tan Malaka in Kanton (later
Manila) \ryaren zo slecht, dat men in Moskou nauwelijks wist wat de PKI in
Indië deed en wat er gebeurde. Een deel van de PKI zwenkte reeds afin
ultralinkse richting. Waartoe dit leidde, zou spoedig blijken.

5.

Sima en Betsy

Het duurde vele maanden voor Sneevliet erin slaagde de grote en kleine Sima
naar Nederland te krdgen. Hd had in een brief aan Joffe geschreven, dat de
officiele weg (eent scheiden en daarna een visum voor Nederland aanvragen)
te lang duurde.Misschien kon Joffe haar aan een onofficieel baantjehelpenbij
de russiese handelsvertegenwoordiging in Berlijn, en via deze bij de Russen in
Nederland. Op 4 juli 1924 kreeg Sima Lowowna Zolkowskaja een vervangende
lidmaatschapskaart van de russiese kommunistiese partij, waarvan zij reeds
tien jaar lid was. Haar moeder gaf haar op 5 juli 1924 toesteùming voor een

huwelijk met Henk Sneevliet.2o6

Dolf Langkemper bezocht Sima in de Sowjet-Unie, toen hij omstreeks
diezelfde tijd als sekretaris van het Internationale Zeemursbureau te
Rotterdarn- een konferentie van de RVI in Moskou bijwoonde. Hij nam een
persoonlijke brief van Sneevliet voor Simuscha mee en een brief gericht aan
de Centrale Kontrole Kommissie van de russiese kommunistiese partij ten
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Lowowna Zolkowskøja

dochtertie Simø 1925

Henk Sneevliet met Pim en Pøm
na hun terugkeer in Nederlnnd cø. 1924

behoeve van Joffe. Sima zou moeten beoordelen of deze brief doorgegeven
moest worden of niet. Wd kennen de inhoud van de brief niet. ftret.is
mogelijk, dat het de bedoeling was een beroep op dit machtige orgaan te
doen, omdat Joffe als oude vriend van Trotsky en behorend tot de linkse

oppositie bli de leiders in de Sowjet-unie in ongenade was gevallen. Joffe was
toen nog ambassadeur in wenen, maar in het apparaat van het ministerie van
buitenlandse zaken werd hij - óók in de staf van deze voor de Barkan en
Midden-Europa zo belangrijke ambassade een machteloze figuur.
Vermoedelijk is de brief van Maring niet doorgestuurd naar de

kontrolekommissie.
In het najaar kwamen de beide Sima's in Amsterdam aan. Eerst woonde
Henk sneevliet met hen in bij de NAS-man J. Jansen, in de Meeuwenlaan.
Korte tijd later verhuisden zij naar een woning op de tweede etage van het
PAsgebouw, Nassaukade 101. Op 26 september 1924werd, de scheiding
tussen Henk sneevliet en Betsy Brouwer uitgesproken. De jongens bleven bij
hun moeder. sinds zijn aankomst in Nederland had sneevriet haar tamelijk
regelmatig bezocht. Toen Betsy in augustus lg23 nNederland aankwam, was
zij de eerste paar weken bij de Langkempers in huis. Daarna gngz1 nau
zwo17e en trok tijdelijk bij haar ouders in. ze bleef niet lang. In november of
december, toen Sneevliet met zijn bittere boodschap bij haar kwam, woonde
Betsy in de vorderlaan te Apeldoorn. Later vestigde zij zichweer in zwolle.
Betsy was tegen de beslissing van de gouvemeur-generaal in hoger beroep
gegaan bij de minister van Koloniën. Het besluit van de landvoogd werd echter
bij beschikking van 15 juli bekrachtigd. Op 28 maart 1924had, ook het
hoofdbestuur van het Nederlandsch-Indisch onderwijzers Genootschap in een
audiëntie bij de gouverneur-generaal aangedrongen op het intrekken van de
weigering van een vestigingsvergunning aan mevrouw sneevliet. De gouverneurgeneraal zegde een nader onderzoek toe. Het resultaat werd in een Anetatelegram bekend gemaakt. De prokureur-generaal zou bewijsstukken hebben,
dat zij kommunistiese propaganda had gevoerd. In de mededelingen van de
regering van 24 aprtl 1924 aan de Tweede Kamer werd haar ten laste gelegd,
dat zij voor de PKI kontakt tussen buitenlandse en indonesiese kommunisten
onderhouden had. Een paar maanden later richtte Betsy Brouwer, nu van
Henk Sneevliet gescheiden , zichin een adres tot de Tweede Kamer, met het
dringende verzoek de beslissing ongedaan te maken. Zij maakte er bezwau
tegen dat zij op administratieve wijze brodeloos was gemaakt. zijhad, nooit in
het openbaar, ook niet in artikelen, voor haar beginselen propaganda gemaakt,
en al haar energie nodig gehad voor de zorg voor haar gezrn. Zij had nooit
voor buitenlandse kommunisten verbindingen met de PKI onderhouden, maar
slechts korrespondentie gevoerd met H.J.F.M. sneevliet. Het adres besloot zij
met een verzoek tot instelling van een kommissie van onderzoek voor het
ongedaan maken van het besluit en een billijke vergoeding van de geleden schade.
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Betsy kon in Nederland als onderwijzeres geen werk krijgen, wel in Indië.
De Semarangsche Schoolvereeniging was zelfs bereid haar terugreis naar Indië
te betalen. Maar . . . zd moest toestemming hebben om zich te vestigen. Na
een

keuring werd zij afgekeurd als onderwijzeres, wegens het eiwitgehalte in

haar urine. Minister De Graaff, die verklaæd had verder inzake de
vestigingsvergunning niets meer te kunnen doen, was echter wel bereid haar
persoonlijk te helpen als het mogelijk was. Na een beroep van Betsy Brouwer
op de minister ontving zijlater een pensioen van 118 gulden per maand.2ot
Voor de schoolopleiding van de kinderen was veel geld nodig. Zij waren
beiden op de S-jarige HBS. Henk Sneevliet kon weinig steun verlenen. Van
tijd tot tijd zorgde Henriëtte Roland Holst voor vertaalwerk. Het eerste boek
dat Betsy vertaalde was De Psychologie vøn het Socinlisme van Hendrik de
van Mørx tot
Man. Andere boeken waren o.a. Vøn Christus tot Marx
Christus van Leonhard Ragaz en Mìin leven van Leo Trotsky. Zd werkte

-

onder de naam E. of E,J. Brouwer,

6.

Splitsing in de CPH en toetreding van het NAS tot de RVI

In de CPH kwam weinig verandering. De leiding van Wijnkoop c.s. bleef en
daarmee ook de problemen. Nieuwe opposities ontstonden met voor een deel
dezelfde eisen t.a.v. interne demokratie en kontrole. Er dreigde een chaos te
ontstaan, toen Wdnkoop van het vijfde Kominternkongres ziek terugkeerde
en enige tijd ziek bieef. Volgens een karikatuur van zijn tegenstanders had hij
het partijarchief en de organisatie in zijn hoofd en zijn zalJ<en.
Woordvoerders van de nieuwe oppositie waren R. Manuel (Van Riel)208,
L. Seegers en Pieter Bergsma, en van de zijde der kommunistiese jeugd
Leo Lakerveld en mr. Alex de Leeuw. Het kookte in het kleine partijtje, want
ook de zgn. NAS-kommunisten en de BKSP poogden de gang van zaken te
beïnvloeden. Er was wel enig verschil tussen de nieuwe interne oppositie en
die van Sneevliet, en nog meer tussen haar en de oppositie van buitenaf, de
BKSP. De nieuwe opposities gingen niet zover als de andere groepen, die ook
hun belangstelling richtten op de machtsstrijd binnen de russiese partij, met
sympathie voor Trotsþ en de linkse oppositie, en op de ontwikkeling in tle
Komintern, waaruit leiders van de linkervleugel waren uitgestoten' zoals
Souvarine, Rosmer en Monatte in Frankrijk.
In april 1925 gingen opnieuw delegaties van partijbestuur en oppositie naar
Moskou, met voor het NAS tevens Bouwman en Kitsz. De Exekutieve kwam
nu duidelijker tegemoet aan de wensen van de oppositie. De voorstellen van
de Exekutieve voor het CPH-kongres omvatten posten voor de oppositie in
het partijsekr etariaat , het partijbestuur en in de redaktie van De Tribune, en
verkiesbare plaatsen op de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamer-
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verkiezingen. Bij dit alles werd de nadruk geleþd op de versterking van het
arbeiderselement.
Sneevliet had met zijn kommunistiese partijgenoten in het NAS en de
Revolutionair Arbeiders Comité (RAC)
.BKSP reeds maanden tevoren het
opgericht, dat met een eigen lij$t bij de verkiezingen uitl¡ram. Nr. I was
C. Kitsz, Ome Nelis voor de NAS-mensen en populair onder de amsterdamse
arbeiders. Henk Sneevliet was nr' 2, Henriëtte Roland Holst nr. 3 en
Jan Mourits nr. 4. De laatste twee waren aangewezen door de BKSP. Men
zag bij de Exekutieve het gevaar in dat de RAC-ldst een groot deel van de
arbeidersstemmen zou kunnen trekken.
Op het partijkongres in mei behaalde Wijnkoop nog een kleine
meerderheid bij de afwijzing van de voorstellen van de Exekutieve. Deze
handhaafde echter haar besluit. Het partijbestuur trad af. Er werd een nieuw
bestuur gevormd en een kandidatenlijst voor de verkiezingen opgesteld met L.

nr. I en L. Seegers als nr,2.
In het blad van de BKSP deed Henriëtte Roland Holst een oproep om weer
toe te treden tot de cPH. ook Sneevliet richtte zich in een oproep tot alle
revolutionairen. Zij waren nu voor intrekking van de RAC-lijst' De
de Visser als

meerderheid van de BKSP was echter voor handhaving. Een deel van de
BKSP-ers, onder wie H. Roland Holst, J. Engels, J. Postma, D' Gouloze,
A. Langkemper en iets later ook D. Schilp, trad weer toe tot de CPH' Bij de
verkiezingen werden op de cPH-lijst ruim 35.000 stemmen uitgebracht en op
die van het RAC I 2.65 5. Als maatstaf voor de krachtsverhoudingen hadden die
cijfers echter geen waarde meer. L. de Visser werd als enige kommunist tot lid
van de Tweede Kamer gekozen. De betrekkingen tussen de CPH en het NAS
schenen iets gunstiger. In een manifest maakte een honderdtal
wijnkoop-aanhangers bezwaar tegen de koers van de nieuwe partijleiding ten
gunste van het NAS. De breuk in de cPH was begonnen.In 1926 werden
Wijnkoop, Van Ravesteyn, Ceton, Van Burink e.a. wegens het geven van
tegenleidlng geroyeerd. Naast de CPH onder voorzitterschap van L. de Visser,
onstond tle cPH (Centraal comité), de partij van wijnkoop. Van Ravesteyn
verdween met het verlies van zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer
voorgoed uit de kommunistiese beweging.2@
op zijn kongres in december 1925 besloot het NAS met een meerderheid
van 119 tegen 4 stemmen en I blanko zich aan te sluiten bij de RVI. De
sekretaris van de RVI' de Spanjaard Andres Nin, was aanwezig' Sneevliet
kende Nin goed en,hun wegen zouden elkaar in latere jaren dikwdls kruisen.
onder sneevliets leiding waren in het NAS organisatoriese verbeteringen
aangebracht. Het weekblad De Arbeid werd evenals de propaganda beter. op
dit kongres werd de taktiek vastgelegd. Het NAS zou de linkse stroming van
Fimmen c.s. in het NW ondersteunen, zonder direkt te trachten mensen en
groepen daaruit naar het NAS over te halen. Het was voor intemationale
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eenheid van de vakbeweging, \Milde nauwer samenrverken met de vakbeweging
in Nederlandsch-Indië en sprak zich uit voor een kongres van de vakbeweging
in Nederland om tot eenheid te komen, maar altijd op de grondslag van .de
onverzoenlijke klassenstrijd'. Sneevliet hield een rede over de
bevrijdingsbeweging in Indië en de onafhankelijkheid van land en volk.

Daama nam het NAs-kongres een resolutie aan, waarin het zich tot taak stelde
het indonesiese proletariaat en de boerenbevolking te steunen.2lo

7.

De opstand van de PKI

in hrdië

In de jaren 1924-1925 ontstonden er grote stakingsbewegingen in Indië,
georganiseerd door vakorganisaties die onder invloed van de pKI stonden.
Gouverneur-generaal mr. D. Fock nam drastiese maatregelen. Hij maakte snel
een einde aan een grote staking in de metaalbedrijven te Soerabaja door de
arrestatie van een 130-tal aktieve elementen. Belangrijke kommunistiese
leiders werden verbannen. Darsono kon zijn verbanning omzetten in
externering, twee anderen werden verbannen naar Nieuw-Guinea: Aliarcham,
voorzitter van het Sekretariaat van Rode Vakbonden, en Mardjohan, leider
van de havenarbeiders- en drukkersstakingen die reeds eerder hadden plaats
gevonden. Er werd een vergaderverbod uitgevaardigd, niet alleen in Soerabaja
maar ook in Semarang en andere plaatsen. Herhaaldelijk werden de
bekwaamste elementen van de kommunistiese beweging voor lange tijd
zonder opgaafvan redenen opgesloten, waardoor de regering bewust de
leiding verzwakte en de spanning opvoerde.
In december 1925 had in Prambanan een geheime bijeenkomst plaats van
een aantal PKl-leiders (niet het PKl-bestuur in zijn geheel), die besloten een
opstand voor te bereiden. Er werd een geheime leiding gevormd. Ongeveer
te zelfdertijd vond een geheime bijeenkomst plaats te Semarang van
VSTP-leiders, die besloten tot een dag proteststaking tegen de arrestatie van
de kommunistiese leiders. In Singapore, waarheen een aantal PKl-leiders was
uitgeweken, werd het besluit van Prambanan opnieuw bekrachtigd. En er
gebeurde wat Sneevliet en Dekker vreesden, toen zij een brief aan de
PKlJeiding in Indië en aan Tan Malaka hadden gericht over het gebrek aan
kontakt, informatie en samenwerking. De ultralinkse richting had door de
slechte verbinding met Moskou en het buitenland en doordat de belangrijkste
PKl'leiders waren uitgeweken, verbannen of gevangeîzateíl, de leiding
overgenomen.

Tan Malaka, als vertegenwoordiger van de Komintern in het Oosten in
Manila, keerde zich tegen de besluiten van Prambanan. Hij was tegen een
putsch, alleen georganiseerde massa-aktie kon de koloniale heerschappij
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omverwerpen. M.N. Roy, leider van de oosterse afdeling van de Komintern,
had geen duidelijk beeld van de positie van de PKI. Hij vreesde dat een
ultralinkse leiding op korte termijn op een putsch aanstuurde. Brieven van
Tan Malaka en Bergsma en rapporten van kommunisten op Java hadden hem
daartoe aanleiding gegeven. Door de verwarring onder de PKl-leiders en ook
door het afwljkende standpunt van de indonesiese vertegenwoordigers in
Moskou, Semaoen en Darsono, besloot men in Moskou een eigen vertegenwoordiger, een zekere Miller, naar Nederlandsch-Indie te zenden om zich op
de hoogte stellen, zodat men in Moskou een eigen standpunt kon bepalen.
In het geheim stuurde men Miller naar Sneevliet in Nederland voor
inlichtingen en adressen. Roy zond op 12 juni 1926 aan Sneevliet een brief,
waarin hij zijn zorg uitsprak over de toestand in Indië. Men had prakties geen
kontakt. Hij woeg Sneevliet om medewerking voor de taak van Miller.
Sneevliet hielp de man voor zover mogelijk. Aan Roy schreef hij, dat hij het
met hem eens was. Het ontwerpprogram voor Nederlandsch-Indië van de
Komintem achtte hij echter te radikaal nationalisties gesteld om de PKI de
mogelijkheid te geven op legale basis te opereren, zoals de Internationale
wilde. Zijn mening was nog altijd, dat de woegere verhouding met de Sarekat
Islarn hersteld moest worden. Wat de taak van Miller betrof, leek het Sneevliet
onmogelijk om de situatie in korte tijd te overzien. Hij opperde de gedachte
Tan Malaka voor een paar weken illegaal naar Java te laten gaan om Miller in
kontakt te brengeñ met de PKI en te helpen de zaken te regelen. sneevliet
zou zelf wel willen deelnemen aan de diskussie over het indonesiese vraagstuk
in Moskou en hij stelde zich beschikbaar om de oosterse afdeling te helpen.
Het is niet bekend of Miller ooit in Indië aankwam. Sneevliet werd niet
gevraagd naar Moskou te komen. Maar de Exekutieve keurde de opstand af,
evenals Semaoen en Darsono.2l1

In de nacht van12 november 1926brak de opstand uit' eerst op Java,
daama in west-Sumatra. Het werd een nederlaag. Er vielen honderden doden,
13.000 personen werden gearresteerd, van wie er 4500 tot gevangenisstraf
werden veroordeeld en 1308 (wel of niet vergezeld door familieleden) naar
het strafkamp aan de Boven-Digoel werden gebracht. velen werden ter dood
veroordeeld en vier opgehangen.
Soegono, de voor¿itter van de VSTP, pleegde reeds enige maanden vóór de
opstand zelfmoord in de gevangenis van semarang. vele oude vrienden van
Henk sneevliet kwamen bij de strijd om het leven of stierven aan ziekte en
ondervoeding in de malariastreken aan de Boven-Digoel in het kamp Tanah
Merah. De PKI en haar nevenorganisaties werden verboden. Het was tevens
het einde van sneevliets direkte kontakt met de kommunistiese beweging in
Nederlandsch-Indië. Maar verschillende vrienden bleven desondanks nog een
onregelmatig kontakf met hem onderhouden' Tan Malaka brak met de
offìciële PKI en richtte de eveneens kommunisties georiënteerde PARI op.212
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8. Ontmoeting met Boecharin
Na de breuk tussen de wijnkoopgroep en de officiële cpH reek enige tijd een
betere verhouding tussen de cPH en het NAS mogelijk. In de plaats van het
theoreties tijdschrift De Communistísche Gids was het maandschrift
Klassensftijd gekomen. Het stond los van de cp en van de redaktie maakten
zowel leden van de cPH (De visser) alsook een aantal NAS-kommunisten,
voorstanders van oppositiewerk in de reformistiese vakbeweging en arderen
deel uit. De eerste redaktie werd gevormd door Henriëtte Roland Holst,
H. Sneevliet, C. Kitsz, A. de Vries (pseudoniem van mr.Alex de Leeuw) en
J. Postma- Korte tijd later kwamen daar nog bij: E. Bouwman en prof.
G. Mannoury. Voor de inhoud, samenstelling en organisatie zorgden
voornamelijk Henriette Roland Holst, die het blad redigeerde, en Henk
Sneevliet. In het eerste jaar bevatte het blad artikelen over de
arbeidersbeweging, socialisme, ontwikkelingen in andere landen,
beschouwingen over allerlei politieke, sociale en theoretiese vraagstukken.
Ten aanzien van de ontwikkeling in de Sowjet-Unie was men nog niet zo
krities als in andere zaken. wel voerden Henk sneevliet en H. Roland Holst
een uitgebreide korrespondentie met elkaar en met buitenlanders van
kommunisties-oppositionele groepen, zoals Souvarine, Rosmer, ùIagdalena
Paz, Scholem, Ruth Fischer, Maslow en Urbahns.
In een brief van 27 augustu s 1926 schreef sneevliet aan H. Roland Holst
dat hij in de russiese legatie te Berlijn een gesprek van twee uur had gehad met
Boecharin. Deze had Sneevliet gezegd, dat de goede oogst in Rusland het
mogelijk maakte, de arbeiders een loonsverhoging te geven en bovendien een
miljard roebel uit te trekken voor de industrie. Dit nam, volgens hem, de
bodem onder de oppositie weg. Uit een artikel in de Deutsche Allgemeine
Zeitung, dat Sneevliet bij de brief voegde, moest men opmaken, dat Zinowjew
uiterst links stond en Trotsky tussen Zinowjew en het Politiek Buro in.
Boecharin verklaarde, dat een grote groep strijdbare en goedonderlegde
partijgenoten ervoor zorgde, dat de partij koers hield. Hij verzocht Sneevliet
niet te veel waarde te hechten aan individuele uitlatingen van welke
verantwoorde$ke Rus ook. Met Lenin was de enige man met geniale
begaafdheden heengegaan. Daarom moest in de Komintern gezocht worden
naar een kollektief in plaats van naar een persoonlijk leiderschap. In dat
kollektieve leiderschap moest een belangrijke plaats worden ingeruimd voor
de niet-russiese vertegenwoordiging. Henriëtte Roland Holst antwoordde
Sneevliet, dat hij zich niet van de wijs moest laten brengen door de mooie
praatjes van Boecharin. 'Die verhalen over de prachtige oogst en de enorme
beteekenis daawan voor de industrie hebben we verleden jaar net zoo gehad,
en't liep op niets uit.'
De troika was in Rusland uiteengevallen. Stalin, de man van het apparaat
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(in wie Wijnkoop de voortzetter en uitvoerder van Lenins werk bleef zien),
had Zinowjew c.s. laten vallen, zodra zij een gevaar voor zdn persoonldke
macht gingen opleveren. Hij had de rechtervleugel van de russiese partij,
Boecharin, Radek e.a. als bondgenoot gekozen. Zinowjew, Kamenew en de
groep die achter hen stond, hadden met de linkse oppositie van Trotsky de
verenigde oppositie gevormd.
_ In een brief van 21 september 1926 schreef Henriëtte Roland Holst dat ze
werkelijk besloten was de tendentieuze berichtgeving over Sowjet-Rusland in
de offìciële kommunistiese pers zoveel mogelijk te 'neutraliseeren' door een
minder opgesmukte voorstelling en graag wilde weten in hoeverre ze hierbij
op Sneevliets steun kon rekenen - 'anders gezegd: ofje er vóór bent, dat het
n Klassenstrijd gebeurt'. In een brief van 11 oktober komt zij erop terug en
zegt, dat zij 'rustig de voornaamste problemen (voor zoover wij materiaal
hebben! ) gaan bespreken - om tenslotte te komen tot een algemeene
uitspraak over de gang der ontwikkeling in S.R. - dan zullen wij (evenals in
191 1) vrijwel alleen staan. De meesten zijn te laf , of te kortzichtig; sommigen,
als Lukács, te abstract en te verstard, anderen als Gorter te eenzijdig.' Niet lang
daarna begonnen er kritiese publikaties over de situatie in de Sowjet-Unie in
Kløssenstriid te verschdnen.
Sima was dat jaar nog in Rusland geweest. Ze moest om in Nederland te
kunnen blijven over een russiese pas en andere papieren beschikken. In juli
was zij naar Moskou vertrokken. Op voorspraak van Andres Nin en Roy had
zij een gratis paspoort gekregen. Sneevliet had al voor een inreisvisum
gezorgd. Zijhad gedurende haar verblijf in de Sowjet-Unie ook haar familie in
Krementsjoeg bezocht en met enige russiese arbeidsters een korte vakantie
doorgebracht in de streken,waalr zrj gedurende de burgeroorlog als partizane
deel genomen had aan de strijd tegen de witte legers van Denikin.2lt Op 21
december 1926 werd het huwelijk van Henk Sneevliet met Sima Zolkowskaja
officieel bij de burgerlijke stand in Amsterdam ingeschreven.

9. Breuk

tussen de CPH en de NAS-kommunisten

In dezelfde maand december 1926 waarin het NAS'bestuur en het PB
van de CPH (De Visser) een konferentie hadden, op een groot aantal punten
tot overeenstemming kwamen en een kontaktkommissie gevormd werd voor
overleg, werkten ín Moskou tddens een zrtlingvan de uitgebreide Exekutieve
van de Komintern de gedelegeerden van de CPH, L' de Visser en W. de Roo,
mee aan het ontwerpen van een resolutie, waarvan een zinsnede luidde:
'Ideologische campagne in het NAS ter voorbereiding van de oplossing der
niet levensvatbare federaties van het NAS'. Dit gebeurde over de hoofden van

-

-

de NAS-leiders heen en zonder overleg

met hen. Een andere instantie, de RVI,
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adviseerde de federatie van metaalarbeiders van het NAS over te gaan naar de

metaalbond van het

NW.

Er ontstond aldus tussen de CPH'leiding en het NAS een konflikt. Het
NAS was niet bereid zich te laten amputeren tot een romp zonder ledematen,
bestaande uit de drie grootste federaties. Het zou, volgens de NAS-leiding,
zijn levensvatbaarheid verliezen en daarmee zijn waarde als revolutionair
centrum voor de oppositie tegen het reformísme in de vakbeweging. De
NAS-bestuurders Sneevliet en Bouwman bedankten als lid van het
partijbestuur van de CPH. Kitsz trok zich terug als kandidaat voor deze partij
bd de gemeenteraadwerkiezingen te Amsterdam in mei 1927 . Hij kwam later
met een eigen lijst uit, van het Amsterdamse Arbeiders Comité. Binnen enige
maanden breidde het konflikt zich snel uit. Op 14 mei zonden de Komintern
en de RVI telegrafies een verkiezingsmanifest, met een felle aanval op
Sneevliet en andere NAS-leiders. Sneevliet was trouwens al enige tijd het
voorwerp van persoonlijke aanvallen in de pers van de CPH (De Visser) en nog
meer in die van de CPH (Wijnkoop). Een besturenvergadering van het NAS
besloot op 24 mei de NAS-vertegenwoordiger Th.J. Dissel uit Moskou terug te
roepen en het NAS-kongres van juni de afscheiding van de RVI voor te
stellen, a1s op een aantal vragen, gericht aan de RVl-leiding, geen bevredigend
antwoord zou worden gegeven. De afscheiding kwam. In een referendum
sprak 80,5 procent van de leden zichutt voor het verbreken van de band met
dé RVI, 12 procent was tegen en de rest blanko of ongeldig.
Maar reeds vóór het NAS-kongres bijeenkwam, hadden 22 vooraanstaande
NAS-kommunisten in een vergadering op 26 mei, door Sneevliet
bijeengeroepen, besloten te bedanken voor het lidmaatschap van de CPH.
Deze stap was niet alléén een kwestie van vakbewegingstaktiek. Het was een
breuk met de Kommunistiese Internationale, waarvan de leiding beheerst werd
door Russen, die de internationale politiek op opportunistiese wdze
bepaalden en daarbij uitgingen van de machtsverhoudingen binnen de russiese
kommunistiese partij. Het internationalisme had daar moeten wijken voor de
oopbouw van
stalinistiese stelling van de
het socialisme in één land'. Menzag
het uittreden uit de CPH niet alleen als een protest, maar ook als een
mogelijkheid tot behoud van een reële arbeidersorganisatie en als het afwijzen
van een politiek, die weinig waa¡de hechtte aan demokratie en onderscheid in
de ontwikkeling van de arbeidersbeweging in de verschillende landen. Men zag
het echter niet als een breuk met de revolutionaire beweging en met de
Sowjet-Unie. 'Waarom zouden wij', schreef Sneevliet aan Henriëtte Roland
Holst, 'de lijdensweg van de ideologische voorbereiding van éé,n of eenige
royementen nog meemaken? ' En een paar maanden later, toen in Rotterdam
een revolutionair-socialisties komítee van uitgetreden NAS-kommunisten was
gevormd, schreef hij dat er op verschillende punten gezocht werd naar een
nieuwe groepering. De arbeidersbeweging van de IIde en de IIIde
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Intemationale verkeerde in een krisis. Uit onderling beraad moest klaarheid
geboren worden.2la

10. China - Sowjet-Rusland
Negentienzevenentwintig was voor Henk Sneevliet ook in andere opzichten
hij zich sterk bij betrokken voelde.
In China rukte het zegevierende Kwomintang-leger over een groot gebied
van bijna 200 miljoen inwoners op. De kommunistiese beweging had ín een
paarjaar een enoûne aanhang gekregen onder de arbeiders en ook onder een
deel van de boeren. Stakingen en boerenopstanden maakfen de weg wij voor
het KMT.leger. Maa¡ de Sowjet-Unie, waar Stalin reeds de machtigste leider.
was, had alles op Tsjiang Kai-sjek gezet. Wapens, geld en adviseurs werden
hem ter beschikking gesteld. De CPC werd gedwongen de opperbevelhebber,
die zich niets aantrok van de partijdemokratie en de rechtervleugel in de
Kwomintang achter zich had, te ondersteunen, zonder de gelegenheid te
hebben politiek haar optreden zelfstandig te bepalen en van koers te
veranderen toen het nog mogelijk was. Tsjiang Kai-sjek voerde in maart 1926
zijn eerste staatsgreep uit, in Kanton, waarbij hij de positie van de
rechtervleugel in de KMT versterkte tegenover de kommunisten en de
ubeidersbeweging. In de publikaties van russiese zijde en van de Komintern
kwam de eigenlijke betekenis van deze gebeurtenis niet tot uiting.
Integendeel, de Komintem en meer nog de russiese CP dwongen de chinese
kommunisten de arbeiders niet te bewapenen, geen revolutionaire stakingen
te organiseren, de boeren niet tegen de grootgrondbezitters in de strdd te
brengen en zich te matigen in hun kritiek op de KMT-leiders. In de
kommunistiese propaganda bleven de troepen van Tsjiang Kaisjek het
revolutionaire leger. M.N. Roy was als vertegenwoordiger van de Komintern
naar China gekomen om de samenwerking tussen de kommunisten en KMT te
redden. Zijn standpunt van 1920 had hij reeds lang gewijzigd. Van december
1926 tot juli 1927 maakten kommunisten nog deel uit van een meer links
georiënteerde KMT-regering in Hankou.
Eind februari 1927 brak in Sjanghai een algemene staking uit. De
krijgsheer in dit gebied, Soen Tsjoean-fang, was een tegenstander van de
Kwomintang. Ondanks de aarzelingen van de kommunistiese leiders liep de
staking uit op een gewapende opstand. Er vielen vele doden en het verzet
werd neergeslagen. De rivier voor de miljoenenstad lag vol oorlogsschepen
van vreemde mogendheden, waaronder ook het nederlandse oorlogsschip
Sumatra. Nog eenmaal werd de naam Sneevliet genoemd in de
korrespondentie van de konsul-generaal te Sjanghai, tóén mr. T.E.H.
Groenman. Hij schreef op 14 maart aan de nederlandse gezant te Peking,
een jaar van gebeurtenissen, waar
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W.J. Oudendijk: 'Met het oog op de Bolsjewieke actie hier ter stede onder de
vreemde troepen zou ik het op prijs stellen te mogen vernemen, vooral ter
voorlichting van den Commandant van HM.'s "Sumatra" of er kans is dat
Sneevliet of eenige andere Hollandsche opruier te Shanghai vertoeft.' Op
22 maart antwoordde Oudendijk: 'In antwoord op Uwe letteren van 14 dezer
(...) heb ik de eer U mede te deelen, dat mij omtrent de bewegingen van den
Nederlandschen opruier Sneevliet in de laatste jaren niets bekend is. Een
exemplaar van diens portret gelieve U hiernevens aaî te treffen. Te zijner tijd
zal ik het gaarne terugontvangen ten einde het betreffende dossier compleet

te maken.'21s
Toen de nationalistiese troepen Sjanghai naderden, riepen de
vakorganisaties opnieulv een algemene staking uit. Op 22 maart werd de stad
door hen veroverd. Maar reeds op 12 april verbood Tsjiang Kaí-sjek alle linkse
organisaties; duizenden kommunisten werden in Sjanghai en andere plaatsen
vermoord. Daarmee voltooide hrj zijn staatsgreep. In Nanking werd door zdn
achterban een nieuwe Kwomintang-regering opgericht.
In juli traden de kommunisten uit de linkse KMT-regering te Hankou.
Borodin en Roy gingen terug naar de Sowjet-Unie. Stalin had twee nieuwe
vertegenwoordigers gezonden, Heinz Neumann en Besso Lominadze. Onder
hun invloed vonden in de loop van het jaar nog een reeks mislukte opstanden
plaats, met als sluitstuk in december de kommune van Kanton, een
kommunistiese putsch, die binnen een paar dagen in bloed werd gesmoord.
Daarmee was de kommunistiese nederlaag in de eerste revolutionaire periode
bezegeld. Hetjaar daarop zou een nieuwe fase aanvangen, die van het
boerenkommunisme en de boerenopstanden.
In Kanton viel in de gewapende strijd één van Marings chinese vrienden,
het lid van het partijbestuur en vroegere jeugdleider Tsjang Tai-lei. Een andere
wiend van Maring, prof. Li Ta-tsjao, werd op 28 aptid 1921 in Peking met
19 andere kommunisten door wurging om het leven gebracht. Zij hadden
hun toevlucht gezocht in de russiese ambassade, maar werden gegrepen toen
soldaten van de mandsjoerijse krijgsheer Tsjang Tso-lin het gebouw bezetten.
Prof. Tsjen Toe-hsioe was in augustus afgezet als sekretaris-generaal van de
CPC. Later richtte hij een oproep tot de leden van de CPC, waarin hij
verklaarde dat de grondfout van de chinese kommunisten de toetreding tot de
Kwomintang was gerveest en dat de opportunistiese politiek in de latere
periode door Stalin c.s. was opgelegd. Sneevliet bleef echter de toetreding juist
vinden. Z4had tot doel de arbeidersmassa te bereiken. In een reaktie op Tsjen
Toe-hsioe's oproep schreef hd: 'Overschatting van de beteekenis der mlitaire
activiteit (van de Kwomintang , IUI"P.) van de kant der internationale
wegwijzers, vooral in de spanningsperiode, voerde tot de staat van
dienstbaarheid der arbeidersklasse jegens de nationalistische partij en tot het
grote debâcle, dat geïncasseerd moest worden toen het bleek, dat uit
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Tsjiang Kaisjek een nieuwe Joean Sjikai was gegroeid.'216 Sneevliet keurde
de politiek die onder druk van Stalin c.s. in China werd gevoerd af.
In de Sowjet-Unie was de kritiek op de China-politiek van de russiese partij
één van de voornaamste punten in een verklaring van de verenigde oppositie
van 26 mei !,927 , gericlft aan het Politiek Buro en ondertekend door
duizenden partijleden, onder wie vele bekende oude bolsjewiki. Het stuk werd
aangeboden door G. Jewdokimow, G. Zinowjew, I. Smilga en L. Trotsky. Het
dokument van de oppositie bevatte een kritiek op de binnenlandse en
buitenlandse politiek. Men keerde zichtegen de rechtse koers van de russiese
partij en verlangde vrije diskussie vóór het partijkongres, en dat de russiese
delegatie in de Komintern maatregelen zou voorstellen om uitgesloten leden
van de kommunistiese partden weer toe te laten. Deze brief was al
voorafgegaan door andere verklaringen van de oppositie, o.a. van Trotsky en
Woejowitsj, in de plenaire zitting van de Exekutieve van de Komintern,
waarin bezwaar werd gemaakt tegen de niet-toelating van Zinowjew als lid van
de Exekutieve. Een poging om ook Trotsky en Vy'oejowitsj uit de Exekutieve
te verwdderen werd beschouwd als een ernstige schending van de statuten van
de Komintern. In deze verklaring zeidenzrl letterlijk: 'Beide maatregelen
drukken het duideldkst de lijn van Stalin uit, voor wier gevaren Lenín in zdn

testament gewaarschuwd heeft. In plaats van de onmiskenbare fouten der
leiding te korrigeren, die de partij ai te veel gekost hebben, wil Stalin zich van
degenen ontdoen, die deze fouten vooruit zien en daarvoor waarschuwen.'
Op 12 november 1927 werden Trotsky en Zinowjew uit de partij gestoten
en vele andere leiders uit de hogere partijorganen venudderd. Op het 15de
partijkongres, een paar weken later, werd de linkse oppositie gelikwideerd en
werden de leiders naar Siberië en andere gebieden verbannen. Een golfvan
honderden en honderden arrestaties was begonnen. Trotsky kwam in Alma
Ata aan de grens van chinees Turkestan terecht. Zinowjew, Kamenew en een
aantal van hun medestanders kapituleerden echter voor Stalin en keerden
terug in de partij.
Op 26 november had A.A. Joffe, 27 jaar partdlid en vooraalstaand lid van
de oppositie, zelfmoord gepleegd" Hij was ernstig ziek. Zljn behandeling was
door de artsen van het Centraal Komitee op de lange baan geschoven. Op de
avond voor zijn dood schreefhij een brief aan zdn oude vriend Trotsky,
waarin hij vermeldde dat hij de toestand, waarin trij verkeerde omdat hij
opposant was, niet langer kon verdragen en daarom een einde aan zijn leven
maakte. Hd vroeg Trotsky de strijd van de oppositie voort te zetten" Zqnbrief
werd evenals andere documenten van de russiese oppositie n Kløssenstriid
gepubliceerd. Deze publikaties waren aanleiding voor de CPH-leden mr. A.L.
de Leeuw en prof. G. Mannoury om af te treden als lid van de redaktie. In De
Arbeid schreef Henk Sneevliet een herdenkingsartikel over Joffe, die hij in
China zo goed had leren kenner¡" Op initiatief van Henriëtte Roland Holst was
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een aktie op gang gebracht voor de inzameling van handtekeningen voor een
protest gericht aan de Sowjetregering tegen de vervolging van de leiders van de
oppositie. Zij was op 11 november uit de CPH getreden. Aanleiding was de
lasterkampagne tegen de russiese oppositie en de uitschakeling van de leiders
van de oppositie. Het initiatiefwerd gesteund door Sneevliet c.s. en anderen,
voomamelijk uit links-socialistiese of oppositioneel-kommurristiese hoek.2r7

11.

Russiese spionage en de

houding van Sima

ln 1927 had Ludwig,

een hoge funkfionaris van het 4de Buro, de afdeling van
de russiese generale staf die belast was met de inlichtingendiensten, kontakt
met Sneevliet gezocht. Hd had opdracht de russiese spionage in Engeland te

leiden. Zdn hoofdkwartier moest echter in Nederland gevestigd zijn. Het ging
niet zozeer om militaire als wel om politieke informaties, d.w.z. op nationaal
en internationaal nivo. Ludwig kende Sneevliet reeds enige jaren,
waarschdnlijk reeds sinds de tdd toen deze nog in dienst stond van de
Komintern. Hd wist dat deze over goede relaties in Engeland beschikte en
uiteraard ook in Nederland. Daarom woeg hij Sneevliet hem enige adressen in
Engeland te verschaffen en hem ie helpen een dekJ<ing te zoeken voor verblijf
in Nederland en voor zijn aktiviteiten. Sneevliet was wel bereid die hulp te
verlenen, zonder zich verder aan het spionagewerk te verbinden. Voor hem
was het een kwestie van ondersteuning van de Sowjet-Unie en het had geen
invloed op zijn houding len aanzien van het beleid van de russiese leiders en
van die van de Komintern. Voor Ludwigs positie moet men voor ogen houden
dat er tóén een grotere vrijheid van optreden voor leiders van spionagecentra
in het buitenland mogelijk was dan in latere jaren. Daarom kon hij zich
wenden tot de man, die hem het beste kon helpen, ook als die toevallig aan de
kant van de oppositie stond.
Als dekking voor de aktiviteiten van Ludwig werd een handel in
kantoorbehoeften opgezet. Beheerder van het bedrijfwerd JefSwart, die tot
de NA$kommunisten behoorde en zelf in de handel zat. Pisaro, een andere
geestverwant van Sneevliet, werd bediende. Jef Swart \¡/as op de hoogte en
werd later ook betrokken bij het werk van de inlichtingendienst. Pisaro wist
niet beter dan dat Jef Swart een kleine erfenis had gekregen en daarmee de
zaak was begonnen. Juridies was Ludwig echter eigenaar, waardoor hij
gemakkelijker zijn spionagewerk kon doen. De handel in kantoorbehoeften
floreerde spoedig zelfszo, dat Ludwigs verblijf in Nederland kon worden
gefinancierd en de buitenlandse reizen van Jef Swart bekostigd. Doch Ludwig
wilde de zaakliever zo klein mogeldk houden.
Zoals wij al schreven stond Sneevliet buiten dit werk. Tien jaar later
schreef hij over Ludwig: 'Beperkt in aantal waren de relaties, die wij met
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de jaren 1921 en 1928 hebben gehad. Het illegale bestaan van
den G.P.Oe.-functionaris maakte normaal verkeer met een vooraanstaand

"Ludwig" in

communist in het buitenland onmogelijk. Op dezelfde wijze als dit steeds
gebeurd is, was hij in verbinding met ons gebracht. Bij werkzaamheden, die hij
moest uitvoeren, kwam het hem nuttig voor persoonlijke relaties aan te
knopen. Wij wisten niets van hem. Wij kenden zijn naam en herkomst niet.
Wij wisten ook niets vanz1n wezenlijke functies. Wij gevoelden allebei aan,
dat wij op grond van onze revolutionaire gezindheid wederzijdse sympathíe
kenden. (...) Zeker, het is toen al voorgekomen, dat wd ons uitspraken over
de trieste gang van zaken in de Sowjet-Unie, de uitstoting van linkse
communisten uit hun functies en uit de partij, de toegepaste vervolging tegen
hen, hun verbanning, de liquidatie van het voorzitterschap van Zinovjefvan
de Derde Internationale, de benoeming van Boecharin als zoodanig. En hoewel
kameraad "Ludwig" zich met de meeste reserve uitdrukte, kon toch door ons
worden waargenomen, dat hij verre van gerust was, dat hij het voor de strijd
van het internationale proletariaat een wezenlijk nadeel achtte, dat toen reeds
zooveel kopstukken uit de groote dagen der revolutie op de achtergrond waren
gedrongen en als vijanden werden behandeld.' Elsa Poretsþ, de echtgenote
van Ludwig, schreef vele jaren later dat Sneevliet met Ludwig o.a. sprak over
het feit, dat het onmogelijk was tegelijkertijd de staatsbelangen van de
Sowjet-Unie en de belangen van de internationale arbeidersklasse te dienen.
Hij had daarbij zijn eigen ervaring. Ludwig was dit met hem eens. Hij stond
voor het alternatief: zijn werk in dienst van de Sowjet-Unie op te geven en als
gevolg daarvan de relaties met het land zelf te verbreken, ofvoort te gaan de
Sowjetstaat te dienen. Ludwig koos het laatste.218
In de loop van 1928 verminderde het kontakt tussen Sneevliet en Ludwig
en het hield na 1928 definitief op. Een van de oorzaken was, dat Sima steeds
meer op de stalinistiese lijn hvam, waardoor er twisten met haar ontstonden.
Op een vergadering op 30 novemb er 1927 , in het PAS-gebouw te
Amsterdam. waar de kommunistiese oppositioneel \Vilhelm Schumacher sprak
over de duitse arbeidersbeweging en Sneevliet als tolk dienst deed, onderbrak
Sima ha¿r man plotseling en schold hem uit voor'vuile leugenaar'. Bovendien
ontstond er een liefdesaffaire tussen Sima en Jef Swart. Zij verhet Sneevliet in
juni 1928 en kort daama scheidden zij. Het kind bleef bij haæ moeder.
Henriëtte Roland Holst verleende, evenals enige jaren tevoren met Betsy
Brouwer, haar bemiddeling om een scheidingsregeling tussen Henk en Sima
tot stand te brengen. Uit korrespondentie van Sneevliet blijkt, dat Sima uit
Berlijn een maandelijkse toelage ontving, waarschijnlijk voor werkzaamheden,
2le
die zij voor de russiese handelsvertegenwoordiging te Berlijn verrichtte.
De handel in kantoorbehoeften ging door verwaarlozing slechter lopen en
moest worden opgeheven. De verhouding tussen Jef Swart en Sima was een
van de redenen, waarom Ludwig aan lVloskou rroeg van zijn opdracht

331

ontheven te worden. Overigens had Scotland Yard belangstelling voor hem
gekregen en rr¡i/as deze op de hoogte van een bespreking tussen hem en ierse
nationalisten, die met de Sowjet-Unie wilden samenwerken tegen Engeland,
eæn zaak w¿ulrvoor Ludwig overigens weinig interesse had. Er werd echter
door britse agenten een tekening van Ludwþ gemaakt, terwijl hij met de
Ieren sprak, en in de engelse pers gepubliceerd. Ludwig droeg zijn werk over
en vertrok naar de Sowjet-Unie in afwachting van een nieuwe opdracht.
Jef Swart en Sima trouwden. Hij werkte voor een russiese
inlichtingendienst. Er is reden om aan te nemen, dat hij dat is blijven doen.
Zd woonden eerst in Haarlem en vestigden zicltlater aan de Jozef Israëlskade
te Amsterdam. Enig kontakt tussen Henk Sneevliet en Sima bleef met het oog
op de kleine Sima bestaan. Kleine Sima kwam regelmatþ bij haar vader, tot
Jef Swart en zijn vrouw voorgoed naar de Sowjet-Unie vertrokken. Zij werden
op 5 æptembet 1934 in Amsterdam uit het bevolkingsregister uitgeschreven.
Daama heeft Sneevliet nog eenmaal een brief ontvangen en verder nooit meer
iets gehoord, ook niet van de kleine Sima, van wie hij zeer veel hield. Onder
de naam Sneevliet was het meisje nooit ingeschreven geweest in het
bevolkingsregister. Zij behield de naam Zolkowskaja.22o

"Vijftiende hoofdstuk

1. Oprichting van

de Revolutionair Socialistische Partij

Op 2 februari 1929 hield Henk Sneevliet de openingsrede op de tweedaagse
landelijke konferentie, waar de Revolutionair Socialistische Partij werd
opgericht. In 1921 -1928 was het voorbeeld van Rotterdam gevolgd en waren
door de zgn. NAS-kommunisten in vele plaatsen komitees of groepen
opgericht. Landelijk was het Revolutionair Socialistisch Verbond gevormd,
waarvan op 28 april 1928 het weekblad Solídaríteit verschenen was. Sneevliet
was politiek de voomaamste kracht van deze formatie, ofschoon hij er geen
bestuurspost in vervr¡lde en pas later één van de redakteuren van het orgaan

werd.
De ontwikkeliig op de linkervleugel van de socialistiese arbeidersbeweging
in Nederland was de aanleiding om tot de stichting van een nieuwe partij over
te gaan. In de SDAP had de oppositie van links zich in februari 1928 in een
Open Brief tot het partijbestuur gewend, ondertekend door honderden leden.
De brief hield een beperkt program in, waarin de oppositie haar plaats
bepaalde. Het oppositieblad. Eenheid hield na het Paaskongres van de SDAP,
waar partdbestuur en oppositie op elkaar botsten, op te bestaan. Daarvoor in
de plaats kwam het nieuwe oppositieblad De Socialíst. De BKSP was
opgeheven en J. de Kadt trad met enige leden toe tot de SDAP. Zij sloten zich
aan bij de oppositie, en op het tweedaagse kongres in december van de
linkervleugel van de partij hield hij een inleiding, evenals P.J. Schmidt en
Frank van der Goes. Een andere fìguur in de SDAP en het NW, Roel
Stenhuis, had door zijn radikale opvattingen en eigenzinnig optreden zijn
NW-voorzitterschap verloren. Hij weigerde gevoþ te geven aan de eis van de
SDAP-leiding zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer op te geven, en bleef
als linkse socialist zitting houden. In oktober 1928 verscheen het eerste
nummer van zijn maandblad De I4am. Er waren verder nog resten van de
lroegere Socialistische Partij van Kolthek, die bijv. in Deventer, in
Weststellingwerf en enige andere plaatsen van betekenis vr'aren.
Bundeling van de revolutionai¡-socialistiese krachten leidde tot de vorming
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van de RSP. De standpunten en het werkterein van de oppositie in de SDAp
en van de NA$kommunisten lagen te ver uiteen, maar wel kwamen Roel
Stenhuis, de RSV, een deel vart de vroegere SP-ers en enige oud-BKSP-ers,
onder wie Daniel de Lange, tot overeenstemming. De tr4øm van Stenhuis
fuseerde op 1 januari 1929 met Klassenstríjd, dat van toen af ging
verschijnen onder de naam De Níeuwe l/eg. Oorspronkelijk zou Stenhuis
voorzitter van de nieuwe partij worden en redakteur van Solidqriteit. Maar
kort voor de oprichtingsvergadering trok Stenhuis zich wegens ziekte terug,
óók als kandidaat voor de Tweede Kamer. Van de redaktie van De Nieuwe
l'leg maakte hij eigenlijk geen deel meer uit. Stenhuis.keerde later terug naar
de SDAP en sloot zich aan bij de linkse groep van De Socíølist, een van die
plotselinge veranderingen, waaraan zijn leven zo rijk was.
In zijn openingsrede in Handwerkers Vriendenkring te Amsterdam stelde
Sneevliet, dat de nieuwe partij noodzakelijk was, omdat de sociaal-demokratie
het recht had verbeurd de politieke uitdrukking te zijn van de behoeften van
de arbeidersklasse, en om in de strijd voor het socialisme op te treden. De
pogingen van de kommunisten om tot de vorming van een (gesloten en
revolutionaire M.P.) pafüj te komen, waren volkomen mislukt. Hij wees erop,
dat de RSP geen nationaal gelegenheidsprodukt was, maar dat ook in andere
landen revolutionair denkende arbeiders zich vrijmaakten uit de bestaande
internationale organisaties en machtsvorming in nieuwe politieke partijen
poogden te verwezenlijken. Om de strijd voor het socialisme met de aktie
voor de eisen van de dag te verbinden, hechtte hij grote waarde aan een
vakbeweging, die strijd voerde volgens revolutionaire methoden.
In zijn rede gaf Sneevliet antwoord aan Wijnkoop die in zijn blad, De
Communßtische Gids, had beweerd dat de RSP'in de slemp van het
trotzkisme' zou terechtkomen. Letterlijk zei Sneevliet: 'In de eerste plaats is
het ons niet duidelijk, wat wij onder "trotzkisme" moeten verstaan. Wd
hebben het in de school der discipline niet zoo ver gebracht, dat wij ons
tevreden konden stellen met de voorlichting der Moskousche tekstboekjes op
dit terrein. Wij zijn er zeker van, dat wd ten opzichte van den
ontwikkelingsgang der arbeidersbeweging op belangrijke punten andere
denkbeelden voorstaan, dan die vandaag den dag door Trotzky worden
gehuldigd. Desondanks meenen wij in den geest der revolutionaire arbeiders
te handelen door met grooten nadruk voor de bevrijding van Trotzky en zijn
geestverwanten in Sovjet-Rusland op te komen. (...) Hetgeen thans door de
machthebbers in Sovjet-Rusland en de hen steunende secties der IIIde
Internationale wordt gedaan moet als een onduldbare verminking van de
arbeidersbeweging worden beschouwd. Trotzky en de zijnen komen
onverzwakt voor den revolutionairen klassenstrijd der arbeidersklasse op.
Zr1 waren in de gelegenheid zoo rijke ervaring op te doen, dathetvoor alle
revolutionaire arbeiders zonder meer als een plicht kan worden beschouwd,
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middel onbeproefd te laten om hen voor de strijd van het proletariaat te
behouden.'
Over China en Indië zeihi|.'de ontwikkeling in China heeft (...) duidelijke
lessen gegeven, dat de bezittende klasse in de onderdrukte landen de
wijmaking van het eigen land begeert om ten volle de voordeelen van de
uitbuiting der arbeidersklasse deelachtig te kunnen worden. Evengoed als wij
dat in de burgerlijke revolutie hebben gekend, verlangt de bezittende klasse in
de kolonie den tddelijken steun van het proletariaat en de daarmee verwante
bevolkingsgroepen om na de overwinning eigen winzucht ongebreideld te
kunnen botvieren. Wanneer wij als RSP, de zaak der Indonesiërs tot onze zaak
maken, de radicale stroming, die de volle onafhankelijkheid wil zonder
vóorbehoud, bijstaan in haar strijd, dan blijft het onze bijzondere taak het
proletarische element onder de Indonesiërs te versterken, het klassebewustzijn
bij de Indonesische proletariërs tot ontwikkeling te brengen, de
machtsformatie van dit proletariaat te helpen vergrooten'.
Wij lichten deze passages uit zijn rede, omdat hij daarin ook zijn
persoonlijke standpunt in verschillende zaken duideldk bepaalde. Zqnrede
ging eigenlijk voor een groot gedeelte over de stellingen, die de politieke
grondslag van de partij vormden, het beginselprogram en het strijdprogram,
dat noodzakelijk was voor de verkiezingen, waaraan de RSP zou deelnemen.
De nieuwe partij zou zowel van parlementaire als buitenparlementaire
middelen gebruik maken; zij zouzowelvrcedzame middelen aanwenden, als
waar nodig geweld en de gewapende opstand niet schuwen, om te komen tot
de overgangsfase naar het socialisme, de proletariese klassestaat.
De vakbewegingsresolutie sprak zich uit voor een samenwerking met het
NAS. Men kon echter ook (aldus de diskussies op het kongres) als partijlid
aangesloten zijn bij een andere vakorganisatie. In deze resolutie werd
uitgesproken, dat men voorstander was van industriële organisaties. Het
ledental van het NAS steeg. Was het bij de oprichting van de RSP ruim
16.000, een halfjaar later was het tot ver boven de 17.000 gestegen. De
tabaksarbeidersfederatie en een deel van de textielarbeiders van het NSV
waren weer naar het NAS teruggekeerd.
Het aantal leden van de nieuwe partij haalde nog niet de i000. Spoedig
sloten zich nog enige oppositiegroepen uit de CPH bij de RSP aan. In
Amsterdam S. Zwart sr. met een aantal mensen en in Zaandam F. Bosman met
een groepje. Verder J. Cawalho, die met Mannoury uit de CPH was geroyeerd.
Het eerste partijbestuur bestond uit negen leden, van wie als DB: Henk
Sneevliet, voorzitter, Jan Molenkamp, sekretaris en W.F. Blaauw,
penningmeester. Sneevliet en Bouwman waren reeds als nr. 1 en 2 aangewezen
voor de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Solidariteit zou tn aprí gaan
verschijnen op een groter formaat als weekblad onder de naam De
geen

Bøønbreker.
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Er kwamen sympathiebetuigingen uit het buitenland, onder meer van het
Buro van linkssocialistiese partijen. De voornaamste
daarbij aangesloten partijen waren de noorse Arbeiderspartij en de italiaanse
socialistiese partij (maximalisten). Angelica Balabanof, een van de
pas opgerichte Parijse

voornaamste leiders van de laatstgenoemde partij, was tevens sekretaresse van
het Buro. Zij was een goede kennis van Sneevliet, evenals van Henriëtte
Roland Holst. Mevrouw Balabanof was sekretaris van de Komintern geweest,
toen deze 1n 1919 werd opgericht en was in 1922 uit Rusland vertrokken,
toen haar duideldk werd dat de Komintern geen echte Internationale zou
worden. Zq deed verscheidene pogingen om de RSP te winnen voor het
Parijse Buro. Meer dan een los kontakt is het echter nooit geweest. Op
17 maart 1929 sprak zij voor een openbare vergadering van de RSP in het
Asta Theater te Amsterdam over Het gevaør van het føscisme.Een tweede
spreker was de roemeense schrijver Panaït Istrati, die na een verblijf van
zestien maanden in de Sowjet-Unie teleurgesteld was teruggekeerd.z2l
De tijd om aan de verkiezingen deel te nemen was kort voor de RSP. Toch
deed zij in juli mee, hoewel ze nog onbekend was, weinig geld voor
propaganda bezal en gehandikapt was omdat door een fout de lijsten niet
verbonden waren; faktoren die het verkrijgen van stemmen afremden. De
partij behaalde 21,.768 stemmen en geen Kamerzetel. De CPH (Wijnkoop)
29.860 en de CPH (De Visser) 37 .622, dat betekende voor elk een zetel in
het parlement.

2. Henriëtte Roland Holst op weg naü

religieuze beziruring

-

Na haar breuk met de CPH sprak H. Roland Holst nog wel op vergaderingen
soms voor het NAS
en nam zij aktief deel aan steun- en protestakties. Zij
bleef de redaktie van Klassenstriid leiden en daarna van De Nieuwe lleg,
ofschoon zij aan Henk Sneevliet wel te kennen had gegeven het sekretariaat te
willen neerleggen. Maar zij bleef buiten elk aktief organisatiewerk voor

-

vernieuwing van de revolutionair socialistiese beweging;ze was teleurgesteld
en het partijleven moe.
In haar boekDe l,leg nøar Eenheid,waafin zij de verwording beschrijft van
de Socialistiese Internationale gedurende en na de Eerste Wereldoorlog en de
soms korruptieve ontaarding en zinloze geweldskultus van de Derde
Internationale, probeerde zij een weg aan te geven om door innerlijke bezinning,
door beleving van de socialistiese moraal, de socialistiese beweging weer een
basis te geven. Maar in haar konklusies waren duidelijk de eerste aanzeltentof
het religieuze socialisme te herkennen en het loslaten van het revolutionaire
marxisme. Nog duidelijker was zij in haar in 1929 verschenen dichtbundel
Yernieuwingen. Zqhad trou\¡/ens al kontakten met het Religieus Socialistisch
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Verbond en met hetblad Bevriidíng van de voormalige dominee Bart de Ligt.
Sneevliet deed moeite om haar te winnen voor de RSP. Op 12 apnl
reageerde hij op een stukje van haar tn De Nieuwe l,leg over de oprichting en
scfueef in een brief: 'U hebt tot dusver nog niet het besluit kunnen nemen tot
aansluiting. Anders zoudt U ten opzichte van de R.S.P. de positie innemen,
die Balabanoffheeft ten aanzienvan de Italiaansche partij'. Op26 aprrl schreef
hij in antwoord op een brief van Henriette Roland Holst, waarin zij weigerde
lid van de RSP te worden, dat het werk van -Bevriiding,van de
jongerenvredesaktie, enz. wel een aantal kameraden ertoe bracht meer waarde
aan de praktiese strijd toe te kennen, maar dat deze kategorie met du2end
banden verbonden was aan het'zirloze pacifistische gedoe der weekere
elementen uit de bezittende klasse', en verder: 'Ik ben mij ten volle bewust,
dat de kleine RSP-formatie in haar geheele werk groote tekortkomingen
toont. Ik vecht alle dagen ook in het NAS tegen de nawerking van
a-politieke oriëntatie. In een tijd van slapte wordt die nawerking een zeer

groot gevaar. Ik zoek alle dagen naar elementen met politieke hartstocht,
welke niet gebonden is door de buitensporige eischen, die althans aan de
dverigen gesteld worden, die vakvereenigingswerk doen. Zonder deze
elementen krijgen wij geen göede kansen. En de zaak zell is van zooveel
belang, dat ik meermalen de neiging gevoel het vakvereenigingswerk los te
laten, ook al biedt een jong opgekomen partij geen spoor van
bestaanweiligheid. Juist daarom betreur ik in zoo sterke mate, dat velen
alleen maar moedeloos geworden zijn, mediteeren, philosopheeren, de
betrekkelijke waarde van het pogen, dat wij ondememen erkennen, doch op
geen enkele wijze daarbij hulp verleenen.'
Reeds direkt na het wegvallen van Stenhuis, had Sneevliet al overwogen
zich geheel aan de partij te wijden, d.w.z.z1jn voorzitterschap van het NAS op
te geven. Maar hij was zich bewust van twee bezwaren: dat de partij hem geen
bestaan kon bieden en dat de partij, als hij als NAS-voorzitter aftrad, een deel
van de NA$aanhang zou verliezen.

3.

Pogingen om voor Trotsky asiel in Nederland te laijgen

Op 12 februai 1929 werd Trotsky, na een verblijf van bijna een jaar in zdn
verbanningsoord Alma Ata, met zijn vrouw Natalia en hun zoon Ljowa Sedow
in Istanboel aan land gezet. Hij had niet vrijwillig de turkse grens
overschreden, maar was door de russiese politie per boot naar Turkije
vervoerd, na overeenstemming tussen de Sowjetregering en het regiem van
Kemal Atatürk. Dat hij het land uitgezet zou worden, was al sinds 18 januari
in het buitenland bekend. Er werden pogingen ondernomen om asiel voor
hem te krijgen in een ander land, dat gunstiger was dan Turkije, waar niet
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alleen de kommunistiese partij verboden was, maar ook nog 30.000
witgardisten zaten van het vroegere leger van Wrangel. In Duitsland, met de
sociaal-demokraat Hermann Müller als rijkskanselier, werd het hem geweigerd.
Ook de Labourregering van Ramsey MacDonald in Groot-Brittannië verleende
Trotsky geen asiel. Noorwegen weigerde, evenals Frankrdk. In dit laatste land
beschikte men nog over een uitwijzingsbevel tegen Trotsky uit de tsaristiese

tijd.
In Nederland probeerden Henk Sneevliet en Henriëtte Roland Holst een
weg te vinden om Trotsky asiel in Nederland te bezorgen. Op 14 februari
berichtte H. Roland Holst aan Sneevliet, da| zij, Panaït Istrati en A.M. de
Jcrng een onderhoud met Duys hadden gehad over deze zaak. Duys sprak er
met Vliegen over, die bereid was er wat aan te doen. De volgende dag zouden
Duys en Vliegen een gesprek hebben met Jhr. F. Beelaerts van Blokland, de
minister van Buitenlandse Zaken. De zaak moest, zo schreef zij, absoluut
geheim gehouden worden, omdat, als er iets uitlekte, het waarschijnlijk zou
mislukken. En verder: 'Istrati is een buitengewoon fijne kerel, geheel echt en
zeer menschehjk; hij heeft veel verteld en ik had graag meer gehoord, maar ik
heb geen lust hem te vragen hier te komen, dau zljn kornak De Jong dan
ongetwijfeld met den auto - die godsgruwelijke parvenu's in de
- meekomt.'
Er kwamen vele protesten vanuit de hele wereld tegen het optreden van
sowjetrussiese regering en de russiese kommunistiese partij ten aanzien van
arbeidersbeweging

de

Trotsky en honderden andere opposanten, die verbannen werden of
opgesloten in gevangenissen. Een groot aantal linkse franse schrijvers en
politici had zich gewend tot de beroemde franse schrijver Henry Barbusse, de
strijder tegen onrecht, ondertekenaar van open brieven en protesten tegen
wreedheden van overheersers, door wiens steun dikwijls gevangenisdeuren
w¿ìren opengegaan. Hij was sedert l923hd van de kommunistiese partij en
verbleef in de Sowjet-Unie. Z4 vroegen hem recht te wagen voor de man die
zoveel voor de russiese revolutie en de Sowjetstaat had gedaan, van de
Sowjet-regering te verlangen, dat Trotsky beoordeeld zou worden op grond
vanzijn daden en geschriften. Barbusse reageerde niet.
De kwestie van asiel voor Trotsky bleef in Nederland een slepende zaak,
omdat de verkiezingen ertussen kwamen. Maar op 7 augustus publiceerde
A.M. de Jongn Het Volk een artikel, waarin hij aandrong op grotere
aktiviteit van sociaal-demokratiese zijde om een verblijf in Nederland voor
Trotsky mogelíjk te maken. Volgens De Jong waren verschillende leden van
de sociaal-demokratiese Tweede-Kamerfraktie dezelfde mening toegedaan, De
redaktie yoorzag het artikel van een aarzelend onderschrift. Dit wekte weer
een reaktie op van het amsterdamse raadslid E. Boekman en va¡r A.M. de
Jong zelf. Zij keerden zichtegen de halfslachtige houding van de
hoofdredaktie.Aok De Trtbune reageerde enverweet Het Volk n overleg met
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kontrarevolutionairenvan het slag van Sneevliet en Henriëtte Roland Holst
het pleidooi van A.M. de Jong te hebben opgenomen. Op 1l september stelde
Albarda in de Tweede Kamer vragen over de mogelijkheid van toelating van
de voorm¡lige russiese volkskommissaris Trotsky. Het antwoord van de
ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie luidde: 'De Regeering rvas van
oordeel, dat de omstandigheden van het geval niet van dien aard waren, dat
voldoende termen konden bestaan om de bez\ryaren te aanvaarden, die aan een
verbldfvan den betrokkene hier te lande zouden kunnen blijken verbonÉen te
zijn'. Erg omslachtig, maar duidelijk.
Sneevliet vond dat A.M. de Jong met zijn publikatie, direkt na de vorming
van het nieuwe kabinet, te grote spoed achter deze zaakhad gezet. Beter was
geweest langer vast te houden aan de oorspronkelijke taktiek van diskrete
benadeäng en de mogelijkúreden van bemiddeling door progressieve en
demokratiese elementen te benutten. Dezen moesten de kans hebben zich te
oriënteren temidden van de lasterkampanje, die van officiële russiese zijde
tegen Trotsky werd gevoerd. Nu moest de regering op korte termijn tot een
officiële uitspraak komen.
.Dus ook in Nederland kreeg Trotsky geen asiel. Zijn visum in Turkije
werd steeds weer verlengd in afwachting van de mogelijkheid, dat hij zich in
een ander land zou kunnen vestigen. Sneevliet gafhet echter nog niet op.
Hij wilde nog een pogrng doen in een ander land. Hij wist dat de levensomstandigheden van Trotsky en zdn familie nog ongunstiger waren geworden,
toen zij overgebracht werden naar Prinkipo, een eiland in de Zee van
Marmora. Het was niet meer mogelijk naar Istanboel te gaan en hij stond
voortdurend op hinderlijke wijze onder bewaking van de turkse politie.
Sneevliet schreef Martin Tranmael van de noorse Arbeiderspartij, om te
proberen Trotsky naar Noorwegen te krijgen.
Trotsky slaagde er wel in kontakt te onderhouden met linksoppositionele
krachten in de wereld en poogde de linkse oppositie in de Komintem te
versterken. Later kwam de Tsjech Harry Frankel naæ Prinkipo om hem als
sekretaris terzijde te staan. Sneevliet en de RSP hadden geen organisatoriese
binding met de trotskistiese oppositie, ofschoon de partij er wel mee
sympathiseerde en in haar publikaties voor de rechten van de russiese
oppositie opkwam. Er waren echter tussen de RSP en Trotsky belangrijke
geschilpunten. Zo waren Trotsky en zdn medestanders voor een
georganiseerde oppositie in de partijen van de Komintem' De RSP toonde
reeds door haar bestaan, dat zij meer hetlzag in de vorming van nieuwe
revolutionaire partijen. Zij meende dat dat de enige mogelijkheid was om
onder de diktatuur van de Stalinfraktie binnen de Komintem uit te komen. In
de loop van 1929 had Stalin ook met de rechtervleugel van zijn partij
afgerekend. Boecharin, Rykow en Tomsky kapituleerden in november, zoals
Zinowjew, Kamenew e.a. het twee jaar eerder al hadden gedaan' De
de
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bolsjewisering van de kommunistiese partijen (d.w.z. de bijschaving naar russies
voorbeeld, met een gewillþ leiding) was volop aan de gang en linkse zowel
als rechtse opposities werden geroyeerd. De RSP was voorstandster van een
revolutionaire vakcentrale. Trotsþ en de zijnen wilden binnen de massa van
de grote vakcentrales blijven en daarin hun propaganda maken. Tussen
Sneevliet en Trotsky was ook nog verschil van mening over de toetreding van
de chinese kommunisten tot de Kwomintang. Een taktiek waarvan
- zoals
bekend - Sneevliet voorstander was en waaÍnee hij het ook zover had
gebracht, dat de intrede in de praktijk al gedeeltelijk was voltrokken vóór er
offìcieel toe besloten was. Sneevliet zag tegelijk echter ook duidelijk de
grenzen van deze taktiek. De kommunisten moesten hun eigen koers, en ook
hun eigen partij buiten de Kwomintang, handhaven en pogen de linkervleugel
binnen de KMT te beïnvloeden. De grens was bereikt, als de Kwomintang de
chinese kommunisten zou beletten hun eigen propaganda te voeren en hun
eigen aktiviteit binnen de arbeiders- en boerenorganisaties te ontwikkelen.
Trotsky was altijd tegen de intreding van de chinese kommunisten in de
Kwomintang geweest. Maar pas in de eerste helft van 1927 verlangde de
russiese linkse oppositie openlijk de uittreding. Trotsky had in de geheime

zittingen van het russiese politiek buro steeds tegen intreding en voor
uittreding gestemd. Gedurende de tijd van de verenigde oppositie (met
Zinowjew, Kamenew c.s.) legde hij zich neer bij de beslissing van de
meerderheid van het leidend komitee, dat de eis van uittreding niet zou
worden gesteld. Toen de breuk in de verenigde oppositie voltrokken was,
kwam de linkse oppositie weer op haar oude standpunt terug, nu openlijk!
Sneevliet bleef kontakt met Trotsky in Turkije onderhouden. De eerste
keer, dat hij hem weer persoonlijk ontmoette, was in november-december
1932 te Kopenhagen. De deense sociaal-demokratiese studentenorganisatie
had Trotsky uitgenodigd in Kopenhagen een voordracht over de russiese
revolutie te houden. De sociaal-demokratiese regering stond hem een verblijf
van acht dagen toe. Op 23 november kwam Trotsky in Kopenhagen aan. Een
menigte van 4000 mensen stond bij het station op hem te wachten. Maar men
liet hem nog voor Kopenhagen uitstappen en in een auto werd de reis
voortgezet naar een villa in de hoofdstad, waar hij dag en nacht door een
aantal geestverwanten bewaakt werd. Op zondag 27 november hield Trotsky
zijn rede in een koncertgebouw voor 2500 personen. Sneevliet was op die
bijeenkomst aanwezig. Ook voerde hij met Trotsky besprekingen in de villa,
waaruit nogmaals bleek, dat men het op een aantal punten niet en op andere
wel eens was. Organisatoriese binding met de beweging van Trotsky was niet,
samenwerking wel mogelijk. Op 2 december moest Trotsky Denemarken weer
verlaten en reisde terug, met de boot naar Duinkerken, per trein via Parijs
naar Marseille en verder per boot naar zrln ballingsoord Prinkipo. Zçn zoon
Iæon Sedow, die in Berlijn studeerde, kreeg te laat papieren voor Denemarken
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om hem daar te bezoeken. In Frankrijk kon hij echter met de trein meereizen
tot Maræille. Sneevliet schreef over de reis van Trotsþ enige artikelen.222

4. De'bolsjewisering'
Andres Nin, de spaanse sekretaris van de RVI, was wegens zijn sympathie
voor de linkse oppositie uit zijn funktie gezet. Op het kongres van óeze
organisatie in 1928 had hij de russiese afgevaardigde Koselew nog verv/eten,
dat er in drieëneenhalf jaar prakties geen sameil¡ierking was geweest tussen de
russiese vakbonden en de RM, waarbij zij aangesloten waren. De russiese
kameraden, die zitting hadden in het bestuur van de Rode Vakbonds
Internationale, verschenen bijna nooit op de vergaderingen. Toen Nin
uitgesloten was, dreigde zijn arrestatie in de Sowjet-Unie. Hij schreef Heni<
Sneevliet hem te helpen een visum voor één van de westeuropese landen te
krijgen, want ook in zijn eigen land, waar toen de diktator Primo de Rivera
heerste, werd hij door de politie wegens zijn revolutionaire aktiviteit gezocht.
Sneevliet stelde zich in verbinding met de noorse Arbeiderspartij en hij kon
Nin berichten, dat er op het noorse gezantschap in Moskou een visum voor
hem klaar lag. Maanden gingen voorbd en Sneevliet hoorde niets meer. Op
21 augustus 1930 werd Andres Nin bij een nieuwe arestatiegolf van linkse
opposanten door de GPOe opgepakt, verhoord en naar de letse grens
vervoerd, zonder papieren en zonder geld. De letse grensbeambten weigerden
hem toe te laten. Toen werd hij in een russiese gevangenis gestopt. De
volgende dag kwamen zijn russiese vrouw Olga en zijn twee kinderen (van 2
en 7 jaar) uit Moskou. Ook zij gingen de gevangenis in. De pogingen aan de
grens werden herhaald. Tevergeefs. Toen kreeg Nin door middel van telegrafìes
kontakt met de autoriteiten in Riga gedaan, dat hij toegelaten werd. Een paar
maanden later was Nin in Spanje, werd daar door de politie gearresteerd en in
de gevangenis opgesloten.223
Een andere goede vriend van Sneevliet, de Brits-Indiër Manabendra Nath
Roy, was
1929 uit de Komintem gezet vanwege een rechtse afwdking;
echter niet vanwege de officiele Komintern- en russiese politiek die hij in

n

1927 als vertegenwoordiger van de Komintern in China had moeten
doorzetten (want die was wel degelijk rechts) maar vanwege zijn politiek in
Brits-Indië, die hoogstens rechts was ten opzichte van de ultralinkse nieuwe
koers van de Komintern. Bovendien had hij in het blad van de KPO
gepubliceerd, de organisatie van Brandler-Thalheimer. Roy was echter in
Duitsland en bleef dus buiten schot.
In 1929 was de koers van de Komintern ultralinks, hetgeen zich uitte in
ztnloze straatgevechten, putschpolitiek en parolen, die mogelijke
bondgenoten eerder'afstootten dan aaltrokken. In 1930 werd de wending
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verder doorgetrokken. De sociaal-demokratie werd nu als de grootste vijand
beschouwd. Het was de periode van het 'sociaal-fascisme'. Links-socialisten
of oppositionele kommunisten heetten linkse sociaal-fascisten of direkte
handlangers van het fascisme.
De bolsjewisering of stalinistiese gelijkschakeling voltrok zich ook in kleine
partden als de CPH. Van Riel, Seegers, partijsekretaris pieter Bergsma e.a.
werden wegens rechtse afwijkingen uit het paftijbestuur gezet. c. schalker,

mr. A.L. de Leeuw,K. Beuzemaker, ir. A. Struik en vooral paul de Groot
zouden voortaan de leiding in handen hebben. L. de visser was de man, die de
partq naar buiten vertegenwoordigde als kamerlid en voorzitter. In hetzelfde
jaar trad ook de Wdnkoopgroep weer tot de officiele CpH toe. De
voomaamste leiders moesten hun fouten erkennen en allerlei vernederingen
ondergaan. J. Hoogcarspel weigerde en trad uit de partij. J. Ceton was al
verdwenen. Brommert maakte de eerste vernederingen nog mee, maar
emigreerde naar Zuid-Afrika. Gerrit van Burink bedankte ook spoedig voor de
CPH. Hij ging in februari met bijna de gehele afdeling Rotterdam van de
voormalige Wijnkoop-partij over naar de RSP. Hij had vooral flinke aanhang
onder de werklozen. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen waren 7000
voorkeurstemmen op hem uitgebracht. Voor lVijnkoop, de enig overgeblevene
van de drie van Deventer, was in het verdere verloop nog slechts de rol van
zoîdaar spelen in de verenigde CPH weggelegd.
Van de woegere europese leiders van de indonesiese revolutionaire
beweging was alleen Sneevliet nog aktief revolutionair leider, al was het dan
niet meer in de CP. Harry Dekker was in 1926 overleden. Hij was nog korte
tijd leider van het zeeliedenburo in Hamburg geweest. Brandsteder was eind
1930 met het grootste deel van de ijmuider federatie van het NAS naar het
NW overgegaan. Bergsma was sinds 1927 door politieke geschillen van
Sneevliet gescheiden. Toen hij zijn bezoldigde funktie bij de CPH kwijtraakte,
werd hij taxichauffeur. De tragiek wilde dat Darsono, toen hij n 1929 als
nr. 2 op de lijst van de CPH (De Visser) stond, een giftige verkiezingspijl op
Sneevliet afschoot en hem er tn De Tribune van beschuldigde
verantwoordelijk te zijn voor het achterhouden van RVl-gelden, bestemd voor
stakers in Nederlandsch-Indie. Darsono liet zich misbruiken voor laster. Het
kon weerlegd worden. 'Wij hebben hem in Semarang zien komen naar de
arbeidersbeweging vol idealisme en gaaf', schreef Sneevliet. 'Hij kwam met
zijn kennis en zijn scherp ìerstand. Hij was nog heel jong.' In l93l werd
Da¡sono uit de CPHgeroyeerd vanwege rechtse afwijkingen. Het beeld is
echter niet kompleet als we hierbij ook niet Dolf Baars zouden vermelden.
Zcs jaar werkte hij als ingenieur aan het industriële projekt van ir. Rutgers in
Siberië en een jaar in Moskou. Hij schreef bij zijn terugkomst in Nederland
een artikelenreeks in dei/RCtegen het kommunisme gebaseerd op zijn
ervaringen in de Sowjet-Unie. Later verschenen de artikelen gebundeld in een
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brochure die door de regeringsdiensten verspreid werd onder de politieke
gevangenen in het kamp aan de Boven-Digoel op Nieuw-Guinea.22a

5. Politieke breuk

tussen Henriëtte Roland Holst en Henk Sneevliet

Sinds november 1927 was H. Roland Holst politiek dakloos. Z4had destijds
geschreven dat zij en Sneevliet steeds verder uit elkaar dreven. In 1930 was de
afstand tussen hun politieke opvattingen zo groot geworden, dat
samenwerking voor een betrekkelijk onafhankelijk revolutionair-socialisties

blad niet meer mogelijk bleek. In een brief van 14 januari 1930 deed Sneevliet
nog een poging haar te winnen voor een aktie van RSP en NAS tegen de
politieke onderdrukking in Nederlandsch-Indie. Zij antwoordde op zijn brief,
dat zd reeds steun had verleend aan de Liga tegen Imperialisme en Koloniale
Overheersing, toen al een mantelorganisatie van de Komintern. Op 20 januari
schreef Sneevliet: 'Als ik uit Uw schrijven van 17 Januari vemeem, dat U wel
bereid zijt om in de huidige omstandigheden steun te verlenen aan de actie
van de Liga, terwijl U op 16 Januari bezwaren ontwikkelt tegen
steunverlening speciaal aan de RSP voor dit doel, moet ik U zeggen dat ik Uw
gedachtengang in deze niet kan volgen. Dat iemand ten opzichte van de
bruikbaarheid van het geweld in de strijd andere meningen heeft dan een
revolutionaire marxist is op zichzelf geen reden tot verbazing, al wekt het
geweld der koloniale regering in Indonesië andere gevoelens dan die op
geweldloosheid lijken. Ten opzichte van bruikbaarheid van het geweld in de
strijd kiest de toonaangevende richting in de Liga,dat is zonder meer de
communistische stroming, veel scherper partij dan de RSP... Dat men steun
verleent om, zij het ook naast al dan niet religieuze anarcho-communisten,
Wijnkoop en De Visser publiekelijk te laten optreden ten behoeve van de
Liga, terwdl men hulp onthoudt voor de stroming NAS-RSP, maakt het voor
md onbegrijpelijk waarom in "De Weg tot Eenheid" speciaal tegen het kwaad
der communistische methoden zo scherp te velde is getrokken.'z2s
Over het koloniaal kongres van de SDAP stond zowel van Roland Holst als
van Sneevliet een artikel in De Nieuwe fleg van februari 1930. Roland Holst
was welwillend krities en beschouwde, ondanks alle voorbehoud, een
uitspraak ten gunste van de nationale onaftrankelijkheid van Indië als een stap
vooruit. Zij verweet De Socinlist-groep (linkervleugel SDAP) vast te houden
aan zijn marxistiese dogmatiek, men moest een beroep doen op de hoogste
sociale gevoelens in de arbeidersklasse. Zij sprak niet over de linkse
voorstellen tot steun bd lddelijk verzet en opstand, als het onderdrukte volk
daartoe gedwongen werd. Sneevliet was scherp krities. Hij had niet de
verwachting, dat de koloniale politiek van de SDAP veel zou veranderen en hij
had geen vertrouwen in haar Indië-specialist, J.E. Stokvis. Daarnaast wees hij
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op het standpunt van de ISDV, die indertdd de radikale vleugel van de
volksbeweging steunde" Men moest de aktie voor nationale onafhankelijkheid
verbinden met de strijd tegen de kapítalistiese uitbuiting en de strijd voor het
socialisme, waaryoor men moest sarnenwerken. De krachten voor de nationale
onafhankelijkheid waren het onderdrukte proletariaat en de onderdrukte
massa van de boeren in de kolonie. Ook verschilden zij van mening over de
betekenis en waarde van Gandhi. Voor Sneevliet was hij * ondanks zijn grote
aktiviteit - een vertegenwoordiger van het kleinburgerdom in Brits-Indíë. Hij
hechtte grotere waarde aan de linkervleugel van de volksbeweging in dat land
en de aktiviteit van revolutionair-socialistiese organisaties"
Een belangrijk punt van geschil tussen hen was ook de waarde en
betekenis van Jef Last. Vanaf I januari 1930 was deze opgenomen in de
redaktie vanDe Nieuwe Weg.Het besluit was genomen, omdat hij een groep
van radikale jonge schrijvers in de SDAP vertegenwoordigde. Henriëtte
Roland F{olst was er zelf een warme voorstandster van geweest. Men hoopte
daa¡door andere elementen uit die partij aan te trekken. Toen hij echter op
het SDAP-kongres door zijn houding een royernent uitlokte, verzette ziizich
hardnekkig tegen opname van Last in de redaktie, omdat hrj nu geen waarde
meer had. Hd verspeelde door zijn individualisties optreden ook elke
sympathie bij de aanhangvanDe Sociølist-graep" Sneevliet was echter van
mening dat hij reeds benoemd was en kon het níet eens zijn met Roland
Hoist. Hij zocht naar elementen om het kader van de beweging te versterken
en zag toen ín Jef Last wel wat. Henriëtte R.oland Holst trok zich spoedig
daarna uit het werk voot De Nteuwe Weg terug. In februari 1931 verscheen in
het tijdschrift een verklaring van haar uittreden. Zij zei daarn dat haar
gedachten een verandering hadden ondergaan. Een aantal iezers had
geprotesteerd, dat zij inging tegen jarenlang gekweekte opvattingen en
meningen. Het was onmogelijk de leiding van de redaktie in handen te
houden. Mevrouw Roland Holst had wel sympathie voor Bart de Ligt en de
Bevrijding-gtoep, maar was zeker geen aanhangster van het anarchisme. Zij
hechtte waarde aan de parlementaire demokratie en legde vooral de nadruk
op de ethiese waarden van het sooialisme. Zif icwam terecht bij het
R.eligieus-Socialistisch Verbond. FIet kontakt rnet SneevLiet werd geringer.
Maar hij kon haar niet vergeten. Haar poözie bleef voor hem leven en zij bleef
voor hem, zoals trij lrct zei, 'een Debora van onze stam'.
Jef l-ast werd lid van de redaktie en bezette spoedig enige belangrijke
posten in verschillende organisaties. Hij werd in het partijbestuur opgenomen,
ambtenaar op het NAS-kantoor en voorzitter vân de Revoiutionaire Jeugd
Bond (R-trB), een organisatie van R.SP- en l{AS-jeugd. Tevens had hij sinds het
terugtreden van Henriëtte Roland Holst het sekretariaat van De Nieuwe I,leg
in handen.
Last bleek echter voor de verschflende funkties niet de meest geschikte
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persoon te zijn. Zelfs De Nieuwe Weg ging achteruit" Hij plaatste in dat blad
een bespreking van zijn boek Marianne, door hemzelf geschreven en van zijn
initialen J"L. voorzien. Jef Last was een onrustig element in de beweging en
bijzonder individualisties in zijn optreden. Toen hd na schorsing ontslag
aanbood als lid van het partijbestuur werd het met algemene stemmen
aa¡vaard. Unaniem gaf het NAS-bestuur hem ontslag als ambtenaar met
ingang van 1 november 1931. Last trok zich terug als redakteur vanDe
Nieuwe lileg en werd als redaktie-sekretaris opgevolgd door de bekwarne en
taktiese Daniel de Lange. Tenslotte werd hij afgezet als voorzitter van de RJB"
Alle gebeurtenissen werden tn De Tribune in de bekende stijl (Sneevliet-kliek,

kontrarevolutionairen) begeleid"
Voor het eind van het jaar aanvaardde JefLast nog een uitnodiging oni
een bezoek aan de Sowjet-Unie te brengen. Hij werd 1id van de CPH. trn 1933
verscheén van hem bij de uitgeverij Contact de roman Pørtii-rernise waarin Jef
Last zijn rankunes tegen Henk Sneevliet en andere figuren irl RSP en NAS
uitleefde.226

6.

Opkomst van het nationaal-socialisrne en verruwing van de kommunisten

in 1929 inzette, veroorzaakte in Nederland grote
werkloosheid. Duizenden en duizenden werkloze arbeiders stonden in rijen
voor de stempellokalen en moesten voor een scharnele uitkering elke dag deze
vernedering ondergaan. In Duitsland, dat al vele jaren met grote werkloosheid
te kampen had, liep het aantal werklozen in de miljoenen. Deze toestand
verzwakte de arbeidersbeweging en werkte de verpauperíng in de hand. F{et
nationaal-socialisme versterkte zich snetr en rekruteerde zijn knokploegen, de
SA, uit gedemoraliseerde arbeiders en gedeklasseerden. De grote
arbeiderspartijen onderschatten het gevaar. De SPD, verburgerlijkt, dacht in
parlementaire terrnen. De KPD, reeds volkomen onder stafinistiese leiding,
maakte door traar aktie tegen het zgn. sociaal-fascisme een eenheidsfront
tegen het werkelijke fascisme onmogelijk en versterkte daannee de
De ekonomiese krisis, die

tegenstander.

Ook in Nederland kwam het fascisme op, atr had het niet zo'n omvang als
in Duitsland, Italië en Oostenrijk. Evenals in Duitsland werd het gevaar van
het fascisme ook in Nedertrand door de sociaal-demokratiese beweging
onderschat. De CPH schonk er wel aandacht aan, rnaar was voorai aktief tegen
het 'sociaal-fascisme' en tegen het 'links sociaal-fascisme' of trotskisme,
waarmee dan vooral de beweging van Sneevliet c.s. bedoeld werd. De
vergaderingen werden dikwijls verstoord door knokploegen van de CPH.
Op 10 maart 1931 hield de RSP een openbare vergaderíng in Odeon te
Rotterdam. Sneevliet sprak over Wøt wil de R.SP? In Rotterdam was de
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partij-afdeling kort tevoren versterkt met de oude CP-aanhang van Gerrit van
Burinlc Op grond van ervaringen had het afdelingsbestuur maatregelen
genomen om de vergadering een normaal verloop te doen hebben. Er waren
ordekommissarissen, die enige bekende herrieschoppers buiten de deur
hiélden. ook gedurende de vergadering moesten zij soms optreden. Kort voor
het einde van de vergadering kreeg Sneevliet een seintje, dat op de weg naar
het st¿tion een knokploeg van ongeveer Veertig man, onder leiding van de
schiedamse CPH-er Kees Frenay, hem stond op te wachten. VolgensDe
Baanbreker was Frenay voorbestemd om in de volgende reürkamatie fascist te
worden. Hd werd het echter al spoediger, tî 1934; Onder bescherming van
eigen mensen ging Sneevliet naar het station. Al te opdringerþe vrienden van
Frenay werden op een afstand gehouden. Het was overigens niet de enige
keer, dat knokploegen Sneevliet opwachtten.
Ab Menist, de voorzitter van de RSP in Rotterdam, bracht het er slechter
af, toen hli in hetzelfde jaar naeen vergaderingnaar zijn huis in een stille
buiter¡wdk terugkeerde. Een knokploeg van de CP stond hem onder een
onklaar gemaakte straatlantaarn in het donker op te wachten en ging hem
met stoelpoten te lijf. Menist werd zwaar getroffen. De aanslag trok de
aandacht van de pers. Hij werd daarna niet meer met geweld overvallen, maar
voor de CPH-ers bleef hij toch de 'fascist Menist'.221

7.

{

/

Mien Sneevliet

Elrl.d 1929 was er een nieuwe vrouw in het leven van Henk Sneevliet
gekomen. Het was Wilhelmina Hendrika Draaijer. Z4had een 16-jarige
dochter uit een eerder huwelijk, Bep Blaauw. Al jaren was zij aktief in de
NA$vrouwenbond en in het jeugdwerk.Z4 huurden een groot huis,
Overtoom 468rr, waar Mien kamers verhuurde om uit de schulden te komen,
die Sima gedurende haar huwelijk Sneevliet bezorgd had. Ook had hij nog
verplichtingen aan Betsy, in verband met de studie van de jongens.
Betsy was n 1929 in Amsterdam komen wonen op de Van Lennepkade.
Pim en Pam hadden allebei de S-jarige Hogere Burgerschool achter de rug en
zq zouden verder studeren in Amsterdam. Pim in wis- en natuurkunde aan de
Gemeente-Universiteit. Pam ging naar de middelbaar technieæ school. Betsy
was lid van de RSP en de jongens van de RIB. Later werden zij eveneens lid
van de partij. Bij hen leefde na de breuk van hun vader met Sima nog de
hoop, dat hun ouders weer bij elkaar zouden komen. Betsy had die hoop niet,
maar zou - zoals ze latq verklaarde - herstel van de huwelijksband wel
aanvaard hebben in het belang van de kinderen. Er was nu in Amsterdam
meer kontakt tussen Sneevliet en zljn zoons mogelijk, waaraan zijn nieuwe
wouw meewerkte.
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Henk Sneevliet thuis op de Overtoom

8. DedoodvanPim
Pim leerde uitstekend.'s Avonds gaf hij les aan anderen. In februari l9321nad
hij met goed gevolg zijn laatste tentamen voor zijn kandidaatsexÍrmen gedaan.
Toen, een paar weken later, gebeurde het. Hij was in het aþemeen's avonds
uiterlijk om 10 uur thuis. Op 4 maart echter niet. Zijn moeder was naar
Zwolle en zou pas laat terugkomen. Pam was ook laat en miste Pim, die hem
meestal wolijk vanuit het raam begroette. Toen hd naar Pims kamer ging,
rook hij een sterke gaslucht en vond Pim dood achter de deur liggen.
Zelfmoord door middel van de gasslang. Zijn voeten waren nat. Men had het
vermoeden, dat hij al eerder een andere poging had gedaan. De dood van pim
was een verschrikkelijke slag voor zijn ouders. Henk was altijd wel het meeste
op Pim gesteld geweest. Maar misschien kwam de slag nog het hardst aan bij
zijn tweelingbroer Pam. Niemand weet wat de oorzaak van deze daad is
geweest. Hij leek altijd vrolijk en scheen weinig last te hebben van
tegenslagen. Alles ging hem goed af ,zqn studie vooral, en iedereen mocht
hem graag. Maar er waren twee dingen, die hem zonder dat hij zich uitte
kwelden. Het ene was dat het gezin niet bij elkaar was gekomen. Het andere
was misschien het belangrdkste. Hij was homofiel. Men vermoedde dat het
laatste - maar aan weinigen bekend op een gegeven moment de
dwangpositie veroorzaakte, die hem tot de wanhoopsdaad bracht.zz8

9. Oprichting van de OSP

en van het Antifo-komitee

Op 28 maart 1932 werd de Onafhankelijke Socialistische Partij in Haarlem
opgericht, toen een meerderheidsbesluit van het SDAP-kongres het de linkse
oppositie onmogelijk had gemaakt een eigen blad uit te geven en
bdeenkomsten te houden. Het weekblad De Fakkel werd partijorgaan. Edo
Fimmen was voorlopig voorzitter, maar trad nog vôór het kongres van de OSP
samen met Nathans uit de partij, toen de Algemene Raad van de ITF bezwaar
maakte tegen het OSPlidmaatschap van haar algemeen-sekretaris en adjunktalgemeen-sekretaris. Zij werden opgevolgd door de OSP-penningmeester
J.H. Oldenbroek, die ook een vooraanstaande funktie bij de ITF bekleedde.
Op het eerste OSP-kongres in augustus 1932 werd P.J. Schmidt tot voorzitter
en J. de Kadt tot sekretaris en hoofdredakteur gekozen. Tezamen met
R. Stenhuis, die propagandist werd, warenz4 de drie bezoldigde bestuurders van
de partij. De Fakkel verscheen tweemaal per week in een oplaag van 16.000
tot 18.000 (in oktober driemaal per week met de bedoeling vanaf I januari
1933 als dagblad te verschijnen). Het ledental was 7200 in 120 afdelingen.
Andere bekende leden van het partijbestuur waren Frank van der Goes,
ir. P. Schut en K.R. van Staal. De samenstelling van de OSP was tamelijk
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heterogeen, van links sociaal-demokraat tot Luxemburgist of Leninist toe.
Een resolutie verplichtte de leden die in loondienst werkten, lid te zijn van
het NW. Intemationaal sloot de OSP zich aan bij het Internationaal Buro
voor Revolutionair Socialistiese Eenheid, waa.rtoe o.a. ook de britse ILP, de
noorse Arbeiderspartij, de Sozialistische Arbeiter Partei Deutschlands (SAP),
de ltaliaanse Socialistiese Partd (maximalisten), de poolse (oodse) Bund en
een aantal andere partden en groepen behoorden. Heel nauw werkfe de OSP
met de ILP en de SAP samen.

Op 23 mei 1932 nodigde de RSP de OSP uit ter bespreking van
samenwerking tegen oorlog en fascisme. Na enige onderhandelingen kwam op
8 juli het Comité tegen oorlog en fascisme (Antifo) tot stand. De organisaties,
diehetlandelijkkomiteevormden \Maren: OSP, RSP, NAS, RJB, BAS,
NA$.Vrouwenbond, Perhimpoenan Indonesia en later de IAMV, VSV en de
jeugdorganisatie van de OSP, het Socialistisch Jeugd Verbond. De CPH
draaide zich er met een onduidelijke afwijzing uit en de SDAP en het NW
lieten niets op de uitnodiging horen. Voorzitter van het Antifo-komitee was
J. de Kadt, sekretaris H. Sneevliet, penningmeester Kitsz en verder zaten in het
komitee M. van Praag, K.R. van Staal, E. Bouwman en een vertegenwoordiger
van de PI. Op plaatselijk nivo werden eveneens Antifo-komitees gevormd en
vergaderingen en akties georganiseerd. Op het eerste OSP-kongres noemde
voorzitter Schmidt het Antifo-komitee de eerste geslaagde poging tot een
eenheidsfront van de arbeidersklasse. Het Antifo-komitee was echter geen lang
leven beschoren. Jacques de Kadt, iemand die altijd konflikten met zich
meebracht, was niet de juiste man om als bindende faktor op te treden in een
overkoepelend orgaan van vele organisaties die onderling op politiek,
vakbewegings- en ideologies gebied sterk afweken en zelfs in tegenstelling tot
elkaar stonden, maar die door gezamenlijk optreden het volk in Nederland in het bijzonder de arbeidersklasse - moesten wakker schudden en tot
weerstand oproepen tegen het fascisties gevaar dat zichaan de andere zijde
van de grens reeds zo wezenlijk manifesteerde door middel van terreur,
moord en misdadige anti-semitiese akties.
In oktober gaf De Kadt in de Sozíalistische Arbeiter-Zeitung, het dagblad
van de SAP, éen verwrongen beeld van ontstaan en geschiedenis van het
Antifo-komitee waarvan de verdiensten aan de OSP werden toegeschreven. Dit
lokte weer andere wrijvingen uit over geschillen, die bij de verscheidenheid
van organisaties voor het grijpen lagen. In november werd besloten in februari
een demonstratief kongres te houden, voorafgegaan door bijeenkomsten van
de landelijke organisaties en de plaatselijke Antifo-komitees. Wij zullen de
verdere ontwikkeling niet uitspinnen. In ieder geval zorgde J. de Kadt niet
voor suksesiHij deelde op 1 februari 1933 als OSP-sekretaris echter ín een
brief mede, dat de OSP zich terugtrok en het Antifo als ontbonden
beschouwde. De dag daarvoor, op 31 januari, was Hitler in Duitsland
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rijkskanselier geworden, een wel uiterst ongunstig moment om de ontbinding
van een aktiekomitee tegen het fascisme aan te kondigen. De brief was niet
gericht aan de initiatiefneemster, de RSP, maar aan het NAS. Sneevliet en
Kitsz deelden namens het NAS-bestuur mede, dat het Antifo-komitee niet

ontbonden was en dat het NAS zijn vertegenwoordigers in het
Antifo-komitee had opgedragen de stagnatie op te heffen. G. Nabrink van de
IAMV werd tijdelijk voorzitter en er zou een landelijke bijeenkomst worden
gehouden van organisaties en plaatselijke komitees.22e

10. Het hoces Sneevliet naar aanleiding van De Zeven Provinciën
De ekonomiese krisis bracht armoede en ellende in talloze arbeidersgezinnen.
Het aantal geregistreerde werklozen was in januari 1933 al meer dan 400.000
op een bevolking van ruim 8 miljoen. De werklozenondersteuning was te veel

om van te sterven en te weinig om van te leven. De regering voerde een
bezuinigingspolitiek en de werkgevers poogden de kosten te drukken door
ontslagen, loonsverlagingen en langere werktijden. De grote vakcentrales
waren verstard in hun optreden, gewend als zij waren aan overleg met de
ondernemers en aan uiterste voorzichtigheid met staking en andere middelen
van direkte aktie om verdere verslechtering van de levensomstandigheden
tegen te gaan. Nog in hetjaar 1932waren er grote stakingen geweest, zoals
de textielstakingen in Twente, waar het ging tegen tweemaal vijf procent
loonsverlaging. Het NAS en zljn textielfederatie waren de drijvende krachten
van deze staking, de grote bonden waren gedwongen fìnanciële steun te
verstrekken. Het NAS was onder het voorzitterschap van Henk Sneevliet
alweer gestegen tot meer dan22.00O leden. De loonsverlagingen strekten zich
ook uit tot rijks- en gemeentepersoneel, en tot het personeel van land- en zeemacht. Op 8 november 1932 hadden de SDAP en het NW in Den Haag een
massale demonstratie gehouden tegen de werkloosheid en de bezuinigingspolitiek van de regering. De hoofdbestuurders van de Marinebond werden
gestraft, omdat zij de vrouwen van marinemannen hadden opgewekt aan de
demonstratie deel te nemen.
In Indie werden bij de marine de salarisverlagingen niet aanvaard. Te
Soerabaja vonden grote vergaderingen plaats en op 31 januari weigerden
korporaals en minder personeel van de Java, de Piet Hein en de Evertsen aan
te treden voor het morgenappèI. Er werden troepen uit Malang aangevoerd
om tegen de marinemannen op te treden. Na toespraken van de
kommandanten veranderde een groot deel van de dienstweigeraars hun
houding. Enige tientallen volhardden echter. Zij werden onder arrest gesteld
en naar Malang gezonden. Maar op 3 februari weigerden honderden
indonesiese marinemannen op het appèl te verschijnen. 425 Indonesiërs,
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onder wie 100 van het marine-vliegkamp, werden gearresteerd en
ondergebracht in de quarantaine-barakken van het departement van
Volksgezondheid op Madoera, onder bewaking van marechaussees, in
afwachting van hun voorgeleiding voor de krijgsraad.
In Amsterdam schreef Henk Sneevliet een artikel voor De Arbeid over de
akties van het marinepersoneel in Indië. Hij richtte zich daarin tot de
opvarenden van de nederlandse marine en de werklieden van de
marinewerven. Sneevliet noemde het verblijdende gebeurtenissen, die zich aan
boord van de marineschepen en in het marine-vliegkamp te Soerabaja hadden
afgespeeld. Het grote voorbeeld daarvan waren de britse marinemannen, die
ruim een jaar tevoren in Invergordon door massale dienstweigering, uit protest
tegen salariwerlaging, de britse regering hadden gedwongen van haar besluit
terug te komen. Sneevliet herinnerde aan de strijdtraditie van de nederlandse
marine in Indië gedurende de Eerste Wereldoorlog, toen het Marinegebouw in
Soerabaja nog de burcht'ûr'as van het verenigingsleven van marinemannen en
fuseliers. De voomaamste zorg van de autoriteiten was toen de verbinding, die
tot stand werd gebracht tussen de organisaties van de militairen en de
wijheidsbeweging van de Indonesiërs. Hij herinnerde aan de vergaderingen, de
demonstraties en de dienstweigering op de Regentes. In zijn artikel wees
Sneevliet op de toestand van werklozen en werkenden, waarop de bezittende
klasse de lasten van de krisis afwentelde. Naarmate zij minder tegenstand
ontmoet, slaat zij vrijer toe. De geêst, die aan boord van de schepen in
Soerabaja heerste, moest naar Nederland ovenvaaien, in een strijd voor de
dubbele eis: l. Direkte amnestie voor de gearresteerde marinemannen en geen
strafvervolging voor de hoofdbestuurders van de Marinebond in Holland. 2.
Ongedaan maken van de salarisverlagingen, die voor de mindere
marineschepelingen waren doorgevoerd.
Het slot van het artikel luidde: 'Uw maats in Indië hebben het risico
genomen, toen zij scherpe vorm van strijd kozen. Zij wisten wat zij deden,
de blanken en de bruinen (...). Grote gevaren dreigen. Uit het Oosten werken
invloeden, die de Nederlandsche bezittende klasse tot nog dollere daden
zullen drijven. Het gaat er voor het Nederlandsche proletariaat om de fouten
te vermdden, die ongetwijfeld door de Duitsche klassegenooten zijn begaan.
Wij moeten onzen tijd weten te gebruiken, niet wachten totdat de gansche
macht van de bourgeoisie dienstbaar kan worden gemaakt øan de volledige
vernietíging vøn de arbeidersbeweging.
De Britse marinémannen van Invergordon wezen de marinemannen op de
reede van Soerabaja den weg. Durft gij dien weg te betreden? Bereidt U
daarop voor! Het moet nu komen tot onderling beraad, waaruit sprekende
daden van verzet worden geboren.' Het artikel was gedateerd 4 februari 1933
en namens het NAS-bestuur ondertekend door H. Sneevliet, voorzitter.
De volgende dag werd bekend, dat de bemanning van De Zeven Provinciën
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zich meester had gemaakt van dit ooflogsschip en Sneevliet schreef onder zijn

artikel:
'

BULLETIN : Een Nederlandsche Potemkin

Het pantserschip "De Zeven Provinciën" heeft 5 Februari
de haven van Oleh-leh verlaten, terwijl de commandant met
zijn staf aan land vertoefde.. Negen aan boord aanwezige
officieren zijn door de matrozen met de bajonet op het
geweer gevangen genomen.
Bravo voor de bezetting van

dit roode schip!
Nederlandsche marinemannen, weest solidair!
Leve "De Zeven Provinciën"!
Leve de Hollandsche Potemkin!

t fto' 4

01-Ìr-t"è

Zondag5 Februari.'
Het slot van het artikel - voorafgaande aan het bulletin - verbond de strijd
van de marinemannen met die van de arbeiders, maar tevens met de
vrijheidsstrijd van de Indonesiërs. Sneevliet had na de vernietiging van de
kommunistiese beweging bij de opstand tn 1926-1927 niet opgehouden in
woord en geschrift te ageren tegen de overheersing van het indonesiese volk
en tegen de stelselmatige fysieke likwidatie van de vrdheidsstrljders. Op 6
februari - bijna op de dag dat hij zijn artikel schreef - ontving hij een brief
van Kaderisman, die in juli 1932uit Tanah Tinggi (kamp aan de
Boven-Digoel) was verzonden of waarschijnlijk klandestien meegegeven.
Kaderisman schreef dat hij eerst ongeveer twee jaar in het kamp Tanah
Merah had gezeten, maar naar Tanah Tinggi (drie uur varen stroomopwaarts)
was overgebracht, omdat zijn gedrag niet in het belang van rust en orde werd
geacht. Hij vermeldde i4 zijn brief o.a.: 'Tot op heden ben ik met nog plm. 80
kameraden op Tanah Tinggi onder genot van steuning in natura, bestaande uit
újst, katjang-idjo, zout, gedroogde visschen, klapperolie, thee en Javasuiker,
in totaal ter waarde van niet meer dan f 5.- per maand. Je kunt je
voorstellen, welk gebrek wij lijden. Ik heb mij met bewustheid bij de pætij
aangesloten en voorzag welke gevaren mij in dien strijd mogen dreigen. Ik wil
nen in hoeverre de Indische regeering het hart heeft haar politieke
tegenstanders uit te hongeren, alleen om van hen het woordje "ampoen"
(vergiffenis M.P.) te hooren klinken. Er valt bij mij niet aan te denken
eenigerlei voonraarde met de íegeering aan te gaan.' Tanah Tinggi was het
kamp van de onverzoenlijken. Velen stierven daar aan malaria of tbc.
Kaderisman deelde nog mede, dat de bekende Mas Marco in maart 1931 met
tbc van Tanah Tinggi naar Tanah Merah was vervoerd om verpleegd te
worden. Na een jaar lijden stierf Marco op 19 maart 1932. Dit was in
Nederland reeds bekend . ln De Arb eid van I 6 april 1932 schreef Sneevliet
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Een koart van Marco Kørtodilcromo uit het Digoelknmp; een maand rw de
øfzending overleed de vriiheidsstriider

in een artikel te zijner nagedachtenis: 'Mas Marco is vermoord, is in koelen
bloede langzøam ter dood gebrøcht.'
op 6 februari was een overdruk gemaakt van sneevliets artikel over de
akties bij de marine. Er boven kwam te staan: Mønifesf. Diezelfde dag werden
de manifesten verspreid op punten waar marinepersoneel gestationeeid was,
o.a. in Den Helder. Behalve n De Arbeid van 8 februari werd het ook
gepubliceerd tn De Gemeenschap van 1 1 februari, het blad van de
Nederlandsche Bond van Personeel in Openbare Dienst (NAS).
De zeven Provinciën was op 5 februari om 2 uur in de morgen, nadat de
europe se en indonesie se schepelinge n zich v an het schip hadden meester
gemaakt, met gedoofde lichten uit oleh-leh vertrokken. Met een achterstand
van anderhalf uur werd het oorlogsschip gevolgd door de kommandant met
enige officieren en manschappen in de kleine stoomboot Aldebaran. zij warcn
gewapend met kæabdnen. Aan boord van De zevenprovinciën bevonden zich
16 offìcieren, 9 europese en 3 indonesiese onderofficieren, 44 europese

korporaals en minderen en 184 indonesiese korporaals en minderen. Een
aantal oorlogsschepen en onderzeeboten werd de muiters nagezonden. De
kruiser Java sommeerde de bemanning van De zevenprovinciën zich over te
geven. Deze verzocht radiografies haar niet te hinderen en meldde, dat zij op
weg waren naar Soerabaja.Z4wúdengeen geweld gebruiken, maar
protesteerden slechts tegen de loonsverlaging en de arrestatie van de
demonstranten in soerabaja. Vierentwintig uur vóór Soerabaja zouden zij de
kommandant weer aan boord nemen. Kort na de sommatie van de Java wierp
een Dornier-wal-vliegboot een bom van 50 kg op het schip. Een voltreffer.
Het resultaat was 23 doden en ongeveer 20 gewonden. op 12 februari werden
100 ongeboeide en 50 geboeide Indonesiërs en 4 ongeboeide en 28 geboeide
Nederlanders op- het eiland Onrust afgezet en opgesloten in afwachting van
hun berechting.2s
Henk Sneevliet moest op 15 februari voor verhoor op het hoofdburo van
politie in Amsterdam komen. In Den Helder was proces-verbaal opgemaakt in
verband met de inhoud van het door Henk Sneevliet ondertekende manifest.
In verschillende plaatsen waren RSP-ers en NAS-leden gearresteerd. Op
2l februai werd op verzoek van de officier van justitie, mr. B. Kist, wegens
opruüng in geschrifte tot het plegen van opzettelijke ongehoorzaamheid,
bedoeld in art. 1 14 van het wetboek van militair strafrecht, een bevel tot
inhechtenisneming tegen Sneevliet uitgevaardigd. Hij werd gearresteerd en
opgesloten in het Huis van Bewaring. Na drie dagen besloot de rechtbank hem
30 dagen in hechtenis te houden, hetgeen later verlengd werd. Op Z maart
diende de advokaat van Sneevliet, mr. B. stokvis, een verzoek in tot schorsing
van de preventieve hechtenis tegen een borgsom te stellen door het NAS. De
rechtbank wees het af, evenals latere verzoeken tot inwijheidstelling met het
oog op de Kamerverkiezingen, waarin Sneevliet optrad als lijstaanvoerder van

Overal in het land werden door Antifo'komitees, RSP en PASsen
vergaderingen gehouden, waarin geprotesteerd werd tegen de gewelddadige
onderdrukking van de muiterij op De Zeven Provinciën, amnestie werd
verlangd voor de gearresteerde marinemannen en voorts de vrijlating van Henk
Sneevliet en 1 8 anderen, gearresteerd naar aanleiding van het manifest en de
daarmee verband houdende akties' Overal in het land werd op muren en
straten gekalkt: Sneevliet moet vrii! In vele plaatsen verschenen spandoeken
met de letze: De reøctie nuar de hel, Sneevliet en de ønderen uit de cel! Op
27 februariwas de grote zaal van de Diamantbeurs in Amsterdam tot de nok
toe gevuld. Op deze vergadering van het Antifo'komitee spraken Bouwman,
Nabrink, Van Driesten en een vertegenwoordiger van de Perhimpoenan
Indonesia. Er werd een motie van protest aangenomen tegen het gebeurde in
Indië en amnestie voor de ma¡inemannen en de vrijlating van Henk Sneevliet
en anderen geëist.
De rechtszaak tegen Sneevliet kwam op 1 april voor. De aanklacht luidde
dat hij in februari 1933 te Den Helder en elders in Nederland in het openbaar
in een manifest had opgeruid tot muiterij of opzettelijke ongehoorzaamheid,
muiterij of militair oproer, in ieder geval tot enig strafbaar feit en tot
gewelddadig optreden tegen het openbaæ gezag. Behalve de getuigenvan de
à decharge opgekomen, o.a. Henriëtte Roland
Holst, E. Bouwman, Pieter Bergsma, J. van Nugteren, C. Kitsz, A. Menist,
A. Langkemper. De minister van Koloniën, S. de Graaff, was wel gewaagd
maar niet veischenen, evenmin het SDAP-Tweede-Kamerlid, Ch.G. Cramer.
Bouwman, Kitsz en anderen verklaarden dat het manifest in de lijn lag van het
besluit van het NA$kongres van 20 november 1932, IoL strijd tegen de
algemene loonwerlaging. De officier van justitie achtte de opruiing tot
muiterij twijfelachtig, maar niet de opruüng tot opzettelijke
ongehoorzaamheid en de opruüng tot samenspanning tot ongehoorzaamheid.

*nklaget waren veel getuigen

Hij vond verdachte een goed stilist, eerlijk en loyaal, een uitstekend redenaar,
maar ijdel en vol zucht naar sensatie, met een felle haat tegen de bourgeoisie
en uitsluitend destruktief. De officier eiste anderhalfjaar gevangenisstraf.
De verdediging van rlu. B. Stokvis berustte op de ontkenning van de
opruüng. Hij verklaarde dat er een kreet van verbazing door het land was
gegam, want wat Sneevliet ten laste was gelegd, was door anderen en door
hernzelfjaren achtereen in oneindig heviger en feller mate gedaan, zonder dat
er was ingegrepen. Mr. Stokvis achtte de invrijheidstelling van sneevliet
noodzakelijk, voor zijn verdediging, maar ook met het oog'op de
verkiezingsstrijd, die aan de gang was. Hij had de rechtbank een dag tevoren
een verzoekschrift overhandigd waarin Sneevliets onmiddellijke
inwijheidstelling werd gevraagd, getekend door Henriëtte Roland Holst,
J.F. Ankersmit, hoofdredakteur van Het Volk, de schrijvers Emanuel
Alice van
Querido, Frans Hulleman, Nico van suchtelen, de vertaalster

de RSP.
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Nahuys, dr. w. van Ravesteyn, de beeldhouwer Hildo Krop, de socialistiese
raadsleden dr. B. Sajet en C. de Dood, de journalist M.J. Brusse,
prof. dr. P.H. van Moerkerken en vele anderen.
Henriëtte Roland Holst, als getuige gehoord, verklaarde dat sneevliet niet
had willen opruien. Dan had hij het anders gedaan. zq zagzijn manifest meer
als een pognC tot het opwekken bij de marine van een uiting van
daadwerkeüjke sympathie. De rede van de'verdediger bevatte vele citaten uit
artikelen van sneevliet in het verleden en van anderen om aan te tonen, dat er
wel in fellere taú, en in andere bewoordingen gesproken werd, zonder dat
vervolging plaats vond. Deze aktie berustte op strijd tegen de verslechtering
van de positie van de arbeidersklasse in de ruimste zin. Daartoe behoorde ook
het mindere personeel van de strijdkrachten. Zij berustte ook op solidariteit
met de Indonesiërs. over sneevliet en zijn karakter haalde mr. B. stokvis de
woorden van H. Roland Holst aan: 'sneevliet heeft van nature een sterk
socia¿l gevoel, gevoel voor rechtvaardigheid, hij is actiefen strijdbaar, een
actieve idealist, een man van sterke hartstochten, die zich niet altijd
zelfbeperking oplegt, hij is rondborstig. Omtrent de persoon meen ik, dat
Sneevliet door het lot begunstigd is, dat hem de gelegenheid gafbuiten de
grenzen deel te nemen aan de arbeidersbeweging in Indonesië, Rusland, china.
Hij is van de Nederlandsche vakvereenigíngsbestuurders degene, die de
breedste kijk heeft op de internationale gebeurtenissen. Hij heeft de behoefte
en de neiging tot kameraadschap; in Indonesië heeft hij alles gedaan om
kameraadschappelijk om te gaan met de inheemsche strijders op Java, die hem
toen hij heenging, een afscheidsfeest hebben aangeboden, zoals bijna nooit
aan Nederlanders te beurt valt (...). Hij is onbaatzuchtig en zou, als hij dat
niet was geweest, in het politieke leven een veel belangrijker plaats volgens
zijn talenten hebben kunnen innemen.' Mr. Stokvis woeg wijspraak of ontslag
van rechtsvervoþing en onmiddellijke inwijheidstelting.
In zijn verdediging gng ook Sneevliet uit van het besluit van het
NA$kongres n 1932 strijd te voeren tegen de loonwerlaging en
verslechtering van de poútie van de arbeidersklasse. Hij zei: 'Ik wilde door het
manifest de volle aandacht trekken en tot een breed gebaar van de marine
komen. De Britse admiraliteit is er niet aan bezweken, dat zij een compromis
had tot stand gebracht.' Ook Sneevliet vroeg onmiddellijke invrijheidstelling.
De rechtbank achtte de feiten, die Sneevliet bij dagvaarding waren ten laste
gelegd, nl. het bij geschrifte in het openbaar tot enig strafbaar feit opruien,
bewezen. Doch ten aanzien van de aanklacht van de officier van justitie werd
aanzienlijke beperking betracht. De rechtbank veroordeelde Sneevliet tot
5 maanden gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest.
Op 21 juli kwam Henk Sneevliet wij. Aan belangstelling had het hem niet
ontbroken. Op 25 juni was hij overgebracht naar de strafgevangenis aan de
Amstelveenseweg. In het Huis van Bewaring had Sneevliet toen al
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'Kiest Sneevliet uít de cel', verkiezingspropagøndø in Rotterdam;
derde vøn rechts Ab Menist

Henk Sneevliet verlaat de gevøngenis
opgewacht door kleine Sima, Mien m Pøm

1800 poststukken ontvangen. Daaronder was een telegram van Roland Holst
op Henks verjaardag, luidende: 'Moge de warmte van kameraadschap je
vandaag door de muren heen bereiken'. Zijn broer Antoon schreefuit
Limburg dat hun vader, die ernstig ziek was geweest, op 29 jtth naar
Amsterdam zou komen. Maar spoedig daarna: 'Pa die zoveel durf had, durft
thans de reis niet meer aan.' Als waarschuwing schreef hij: oVan iemand, die
eenmaal in een hospitaal is geweest, zeggen Èe weleens, die komt terug (...).
Hetzelfde gezegde geldt ook voor de gevangenis. Wees toch voorzichtig.'23r

Voorafgaande aaî deze machtige begroeting van Henk Sneevliet in het
Concertgebouw, was hij al op 22 jvklr:' Handwerkers Vriendenkring door
partijgenoten en genodigden welkom geheten. De Internationale werd
gezongen. Er was muziek en zang van de liedertafel Ontwaakf en een
spreekkoor van de NAS-Vrouwenbond. Ook hier hield Sneevliet zelf een grote
rede.232

12. Voor een Vierde Internationale; eerste fusie-onderhandelingen RSP-OSP

11. Lid van de Tweede Kamer; grootse ontvangst na zijn wijlating

Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 26 aprú.1933 werd Sneevliet, terwijl
hij gevangen zat, in de Tweede Kamer gekozen. De laatste leuze van de RSP
was: Sneevliet van de cel in de Kamer! De RSP kreeg 48.381 stemmen. De
behaalde er slechts 27.442, te weinig voor een
OSP bittere teleuntelling
zetel. Op een gezamenlijke lijst hadden de twee partden ruim voldoende
gehad voor twee zetels (kiesdeler 37.209).
Toen Henk Sneevliet uit de gevangenis kwam, werd hij begroet door Mien
Sneevliet, Pam en de kleine Sima. Meer dan duizend mensen stonden buiten
te wachten en zongen De Internationale. Te voet ging htj naar zijn huis op de
Overtoom. Op de hoek van deze straat en de Amstelveenseweg werd hij vanuit
een in aanbouw zijnd gebouw namens de bouwvakarbeiders toegesproken. Bij
zijn woning sprak Sneevliet nog een paar woorden tot de menigte. Op 24 juli
werd in de Grote Zaalvan het Concertgebouw's morgens en's middags door
het NAS een welkomstbijeenkomst gehouden. Beide vergaderingen waren
geheel vol. De vergadering's middags was voor degenen die 's morgens niet
meer terecht konden. De zaal was versierd met vlaggen van afdelingen en
organisaties uit alle delen van het land en doeken met leuzen. Het was een
groots welkom. Toen Sneevliet binnenkwam speelde het muziekkorps van de
heiersvereniging Broe de rsch ap D e I nt ernat io nale, geestdriftig door allen
meegezongen. Er waren sympathiebetuigingen uit alle delen van het land, uit

-

-

uit het buitenland, en vele sprekers die
Sneevliet namens verenigingen en organisaties verwelkomden. Hijzelf
antwoordde met een rede. Sneevliet sprak over zijn gevangenschap, over de
aktie van de marinemannen en het indonesiese volk en over de verschrikking,
die met het nationaal-socialisme over Duitsland was gekomen. Vóór de
vergadering wæ verzocht al het geld, dat men eventueel aan bloemen voor
verwelkoming van Sneevliet zou wifen besteden, te storten in het Proletarisch
Steunfonds. Alles over het proces-Sneevliet zou bovendien in brochurevorm
verschijnen, waarvan de eventuele baten ook in het fonds gestort zouden
worden. Het geld was hard nodig om de politieke vluchtelingen uit Duitsland
materiële hulp en steun te verschaffen.
de werkverschaffingskampen en
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Op een internationale konferentie van revolutionair-socialistiese partijen en
groepen, bdeengeroepen door het Londens Buro op 27 en 28 augusürs 1933
in Parijs, was Sneevliet aanwezig als afgevaardigde van de RSP. Ook de

trotskistiese Internationale Kommunistiese Liga (IKL, de vroegere linkse
oppositie) was vertegenwoordigd, een organisatie met meer dan twintig - op
een enkele uitzondering nazeet kleine - landelijke sekties. De konferentie
zou zich beraden over de taken voor de toekomst, na het falen van de SAI en
de Komjntern tegen het nationaal-socialisme in Duitsland. De verburgerlijking
van de SPD en de ultralinkse politiek van de KPD hadden een werkelijk
eenheidsfront van de duitse linkse arbeidersbeweging met haar aanhang van
vele miljoenen, met haar krachtige vakbeweging en weerorganisaties, tegen het
nationaal-socialisme onmogeldk gemaakt. Trotsky had er in 1931-1,932 in zijn
geschriften al op gewezen, dat de KPD de strijd ontweek en zich vertrouwd
maakte met de gedachte het nationaal-socialisme aan de macht te laten
komen en daama toe te slaan. De macht was Hitler in handen gevallen en hij
had zdn stormtroepen en SS-brigades de vrije hand gegeven. De
arbeidersbeweging was vernietigd. Duizenden en nog eens duizenden
anti-fascisten zaten in kampen en gevangenissen of wa¡en zonder meer
vermoord.
Duitsland was de toetssteen voor de konferentie. Met grote meerderheid
nam zij een resolutie aan, waarin zij zich uitsprak voor een nieuwe
internationale arbeidersbeweging. Men moest vertegenwoordigers van alle
, revolutio nair-s ocialistie se organisatie s bijeenbrengen in een wereldkongre s ter
bespreking van een beginælprogram, de revolutionaire taktiek en aktie. Een
minderheid achtte dit te vaag en sprak zich uit voor de vorming van
revolutionaire partijen en een nieuwe Intemationale. Heí slot van de
minderheidsresolutiê luidde: 'De ondergetekenden vorrnen door afvaardiging
van vertegenwoordþrs een permanente commissie met de opdracht: a. De
uitwerking van een programmatisch manifest, als oorkonde voor de geboorte
, van de nieuwe Internationale. b. De voorbereiding van een critisch overzicht
van de tegenwoordige arbeidersbeweging in al haar organisaties en richtingen
(commentaar bd het manifest). c. De uitwerking van stellingen over alle
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grondproblemen van de revolutionaire strategie en taktiek van het
proletariaat. d" De vertegenwoordiging van de ondergetekende organisaties
naar buiten: E. Bauer IKL, J. Schwab (pseudoniem van J. Walcher) SAP,
P.J. Schmidt OSP, en H. Sneevliet RSP. De Tsjech Erwin Wolff (IKL) te
Parijs werd met het sekretariaat belast. Ter wille van de eenheid hadden de
en de SAP óók voor de meerderheidsresolutie gestemd.
Door de ondertekening van de minderheidsresolutie was een belangrijk
geschilpunt tusen de IKL en de RSP weggevallen, nl. over het oprichten van
nieuwe partijen en een nieuwe Internationale. De linkse oppositie had de
poging opgegeven de Komintem te saneren. Ook tussen de RSP en de OSP
\ryas een nieuwe situatie ontstaan. In het septembernummer var;- De Nieuwe
lleg wees Sneevliet op de noodzaak om tot eenheid te komen en een fusie
ideologies voor te bereiden. Er waren alreeds stappen in die richting
ondernomen. In de redaktie van het tijdschrift werden J. de Kadt,
P.J. Schmidt en A. van Dam (ir. P. Schut) opgenomen. In plaats van het
Antifo werd het Comité van Verweer tegen Reactie, Fascisme en Oorlog
opgericht, steunend op OSP, RSP, NAS, SJV, zuB en NAS-Vrouwenbond.
Ook plaatselijk werden dergelijke komitees gevormd. Voorzitter van het
landelijk komitee was J. de Kadt en sekretaris E. Bouwman. Enige maanden
voerden de OSP en de RSP intensief onderhandelingen over de fusie, die
echter vóôr het einde van het jaar doodliepen op een aantal geschillen, o.a. de
vakbewegingskwestie en de internationale verbindingen. Ongetwijfeld waren
er tegenstrevende elementen, die daarbij een rol speelden, vooral in de
osP.233

13. Sneevliet voor het eerst in de Tweede Kamer
Ondertusen was Sneevliet aktief in de Tweede Kamer. Sinds 1931 was hij
Iti¿ uun de Provinciale Staten van Noord-Hollan d. Zijn eerste optreden in
de Kamer bestond uit het stellen vafi vragen aan de minister van Koloniën,
Colijn, over het aantal intemeringen en de motieven, die in elk afzonderlijk
geval tot internering in het gevangenkamp aan de Boven-Digoel hadden geleid,
over de leeftijd, het beroep en de plaats van herkomst van de bannelingen,
aantekening van de sterfgevallen en de doodsoorzaak, ookvan de gezinsleden
die meegegaan waren. Hij woeg informatie over de regelingen, die golden voor
het levensonderhoud van de zgn. 'onverzoenlijken'. Het antwoord was een
verwijzing rlaar deJavaasche Courant (de indiese staatscourant), wat betreft
de andere punten was het ministerie niet op de hoogte en wat de
'onverzoenlijkenl betrof werd volstaan met de simpele mededeling dat zij hun
levensonderhoud in natura kregen. Het Volk vond, dat Sneevliet door Colijn
was'afgepoeierd', evenals kort tevoren de kommunist Roestam Effendi.

Bij de atgemene beschouwingen over de begroting gaf Sneevliet in een rede
aijn visitekaartje, zoals hij het noemde, d.vr.z. hij vertelde wat hij
vertegemvoordigde en welke houding hij zou aannemen. Hij bestreed de
bezuinigingspolitiek van het kabinet-Colijn, de loonwerlagingen en de in het
Vooruitzicht gestelde verlaging van de werklozensteun. Sneevliet ontwikkelde
en later in artikelen en geschriften zijn visie op het kabinet-Colijn, de
regering'van nationale eenheid'. Zoals de Rijksdagbrand in Duitsland door de
reaktie en haar nationaal-socialistiese uitvoerders als aanleiding was
aangegrepen om tegen de arbeiders op te treden en tot likwidatie van
en rechten over te g¿ran, grepen in Nederland de vijf burgerlijke
partden het verzet van het marinepersoneel tegen de loonsverlagingen aan om
rl uich aaneen te sluiten achter de 'sterke man' Colijn. Men begon de reeds lang
..in Indië toegepaste methoden van beperking van vergader- en verenigingsrecht
toe te passen en strengef op te treden. De werþeversorganisaties stelden hun
,êisen van loons- en steunverlaging. De ethieschristelijke minister van sociale
taken, Slotemaker de Bruihe, moest de werklozen nog verder in de ellende
drukken. Sneevliet hield een goede rede. Sommige bladen meldden, dat de
Tweede Kamer er een redenaar bij had gekregen.2s

14. Emigranten; Maria Reese; de politieoverval in

l¿ren

Na het aan de macht komen van Hitler in Duitsland was in Nederland de
aktiviteit van de linkse arbeidersorganisaties tegen het fascisme toegenomen in
. de vorm van protestvergaderingen en demonstraties. Zo werd o.a. op
I I september door de osP, de RSP en het PAS in Bellevue te Amsterdam een
Vergadering georganiseerd als reaktie op een vergadering van Mussert, de leider
:'van de NSB. De beide zalen van Bellewe, waar Henk Sneevliet en Piet
Scfunidt spraken, waren tjokvol. De grote zaalvanHarmonie moest erbij
phuurd worden, waar Sal Tas en Dirk Schilp het woord voerden- Overal in
het land werden dergelijke vergaderingen gehouden. op 22 iamtaff 1934 was

"êf een grote debatvergadering in Bellevue tussen Sneevliet en Jan Baars, de
leider van de Algemeene Nederlandsche Fascistenbond. Mussert had een debat
geweiggrd.235

De vervolgingen in Nazi-Duitsland veroorzaakten in Nederland een
toenemende stroom vluchtelingen' Nederland was echter geen gunstig
ballingsoord. Linkse vluchtelingen waren er niet veilig en werden door de
politie gemakkelijk aan de duitse Nazi's overgeleverd. velen werden door de
,RSP, de OSP en ook andere organisaties klandestien over de grenzen naar
Frantrijk doorgeschoven, sommige nederlandse en belgiese kameraden waren

daarbij behulpzaam. Een aantal vluchtelingen bleef in Nederland en werd in
gBzinnen opgenomen. Maar de ondersteuningsfondsen raakten snel uitgeput.
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Toch werd tlikwdls door degenen met de laagste inkomens de meeste
solidariteit opgebracht. De vluchtelingen waren meestal van de SAP, de IKD
(duitse trotskisten) en de KPO (Brandler-Thalheimer). Zij onderhielden
kontakt met hun illegale organisaties in Duitsland. Dilovijls zorgden
Nederlanders voor vervoer van illegaal propagandamateriaal en andere zaken.
De politieke emigranten leefden gedeeltelijk mee met het inteme leven van de
partd, waarblj zij gastwijheid genoten. Het had voordelen maar ook nadelen,
bijv, als zij partijleden in een bepaalde politieke richting poogden te
beínvloeden. Wij komen hier later nog op terug.
In oktober 1933 ontving Henk Sneevliet van Euwen Bauer, sekretarisvan de
IKL, een brief uit Parijs. Hij deelde mee dat de kommunistiese
Rijksdagafgevaardigde Maria Reese uit de KPD zou treden. Om haar te helpen
en van haar krachten voor de beweging gebruik te kunnen maken, wilde Bauer
proberen haar door een schijnhuweldk de nederlandse ofzweedse
nationaliteit te bezorgen. Hij vroeg Sneevliet hem daarblj te helpen. Diezelfde
maand publiceerde Maria Reeæ in het IKD-blad Unser Wort een 'Open Brief
over de smadelijke ondergang van de op één na grootste partij van de
Komintenu Zij bedankte als lid van de KPD. Vele dagbladen in de wereld
maakten melding van deze publikatie, die ook als brochure verscheen.
Sneevliet deed zijn best een'man' voor Maria Reese te vinden. Na enige
vergeefse pogingen kwam hij bij Jacques Gans terecht, die wegens oppositie
uit de CPH was geroyeerd en met Frans Goedhart en Van Riel één van de
leiders van de oppositiegroep CPO was.2s Vele jaren later, toen Gans al was
afgezakt tot anti-socialisties kolumnistvan De Telegrøøf , vertelde hij wat
gebeurde nadat Sneevliet met hem in het amsterdamse café Americain had
gesproken over Maria Reese en patheties zei:'"Die wouw moet gered
worden!" "Ja!" beaamde ik. "Dat moest eigenlijk wel." Oüjk keek Sneevliet
mij aan: ' Als jij eens met haar trouwde. Alleen voor de vorm, natuurlijk. Dan
kunnen wij haar hier buiten gevaar in Holland krijgen." Ik schrok even, want
ik had die Maria Reese in Berlijn gezien. Een stmise, met Eisbein opgefokte
vrouw. Met haar op de tanden en een aangezictú, \ryaar aldoor maar niet te
stuiten redevoeringen uitrolden. "Je hebt toch een hele vakbond van dappere
klassenstrijders!" verweerde ik mij. "Kun je daar geen slachtoffers uit
vinden? Waarom moet ik dat juist zijn?" "Neen!" zei Sneevliet opnieuw
somber: "Dat begrijp jij niet. Je hebt geen flauw idee, wat voor een
doorgewinterde spitsburgers Nederlandse socialisten zijn. Ik ken ze. Daar vang
je er niet één voor. Alleen een loslopende bohémien, zoals jij bent, is bereid
om door zo'n formaliteit die vrouw uit de klauwen van Hitler te redden."
Daar hing ik! Meedogenloos en niet zonder humor - want die had Sneevliet
als hoge uitzondering onder socialisten - werd de bruiloft op touw gezet.
Over twee weken maakten wij een afspraak. Sneevliet zou de vereiste papieren
klaar hebben. Maar ik kreeg zlin heiligste verzekering, dat het slechts een

362

platonische aangelegenheid zou blijven. Nog voor de verlovingstijd op een
afstand om was, liep ik Sneevliet opnieuw tegen het lijf. Hij verschoot van
.' kleur. "Er is iets verschrikkelijks gebeurd!" steunde hij, terwijl hij mij met
' zijir oude Samenzweerdersceremonieel café Moderne binnensleurde. "Iets
ontzettends", vervolgde hij aan een hoektafeltje. "Wat dan?" vroeg ik
nieuwsgierig: "Is mijn bruid soms overleden?" "Veel erger!" steunde
Sneevliet: "Maria Reese, (...) is naar Hitler overgelopen. Ze is naar Duitsland
teruggekeerd en heeft voor de nationaal-socialistische radio gesproken...".'
Gans was van zijn schijnhuwelijk af. Voor hem was de zaaklater in. De
Telegraaf een goede grap. Sneevliet zelf was toen werkelijk diep geschokt
door het verraad en beangst voor de risiko's, die anderen daardoor in
,Duitsland liepen. Maria Reese bestreed voor de radio van Hitler het
kommunisme en liet in Nazi-Duitsland nog de brcchure Meine Abrechnung
mit Mo skou verschijnen.2il
. Rampzaliger voor de politieke emigranten was, wat gebeurde gedurende de
internationale konferentie van revolutionair-socialistiese jeugdorganisaties, die
werd gehouden in het kamphuis'De Toorts' van het OSP-raadslid Piet van
Praag te Laren. De RJB en de SJV hadden daartoe het initiatief genomen, om
te komen tot een intemationaal jeugdburo. Drie dagen zou de konferentie
Maar op de avond van de eerste dag (24februari 1934) deed de politie,
versterkt met rijksveldwacht, een inval in het kamphuis. Weliswaar gebeurde
het in opdracht van de minister van Justitie en de prokureur-generaal te
Amsterdam, maar het was geen geheim dat de burgemeester van Laren,
Jhr. H. van Nispen tot Sevenaer fascisties georiënteerd was. Er werd een
.passenkontole gehouden en ongeveer twintig buitenlanders van negen
nationaliteiten werden gearresteerd. Het grootste deel werd naar het Huis van
in Amsterdam gebracht en na twee dagen uitgewezen. Vier Duitsers
(Franz Bobzien, Heinz Hoose, Kurt Liebermann en Hans Goldstein) werden
echter vastgehouden op het politieburo te Laren en da¿una in opdracht van de
burgerneester geboeid naar de duitse grens gebracht en aan de Hitlerpolitie
uitgeleverd. Andere Duitsers konden ontkomen, zoals Walter Held
(pseudoniem van Heinz Epe) en Willy Brandt (Herbert Frahm) die over
papieren beschikte. De konferentie werd voortgezet in Brussel
(officieel in Rijssel), het buro opgericht en Willy Brandt tot sekretaris
benoemd.2s
' Vele duitse anti-fascisten werden in het vervolg nog door de nederlandse
autoriteiten aan de Nazi's overgeleverd en sommigen van hen vonden een
afschuwelijke dood.
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15.

Bezoek van Sneevliet aan

juï

Trotsþ in Frankrijk

1933 verbleef Iæo Trotsþ in Franladk. De franse regering had hem
onder voonraarden, waalonder het zich onthouden van politieke aktiviteiten,
een visum verschaft.
In oktober was Henk Sneevliet enþ dagen bij hem in zijn verblijf te
Royan. De plaats waar Trotsky zich ophield werd streng geheim gehouden.
Om er te komen werden allerlei voorzorgsmaatregelen genomen om
geihteresseerden, in het bijzonder de russiese geheime dienst, niet op het
spoor te brengen. Eigenlijk woonde hij niet in Royan"zelf, maar buiten het
dorp St. Palais, aan de monding van de Gironde, in een oud herenhuis met een
muur eromheen. In de tuin binnen de muur liepen een paar honden en verder
werden Trotsþ en zijn vrouw beveiligd door een paarjonge geestverwanten.
Om Trotsþ te bereiken was men van Parijs uit bijna een dag onderweg. Van
zijn bezoek in Royan heeft Sneevliet nooit bijzonderheden op schrift gesteld.
De onderwerpen die besproken werden, lagen eigenlijk voor de hand: de IKL,
de internationale konferentie, de Verklaring van Vier (de minderheidsresolutie),
de fusie-onderhandelingen en de vele politieke vraagstukken, waarover men
wederzijds informatie nodig had of waarover men het niet eens was. Natalia
Trotsky was een kleine, tamelijk slordig geklede vrouw, intelligent en met veel
zorg voor haar man. Leon Sedow, de zoon, verbleef in Parijs.
Enige maanden later ontmoetten z7j elkazr. opnieuw tijdens een
bljeenkomst op oudejaarsavond te Parijs van vertegemvoordigers van de
organisaties, die de Verklaring van Vier hadden ondertekend. Die avond was
waarschijnlijk gekozen om in de drukte en de feestsfeer niet op te vallen.
Jacques de Kadt schreefer 32jaar later over, op de bekende rankuneuze
wdze. Hij moest zich melden in een café in het Quartier Latin, waar Sneevliet
met Nat¿lia Trotsky aân een tafeltje zat. Zij gingen naar het huis van de
socialist dr. Weil - de vader van de later bekende religieus-anarchiste en
schrijfster Simone Weil - die een ruime zolderetage voor de^vergadering ter
beschikking had gesteld. Behalve de Kadt en Sneevliet waren er enige
SAP-leden, onder wie J. Walcher, en êen aantal mensen van de IKL. Trotsþ
kwam, vermomd als franse kleinburger: zijnbaard en snor waren afgeschoren,
zijn hoge kuif was met pommade glad gestreken en hij had een tweed hoedje
op. Hij verbleef toen al niet meer in Royan, maar woonde in de door eigen
mensen bewaakte villa Kermonique in Barbizon, bij het bos van Fontainebleau.
De russiese revolutionair hield een inleiding. Men kon het echter niet eens
worden over de aktiviteit voor de nieuwe Internationale. De SAP wílde
propagandisties op bredere basis optreden. J. de Kadt gafgeen mede\ryerking,
evenmin als ffi dat bij de fusie-onderhandelingen tussen OSP en RSP had
gedaan. De OSP had kennelijk, blijkens zljn verslag van 32 jaar later, de
verkeerde man gestuurd.2e
Sinds
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ló.

De steunverlaging en de Jordaanopstand

'De RSP sloot zich in oktober 1933 provisories, onder voorwaarden, bij de
'[KL aan met het oog op haar afwijkend standpunt in verschillende lovesties.
Op het partijkongres van eind maart-begin aprl 1934 werd dit besluit
,bekrachtigd. Maar in de praktijk k¡wam er weinig van terecht. In de loop van
dat jaar maakte de RSP bezwaren tegen de intrede van de franse sektie in de
,'franse socialistiese partij. De bedoeling was invloed uit te oefenen op de

sterke linkervleugel van die partij. Formeel was het in strijd met de verklaring
van vier. De franse IKLsektie trad in de 2de Internationale, zondet overleg
binnen de IKL. De aansluiting van de RSP bij de IKL kreeg bovendien minder
waarCe, toen de fusie-onderhándelingen OSP-RSP weer begonnen.2* De weg
daartoe kwam vrij door een konflikt binnen de oSP-leiding gedurende de

werklozenakties.
Op I juli was de verlaging van de werklozensteun ingegaan, die bijv' een
steun van f 12.50 terugbracht op f 11.50 en in diezelfde mate de eventuele
steun voor kinderen verminderde. Een verlaging, die ten koste van het naaktc
bestaan ging en gote verbittering wekte onder de honderdduizenden
werklozen. In de Jordaan brak als gevolg daarvan een opstand uit: barrikaden
werden opgeworpen, de grachtenbruggen opgehaald en gevechten met de
politie geieverd. Vrouwen bekogelden de politie vanuit de ramen met allerlei
ooo*.tp.tr. Pantserwagens rukten aan. Aktie was er ook in andere wijken.
De rotterdamse arbeidersbuurt crooswijk Was eveneens in opstand en er
waren demonstraties in andere plaatsen' In Rotterdam vonden enþe
sympathiestakingen van haven- en bouwvakarbeiders plaats. Er vielen,in
A*rtrtd"rn minstens 6 doden en meef dan 100 gewonden, in Rotterdam één
dode en ook gewonden.
De RSP, de OSP, de CPH, het NAS en een aantal andere organisaties
verklaæden zich solidair met degenen, die zich verzetten. Het Volk keerde
zich tegen de steunverlaging, maar veroordeelde het verzet. Henriëtte Roland
Holst begreep de wanhoop en het verzet van de werklozenbeter, toen zij de
dichtre gels neerschreef

:

Omlaag de steun, omlaag;
al grauwer wordt het leven, al grijzer
in hen worden de laatste vonken
van vreugde en moed gedoofd.
Een stem fluistert, dieP in het hart
- Is het niet schoner en wijzer'
de vaan van de oPstand te hijse' en
te sterven voor wat men gelooft? -
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Bij de opstand was ook de OSP-er Gerressen gedood. OSp-ers en anderen
'r¡/aren gearresteerd. op I 7 juli bedankten de sekretaris van de oSp, J. de Kadt
en de bestuurder s. Tas als leden van hun partij, wegens verschil van mening
over de partijpropaganda gedurende en na de werklozendemonstraties. volgens

het partijbestuur gingen De Kadt en Tas van dé opvatting uit, dat de partij zich
moest losmaken van en zich stellen tegenover de spontane verzetsbewegingen
van het proletariaat; iets wat lijnrecht inging Iegen alles, wat zij zelf hadden
gedaan en geschreven. Zij trokken zichterugtoen vele partijgenoten getroffen
waren of vervolgd werden. Het DB van de partij liet in een verklaring weten,
daL'zowel De Kadt als Sal Tas ten uolle en ín alle opzichten mede
verøntwoordelijk (waren) voor ølle geschriften díe vóôr en tíidens de
gebeurtenissen te Amsterdam door en vanwege het partijbestuur (wøren)
uitgeg ev en' (kursivering in oorspronkelijke tekst, tr4.P. ).
De volgende dag werd P.J. Schmidt voor het artikel 'Wie zijn de opruiers?'
wegens opruüng gearresteerd. Het stond in hetzelfde nummer vanDe Fakket
(10 juli), waarin J. de Kadt, zonder overleg, een artikel met de ondertitel
'Politiek of Romantiek' in de geest van zijn nieuwe opvatting had
gepubliceerd, wat verwarring stichtte. In het osP-kantoor werd huiszoeking
verricht. Eveneens bij oSP-afdelingsbestuurders in Rotterdam, tegen wie een
vervolging werd ingesteld.2al Direkt na de arrestatie van P.J. Schmidt bood
het partijbestuur van de RSP de OSP alle hulp aan, die zq nodigmocht
hebben.

Henk Sneevliet schreef over het verzet tegen de steunverlaging een
brochure. Hij ving het geschrift aan met een verwijzing naar de kentering die
gekomen was na de overwinning van het nationaal-socialisme in Duitsland. In
oostenrijk hadden socialistiese arbeiders zich in februari 1934 met wapens
verdedigd tegen het Dolfuss-regiem. Helaas te laat. Honderden waren
gesneuveld. Zij hadden verloren, maar niet zonder verzet.In Frankrijk was
massaal weerstand geboden aan de krachten van de reaktie. Er waren in parijs
en andere centra algemene stakingen geweest.
In zijn brochure gaf Sneevliet een beeld van de krisispolitiek van Colijn, die
gericht was op machtsvorming van de burgerlijke klasse en verzwakking van
de arbeidersbeweging en die de lasten van de krisis afwentelde op de arbeiders
en werklozen. De lonen werden verlaagd en in aanzienlijke mate ook de
werklozensteun. Ei moest immers, aldus de regering-Colijn, voldoende marge
zijn om de werkschuwheid tegen te gaan! De gave gulden moest beschermd
worden, evenals de belangen van de grote ondernemers. Een afweerfront van
de arbeidersorganisaties was er

niet.

Het verzet in de Jordaan was spontaan uitgebroken. Het was niet waar
zoals de burgerlijke pers en Het Volk beweerden
- dat de revolutionaire
partijen ofhet PAS de opstand hadden georganiseerd. Geen van die
organisaties kon de eer opeisen de leiding te hebben gehad. Zelfs niet de
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aktiekomitees, het 'eenheidsfront van onderop'van de CPH. Het
in de Jordaan was op 4 juli en in de nacht daarop spontaan
Wel hadden de revolutionaire organisaties zich solidair verklaard
getracht de strijd in juiste banen te leiden. Het was één van die
tnassabewegingen, die in de geschiedenisvan de Jordaan herhaaldelijk
voorgekomen waren. De verbittering, het solidariteitsgevoel, de sterke
en de snelle ontvlambaarheid van de Jordaanbevolking hadden
zich ontladen in een felle uitbarsting van verzet. Het was een uit ekonomiese
t.nood en verbittering geboren massa-aktie. Sneevliet toonde aan de hand van
voorafgaande gebeurtenissen en de aktiviteit van de organisaties aan dat hii
had. Het was echter zijn heilige overtuiging, dat er een strijdbaar
afweerfront van de arbeidersorganisaties komen moest, om met
buitenparlementaire middelen strdd te voeren tegen de reaktie en om verdere
verslechtering tegen te gaan. Wij gaven slechts enige indrukken uit deze
rbrochure weef, een waardevol geschrift voor de geschiedenis en het begrip van
spontane akties. De titel luidt Storm in de Jordaan.

17. Het ambtenarenverbod
liNa

de muiterij op De Zeven Provinciën had de regering een ambtenarenverbod
iiingesteld, te beginnen bij de defensiearnbtenaren. De maatregel richtte zich in
eerste pla ats tegen de revolutionaire vleugel van de linkse
arbeidersbeweging, maar ook tegen de SDAP en het NW. De sterke man
Colijn paste, toen hij minister-president was, dit verbod toe op alle
'âmbtenaren in nationale, provinciale en gemeentelijke dienst' Geen

mocht lid
en dat was ieder personeelslid in overheidsdienst
âmbtenaar
en
organisaties,
aijn van revolutionaire partijen en andere revolutionaire
gelicht
de
hand
wel
evenmin van fascistiese organisaties, ofschoon daarmee
werd, letterlijk en figuurlijk. Niet-defensieambtenaren mochten wel lid zijn
van de SDAP en het NW. Maar zelfs de zorgvuldig bemantelde
mantelorganisaties van de CPH vielen onder dit verbod en werden met name
genoemd. Ook het Perhimpoenan Indonesia was een voor ambtenaren
verboden organisatie. Ambtenaren mochten dus geen lid zijn van de oSP, de
RSP, het NAS, de SJV, de RJB, de NAS-Vrouwenbond, zelfs niet van het

-

-

Proletarisch Steunfonds.
Het meest had het NAS daarvan te lijden. Een geheim lidmaatschap is bij
een vakorganisatie in het aþemeen zinloos. In januari bereikte het NAS nog
jaren, bij
een ledental van23.lo2.Maar dat daalde snel in de volgende twee
januari
het NAS
had
1934
1
het doorwerken van het ambtenarenbesluit. op
wat
nogal
was
altijd
19.562 en een jaar daarna 12.956leden. Er
overheidspersoneel in het NAS georganiseerd, vooral in de gemeente
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Amsterdam. Er werd een onafhankelijke bond van overheidspersoneel
opgericht, die echter altijd weinig betekend heeft en uiteraard weinig binding
met het NAS had. Er trad nog een aantal aktieve oppositionele leden van het
NW, die daaruit geroyeerd waÍen, tot het NAS toe, maar dat waren er
slechts enkelen. De grote bonden waren verstard in hun eigen burokratie. De
werklozenkassen,.de uitkeringen en het stempelen aan de bondsgebouwen
bevorderden dat. De regering kwam tegemoe,t in de betaling van de kosten van
een aantal vrijgestelden. Het NAS onderging die verstarring in iets mindere
mate vanwege de geest en aktiemethoden. Een revolutionaire vakcentrale kan
echter alleen tot haar recht komen, als ze groeit en machtig wordt op de
principiële grondslag, die ze heeft. Door het ambtenarenverb od en vanwe ge een
door de ¡eaktie en werkloosheid verminderde strijdbereidheid, sloeg de groei
in een snelle terugloop van leden om. Toch heeft het NAS nog bij de weinige
stakingen gedurende de krisistijd behoorlijke invloed uitgeoefend. En later
kreeg het in verschillende plaatsen betekenis bij de politieke beinvloeding van
de werkloze arbeiders.
De ontwikkeling in het NAS was voor Henk Sneevliet m lg34 een van de
redenen om zich meer uit het NAS-werk terug te trekken. Hij was volkomen
overbelast. Sneevliet had,z4n partijwerk, de redaktie vanDe Baanbreker, De
Níeuwe Weg en tweemaal per weekDe Arbeid.Yarr twee van deze bladen had
hij de leiding geheel in handen. Verder moest hij zijn parlementaire werk in de
Tweede Kamer en de Provinciale Staten verrichten, en tenslotte bekleedde hfi
nog het NA$voorzitterschap. Al dat werk was te veel voor één man. Het liefst
had hjj zich geheel tot het poliiieke werk willen bepalen. Nu het NAS
gesalarieerde bestuurders kwijt moest, achtte Sneevliet de tijd gekomen. Hij
droeg de redaktie van De Arbeid vanaf het nummer van 14 juli 1934 over aan
een kollektieve redaktie en stelde zich voor het NAS niet meer beschikbaar als
bezoldþd bestuurder. Het laatste driehvart jaæ ontving hij van het NAS nog
een salaris en stortte hij zijn Tweéde-Kamer-vergoeding in de kas van de RSP
en nog een paar kassen. De NAS-leden namen het echter niet, dat Sneevliet
gewoon NA$bestuurder werd en de leiding overdroeg. In vele nummers van
De Arbeid stonden talrijke ingezonden stukken, meestal van afdelingen. Men
wilde hem handhaven op die post, en vrijgesteld. Tenslotte werd een
kompromis gevonden, dàt hij onbezoldigd NAS-voorzitter werd en veel
daaraanverbonden werk door anderen werd overgenomen.2a
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Zestiende hoofdstuk

l.

De Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij

Na het afscheid van J. de Kadt c.s. van de OSP kwamen de twee

revolutionair-socialistiese partijen dichter bij elkaar. De 75-jarige Frank van
der Goes 'was \ryaarnemend voorzitter van de OSP, zolang P.J. Schmidt
gevangen
zat, en Stan (C. J. H) Poppe sekretaris. De Kadt was naar België
.
uitgeweken uit vrees voor een eventuele arrestatie. Eenmaal had hij drie
maanden gezeten in verband met de agitatie rond de muiterij op De Zeven
Provinciën, en dat vond hij genoeg. Zijn vrees bleek echter ongegrond. In
september spraken Sneevliet, Van der Goes en Stien de Zeeuw op een
protestvergadering over het vonnis van negen maanden, dat tegen Schmidt
was uitgesproken.
Onderhandelingen over nauwere samenwerking en fusie tussen de beide
partijen begonnen spoedig na de septemberkonferentie van de OSP. In
november kwam de OSP-RSP-kommissie ter voorbereiding van de fusie bdeen.
Voor de eerste bijeenkomst moest Sneevliet het echter op het laatste ogenblik
af laten weten, omdat hij 's morgens in Haarlem bij de besprekingen over de
, begroting van Provinciale Staten aanwezigmoest zijn en's middags in de
Tweede Kamer een uur moest spreken over de defensiebegroting. In een brief
aan de RSP-leden van de kommissie drong hij erop aan de onderhandelingen
te bespoedigen, omdat een snelle fusie politieke winst kon opleveren voor de
nieuwe partij. Over de internationale verbindingeî - zo belangrijk voor de
,socialistiese beweging in Nederland - schreef Sneevliet: 'Ik ken geen betere
regeling dan verbinding naar tv/ee kanten, IKL en Amsterdamsch Bureau. De
vereenigde partij wordt op die wijze een kfacht, die tot samensmelting der
beide centra kan leiden. In beide instanties zouden Schmidt en
ondergeteekende plaats moeten nemen met dien verstande dat Schmidt bij de
IKL en ondergeteekende bij het Amsterdamsch Bureau adviseerende stem
beeft.' Hij was ervoor, dat Schmidt voorzitter werd van cle nieuwe partij en
A. Menist sekretaris. De redaktie va¡ het partijblad zou gevoerd moeten
worden door Schmidt, Stien de Zeeuw en Sneevliet, de laatste als
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verantwoordelijk redakteur. Enige bestuurders zouden gesalarieerd moeten
zijn, van wie één ten laste van de verenigde uitgeverij. U¡zef stond zijn

Tweede-Kamertoelage af aan de partij en ontving daarvãor een salaris.
Na
aftrek van salaris, belasting en onkosten zou er van zijn Kamertoelage
nog
900 gulden schoon perjaar voor de partij overschieten. (Sneevliets
voorzitterschap van het NAS was onbezoldigd.) Dat waren enkele van
de vele
suggesties, die hij de RSP-kommissie toezond.
In de tweede helft van december kwam piet schmidt.vrij. In hoger beroep
was de straf verminderd tot vijf maanden. op de 23ste *r.å nii in Éeilevue
enthousiast door een grote menigte verwelkomd. Sprekers warãn sneevliet,
stien de zeeuw en schmidt zerf. Twee dagen tevoren had sneevliet in
dezelfde zalen een grote debatvergadering gehad met paul de Groot over
eenheid van aktie. In het kader van de nieuwe eenheidsfronttaktiek
van de
Komintern (niet van onderop, maar van bovenaf), die al in verschillende
landen werd uitgevoerd, o.a. in Frankrijk en spanje, had in Nederland
de cpH
zich tot de arbeidersorganisaties gewend om tot eenheid van aktie te komen.
De sDAP en het NW hadden het af raten weten, maar in Rotterdam
waren
16 andere organisaties tot onderhandeling gekomen, waaronder de cpH,
de
OSP en de RSP. Het kwam echter tot een breuk, toen de CpH de
ondersteuning van de vredespolitiek van de sowjet-unie aan de orde stelde.
Een politiek die, van alle franje en propaganda ontdaan, een onderdeel
vormde van de russiese buitenlandse politiek en tot doel had door middel van
militaire en andere verdragen en toetreding tot de Volkenbond de positie van
de su tegenover NaziDuitsland te versterken. In het debat sprak sneevliet
namens RSP en osP. Hij meende, dat de cpH de vredespolitiek van de su
als een breekijzer had gebruikt. Hij zei: '... er is genoeg in de politiek en
economie van dit land wat het noodig maakt, dat wij de armen in elkaar slaan
en dat wij één front vonnen. (...) zouhet van belang zijn tegenover de sociale
afbraak, de vernedering vaa de werkloozen, die meer en meer in het gareel van
de particuliere liefdadigheid worden gedreven, tegenover de voortduiende
loonafbraak in de bedrijven, tegenover de politieke aalslagen op de
bewegingsvrijheid, tegenover het aantasten van het vergaderrecht, tegenover
een wilde opvolging van klasse-vonnissen, die den adem in dit land verstikken,
tegenover de brutale aanvallen op het asylrecht? Hoe vinden wij de kracht om
"Colijn verdwijn!" tot werkelijkheid te maken? Is er genoeg of niet genoeg.
Moeten wij dan gaan praten over de waag, hoe men in het communistische
kamp Stalin ziel en hoe wij Trotski zien?'za3
Op zondag 3 maart 1935 kwam het stichtingskongres van de RSAp in de
gote zad. van de Rotterdamse Diergaarde bijeen, nadat op de laatste
partijkongressen van de RSP en de OSP, de dag tevoren, respektievelijk in de
zalen Libelle en het Verkooplokaal, de besluiten al genomen waren. Alles
bdeen had zij94 afdehngen met een ledental van ongeveer 4000 (ruim 3000
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OSP-ers en een kleine 1000 RSP-ers). De kongresvoorzitter was Van der Goes.
Ðoor het kongres werd de laatste hand aan de fusie gelegd: enige algemene
resoluties, redevoeringen; de rest was al in besluiten en fusievoorwaarden
vastgelegd. Een gemeenschappelijke beginselverklaring werd aanvaard. De
vakbewegingsresolutie bepaalde, dat men zich in het NW of het NAS kon
organiseren. De partij besloot haar k¡achten te wijden aan de voorbereiding
van een nieuwe Intemationale, uitgaande van het bankroet van de Tweede en
Derde Internationale en in het besef, dat de bewijdingsstrijd van de
arbeidersklasse op internationale basis gevoerd moest worden. Zij zou daarbij
steunen op de lessen van de Oktoberrevolutie in Rusland en de arbeid door de
Derde.Internationale in het eerste tijdvak onder leiding van Lenin en Trotsky
verricht. Over de intemationale verbindingen werd vastgesteld: 'De partij ziet
als haar taak de eenheid tussen IKL en Amsterdamsch Bureau tot stand te
brengen. De partij neemt zitting in het Amsterdamsch Bureau en IKL. Zolang
de aangesloten partijen bij het Amsterdamsch Bureau daar prijs op stellen, zal
de partij het secretariaat van dit bureau behouden. Het zitting nemen van de
partd in de IKL heeft geen andere betekenis dan haar aansluiting bij het
Bureau. Zij zalvar' de IKL geen sectie uitmaken.' Dat wil
de RSAP zou alleen aan de plenaire zittingen van de IKL deelnemen.
P.J. Schmidt werd voorzitter van de RSAP, Sneevliet sekretaris, J. Bakker
penningmeester; aldere DB-leden waren mr. Chr.A. de Ruyter-de Zeeuw en
A. Langkemper.zM Het partijblad heette voortaanDe Nieuwe Fakkel en zou
op dinsdag en vrijdag verschijnen. De redaktie bestond uit Schmidt, Stien de
Zeeuw en Sneevliet. In de plaats van De Nieuwe l,leg en Rood Kader kwant
het nieuwe maandbladDe Intemationale (red. F. van der Goes, E. Bouwman,
P.J. Schmidt, D. delange, H. Sneevliet, A. van Dam en G. Nabrink). De
ontwikkelingsorganisaties VWO en WSO zouden samenwerken en waren
plaatselijk hier en daar al gefuseerd. Op 23 maart fuseerden de
jeugdorganisaties tot Revolutionair Socialistisch Jeugd Verbond. Het was
onafhankelijk, maar werkte samen met de partij. De voorzitter Jan Molenaar

lid van het partijbestuur.
Direkt na de fusie trad R. van Riel toe; hij richtte zich in een artikelin De
Nieuwe Fakkel van 13 maart tot de leden van de CPO met de opwekking zijn
was

voorbeeld te volgen. Weinig leden gaven daaraan gehoor, de CPO ging onder
leiding van Frans Goedhart in ultralinkse en alti-parlementaire richting.
'. Nog geen twee maanden na de fusie werden verkiezingen voor de
Provinciale Staten gehouden. In de negen provincies, waar de RSAP deelnam,
'kreeg zij 5l.6Oi stemmen. Schmidt en Sneevliet werden in Noord-Holland
þkozen, J.H.E. Roebers in Overijssel en D. Bosma in Friesland. Bij de
gemeenteraadwerkiezingen
in juni nam de partij in 65 gemeenten deel en
,
kreeg daarin 48.405 stemmen en 23 zetels. In Amsterdam ging het
stemmenaantal vergeleken met de Statenverkiezingen achteruit. Men had
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P.J. Schmidt en niet de populaire Nelis Kitsz als nr. 1 op de lijst geplaatst. In
Rotterdam had men de helft minder stemmen dan vier jaar terug. De oorzaak
was dat Gerrit van Burink n 1,932 alweer als lid van de RSP was geroyeerd.
Hij mikte nu op de kleine neringdoenden, bleef in de raad zitten en kwam
met een eigen lijst uit; later werd hij NSB-er. In Deventer kreeg de partij
onder Roebers vier zetels, ook in andere plaatsen ging zrj vooruit.

;;'i' ¡
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2. Het konflikt in de partij
De nieuwe partij werd geen tijd gelaten om tot eenheid te komen. Zijwas
kwetsbaar en vele problemen waren onopgelost. Van buiten af werd een
konflikt in de partij opgewekt. De trotskistiese IKD (Internationale

Kommunisten Deutschlands) en de SAP, de buitenlandse forrnaties waañnee
resp. de RSP en de OSP nauw kontakt hadden en waarvan in Nederland
emigranten met oud-RSP-ers en oud-OSP-ers verbonden waren, stonden fel
tegenover elkaar en voerden in hun bladen een scherpe polemiek. In de
illegaliteit in Duitsland hadden zij samengewerkt en misschien werkten zij nog
wel samen. Vooral de SAP had een sterke illegale organisatie, die juist toen in
massaprocessen door de Nazi's beroofd werd van goede leiders en
kaderk¡achten. Haar emigrantenleiding met als voornaamste figuur Jacob
Walcher (Schwab) voerde een onduidelijke politiek. Op de konferentie van
het Internationaal Buro in februari 1935 had de SAP het idee van de nieuwe
Internationale al min of meer verlaten. De RSP en de OSP werden in de steek
gelaten met een resolutie over een Vierde Internationale. De IKL had,
ondanks het aandringen van Sneevliet, geweigerd aan de konferentie deel te
nemen. SAP-er Willy Brandt van het Internationaal Buro van
revolutionair-socialistiese jeugdorganisaties stemde voor de
RSP-OSP-resolutie, omdat hij daartoe opdracht had, maar zei erbq, dat hij er
persoonlijk tegen was. De strijd tussen de IKD en de SAP was nog feller
geworden, omdat in begin 1935 Euwen Bauer, de sekretaris van de lKL, met
een deel van de IKD naar de SAP was overgegaal. Hij was niet bereid, de
'ongezonde inteme organisatie' van de IKL en haar 'abstrakt propagandisties
standpunt' verder te aafiv aardeî.24s
Toen in juhhDeNieuwe Fakkel een Open Brief gepubltceerd werd,
waarin een beroep werd gedaan op de van de Tweede en Derde Internationale
afbrokkelende revolutionair-socialistiese groeperingen om kontakt te zoeken
met Schmidt of Sneevliet van de RSAP in Nederland om tot de
organisatoriese en ideologiese voorbereiding van een Vierde Internationale te
komen, kwam in de RSAP een aantal oud-OSP-ers in verzet. De oproep was
behalve door de RSAP en de IKL getekend door enige aan de IKL verwante
partijen; de SAP had niet getekend. De opposanten meenden in het schuitje
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vari de IKL terecht te komen. De RSAP-leitling beschouwde de Open Brief
echter als een nieuwe poging om het centrum tot voorbereiding van de Vierde
Internationale uit te breiden. In een brief van I maart had Crux (Trotsþ)
nog als reaktie op de SAP aan Schmidt geschreven: oVanzelfsprekend zijn we
te zwak om de Vierde Internationale te proklameren. Niemand heeft ooit
zo'n avontuurlijke stap voorgesteld. De opdracht luidde ideologies baan te
breken voor de Vierde Internationale.' '
De oppositie begon een heftige polemiek tegen de RSAP-leiding,
ledenvergaderingen werden tonelen van onderlinge strijd. Het konflikt over de
intemationale binding was niet het enige bezwaar, dat de tamelijk verwarde
oppositie tegen de partijleiding had. Ook de vakbewegingskwestie werd weer
aangesneden en honderd en een problemen die nog om een oplossing vroegen,
maar in de paar maand€n, die de partij bestond, nog niet aan de orde hadden
kunnen komen.
Het partijbestuur besloot de polemieken in de krant te beperken om
ruimte wij te maken voor de steunaktie voor de grote textielstaking in
Tilburg, waar ruim 4000 mensen vier weken lang hardnekkig strijd voerden
tegen een grote loonsverlaging. Dan was er de italiaanse oorlog in Abessinië.
De RSAP had, evenals de meeste linkse partijen en groeperingen parolen
uitgegeven tot het blokkeren van het veryoer van italiaanse troepen en
wapens.

Het partijkonflikt hvam tot een einde op het kongres van 17 en 18
november 1935. Er werd weinig takties opgetreden door de oppositie en
evenzeer door de partijleiding. Meer dan 1000 leden gingen verloren.
Sommigen meldden zichlater tveer voor de RSAP, anderen keerden terug
nÍ¡ff de SDAP. De RSJV was reeds eerder uiteengevallen. Toen deze onder
Molenaars leiding tegen de partij gebruikt dreigde te worden, richtte Theo van
Driesten met partijgetrouwe jongeren de Leninistische Jeugd Garde (LJG) op.
Een deel van de opposanten, onder wie J. Molenaar, Fr. v.d. Goes,
P. Marsman (E. van Tijn), A. v.d. Berg en Kees de Groot, richtte de Bond van
Revolutionair-Socialisten (BRS) op. De BRS werd politiek min of meer een
afspiegeling van de emigrantenorganisatie van de SAP. Op een konferentie in
augustus van het Internationale Buro in Engeland droeg de RSAP op wens van
de SAP het sekretariaat over aan de ILP. Het Buro werd van Amsterdams
weer Londens Buro. De verbinding tussen RSAP en SAP werd verbroken. Het
novemberkongres besloot, dat de RSAP voortaan deel zou nemen aan
internationale bijeenkomsten van groeperingen buiten de Tweede en Derde
Intemationale,waar z$ onbelemmerd kon opkomen voor de Vierde
Internationale. 24 zou een rtraarnemer sturen naar de konferenties van het
Londens Buro, maar hd, zijn van het Centrum tot voorbereiding van de Vierde
Internationale (ondertekenaÍlrs van de Open Brief).
Financieel had de RSAP grote schade geleden. RSAP-raadsleden moesten
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voortaan 30 procent en leden van de Provinciale Staten 50 procent van hun
presentiegelden aan de partijkas afstaan. De Nieuwe Fakkel ging, in vergrote
vorm, eenmaal per week verschdnen. De Internationale kreeg de naam De
Rode October en de uitvoering werd goedkoper. Landelijk verscheen ook nog
het kolportagebladTegen de Stroom, in een oplaag van 25.000.2ft

3. Hulp voor Trotsþ
In het afgelopen jaar had Henk Sneevliet weer eens een brief (8 juni 1935)
gesch-reven aanzijn oude leermeesteres. Hij hoorde op de
redaktievergaderingen van De Intematíonale via Daniël de Lange weleens
persoonlijk nieuws over haar en wist dat haar gezondheid niet zo goed was.
Met een gevoel van spijt konstateerde hij, dat tussen hem en Henridtte Roland
Holst de oude verhouding niet meer bestond, die - zoals hij schreef Jarenlang voor mijn bestaan en vorming van zoo grote beteekenis' is geweest.
Sneevliet vertelde dat het praatje ging, dat hij na de gemeenteraadsverkiezingen
naar de R.K. Kerk zou terugkeren. Ankersmit had hem beloofd - toen
Sneevliet het nadrukkelijk ontkende - er niets over in Het Volk te publiceren.
Eén van de amsterdamse rechters had het praatje binnen de Volk-redaktie
gebracht. Het was ondoenlijk al die roddel tegen te spreken. Sneevliet had
allerminst behoefte de vlucht te nemen naar religieuze gevoelens. Hij was
het eens met Confucius, die had gezegd, dat de 'zienlijke' dingen zoveel reden
tot zorg gaven, dat men het recht miste om uit het jagen naar onzienlijke
dingen zijn kracht te putten.
Enige maanden daama, op 27 september, ontving Sneevliet een brief van
Jan Frankel uit Noorwegen, Trotsky woonde daar in het huis van het
' parlementslid Konrad Knudsen te Vexhal. De laatste keer dat Sneevliet
Trotsþ in Frankrijk had bezocht, verbleef hij onder politiebewaking in
Domesne bij Grenoble. De,rechtse pers had zijn uitwijzing geëist' maar geen
enkel ander land wilde hem toelaten. Toen echter de noorse Arbeiderspartij
aan de regering kwam, was Noorwegen bereid Trotsky asiel te verlenen. Kort
tevoren had de GPoe de jongste zoon van Trotsþ, Sergei, gearresteerd. Hij was
een volkomen apolitiek persoon. Toen de familie Trotsky nog in het Kremlin
rvoonde, was de zoon van Stalin een vriend van hem geweest. Wolkow, de
schoonzoon van Trotsky - een trotskist - zat gevangen' Diens vrouw,
Zrnaida,had zelfmoord gepleegd. Hun zoontje Sewa was in het gezin van
'-træon Sedow

te Parijs opgenomen.

Jan Frankel schreefaan Sneevliet, dat de fondsen van Trotsky uitgeput
waren. Trctsky was voor onderzoek in een ziekenhuis in Oslo opgenomen'
Niets ernstigs. Maar er moest vooruit betaald worden. Natalia moest een
kostbare operatieve behandeling ondergaan. Uit Amerika werd nog geld
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verwacht voor artikelen, die Trotsþ voor de dagbladpers had geschreven, en
1000 dollar voorschot voor een heruitgave.van Trotsþ's werkDe Russische
Revolutie. Maar dat kon nog wel even duren. Op 2 oktober zou het absolute

nulpunt bereikt zijn.
Sneevliet stuurde de brief door naar Henriëtte Roland Holst en vroeg om
hulp. Bij het NAS kon hij daarvoor niet meer aankloppen. Het jaar daarvoor,
toen de franæ regering Trotsky naar een afrikeanse kolonie wilde laten
overbrengen, had fúj van het NAS al 1500 gulden voor Trotsky losgekregen.
Enige dagen later ontving Sneevliet van Richard Roland Holst een brief,
waarin hij in opdracht van zijn vrouw 25 gulden zond. Hij was geiïriteerd over
het feit, dat het NAS niet gereageerd had op een briefvan haar over een
lening voor een NAS-instelling. Terecht! Maar toch was de wijze waarop
Sneevliets brief werd afgedaan typerend voor de verwijdering tussen Henriëtte
Roland Holst en Trotsky, de man, die zij in z4n grotejaren zo bewonderd
had. Bij zijn uitstoting uit de kommunistiese partij had zij een groot deel van
haar gedichtenbundelHeldensøge aan de schepper van het Rode Leger gewijd.
Sneevliet ging door. Een groot aantal personen ontving een vertrouwelijke
cirkulaire, waarin hij ieder persoonlijk vroeg een bijdrage van 25 gulden te
geven voor hulp aan Trotsky.2aT

4. Het C¡ntrum voor

de Vierde Internationale

De Open Brief had minder weerklank gevonden dan men gehoopt had. Toch
was de RSAP van mening, dat men moest pogen een internationale
konferentie bijeen te krijgen van partijen en groepen, die zich plaatsten op de
grondslag van de Open Brief, om een nieuw Centrum voor de Vierde
Internationale te vormen. Maar terwijl de RSAP-leiding in Nederland haar best
deed om de inzinking na het laatste partijkongres te boven te komen, werd in
de VS één van de ondertekenaars van de Open Brief, de Workers Party, in
overleg met Trotsky opgeheven en traden de leden toe tot de socialistiese
partij. Een experiment als van de franse Bolsjewiki-Leninisten, die door de
SFIO alweer uitgesloten waren.
Er waren meer bezwaren tegen Trotsky en de IKL. Op 15 april 1936
richtte Trotsþ, persoonlijk, een brief aan de afdeling Madrid van de POUM
met de duidelijke opzet, die afdeling in oppositie tegen de partijleiding in
Barcelona te brengen. Hij bevatte de opwekking om toe te treden tot de
socialistiese partij en de verenigde socialisties-kommunistiese jeugdorganisatie
en een aanval op de POUM-leiders. De POUM @artido Obrero de Unifìcacion
Marxista) was in september 1935 ontstaan uit een fusie tussen de Liga van

Linkse Kommunisten (Izquierda Comunista Española, ICE) van Andres Nin
en Juan Andrade en het Arbeiders- en Boerenblok onder leiding van Joaquin
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Marxin. Beide organisaties waren als oppositie uit de spaanæ CP getreden. De
eerste als linkse oppositie; de tweede was gematigder en sterk ingesteld op de
catalaanse autonomie, taal en kultuur. De Maurin-oppositie nam de
meerderheid van de CP-leden in Catalonië mee.In het begin van 1936 had de
POIIM het akkoord van het volksfront ondertekend in ietb¡rnd met de *- c
algemene verwachting, dat bij eên verkiezingsoverwinning de 30.000 politieke
gevangenen zouden worden vrijgelaten.2as Zelfs een deel van de
anarcho-syndikalisten wenste voor het volksfront te stemmen om qar,r-.{g
macht van de reaktionaire partijen eçn einde te maken. Bij deelname zou de
POLIM tevens profìteren van de blokvorming bij de verkiezing en. Zij haalde
een zetel in de Cortes, twee andere waarop zij recht had, kreeg ze niet. De
POUM had zich al direkt tegen het burgerlijk program van het volksfront
gericht en maakte er zich na de verkiezingen van los om haar eigen

revolutionaire politiek te kunnen voeren.
De RSAP achtte de brief van Trotsky zeer ontakties, omdat daarmee een
scherpe tegenstelling geprovoceerd werd tot een partij van het Londens Buro,
die in een revolutionaire situatie verkeerde en zich krachtig naar links
ontwikkelde. De RSAP-leiding had er óók bezwaar tegen, dat de IKL niet aan
de konferenties van het Londens Buro deelnam. Zij zou deze kunnen
gebruiken als een forum voor haar politieke propaganda. Deze punten en de
waag, hoe het nieuwe Centrum voor de Vierde Internationale georganiseerd
zou moeten worden, waren onderwerp vaî korrespondentie tussen het
partijbestuur van de RSAP en Trotsky. In geen geval wilde de RSAP, dat er
twee centra zouden zijn. Een officieel en een officieus (Trotsky). Bij de
voorbereiding van de intemationale konferentie ontstond er tussen de RSAP
en de IKL (en Trotsky) kortsluiting. Terwijl bij de RSAP gedacht werd aan
een konferentie van verschillende nuanceringen, die een centrum tot
voorb ereíding (programmaties, propagandisties, enz.) van een toekomstige

Vierde Internationale zou moeten oprichten, bleek de IKL te denken aan de
omzetting van de IKL in een Centrum voor de Vierde Internationale. Een
naamwerandering van een internationale organisatie, waawan sommige sekties
slechts enkele tientallen leden omvatten, andere (buiten de aanhang in de
Sowjet-Unie) de grootte van de RSAP niet bereikten. Bovendien werd zij
overheerst door de grote en ongetwijfeld briljante persoonlijkheid van
Trotsþ, die met zijn sterk geprononceerde opvattingen weinig ruimte voor
andere meningen overliet.
' Toen Sneevliet als afgevaardigde van de RSAP op de internationale
tonferentie van eind juli 1936 in Parijs aarkwam, \lvas er een vele foliovellen
lange antwoordbrief van Trotsky (van 15 en 16 juli) aan de RSAP, in drie
talen vertàald, onder de aanwezigen verspreid. De 'Hollandse lnvestie' (het
entwoord van Trotsky ging over talrijke punten, zoals de intredepolitiek, de
POUM-politiek en vooral over de gebreken van de RSAP, o.a. de
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vakbondspolitiek, was als eerste punt op de agenda geplaatst. De brief was
nog niet eens in het RSAP-bestuur doorgepraat. Sneevliet wenste dit punt niet
te bespreken, maar alleen de zaak waarvoor de konferentie bijeengeroepen
was, nL de kwestie van de vorming van het nieuwe Centrum voor de Vierde
Internationale, met als eerste punt de organisatiebasis. Overigens was de
RSAP geen sektie van de IKL, en tryas zij dus niet verplicht haar aktiviteit en
politiek aÍut een bespreking te onderwerpen.'Hd pleegde overleg met
partdvoorzitter P.J. Schmidt en besloot de konferentie te verlaten. Na lang
aandringen was hij wel bereid de zitting van de orgalisatiekommissie bij te
wonen, waar Max Shachtman, die met Erwin Wolff het plan van een
voorkonferentie bij Trotsky in Oslo geopperd had, voorstelde in een
Intemationaal Sekretariaat voor de Vierde Intemationale o.a. hemzelf, Erwin
Wolff, Rudolf Klement en Theo van Driesten te benoemen. Sneevliet ging
weg. De lKLwerd het Centrum voor de Vierde Internationale; de naam was

voorgoed verbonden aan de smalle trotskistiese stroming. Voor de
aangenomen resoluties achtte de RSAP zich niet verantwoordelijk.2ae
Trotsky zelfwerd spoedig lange tijd politiek geheel uitgeschakeld, zonder
verbinding met zijn beweging. Op 14 augustus maakte het russiese
persagentschap Tass bekend, dat er een kontrarevolutionaire samenzwering
was ontdekt van trotskisten en zinowjewisten, in samenwerking met
fascistiese elementen, Een paar dagen later bekenden l6 beklaagden in een
proces - Zinowjew, Kamenew, Iwan Smirnow en 13 andere, meest oude,
bolsjewiki - de afschuwelijkste misdaden. Zij werden ter dood veroordeeld en
doodgeschoten. De bloedige heksensabbat, zuiveringen waarbij vele en vele
honderddu2enden betrokken zouden worden, was al lang tevoren begonnen,
en zou jaren in beslag nemen. Trotsky werd ervan beschuldigd de leiding
va¡ het komplot te hebben gehad. Hij zou voor de pers de beschuldigingen
gemakkelijk kunnen weerleggen, maar het werd hem onmogelijk gemaakt
daarmee in de openbaarheid te komen. Wel publiceerde Sedow binnen enige
maanden een uitstekend gedokumenteerd Roodboek. De russiese regering
dreigde Noorwegen met boykot van de noorse handelsvloot - op drie na de
grootste in de wereld. Trotsky kreeg, in opdracht van de minister van juòtitie,
Trygve Lie, op 26 augustus huisarrest opgelegd en werd op 2 september
geinterneerd in een zwaar bewaakt huis in het dorp Storsand, op 36 km van
Oslo. Korrespondentie werd hem door censuur prakties onmogelijk gemaakt.
Hij was geïsoleerd. Los van het moskouse proces was kort tevoren, door
noorse fascisten, een inval in het huis van Knudsen gedaan om Trotsþ's
archief in handen te krijgen.2so
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5.

De Spaanse Burgeroorlog; Sneevliet naar Barcelona

Op 17 juli 1936 brak in Spanje de opstand*van militairen, reaktionairen en
fascisten uit. Eerst kwam het leger in Spaans Marokko, onder generaal
Franco, in opstand, daarna de carlisten in Navarra en officieren en falangisten
in vele gamizoensplaatsen. Zd werden gesteund door het fascistiese Italië
en Nazi-Duitsland.

Weerstand kwam echter nlet zozeer van de volksfrontregering, maar van
het volk zelf. In Ba¡celona werden de opstandige officieren en fascisten

door slecht bewapende arbeiders. De voornaamste or$anisaties in dit
gebied'waren de anarcho-syndikalisten van de CNT-FAI en leden en
aanhangers van de POUM. Zij organiseerden arbeidersmilities, bewapend met
buitgemaakt materiaal. De ovenvinning in Barcelona versterkte de weerstand
in andere steden. Tegelijkertijd zette van Catalonië uit de sociale revolutie in.
Grote bedrijven werden onder beheer gesteld van vakbewegingskomitees.
Boeren maakten zich meester van het grootgrondbezit, kollektiviseerden de
bedrdven of vormden koöperaties. Er kruamen dorps- en andere komitees, de
t¿ak van de politie en grenswachten werd grotendeels overgenomen door de
militie. In andere delen van Spanje, waar iociaal-demokraten en
, kommunisten de arbeidersorganisaties beheersten, was het ingrdpen van de
arbeiders en boeren gematigder.
De POUM had in Catalonië haar krachtigste bolwerk en in de steden Lerida
Gerona vormde zij de ruggegraat van de arbeidersbeweging waar de
vakbeweging UGT (Union General de Trabajadores) onder haar
stond. Na de CNT-FAI was de POUM óók in Barcelona de
arbeidersorganisatie. De PSUC (Partido Socialista Unificado de
de catalaanse kommunisten, na de opstand ontstaan door
van vier kleine, voomamelijk kleinburgerlijke groepen, telde
nog maar een paar duizend leden. De POIJM steeg snel, van 9000 bd het
van de burgeroorlog tot ongeveer 60.000 leden.Z$ telde 10.000
aan het Aragon-front. In het zuiden streden een paar du2end
voomamelijk afkomstig uit Valencia en andere steden van de
rüaren er
, en eenzelfde aantal aan het madrileense front. Verder
van
en
ook
in
de
het noorden
in het republikeinse leger
grotere,
van
veel
massale
over
milities
De CNT-FAI beschikten
In het centrum en andere delen van het land bestonden ook milities
andere partijen naast eenheden van het leger, die echter spoedig in een
werden opgenomen.
De strijd van de antifascisten in Spanje vond grote weerklank in de wereld.
het eerst had in een land zo'n grote massa van arbeiders en boeren zich tegen
in Europa steeds meer opdringende fascisme verzet. Er werd in de duistere
van krisis en onderdrukking nieuwe hoop gewekt, niet alleen op wdheid,
vooral op een rechtvaardiger maatschappij.2sl
.verslagen
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Begin oktober vertrok Henk Sneevliet in opdracht van de RSAP en het
NAS naar Barcelona om zich te oriënteren. Het spaanse grensstation Port Bou
herinnerde hem aan zijn eerste bezoek aan de Sowjet-Unie, toen hij in juli
l92O op een station aan de Russiese grens arriveerde. De lokomotieven
droegen de initialen CNT en UGT, de twee grote vakcentrales, die de
spoorwegen in beheer hadden. De treinen waren beschilderd met leuzen. Op
het station deed een arbeidersmilitie bewakirigs- en kontrolediensten. Toen
Sneevliet zijn legitimatiepapieren van de RSAP en het NAS liet zien en
vertelde, dat hij o.a. geld dat door nederlandse arbeiders was bijeengebracht
kwam brengen voor verwante organisaties, kreeg hij de grootst mogelijke
medewerking.
In Barcelona ging Sneevliet eerst naar de Ramblas, waar de POUM zich n
verschillende gebouwen gevestigd had. Er heerste een grote aktiviteit. Hij
kende slechts enkele mensen van de POLJM persoonlijk, maar Andres Nin in
ieder geval heel goed. Nin was, nadat Maurin in Galicië door de fascisten
gevangen was genomen - en naar men dacht geëxekuteerd - de voomaamste
politieke leíder van de POUM. Ondanks het feit dat zij overladen waren met
werk en problemen, waren de POUM-leiders bereid Sneevliet van de
ontwikkeling op de hoogte te stellen.
In het dagblad van de POttM, Lu Bøtalln van 16 oktober, schreef Sneevliet
een informatief artikel over Nederland en de RSAP, waarin hij de noodzaak
van de vorming van een Vierde Intemationale aangaf. Het dagblad had toen
een oplage van een paar honderdduizend exemplaren. De hoofdredakteur was
Julian Gorkin. Sneevliet sprak ook een aantal keren voor het radiostation van
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Vrijgeleide voor Sneevlíet in het cøtøløans: Kamerøad Hendricus Sneevliet is
ret)olutionair. Wii verzoeken døørom alle milicínnos hem met
de achttng en waarderíng te behandelen die hij verdtent
een nederlandse

in de nederlandse uitzending.
De voomaamste macht in Catalonië, en in een groot deel van Aragon, was
kort tevoren noghet Centraal Komitee van de anti-fascistiese milities, waarin de
CNT-FAI prakties de leiding had. Onder druk van de omstandigheden en ook
omdat de CNT streefde naar de grootst mogelijke eenheid, werd in de plaats
van het Centraal Komitee echter een catalaanse regering (Generalidad)
gevormd, waarin de CNT via haar massabasis nog wel een krachtige invloed
uitoefende, maar naast burgerldke elementen ook de kommunisten in kracht
toenamen. De POUM kreeg één ministerspost: Nin werd minister van justitie.
de POLIM

Binnen de UGT, eveneens in de regering vertegenlvoordigd, kregen de
kommunisten de regionale leiding in handen, o.a. door de oprichting van een
vakorganisatie van handeldrijvende en pro ducerende middenstand, lvaarin
tegenstanders van de sociale revolutie een toevlucht konden vinden. Op 4
november traden vier CNT-leiders tot de landeldke regering van Largo
Caballero roe.zs2
In zdn artikel over de spaanse reis stond Sneevliet krities tegenover de
deelname van de POUM aan de Generalidad. Hij achtte het tot ontwikkeling
brengen van organen (o.a. komitees) die direkt uit de massa voortkwamen,
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Een betoging vøn de
POUM te Barcelona

een levenseis. Maar hij betreurde, dat z4n verblijf te kort was om een
konkreet omldnd oordeel te hebben over de spaanse problemen. Sneevliet
meende echter, dat geestverwanten zich los moesten maken van het
schematies denken over de spaanse ontwikkeling en de POUM. Sneevliet
schreef: 'Makkelijk zijn de problemen van de leiding van de snel groeiende

POUM allerminst. Het militaire vraagstuk domineert. Hoe kan het anders! De
POUM-militie neemt dapper aandeel in de strìjd aan de fronten. Het
propagandawerk is op brede basis geplaatst. Massa's arbeiders, ook in de
provinciesteden van Catalonië, voldoen aan de oproepen van de partij. Vele
nieuwe afdelingen worden gesticht. Ook buiten Barcelona verbreiden kranten
van de POUM de gedachten van de partij. Dat daarbij nuanceringen optreden
ligt voor de hand. De afdeling Madrid, zowel als het militie'orgaan El
Combatíente Roio van het Aragonfront wekken voortdurend de sympathie
der Spaanse arbeiders voor de planeet zonder visum, de gevangene van de
Noorse democratie, kameraad Trotsky.' Hij schreef ook dat de Vierde
Internationale als wereldverbond van revolutionaire partijen niet zonder
ingrdpende gebeurtenissen op het gebied van de klassenstrijd tot stand kon
komen, en dat de spaanse burgeroorlog en de revolutie zo'n grote betekenis
hadden, dat het werk van de POUM een praktiese bijdrage zou kunnen leveren
tot stichting van de nieuwe Internationale. Sneevliet had eveneens
besprekingen gevoerd met Abad de santillan, een van de voornaamste leiders
van de CNT-FAI, die hd persoonlijk kende. Zijn opdracht strekte zich óók tot
de CNT uit.

In Madrid stonden de pers en instellingen van de POUM onder druk van
stalinistiese zljde. Nadat de Sowjet-Unie eerst enige maanden de
non-interventie van de demokratiese landen had gesteund (Mexico leverde al
direkt wapens aan de Republiek), kwam eindelijk in de derde week van
oktober het eerste russiese schip met wapens aan. Men kon het direkt merken
op politiek gebied. Zo liet in Madrid de ambassadeur Rosenberg zdn invloetl
gelden en in Barcelona de konsul-generaal, de voormalige trotskist Antonow
Owsejenko. Op l6 december werd aan zijn wens en die van de PSUC voldaan:
de POUM-minister Nin werd uit de Generalidad gezet.
Bij de POLIM had men Sneevliet verzekerd, dat men op dat ogenblik niet
zozeer behoefte had aan buitenlandse vrijwilligers als wel aan geld, materiaal
en deskundigen voor de militie. Voor het verkrijgen van politieke en
financiele hulp sprak Sneevliet naziin terugkomst op vele grote
vergaderingen. Op 39 november werd het Comité Rood Spanje opgericht
(RSAP, NAS, NAs-Vrouwenbond, LJG, NSV, Syndicalistische
Vrouwenbond, SAJO). De RSAP beschikte niet over militaire deskundigen,
maar kort na z4n terugkomst nam Sneevliet, als partijleider, afscheid van vijf
partijleden, die althans iets van het militaire vak beheersten. sneevliet wekte
zijn jonge makkers op aan het front de naam van de RSAP hoog te houden.
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Er vertrokken nog meer nederlandse vrijwilligers, die zich ook bij de pouM
meldden. Aan het Aragon-front ontstond een kleine RSAp-afdeling.2s3
Na zdn terugkeer uit Spanje vertegenwoordigde sneevliet met Ab Menist
de RSAP op een konferentie van het Londens Buro, die op 31 oktober,l en2
november in Brussel gehouden werd. Zij stond in het teken van de strijd tegen
oorlog, fascisme en imperialisme, maar de burgeroorlog en de sociale revolutie
in spanje beheersten de debatten. Er was een sterke spaanse delegatie van de
POIIM, de POUM-jeugd, de UGT uit Barcelona, Lerida en Tarragona en van
de PouM-militie aan het Aragon-front. uit elf landen, waaronder de vs en
Palestina, waren partijen en andere organisaties vertegenwoordigd. sneevliet
en Menist spraken over spanje en de Intemationale. sneevliet had grote
verwachtingen van de intemationale konferentie, die op initiatief van de
POIIM in januari in Barcelona zou worden gehouden (maar vanwege de
politieke ontwikkelingen niet doorging). De politieke opvattingen liepen sterk
uiteen. Bij de SAP en de italiaanse maximalisten speelde het streven naar een
volksfront een sterke rol; andere partijen, waaronder de RSAp stelden zich op
het standpunt van het klassefront en het gebruik van revolutionaire
strijdmiddelen. In een resolutie sprak men zich uit voor ondersteuning van de
sociale revolutie in Spanje, en men deed een beroep op de arbeiders in België,
Frankrijk en Engeland om door druk op hun bourgeoisie het wapenembargo
voor de Republiek te doorbreken en de wapen- en troepentoevoer vanuit
Italie, Duitsland en Portugal voor de fascistiese rebellen te saboteren.
De deelname van de RSAP aan deze konferentie werd door het nieuwe
Centrum voor de Vierde Internationale veroordeeld. In december waren
Menist en Poppe nog als waarnemers aanwezig op een konferentie van het
Centrum. \lat zlj toen niet wisten, was dat er bij het Internationaal
Sekretariaat (IS) reeds was gesproken over de vervanging van de oude
RSAP-leiding door een oppositie van jongeren. Er was zelfs een soort
kijgsplan2sa. Een laatste poging om tot overeenstemming tussen de
RSAP-leiding en het Intemationaal Sekretariaat van het Centrum te komen,
wérd ondernomen in een bespreking op t2 en 13 januari 1937 , die op
initiatief van Sneevliet te Amsterdam plaats vond. Het RSAP-bestuur
handhaafde echter zijn standpunt (aangenomen op het kongres in november
1936), dat het Centrum voor de Vierde Internationale zou moeten bestaan uit
vertegen',¡/oordigers van de belangrijkste partijen, die zich zelfstandig voor de
Vierde uitspraken. Het had ook kritiek op het ondemokratiese en sektariese
optreden van het Internationaal Sekretariaat, waarvan de dagelijkse leiding
grotendeels werd verzorgd door de Tsjech Braun (Erwin Wolff) en de Duitser
Adolphe (Rudolf Klement). Twee jonge en aktieve intellektuelen, die wel
seketaris bij Trotsky waren geweest, maar de ervaring misten van het
basiswerk in de arbeidersbeweging. De belangrijkste punten waren echter de
onbegrensde kritiek en aanvallen van Trotsky en het Centrum op de
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handhaaftlen hun standpunt. Een akkoord tussen de RSAP
Centrum werd niet bereikt.2ss

Trotsþ

de
zelf was met zijn vrouw op 19 december 1936 aanboord van

tankerRuthuitNoorwegenvertrokkennaarhetMexicovangeneraal
hij in het huis van
cárdenas, die hem asiel ierleende. De eerste tijd woonde

de

beroemdeschilderDiegoRivera.Laterineeneigenhuis,datingerichtwerd

binnen bewaking van geestvenvanten en buiten van de
werd in Moskou een
mexicaanse pãtti.. Kort na zijn aankomst in Mexico
Pjatakow'
nieuw proces gevoerd, tegen de oude bolsjewiki Radek'
de meest
bekenden
zij
Ook
anderen'
en
13
Serebriakow
Sokoln'ikow,
Trotsky was
e-a'
ongelooflijke misdaden, van dezelfde soort als Zinowjew
ter dood
werden
weer de voornaamste misdadiger. Dertien beklaagden

als een vesting, met

gevangenisstraffen'
veroordeeld en terechtgesteld, vier kregen lange

6. Schmidt oP de terugweg
Henk Sneevliet' doordat
Het laatste half jaar van 1936 was extrazwauvoor
plotseling van
Moskou
in
doden
16
de
van
Piet Schmidt onder de indruk
de diktatuur
zagtussen
meer
verschil
geen
en
veranderde
potitirt standpunt
strijd. Hij
van
revolutionaire
af
gverder
,
Hl
Duitsland.
in Rusland en die in

brachtindeDB-vergaderingval2gaugustus19'36_waarbijSneevlietniet

zijn opu.ttäg'n tot uitdruk:king' die eigenlijk kulmineerden
hij , zonder
Jã. krr.r, terug naai de deriokratie ! De volgende dag schreef waarin
hij
partijbestuur'
,rig *"¡tg, een'persbericht en een brief aan het
de
op
had
Stien de Zeevw
mededeelde voor alle partijfunkties te bedanken'
Op
zijn'
te
eens
van Schmidt
DB-vergadering verklaard het met de opvattingen
houding
Hun
woord'
nog het
een aantal afdelingsvergaderingen uo"ãtn zij

aanwezig was

-

Men had van de
werd echter algemeen in de part¡ veroordeeld'
verwacht, zelfs bd de
standpunt
van zijn
fJi¡voorzittei een betere funtteiing
plaats vond. Het partijbestuur
mensonterende terreur, die in de sowjet-unie
tegen de partij' Op het
optreden
hun
moest beiden als lid schorsen, wegens
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partijkongres in november werd besloten het beroep van P.J. Schmidt en
Stien de Ruyter-de Zeeuw (beiden hadden gesproken) afte wijzen. Slechts de
kleine illegale afdeling Rotterdam-Centrum (bestaande uit ambtenaren)
stemde tegen. De eenheid van de partij was gehandhaafd, maar het verlies van
twee bekende partijleiders betekende altijd schande. Een jaar later keerde
Schmidt terug in de SDAP, waarin men intussen het Wilhelmus als volkslied had
leren waarderen. Schmidt was geen revolutionair meer, maar konformist. Zijn
latere ontwikkeling zou daarvan getuigenis afleggen2s6.

7.

De doodvanPam

Nog geen twee weken na de uitvoerige besprekingen tussen de RSAP en het
trotskisties centrum over Spanje vond er een heftige woordenwisseling plaats
tussen Sneevliet en zijn zoon Pam. Het betrof weliswaar niet dezelfde kwestie,
maar wel Spanje. Pam wilde naar Spanje gaan om aan de strijd deel te nemen.
Zdn vader kon het niet toestaan. Het partijbestuur was er tegen, dat er nog
meer jonge, aktieve

partijleden naar Spanje vertrokken. Men kon ze nieL

in de partij. Bovendien had men niet in de eerste plaats mensen nodig,
maar geld, rvapens en steunakties in het buitenland. Wellicht speelde bij

missen

Sneevliet ook mee, dat Pam het enige hem overgebleven kind was. Hetzelfde
gold natuurlijk voor Betsy Brouwer. Pam ging weg en kwam niet meer terug.
Toen hij 's nachts niet thuiskwam, ontstond er paniek bij zdn moeder en
vader. Was hij toch naar Spanje gegaan, of had hij in zwaarmoedigheid
misschien hetzelfde gedaan als indertijd zijn broer Pim? Door de radio werd
zijn vermissing omgeroepen. In de pers werd zdn opsporing verzocht,
allereerst in de ochtendeditie van Het Volk van29 januari in een redaktioneel
bericht en later in de avondeditie in een verzoek van Sneevliet persoonlijk.
Zijn signalement werd vermeld. Hd had op 26 januari's avonds om 7 uur het
huis van zijn moeder aan de Van Lennepkade verlaten om naar de techniese
afdeling van de Openbare Leeszaal te gaan. De politie was op de 27ste al met
de opsporing begonnen.
Op 24 februari schreef Sneevliet in antwoord op een brief van dr, W. van
Ravesteyn; 'Alle publicatie heeft niets opgeleverd. Er blijft weinig hoop meer
(...). Hij nam niets mee, waardoor de veronderstelling, die velen geopperd
hadden, dat hij naar Spanje zou zijn gegaan, door mij nimmer aanvaard werd.
Hij beschikte over een pas en een paar honderd gulden. Ging weg zonder pas
en zonder geld (...). Je kunt je indenken, hoe vooral zijn moeder eraan toe is.
Sedert het overlijden van zdn broer op 4 maart 1932 waren zij onafgebroken
samen. Nadat hij zijn diploma's gehaald had bij de Middelbaar Technische
School ondervond hij heel wat teleurstellingen met sollicitaties (...) omdat hij
met die diploma's aan de adressen moest aankloppen, die voor zijn naam en
familierelaties weinig voelden (...). Bovendien heeft hij op wel abnormale
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den absenten
wijze door de jaren heen de herinnering levendig gehouden aan
soms het
ons
båer. Individuele en sociale factoren als ik hier aangeef, doen
voortdurend
zelf
heb
eigste vrezen. Het is rijkelijk veel voor een mens-en ik
h|t wanneer ik mij tracht in werk te verdiepen. Het luisteren naar heel wat
een krrelling ("')'
lege Kamer'redevoeringen wordt in deze omstandigheden
je
niets meer van de
hoort
En
komt beiangstellend informeren.
OZr"
"ngene
Kamer weg te
de
uit
galJw
mogelijk
debatten, kent maæ één verlangen ,zo
dat hij
medegedeeld,
NAS-bestuur
het
lopen., Tien dagen eerder had sneevliet
Arbeíd
va¡
De
redakteur
als
en
voorzitter
op f.o.t, termijl zdn funkties als
wïde neerleggãn o* zich geheel aan het politieke werk te wijden'

optmaartwerdhetlijkvanPamsneevlietuitdevaartbijDiemen

gemaakt. In
opgelaaltl. Zeer waa¡sch¡n¡3t traO hd zelf een eind aanziin leven
Memoriøm:
eenln
partijvoorzitter
als
Sneevliet
schreef
tiíX¡"u*" Fakket
meer zien
'...Het eenvoudigste partijwerk was hem goed' Wij zullen hem niet
("')'
Wij zullen
Fakkel
aan het Leidseplein, *r"k itt week uit, met de Nieuwe
Kamer'werk
het
voor
hem missen td tret bewerken van Indisch materiaal, dat

nutig kon zijn. Hoe zullen wij hem missen!

".'

EenweeklaterbetuigdenindeTweedeKamervelenhundeelneming.De
Hitler-agent had
kommunist Louis de Viiser, die hem kort tevoren nog voor
uitgemaakt, legde zijn handen op Henks schouders'
"netsy
van
nio,rwer tiok zichnade dood van Pam - even tragies als die

Pim_wanhopigenverbitterdterug'LangetijdkwamHenkbijnadagelijks

ging in Bussum wonen' Ze
om haar te tròosæn. Ze vertrok uilAmsterdam en
2s7
was alleen ...

nde hoofdstuk

de stroom
Sneevliet ging door met wat hij als zijn levenstaak beschouwde. Hd was
vechter, die door strijd zijn persoon$ke ofpolitieke tegenspoed te boven
En het jaar 1937 wøs een jaar van tegenslagen.
Gehoor gevend aan de dringende wens vanuit de NA$bonden, besloot hij
voorlopig als voorzitter aan te blijven. De tegenstelling binnen de
met betrekking tot het lidmaatschap van het NW of het NAS, had in
nog steeds aanhoudende krisissituatie (ruim 45 1.000 werklozen in januari
haar scherpte verloren. De grote vakbonden deden steeds minder,
opposanten werden uitgesloten en l$üamen vaak bij het NAS terecht.
jaar tevoren had er nog een vissersstaking in lJmuiden plaats, die, niet
door de grote bonden, maar wel financieel door een komitee waarvan
en RSAP de voomaamste krachten waren, gewonnen werd. Dat wil
de loonwerlaging ging niet door
de verkiezingen van 1937 verloor de RSAP haar enige TweedeZijbehaalde 32.846 stemmen. De partij had in de eerste twee
van haar bestaan veel tegenslagen gehad. Toch was er een harde en
kern overgebleven. De krisis had haar echter gei'soleerd. Er was
jaren weinig aktie in de bedrijven. België en Flankrijk hadden in 1936
de franse volksfrontverkiezingen,waa¡in uit de samenwerking der arbeiders
nieuw élan ontstond, nog grote massastakingen gekend. In Spanje vochten
en boeren tegen het fascisme. Maar in Nederland? Een deel van de
verpauperde materieel en mentaal doorjarenlange, totale of
werkloosheid. Het andere, werkende deel was bang het werk te
De RSAP voerde geen illusiepolitiek van volksfront of Plan van de
Zij was voor overbrugging van de kloof tussen werkenden en
en voor daadwerkelijke aktie. Het jaar 1937 was een dieptepunt
hår. Men zou in de Tweede Kamer de boeiende en van feitenkennis
redevoeringen van Henk Sneevliet niet meer horen. Niet meer zijn
zdn ironie en slagvaardigheid.
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2.

De russiese interventie

in

Spanje

bleef
De ontwikkeling in Spanje, waarvan hij de ommekeer gehoopt had,
en de
Sneevliet bezighouden. Met behulp van de russiese wapenleveranties
voorzien
volop
specialistiese ,t".rn *"* de opmars van de fascistiese ttoepen,
soldaten'
oän it"liurnr" en duitse *"pèttt, vliegtuigen, tanks en tienduizenden
aan de
wapens
ook
leverde
Mexico
maar niet toi staan gebracht.
wel afgeremd
nepuutiet. Maæ in tegenstelling tot de sowjet-unie stelde dit land geen eisen.
en
De hulp van Sowjet'Rusland ging gepaard met politieke chantage
de
voor
geen
belangstelling
hadden
;;;"$"g. Stalin en z¡n burõkrãiett
en
arbeiders
spaanse
de
van
demokraiie ofrevolutionaire veroveringen
politiek,
boeren. Zijn hulp was een onderdeel van de russiese buitenlandse

evenalsdewendingindeKomintern.politiek,vanultralinksnaarhet

volksfront. Men zocht steun bij de westerse demokratiese staten tegen
Duitsland. Het militaire verdrag met Frankrijk was al vóór het volksfront
gesloten met de regering-Laval
goud betaald
De Russen bedóngenvia hun hulp (die overigens met spaaîs
kommunisten
buitenlandse
en
spaanse
van
middel
door
of
direkt
werd)
invloed in het leger, de politie en de geheime diensten, op de departementen
konden
en in het bestuui; zij bepaalden welke legers en milities wapens
in aantal,
weinig
eerst
ontvangen en welke niei. De spaanse kommunisten,
kommunisten
van
werden-enorm versterkt en troepen onder het kommando
in
goed bewapend. Ook de leiding van de lntemationale Brigade was
en
van
çNT-FAI
fommrrnisiiese handen. De revolutionaire arbeiderslegers

Générale pour tou.
prironnierr antifa¡ci¡te¡.

\(

immédiate de tous
Camarades du P. O. U. M
ntadmettons pat le prin'
d'un procèr contre ler
du C.E. du P. O
M. ¡an¡ la garantie de Ia
d'une délégation ouinternationale.

protertonr contre
rommaire¡ et

t¡ de Camarades
O.U

M.

U.¿Dattt

Ait de hele wereld werden deze kaørten aan Negrín gezonden. Men verlangde
de inwiiheidstelling van alle anti-fascístiese gevangenen, een internationale
POUM-proces en beëindiging van de moorden op
vrøag 'Wøør zijn Andres Nin en de andere vermísten?'

russiese wapens.

volksfront'
De russiese politiek richtte zich op de rechtervleugel van het
Op
socialisten'
de
van
de
rechtervleugel
en
de burgerlijke partijen,
uGT, waarop de
ondemokratiese wijze werd de socialistiese vakbeweging,
linkse socialistenleider Largo Càballero steunde, door kommunisten
ontwricht. Zij maakten zich ook meester van de verenigde socialistieskommunistiese jeugdorganisatie.
naar Spanje
Stalin bracht zlin eigenmethoden, terreur, ziin'zuiveting'
schiep voor de
over. Het machtige kommunistiese propaganda-apparaat
beweging' dat
wereld een beeld van de Republiek en van de revolutionaire
kreeg de
elders
ook
volkomen vervalst was. In Catalonië' in Aragon en
van
pogingen
revolutionaire beweging te maken met stelselmatige
te
arbeiders
de
om
kommunisten met hun burgerlijke bondgenoten
gebied
te
ekonomies
op
ontwapenen en revolutionaire veroveringen

likwideren.Beginlg3TleiddeeenkommunistieseprovokatieinBarcelona
totgevechtenvankommunisteneneendeelvandecatalaansenationalisten
Binnen enkele
en arbeiders van CNT-FAI en POUM anderzijds.2ss
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Où ¡c trouvcnt .{i¡dré NIN
et lc¡ autre¡ dirpuur ?

PoI.]M,honderdduizendenstrijdersvanheteersteuur,warenuitgeslotenvan

.n"ä¡d,

ì

van
uren beheersten de arbeiders achter hun barrikaden het overgrote deel
Ervielen
zien.
te
steden
andere
gafook
aantal
een
beeld
Hetzelfde
de stad.
met een
vele honderden doden en duizenden gewonden' De strijd eindigde
de
en
'vrienden
gekamoufleerde kapitulatie van de cNT-leiding. De POLIM
ian Durruti' (linkervleugel van de CNT-FAI) hadden minstens de oude
toestand hersteld willen zien. Goed bewapende politietroepen onder
van de
kommunistiese leiding werden uit valencià aangevoerd en de positie
de
regering
centrale
de
in
eisten
kommunisten werd versterkt. Hun ministers
De
viel.
de
regering
en
weigerde
caballero
ontbinding van de PouM. Largo
gewilliger
nieuwe minister-president' de rechtse socialist Juan Negrín, was
voor Stalin en zijn helPers.

3. De vervolging van spaanse revolutionairen
vertegenwoordiger
Begin juni 1937 vertrok Van Amstel (Theo van Driesten), de
van AndresNin
uuri ¿r nS,lp bij de pOUM, naar Nederland en bracht een brief
("')
Sedert je
voor Sneevliet mee. Hij schreef o.a.: 'Mijn waarde Sneevliet

heeft
laatste reis is de toestand aanzienlijk gewijzigd. De contra'revolutie
verliezert
te
alle
hoop
geen
reden
wezenlijke vorderingen gemaakt, müï er is
reserve'
in
grote
verrassingen
De onmiddellijke toekomst houdt voor ons nog
beproeving
een
zijn
Meidagen
Wat de partij úeteft, die houdt zich goed' De
g"*."ri *uãru* zqzeergoed weerstand heeft_geboden. Niet alleen behouden
maar
ii¡ onr. posities ondanks de wilde campagne' die men tegen ons voert' dag'
groeit
met'de
Stalinisme
het
tegen
zij zanstàrker geworden. De reactie
revolutie vorrnen de anarchisten' De massa is
t...1 ö. grote tiagedie van onze
maar de leiding aarueltvoortdurend-en
moedig,
ì"nitterãn¿, strijdbaar en
onzè voornaamste taak bestaat in het
concessie.
naar
glijdt van concessie
positie'
onze
voor
winnen der massa
later begint de
Het partijcongres wordt op tl ¡uni gehouden en een maand
over de
intemaiionale conferentie i...) Van Amstel zalie nbijzonderheden
we
betrzuren'
toestand inlichten. Het is een beste kameraad, wiens heengaan
mijn kortheid, maar ik ben overladen met werk' En verder zullen
Excuseer

wij elkaar *.ldru in Barcelona zien' Hartelijk gegroet' Andres''2se
van de
Nins brief was van 5 juni. Elf dagen later werden in opdracht

.

NKWD-cheforlowdeP-outvt-leidersgevangengenomen.Menwasdrukbezig
nam juist
met de voorbereidingen voor het partijkongres en de POUM-militie
Kommunistiese
deel aan een langduri! offensief aan het Aragon-front'
zelfstandig op,
kommandantenìraden met uit Madrid aangevoerde politie
alle veertig
Bijna
regering.
centrale
ofde
,o,,d., opdracht van de catalaanse

genomen en met hen vele
leden van de POUM-leiding werden gevangen
POUM. De gebouwen van de
honderden POUMJeclen ,ã tuittnt*¿ers bij de
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werden gesloten en Antonow Owsejenko tiet het POUM-hotel Falcon
inrichten. Reeds op 28 mei was Zø Batølla een
od opgelegd en het radiostation van de POUM bezet. Het
van de 'Vrienden van Durruti'werd eveneens bezet, de
ontbonden en vele leden gearresteerd. Binnen korte tijd zaten
revolutionaire socialisten en linkse anarcho-syndikalisten gevangen, voor
deel in pætikuliere gevangenissen en kazemes van de kommunisten,
.2. zij waren in handen van de NKWD.26o Dit alles ging gepaard met de
mogetijke laster in de kommunistiese pers. Nin, andere POUMleiders
revolutionairen zouden met de fascisten hebben
Andres Nin verdween reeds op de eerste dag van zijn
en is - naarlater bekend werd - een pa¿u dagen later
dagen vóór de overval op de POIJM werd in Moskou een nieuw
ces gehouden. Maarschalk Toechatsjewsky en zeven andere
revolutionaire legeraanvoerders uit de rusgiese burgeroorlog, werden
12jurn, achter gesloten deuren, beschuldigd van landverraad en spionage,
-dood
veroordeeld en daarna geëxekuteerd. Het russiese leger was
De russiese 'zuivering' zette zich als een lawine voort. De terreur
de revolutionairen in de Spaanse Republiek v/as een russies

de partijkonferentie van 2 en 3juli 1937 teBeekbergen hield Sneevliet
lange openingsrede. Hij gaf een overzicht van alles wat er in het laatste
was gebeurd. De verkiezingsnederlaag, de teleurstellingen binnen de
de tegenslagen erbuiten, de krisis, het fascisme en de stalinistiese

in de Sowjet-Unie en in de Spaanse Republiek. Hij wilde onder de
nieuw vertrouwen wekken in de revolutionaire strdd. Theo
Driesten sprak over Spanje en de POUM. Met aþemene stemmen werd
resolutie aangenomen, waarin solidariteit werd uitgesproken met de
en de POUM-gevangenen, zonder daarbij de politiek van de POTIM op
punten te aanvaarden. De oprichting van een spaanse groep van
werd veroordeeld. De houding van het partijbestuur
het trotskistiese Centrum voor de Vierde Internationale werd met 5
de 200 afgevaardigden tegen goedgekeurd. Men aanvaardde de wijze
het tot stand was gekomen niet, doch beschouwde het wel als één van
die aan de voorbereiding van de nieuwe Internationale werkten.
RSAP zou onafhankelijk daarvan de noodzaak van de Vierde
blijven propageren. Verder werd op de konferentie ondermeer
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eenbesluitgenomenovereenintensieveresolidariteitsaktievoorhulpaande
sprak
vervolgden' Sneevliet

en andere
revolutionaire,,,
"*g'*t"*
uit arbeiders van
samengesteld
;; ¡. vorming van aktiekomitees,
taak verstond' de .
zijn
NAS
het
als
dat
verschillende richtingen. Hij zei,
in december
NAS-kongres
het
Op
*ttunen'
vakcentrale de partij d"uri"
'otl
als NAS daarachter zitten
werkte Sneevliet dit punt verder uit: lVij rnoeten
van aanpassing moet uit ons gelid
zonder direct te witten inscnri¡ven. vergif

spaanse

worden gebannen.'261

5. Igrace Reiss

NK\ryD in het buitènhnd, had Ludwig uit Moskou een brief ontvangen,
de gewone instrulfies deze zinbevatte: 'Onze aandacht is geheel
treerd op Catalonië en op de trotskistische bandieten, de fascisten en
' Sloetsky voegde eraan toe, dat'persoonlijk overleg' spoedig
zou zijn. Toen besloot Ludwig defìnitief niet meer naar de
Unie terug te gaan en zich niet te laten gebruiken voor aktiviteiten, die
waren tegen de spaalæ revolutionairen.
hryestie van de persoonlijke veiligheid van zijn vrouw, zijn kind en
kwam aan de orde. Sneevliet adviseerde hem zich te laten'legaliseren'
te vrijwaren tegen de moordaanslagen van de NKWD. Maar de positie
geheim agent was anders dan van een politieke vluchteling. 'Ik zou me
van alle europese landen op de hals halen', zei Ludwig. Hij wilde
wel losmaken van Stalin, maar tevens de strijd va¡ revolutionair
Toen Ludwig vertrok was bd Sneevliet nog niet alle twijfel verdwenen over
gezindheid en zijn wezenlijke plannen. Sneevliet beschikte slechts over
tri¡ssenadres in Parijs, maar kende zijn verb$fplaats niet. Ook niet de
waaronder Ludwig leefde. De afspraak was dat er van de zdde van
niets naar buiten zou worden ondernomen, vóórdat een volgende
zou hebben plaats gehad. Op 18 juni schreefSneevliet een brief
ow. Hd wilde hem spoedig spreken over een belangrijke zaak.Et
bij Sneevliet een zekels/antrouwen tegen de omgeving van Sedow, in
met de willekeur op organisatories gebied bij de trotskisten. Maar ten
van Sedow persoon$k was daarvan bij Sneevliet niets te merken. Met
kon hij het beste de zaak bespreken. Op 15 juni hadden zij in Pards een
Sneevliet stelde Sedow volledig op de hoogte. Sedow raadde hem
te zijn. Hij hechtte et zeet veel waarde aan, dat voor het eerst
hoge funktionaris van de NKWD tot een breuk met Moskou krvam, ook in
met gegevens voor het onderzoek inzake de monsterprocessen door
onaftrankelijke kommissie onder leiding van de amerikaanse filosoof prof.
Dewey. Verder moest men afwachten welke stappen Ludwig zou
dag had Sneevliet in Parijs ôók een bespreking met de
Fenner Brockway, die met een delegatie op weg was naar
in verband met de vervoþingen van POUM-leden en andere
De voþende dag schreef hij vanuit Parijs daarover een

artikel voor De Nieuwe Fakkel.
Binnen een maand ontving Sneevliet van Ludwig berichten, waaruit bleek
híf vast besloten was om te breken. Omstreeks 20 juli kwam er een afschrift
een brief, gedateerd 17 juh 1937 , aan het Centrale Komitee van de
kommunistiese partij. Ludwig schreef daarin, dat deze brief eigenldk
had moeten worden op'de dag, toen de "vader dervolkeren",
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.,zestien" in de kelders van de Ljoebjanka liet vermoorden'. Hij had steeds
zware schuld
gezwegen, ook bij de daarop voþende moorden en daarmee een
verder.
niet
en
géhO.t. iot de iussiese leiders zeih':'Tot hiertoe
ãp
"i"i
zich
medeschuldig'
maakt
Hier gu.ä onze wegen uiteen. Wie nu nog zwijgt,
de

wordi medeplichtige van Stalin, wordt verrader aan de zaak van de
leeftijd erop
arbeidersklasse il uutt het socialisme. Ik ben op 2O-jæige
op de drempel
niet
wil
ik
en
strij'den
te
uitgetrokken om voor het socialisme
nuri

d.

zaken
+0 3u", het genadebrood van Jesjow (minister van binnenlandse

mtj;
,n t *l¿ ÑfWO,ø'f.¡ eten. Zestien jaren illegale arbeid liggen achter
beginnen
te
af
aan
van
voren
kracht
nog
de
dat is niet weinig. tk heb echter

...

begonnen' en ik
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hem het dokument ook in
verzocht
centraal Komitee te Moskou zou ziin.Hij
31 juli werd opgenomen,
op
het
andere bladen danDe Nieuwe Fakkel,waarin
Verder waarschuwde
te
nemen'
op
RSAP
te puUliceren en hem als lid van de
.om jullie te bespioneren'.
worden
zouden
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twaalfiarige
hun
en
Elsa
wouw,
Zijn
waren_.
veilig
hem volkomen
waar nj twee kamers
hatl hij naar Finhaut in de zwitserse bergen gestuurd'
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5 september kwamen Henk Sneevliet en Victor Serge in Reims aan;
was volgens een mededeling van zijn sekretaris Etienne ziek. De beide
wachtten de gehele avond op Ludwig, ook de volgende morgen. Toen
vertuekken, kochten zij een krant. Daarin lazen ze, dat op de weg
Chamblandes, niet ver van Lausanne, het lijk was gevonden van de Tsjech

Eberhardt, doorzeefd met kogels. Toen begrepe n zij wat er gebeurd was.
Op 8 september ontving Sneevliet in Amsterdam een telegram van de
van Ludwig, die hij niet van naam kende. Hij vertrok met Mien
onmiddellijk naar Lausanne en hielp met de identifikatie en
de politie nauwkeurige inlichtingen over de breuk van Ludwig met
In onderling overleg - met het oog op de veiligheid van de
vertelden Sneevliet en Ludwigs vrouw, dat Hans Eberhardt
valse naam was en dat hll ergenlrlK Ignace Reiss heette. Een naam die
vals was - Ludwig heette in werkelijkheid Ignace S. Poretsky
-maar
de naam Reiss zou de dode in de geschiedenis blijven voortleven.
was in de strijd gesneuveld als oppositioneel kommunist en RSAP-er
de krematie waren slechts mevrouw Poretsþ en de twee Sneevliets
Twee geüniformeerde politieagenten hielden de wacht.
Het politieonderzoek wees uit, dat kosten noch moeite gespaard waren om
dood van Ludwig te bewerkstelligen. De eigenlijke moordploeg bestond
uit vijf personen. Een andere ploeg werd bij Lausanne in
gehouden. Sneevliet,'de man met de bril', werd op 4 september op
Gare du Nord in Parijs opgewacht en gevolgd tot Reims. Gertrude
die als lokvogel diende, had eerst in I¿usanne in een café nog een
met Ludwig, Elsa en hun zoon Roman. Zehad een doos met
bonbons blj zich, maar kon er niet toe komen deze aan te bieden.
dineerden Ludwig en Gertrude in een restaurant buiten Lausanne.
zij in het donker de weg naar de stad terugliepen, stopte er een auto.
werd door een paar mannen neergeknuppeld. Ze sleepten hem in de
schoten met een soort machinepistool 15 kogels inlichaam en hoofd
wierpen het lijk op de weg. Er had, naat men vaststelde, een flinke
plaatsgevonden, toen Ludwig bemerkte dat hij verraden was.
grijs haar van Gertrude zatenin zijn samengeknepen handen geklemd.
daders konden bijna allen ontkomen, gedeeltelijk naar de Sowjet-Unie en
Spanje. Slechts enige ondergeschikte helpers werden gearresteerd. Er
echter een aantal feiten aan het licht. Sneevliet was in Amsterdam
een.groot deel van juli geschaduwd door twee NKWD-spionnen
Fraakrijk, in augustus 20 dagen door één spion, om de verblijfplaats van
op te sporen. Dezelfde NKWD-groep had in de Rue Lacretelle 28 te
een spionage-centrum gevestigd, van waaruit men Leon Sedow, die op
26 woonde, schaduwde. Hij werd zelfs samen metz4nvrouw tot in
vakantieverblijf in Zuid-Frankrijk gevolgd. Een val, die voor hem in
l
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vertrouwenhadendieóókwildebreken,inLausannetreffen.
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hulp nodig had. Sneevliet arrangeerde een bespreking bij de advokaat
Rosenthal in Parijs, een aanhanger van Trotsþ. Elsa Poretsky had
geen zin om mee te gaan, maar het was nodig voor de identifikatie.
Rosenthal, Henk, Elsa en Kriwitsky waren ook Sedow en Pierre
van de franse trotskistiese Parti Ouwier Internationaliste (POI),
Bli de bespreking kwam het tot enige incidenten: tussen Elsa en
, waarbij zij hem zijn houding verweet,en toen Kriwitsky tegen
zei, dal hij eenNKWD-dgent in zijn partij had. Een afsch¡ift van de
die hij aan Elsa Poretsþ had gezonden, was in handen van de NKWD
Zijn voomaams,te medewerker Hans Brusse, een Nederlander, liet
na een vertrouweldk gesprek de brief zien waardoor Kriwitsþ wist dat
was. Door een list had hij weg kunnen komen en meteen de
politie gewaarschuwd. Sneevliet antwoordde woedend: 'Een agent? Jd
zelf een ellendige NKWD.agent!'Elsa kalmeerde Sneevliet en zei, dat hij
had meegenomen om een kommunist te helpen, die gebroken had met
De brief was door Rosenthal aan Serge gegeven om te posten. Uit een
van Sneevliet bleek, dat Etienne op de een of andere manier iets
tle brief te maken had gehad. Volgens Elsa had Sneevliet tegen haar
oEr
is een agent, het is de kleine poolse jood, Etiqnne.' Zekerheid had
niet. Tegen Vereeken had hij, doelend op de omgeving van
, gezegd: 'Het stinkt daar'. Ook Naville vertrouwde Etienne niet en
hem zoveel mogelijk weg van vertrouwelijke besprekingen. En er waren
. Alleen Sedow bleef Etienne volkomen vertrouwen
tijd later vertrok Elsa Poretsky met Roman uit Amsterdam naar
Marguerite Rosmer had dicht bij haar eigen huis een appartement voor
gevonden. Zij bleef in Parijs wonen tot de duitse troepen Frankrijk
Toen ging ze îaar de Verenigde Staten.2@

dood van Sedow en de rol van Etienne
na de dood van lgnace Reiss beschuldigde Trotsky Sneevliet ervan
te hebben gehandeld en niet direkt de hulp van Sedow te
ingeroepen. Dat was onjuist. Bovendien had Ludwig zelf de gang van
bepaald. Elsa Poretsky schreef daarover naar Trotsky. Op 2 december
had Trotsky aan Sneevliet geschreven: 'In alle kwesties trad U volkomen
van de internationale organisatie op, U handelde zonder overleg
van de russiese kameraden en ik geloof dat deze volkomen
houding heeft bijgedragen tot de tragiese afloop.' Deze brief,
Trotsþ tevens vroeg of de RSAP deel wilde nemen aan een

konferentie, bleef onbeantwoord.263
van de beschuldiging van Trotsky aan het adres van Sneevliet,
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bleef het vermoeden sterk, dat er verraad in de omgeving van Sedow moest
schuilen. Sneevliets aandacht bleefvooral op Etienne gevestigd. Er zat iets in
de zaak-Reiss, het schaduwen in Amsterdam enz. dat niet alleen uit het
kontakt tussen Ludwig en Schildbach verklaard kon worden. Er moest iets
uitgelekt zilnvan de korrespondentie en bespreking tussen Sneevliet en
Sedow. Etienne was op de hoogte v¿1 ds z¡ak-Reiss. Hij had, bij afwezigheid
en ziekte vanSedow,inopdracht naar Sneevliet geschreven. Hij kende de
bijzonderheden. Etienne bleef echter het vertrouwen behouden van Sedow en
daarom ook van Trotsky, ofschoon deze Etienne nooit ontmoet had.
Kriwitsþ en Elsa Poretsþ hadden de aandacht óók gevestigd op Victor
Serge (pseudoniem van Victor L. Kibalchich), een bekend schrijver, die in de
eerste jaren van de Komintem een belangrijke rol speelde in het centrale
apparaat van de Komintem. Hij was geboren in Brussel, zijn ouders waren
russiese emigranten. Later was hij aanhanger van de linkse oppositie onder
Trotsþ. Verscheidene malen zat hij gevangen. Serge kon na protesten van
schrijvers in vele landen, in het bijzonder van bekende franse schrijvers, de
Sowjet-Unie verlaten. De toestemming kwam na een gesprek tussen Romain
Rolland en stalin. Kriwitsky en Elsa Poretsþ waren van mening dat men niet
wijkwam uit Rusland, zonder dat er van je gebruik gemaakt kon worden, dat
wil zeggen door de NK\ryD. Serge had de Sowjet-Unie midden apti 1936
mogen verlaten, enige maanden voor het eerste grote showproces. Misschien
wilde Stalin in de volksfrontperiode de fellow-travellers onder de bekende
schrijvers niet afstoten. Nooit is gebleken dat Serge iets met de NKWD te
maken heeft gehad.
Op 8 februari 1938 werd Sedow plotseling opgenomen voor een
blindedarmoperatie. Hd kwam terecht in een kliniek met artsen en personeel
uit emigrantenkringen van het oude Rusland. Waarom hij juist in dít
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ziekenhuis, dat de grootst mogelijke risiko's inhield terechtkwam, was niet
duidelijk. Waarschijnlijk had de vrouw van Sedow, Jeanne Martin de Paillères,
die tot de afgescheiden trotskistiese groep van Raymond Molinier en Pierre
Frank behoorde, het aan Etienne overgelaten. Etienne zelfvertelde, dat de
opname door hem samen met sedow geregeld was. Hij was in het ziekenhuis
ingeschreven als de Fransman Martin. Het adres werd met het oog op de
NKWD geheim gehouden en franse partijgenoten konden Sedow niet
bezoeken. Na vier dagen leek de operatie goed geslaagd. De verpleegster werd
weggehaald. Maar nog diezelfde nacht liep Sedow overspannen, met zware
koorts, door het gebouw. De volgende dag vroeg de chirurg aan Sedows
vrouw, of hij misschien een poging tot zelfmoord had gedaan. Het was zo'n
plotselinge ommekeer. Zij antwoordde, dat zebang was, dat de NKWD hem
vergiftigd had. Sedow ging snel achteruit; men probeerde hem nog met
bloedúnsfusie te redden. Hij stierf op 16 februari. Politie en artsen bestreden,
dat de NKWD iets kon hebben uitgevoerd. Sedows vrouw en Trotsky deden
Opdracht øan Sneevliet uøn Victor Serge in diens boek Portrait de Stalíne
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Trotsþ

onderzoek te krijgen.
alles om een diePgaand medies en Politioneel
echter niets. Hetbleef
gebeurtle
nog bij de parijse rechter. Er
protesteerde

bulletin van de belgiese RSP/PSR, herhaalde Trotsþ nog eens zijn
tegen Sneevliet in de zaak-Reiss. Zijn woede tegen Sneevliet
kende geen grenzen meer. Afgezien van allerlei beschuldigingen
politieke tekortkomingen en overtrokken karakteriseringen van de
personen, bleef er mereel en politiek niets goeds meer van
over. Ons ontbreekt de ruimte en de behoefte uit deze brief verder
Wij laten dat graag aan anderen over. Sneevliet behoorde niet tot
organisatie. Vereeken echter wel In de brief beweerde Trotsþ, dat
zich tot Sneevliet wendde, niet om Sneevliet zelf, maar voor de Vierde
en Trotsþ. Waar is, dat Ludwig vertrouwen in Sneevliet stelde
toekomstige Vierde Internationale groter zag dan alleen de vroegere
Hij wist weinig van verschillen tussen de RSAP en de organisatie van
of afsplitsingen daarvan. Wel was voor hem, zoals voor vele Russen,
van 191,7 en de burgeroorlog het symbool van de revolutionaire
tegen de stalinistiese verwording in de Sowjet-Unie
optreden van Etienne was een provokatie om de verschillende
fìguren tegen elkaar uit te spelen. En toch... men zaghet niet. Het
van Sneevliet nam echter toe. En terecht. Etienne was een agent
provokateur van de NKWD. Eên van de belangrijkste agenten, wiens
direkt door Stalin gelezen werden. Pas in i955 kwam de
in de Verenigde Staten, waar Etienne (of Mark Zborowsþ,
hij heet) n l94l allvluchteling uit Europa was aangekomen. Hij werd
door dr. David J. Dallin, de echtgenoot van Lola (pseudoniem
Dallin), Etiennes vroegere medewerkster in de russiese sektie.
was een russiese sociaal'demoklaat en schrijver van boeken over
en russiêse spionage-affaires. Dallin hoorde n 1954 van generaal
Orlow, een vroegere NKWD-funktionaris (in 1936 NKWD-chef in
en daarna met speciale opdracht in Spanje, die in 1938 naar de VS
over een spion in de top van de trotskistiese beweging. Orlow had in
1938 al een anomieme brief aan Trotsky geschreven, waarin hij
voor 'Mark'. Hij vertelde bijzonderheden en verzocht de
te laten volgen. Dan zou men ontdekken dat hij elke week kontakt had
NKWD-chef. Trotsþ liet de brief aan Lola zien, toen deze enige
later Trotsky opzocht. Zq vond wel dat de briefschrijver veel details
Trotsky ontving echter veel anonieme beschuldigingen tegen anderen.
tegen een vrouw, die bij hem op bezoek zou komen en zou trachten
vergiftigen. Voþens de beschrijving moest het Lola zdn. Beiden
de beschuldigingen als een poging van de NKWD om Trotsky te
van zqn russies-talige medewerkers.
werd verder ontmaskerd in een gesprek met Dallin en zijn vrouw
€en verhoor voor de amerikaanse senaatskommissie voor
Veiligheid. Ook met Elsa Poretsþ had hij een gesprek, waarin
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ontdekte jaren bevriend te zijn geweest
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meineed, en
dat kon men niet aantonen - maaf voor
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kreeg vlif jaæ gevangenisstraf.26
in dê franse trotskistiese beweging
Sinds 1.934ltad Etienne als sPion
vertrouwde medewerker te worden van

gewerkt. In 1935 slaagde hij erin de
met Trotsky en anderen en
Sedow, inzage te krijgen van de korresPondentie
was oP de hoogte van de meest
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Mark regelmatig raPPort uit aan
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zijn chef, mondeling en schriftelijk' De
is de lijst van zijn misdaden, die
is lang. Maar langer naaf men mag aannemen'
slechts wat men wist. Laten we
nooit bekend zullen worden. Hd bekende
In 1936 werd op grond van informaties van
enige van zijn daden vermelden.
uit het Internationale Instituut voor
Etienne een deel van het Trotsky-archief
Etienne zorgde er in decembet 1936
Sociale Geschiedenis te Parijs gestolen'
het grote geheim - dat slechts
voor, dat deNKWD direkt kennis nam van
namelijk dat Trotsky met de Ruth uit
Sedow in Frankrijk kende
stelde de NKWD van bijzonderheden
Noorwegen naar Mexico zou gaan. Hij
tot 17 juli 1937 bii de NKWD in
over Reiss oP de hoogte. Men wist echtet
die zou breken. Sedow had
was,
Parijs nog niet of het lkiwitskY of Reiss
gesproken' maar geen
tegen Etienne wel over een hoge NKWD-funktionaris
waarschijnlijk voor, dat de russiese
naam genoemd. Etienne zorgde et zeet
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i¡SPanje gevangen kon nemen
geheime dienst Erwin Wolff in oktober 793'7
met de sPaanse
verbínding
de
om
was
daar
en laten verdwijnen, toen hij
in welk ziekenhuis Sedow werd
te regelen Hij meldde deNKWD onmiddellijk
aan te twijfelen wie aan diens dood
opgenomen. Men behoeft er nu niet meer
van de
Etienne hield ook de NKWD oP de hoogte
hebben meegewerkt.
over TrotskY ze!1.2e
verblijfplaats van Kriwitsþ en van alles
De rol van Etienne was toen
Wij zijn vooruitgeloPen oP de geschiedenis.
90 Procent zekerheid hebben, de
nog niet uitgesPeeld. Sneevliet mocht
in Parijs en in Moskou. En natuurlijk
werkelijkheid kende alleen de NKWD

Stalin, de hoogste chef.

7.

Breuk tussen Sneevliet en
tot stand gebracht

Trotsþ;

de Vierde Internationale kunstmatig

tussen de RSAP en de trotskistiese
Het konflikt tussen Sneevliet en Trotsþ,
de IKL de eerste maatregelen
juli
1936
in
beweging, was al ontstaan toen

tot een Vierde Internationale- In 1938
om haar eigen beweging om te vormen
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breuk definitief. De RSAP had in maart de uitnodiging voor een
konferentie, georganiseerd door het Centrum voor de Vierde
geweigerd en de rehabilitatie van haar voorzitter verlangd. Zij
een reeks andere eisen gesteld, had geprotesteerd tegen de gebruikte
en zag.de uitnodigende organisatie slechts als een van de lçrachten
vorming van en niet als dè Vierde Internationale, De korrespondentie
met de RSAP
had een onaangename ultimatieve vorn gekregen.
ì
van Coyocan', noemde Sneevliet een brief van 21 jarntaú 1938.

gaf daarin een opsomming van de kwalen van de RSAP. Hij
dat Sneevliet nooit een revolutionaire speech in het parlement had
en dat de financiële steun van'de regering aan het NAS (hij
de toelage, die de vakbonden ontvingen in verband met het werk
de steunuitkering aan werklozen) afhankelijk was van de politieke
van Sneevliet. Een van de brieven besloot met de woorden: 'Als gij
normale sectie op het congres verschijnt. Als gij in woorden voor de
zijt en in daden tegen haar. Dan zult gij het NAS hebben en wij de
Wij zullen onze eigen sectie Hollald scheppen.'
nieuwe sektie was reeds door het IS met steun uit Belgie opgericht: de
van Bolsjewiki-lrninisten (GBL), vóór het PB de brief kon
Zij bestond uit enige tientallen leden, onder wie een aantal
RSAP-leden. Op I 8 februari 1938 begon zq met de uitgifte van een
blad,De Enige Weg, dat voor een groot deel gevuld werd met
van en over Trotsky en kritiek op de RSAP. Haat Intern Bulletin
briefvan Etienne en Paulsen en de reaktie van Trotsþ daarop werd

verspreid op het RSAP-kongres.
20 januari had Trotsþ reeds aan één van zdn sekretarissen, de
Jean van Heyenoort, geschreven: 'Om het NAS niet te beroven van
heeft Sneevliet gedurende de vrede een totaal
diplomatieke en dubbelzinnige actie tegen de regering
Kan men een ogenblik geloven, dat in geval van oorlog met

van Holland, Sneevliet in staat zalzijn een revolutionaire houding
nemen? Ben blinde alTeen zal dit kunnen geloven.' Hoewel Trotsky
overtrokken termen te gebruiken om mensen te typeren, was
aan te nemen, dat hij zonder meer gebruik zou maken van
demagogie. Maar hij leefde al sinds jaren in een volkomen gei'soleerde
en was voor een groot deel aftrankelijk van inlichtingen van zijn
Oude archieven kunnen daarover dikwdls merkwaardige
opleveren.26 De uitspraak van Trotsky was voor Sneevliet een

uit

de pen gevloeid van een man die door Sneevliet als

politikus, als marxisties theoretikus en schrijver, en vooral om
in de russiese revolutie en burgeroorlog, zeeÍ hoog werd
ofschoon hij zijn later optreden op organisatories en takties

403

niet kon bewonderen' Welke
gebied, en ook dikwijls in de Praktiese politiek
zou blijken.
houding Sneevliet in de oorlog zou aannemeû,
oPgericht. Te midden
In augustus 1938 werd de Vierde Internationale
sekretaris,
organisatories
de
de voorbereidingen was Rudolf Klement,
net aan zijn
moest
Hij
verdwenen.
huis
juli plotseling en voorgoed uit zdn
PerPignan
Uit
tafel.
oP
nog
ontbijt begonnen zijn, want het stond
Sneevliet en Vereeken, een koPie
verschillende franse trotskisten , en ook
aan Trotsky was gericht, waarin hij verklaarde
een

brief, die door Klement

Internationale en

Trotsþ te willen breken. Hij beschuldigde de Vierde juistheid
de
Trotsþ van samenwerking met het fascisme en erkende
met

van de

derde monste{Proces
moskouse Processen. In februari had het
kow, KrestinskY, RakowskY, tle
RY
Boecharin,
Iegen 2l beklaagden, waarin
de vroegere links-sociaalin ongenade gevallen NKWD-minister Jagoda,
Iævine e'a' de meest
dr.
Karelin,
en
Kamkow
revolutionaire leiders
over een Poging om Lenin' Stalin
krankzinnige bekentenissen deden, o.a.
van Maxim Gorki,
Swerdlow te vermoorden, en over vergiftiging
uitsPraak van de kommissie van
en Mensjinsþ Klement kritiseerde de
had genoemd' Op 1 augustus
John DeweY, die de Processen vervalsingen
koortsachtig,
onvast,
in
ontving Trotsky de brief, door Klement
zijn lijk, onthoofd en
men
vond
schrift geschreven. Een aantal weken later
Hij was on
Seine'
de
van
oever
met afgehakte arrnen en benen aan de
papieren in
betangrijke
met
tas
zijn
Twee dagen vóôr zijn verdwijning was
om een nieuwe getuige voor
parij se metro gestolen Maar was deze Poging
voor zijn dood? Wees de verminking
processen te schepPen de enige reden
een belangrijk NKWD-geheim
achter
niet op wraak? Was hij misschien
is er nooit achter gekomen'
?
Men
ontmaskerd
gekomen, had hij Etienne
gehouden'
Onder dit tragies voorteken werd de stichtingskonferentie
russiese
de
voor
en woordvoerder
Etienne was aktief in de organisatie
van
voorstad
een
in
zij werd gehouden in het huis van Alfred Rosmer, zitting af te
in één doorloPende
Men poogde alles zoveel mogelijk
Agelof, een amerikaanse
Sylvia
vertegenwoordigers'
Erwæen22
verblijf in Frankrijk kennis
trad als tolk oP. Ziihadgedurende haar
jaar
later zou zijn naam
Twee
met een zekere Jacques Momard'
z'{,r..

hij
sPrak over de oPrichting' Uit wat
Shachtman was voorzitter. Naville
was. De Paar
fiktie
een
dan
meer
niet
bleek echter, dat de Internationale
enige honderden leden' De
dozijn sekties hadden elk hoogstens
tellen, maar andere bronnen
leden
Socialist Workers PaúY zou 2500
maakten namens hun sektie
veel minder Twee poolse afgevaardigden
de nieuwe Intemationale. Zij
tegen de ontijdige oPrichting van
en Politieke depressie'. De
het niet te doen in een'Periode van reaktie
hun sukses aan het feit, dat zij
voorgaande Internationales dankten
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m een tijd van revolutionaire opleving. Het manifest zou bij een groot
arbeiders geen weerklank vinden. Zij waarschuwden hun
voor een'leeg gebaar' en'een dwaasheid'. De ene Pool was een
die voor politieke aktiviteit enige jaren in Polen in de
hadgezeten; de andereeenjoodse arbeider, die 12jaarinde
van de tsaar en van Pilsoedsky zat. Hij nam deel aan de russiese
en de burgeroorlog. In Polen teruggekeerd werd hij ter dood
maar slaagde erin te ontvluchten. Hun argumentatie was
afkomstig van Isaac Deutscher. Maar Shachtman schoof, evenals
de argumenten als onjuist en van geen betekenis van de tafel. De
Intemationale werd opgericht.
ontstond niet tijdens belangrijke hoogtepunten in de klassenstrijd of
van enige revolutionaire partijen, die zowel in élan als in omvang
waren, zoals Sneevliet het wenste. Vereeken, die gedurende het
van zijn partij in juli er met een minderheid uitstapte, schreef in zijn
blad Contre le Courant: 'Het is een fout aan het historisch proces over
die leiding te scheppen (standpunt van enige partijen van het Londens
het is eveneens noodlottig haar kunstmatig tot stand te wflen
. Hij noemde de oprichting een theatraal gebaar in de bestaande
en een belemmering voor de schepping van een
Internationale.26e

propaganda, aktie en solidariteit
moest doorbroken worden. Dat was het vaste thema in de
van Sneevliet. Op het NAS-kongres in oktober 1937 had hij
komitees met arbeiders van verschillende richtingen te vormen
in de bedrijven, bij stakingen en huurakties. Het NAS moest zich
stellen, zonder direkt aan uitbreiding van de eigen organisatie te
Men moest de passiviteit van het reformisme en het gevoel van
van de arbeiders doorbreken. Er moest beweging komen.
tegen de aanpassingspolitiek, de loonwerlagingen en de jarenlange
die arbeidersgezinnen ontwrichtten en dejeugd de vreugde in
ontnam. Hij konstateerde achteruitgang in klassetrots en de groei
en bedelinstinkten. 'Dat men o zoo gewiekst wordt om bij de
dan eens dit, dan eens dat los te krijgen'. Er moest aktie
'Ik durf niet te zetten op de kaart van stakingen, geproclameerd door
- wij moeten zetten op de kaart van stakingen, geproclameerd
menschen zelf. Propagandageschriften moeten verschijnen, die in
taal hierop hameren.' Sneevliet vond in hët NAS geen algemene
Hij dreef niet door. Men gaf de organisaties vrijheid van
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handelen. Stakingskomitees! En steunen! Dat was het standpunt van
Sneevliet. Een aantal maanden later moest de NAS-transportfederatie in de
Houthaven van Amsterdam een staking afbreken, ofschoon zij daar de
grootste organisatie was en de arbeiders achter zich had. Het gemeentebestuur
dreigde de uitkeringen voor haar werkloze leden in te houden. Een volgende
staking, en ook verschillende dndere stakingen, gesteund door o.a. het NAS,
stonden onder leiding van een komitee. Met deze vorrn van aktie konden
NAS-leden, NW-leden en anders georganiseerden in de RSAP akkoord
gaaÍ^."7o

De RSAP had trouwens haar Comité voor Strijd en Solidariteit, dat in die
richting werkte. Ook van de werklozenbonden van ongeorganiseerden maakte
men meer werk, naar het voorbeeld van de AWB in Rotterdam. Er werden
bonden opgericht in Amsterdam, Den Haag, Deventer, in Weststellingwerf,
Dordrecht en andere plaatsen, met adviesburo's, medewerking van
RSAP-raadsleden en waar mogeldk in kontakt met ambtelijke instanties via de
vakbewegingskanalen van het NAS. Er werden problemen opgelost, ten opzichte
waaryan de werkloze anders als enkeling tegenover het ambtell¡k apparaat
machteloos was. In de plaats van de landelijke aktiekranten, maar naast De Nieuwe
Fakkel en De Rode October, verschenen er plaatselijke en streekbladen, die
behalve op politieke propaganda, ook ingesteld waren op het werklozenwerk,
op akties in bedrijven en anderszins: in Rotterdam Recht voor Allen,in
DordrechtDe Baanbreker, in Amsterdam Klassenstriid, in Den HaagDe
Antí-Fascist, enz. Op vergaderingen kreeg men weer gehoor. Er werden
fìlmochtenden gehouden met een RSAP-spreker, in Rotterdam in de winter
elke maand in twee of drie bioskopen. Zo trachtle de beweging van Henk
sneevliet basiswerk te doen. zondet dit werk was alle diskussie en polemiek
over revolutionaire en socialistiese theorie en strategie zinloos, kathederwerk.
De solidariteitsaktie kreeg ook een nieuwe basis. In de plaats van Rood
spanje en het PSF werd in maart 1938 op initiatief van de RSAP en het NAS
het Intemationaal solidariteits Fonds opgericht, met afdelingen. Men begon
met 2000 leden. Theo van Driesten was vrijgesteld sekretaris. Zijn salaris werd
uit een afzonderlijk fonds betaald. Hij was buitengewoon geschikt voor dit
werk en het ISF groeide snel. Het zorgde voor politieke enjoodse
vluchtelingen, die eind 1938 in grotere aantallen uit Duitsland vluchtten, voor
juridiese en andere hulp bij politieke en sociale konflikten, maar steeds vooÍ
-hulp
aan de spaanse revolutionai¡en. Duizenden van hen waren op'gesloten in
gevangenissen,
in kampen en partikuliere folterplaatsen van de stalinisten.
de
Terwijt de strijd aan de fronten tegen de fascisten doorging, vormde de NKWD
een staat in de staat.
Andres Nin was eerst opgesloten geweest in een gevangenis in Madrid en
een oud hotel in Alcala de Henæes
daama naar een NKWD-gevangenis
vervoerd. Op 22 juni, nadat hij vier maal was verhoord, en men hem

-
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tot bekentenissen à la Moskou had willen dwingen, hadden
buitenlanders van de NKWD hem met geweld weggevoerd en vermoord.
Anderen trof hetzelfde lot, zoals Kurt Landau, Erwin Wolff en Marc Rein, de
links-socialistiese zoon van het bestuurslid van de Socialistiese Internationale
Abramowitsj. Verdwenen en vermoord. Vele buitenlandse politieke
emigranten, POllM-kommandanten aan het front en andere strijders werden
eveneens getroffen. Katja Landau, de vrouw van Kurt, kwam na vele maanden
gevangenschap en elf dagen hongerstaking vrij. Z4 bezocht Nederland
verscheidene keren, sprak op vergaderingen en zorgde in Frankrijk voor het
kontakt tusæn het ISF en de POUM. Luisa Gorkin en Paula Schwarz, de
vrouwen van Julian Gorkin en Walter Schwarz kwamen ook naar Nederland
om te overleggen en in besloten kring te spreken. Zij logeerden aan de
Overtoom in Amsterdam bij Sneevliet of bij Menist in Rotterdam.21l
tevergeefs

9. Partijkongres onder oorlogsdreiging

In maart 1938 waren duitse troepen op uitnodiging van A. Seyss Inquart
Oostenrijk binnengerukt en hadden de vereniging van Oostenrijk met
Duitsland voltrokken. Van Tsjechoslowakije eiste Hitler het duits sprekende
Sudetenland op. De oorlog dreigde en Nederland riep, zoals ook andere
landen, een deel van de dienstplichtigen onder de wapenen. In de eerste helft
van september, de maand waarin de spanning het grootst was, nam Henk
Sneevliet, namens de RSAP, gezamenlijk met de PSOP (Parti Socialiste
Ouvrier et Paysan, de afgescheiden linkervleugel van de franse socialistiese
partij onder leiding van Marceau Pivert) het initiatief tot de vorming van een
Internationaal Arbeiders Front (IAF) tegen de oorlog. Samen met de ILP
werd een manifest opgesteld, waarin de arbeiders werden opgeroepen zich
aaneen te sluiten tegen de imperialistiese oorlog, zolang het nog tdd was. Zou
deze oorlog toch uitbreken, dan moest men trachten door klasse-aktie de
revolutie van 1977 en 1918 te voltooien: een einde maken aan kapitalisme,
fascisme en de slavernij in de koloniën door verovering van de macht door het
proletariaat. Het manifest - hier slechts in een paar zinnen weergegeven werd door revolutionaire partijen en organisaties in vele landen onderschreven
Hun vertegenwoordigers kwamen op 13 september bijeen en richtten het
Internationaal Arbeiders Front op. Zij besloten aktie te voeren en op 29 en
30 oktober in een konferentie bijeen te komen.
In deze periode vol spanningen werd op 17 en 18 september het kongres
van de RSAP te Rotterdam gehouden. Henk Sneevliet hield een twee uur
durende openingsrede over de dreþnde toestand, het IAF, Spanje, de sociale
situatie in Nederland, en over de taken waarvoor de partij geplaatst werd. Het
kongres betuigde zijn instemming met de oprichting van het IAF, dat zich
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ondertitel: 'De dank van Kromo'. Eén oplage werd gedeeltelijk in beslag
genemen. Een tweede oplage verscheen. De politie maakte jacht op kranten
en verkopers. Het blad kostte drie cent en werd door de politiereklame vlot
verkocht. Niet-feestvierders konden geld storten in het fonds De
Oranjepenning ten bate van de RSAP.272
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10. Het Internationaal Arbeiders Front tegen de Oorlog
Op 28 september i938 werd het verdrag van München gesloten" Engeland,
Frankijk, Duitsland en Italië hadden vastgesteld, dat Sudetenland door
Tsjechoslowakije aan Duitsland moest worden afgestaan. De nieuwe grenzen
van het land werden gewaarborgd door Engeland en Frankrijk. Chamberlain
werd in Engeland met gejuich ontvangen. De oorlog was afgewend. Zelfs enige
leiders van de ILP juichten mee. Ze werden scherp veroordeeld en kwamen
erop terug. Het verdrag was een imperialistiese vrede tussen de 'zatte' en de
'hongerige' imperialisten, ten koste van de kleine landen. Het was een wassen

werd in de steek gelaten. Een half jaar later, in maart,
werd geheel Tsjechoslowakije door de Duitsers bezet. Met het verdrag van
München ttras een lange lijdensweg begonnen.
Nog in 1938, na het RSAP-kongres, kwamen de afgevaardigden van het
IAF op 29 en 3O oktober in Parijs bijeen. De internationale organisatie
bepaalde haarpositie in een analyse van de toestand en richtte zich in een
manifest tot de arbeiders. Zij stelde vast dat een komende oorlog niet
gevoerd zou worden ter verdediging van de demokratie tegen het fascisme,
rnaar om kapitaalbelangen, voor of tegen een nieuwe verdeling van de wereld
r(koloniön, afzet- en grondstoffengebieden). Het IAF riep de arbeidersklasse
op zich zowel tegen de imperialistiese oorlog als tegen de imperialistiese vrede
te verzetten en zich te richten op de sociale omwenteling. Het manifest gaf
een aantal parolen door, o.a.: geen nationale eenheid met de eigen
bourgeoisie; steun aan de strijd van de arbeiders in de fascistiese en
landen; ondersteuning van de vrijheidsstrijd van de arbeiders en
boeren in de koloniale landen; verdediging van de resten van de
tie. Er werd een Internationale Raad voor Solidariteit (SIA)
onder voorzitterschap van Luisa Gorkin. Op 22 oktober had de
van de SIA in Parijs een protestvergadering tegen de vervolging
de POUM-leiders gehouden, met 7000 mensen.
Het IAF zou zqn aktie voeren door vergaderingen, akties en publikaties in
de landen en talen. De organisatie bestond uit 15
partijen en groepen in Engeland, Frankrijk, België'
Nederland, Italië, Spanje, Duitsland, Tsjechoslowakije, Griekenland, Palestina
de franse koloniën. Verder waren aangesloten het Londens Bureau, het
neus. Tsjechoslowakije

'ìiti
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Intemationale Bureau van de Revolutionair-socialistische Jeugd en de
Internationale Kommunistische oppositie (Brandler-Thalheimer), waarvan
voornaamste bestanddelen de Independent Ligue of America van Jay

de

Lovestone en de duitse organisatie waren. onder de 15 organisaties was ook
contre le courant van vereeken. De SAp stond buiten aflãs, die sleutelde aan
de duitse socialistiese eenheid. Henk Sneevliet was een van de leiders van het
IAF en hij hoopte, dat uit dit bonte þezelschap de krachten zouden

voortkomen voor een nieuwe en echte Internationale.2?3

,

in de Sowjet-Unie met de moskouse processen veroorloofde. (In andere
processen werden meer leden en buitenlanders van de PouM veroordeeld.)
Nationaal en internationaal ontwikkelde sneevliet een grote aktiviteit voor
hulp aan de PouM-leiders. Julian Gorkin schreef later: 'sneevliet was één van
de eersten, die ons te hulp snelde, hij maakte zonder voorbehoud onze zaak
tot de zijne. De jongste en moedigste elementen van zijn partij streden in onze
divisie bd Huesca tot het ogenblik, Tvaarop wlj in opdracht van Stalin
geanesteerd werden. Bij de verdwijning van Nin en bij ons proces
het eerste
moskouse proces in het buitenland
behoorde hij tot onze meest actieve
verdedigers.'

-

11.

De tragedie vanrevolutionair Spanþ

De konferentìe van het

IAF had zich ook gekeerd tegen de russiese interventie
Republiek. Zij beschouwde het proces tegen de pouM-leiders
als een poging om de voorhoede van de proletariese revolutie te vemietigen.
onder de gevangenen in spanje bevonden zich ook leden van nieuwe
PouM-leidingen en samenstellers van illegale pouM-bladen. In haar brochure
stølinteneur in spanie schreef Katja Landau, dat als alle buitenlandse
kameraden de Rode Hulp van de PouM zo zouden helpen als de nederlandse,
zij de slachtoffers van het stalinisme kon ondersteunen. Maar ook de Rode
Hulp werd verboden.
De revolutie werd verder gelikwideerd. Vele bedrijfs- en
grondonteigeningen, kollektivisaties werden ongedaan gemaakt en leden van
komitees gearresteerd. In Aragon was het de brigade van de kommunist Lister
die dit werk verrichtte. Spanje was afhankelijk van de russiese
wapenleveranties. De NKWD likwideerde de spaanse revolutie en ontnam de
Republiek daarmee de dynamiese kracht voor de strijd tegen het fascisme, De
Republiek was een pion in het schaakspel van de russiese buitenlandse
in de

Spaanse

politiek en de regering-Negrín was tot vele koncessies bereid.

De PouM-leiders en de buitenlanders bij de pouM werden beschuldigd
van hoogverraad, spionage, defaitisme en samenwerking met de fascisten. Er
bleef weinig van over. De rechtbank veroordeelde Gorkin, Andrade, Bonet en
Gironella ieder tot I 5 en Arquer tot I 1 jaar gevangenis. Bekende
socialistenleiders, onder wie Largo caballero, en de Bask Manuel de lrqjo,
oud-minister van justitie, traden als getuigen ten gunste van de pouM-úiders
op. Zq werden veroordeeld, omdat zij een politiek en ekonomies bewind
wilden vestigen, dat afweek van het bestaande, en voor hun deelname aan de
Meidagen. Heziening van het vonnis en wijlating werden direkt gevraagd door
vele vooraanstaande socialisten, de belangrijkste leiders van cNT-FAI als Juan
de Peiró en Federica Montseny, door verscheidene vroegere ministers en
autoriteiten, als de catalaanse president Luis companys en de burgemeester
van Barcelona, Hilario Salvador. Stalin kon in spanje niet doen, wat hij zich

4to
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Toen in januari 1939 Barcelona in handen van Franco-troepen viel,
trokken de POUM-leiders en vele andere gevangenen met de exodus van een
half miljoen vluchtelingen mee naar Frankrijk. Op I april was de burgeroorlog
ten einde. Verloren. Stalin had voor Chamberlain en Daladier, maar ook voor
Hitler.en Mussolini, de kastanjes uit het vuur gehaald en de spaanse revolutie
vermoord. Miljoenen republikeinen werden in Spanje door Franco vervolgd,
of leden honger en koude in de franse kampen.
Nin was dood, Maurin leefde echter nog. Hij was niet geeixekuteerd, maar
bleek onder eegvalse naam in de gevangenis van Franco in saragossa te zitten.
Buitenlandse d[k redde hem het leven. In Parijs deed de NKWD gedurende
zijn gevangenschþ een inbraak in het huis, waar zijnvrouw woonde. Hij kwam
vele jaren later vrij en ging naar Frankrijk. Hij overleed op 3 oktober 19j4.
Walter Schwarz, die evenals de POUM-leiders veroordeeld was, kwam begin
1939 in Frankrijk aan. Omstreeks diezelfde tijd pleegde zijn vrouw Paula
zelfmoord en liet een brief achter, waarin zij bekende de NKWD inlichtingen
verschaft te hebben.2Ta

12. De Rode Omroep;verkiezingen

in 1939 werden gehouden in het teken van een dreigende
oorlog. Het nationalisme had zich va¡ de arbeidersbeweging meester gemaakt.
In revolutionair-socialistiese kringen sprak men over Oranje-socialisme en
roodwitblauw-stalinisme. Donkere wolken van het schijnb aar
onoverwinnelijke nationaal-socialisme en fascisme verduisterden het politieke
beeld. Vrdheid en socialisme waren in bijna geheel oost- en midden-Europa
vernietigd.
De RSAP slaagde er bij de verkiezingen tnzich te herstellen. Zij kon geen
propaganda maken via de radio, zoals de andere partijen, maar zij maakte
gebruik van een illegale zender, de Rode Omroep. De IntemøtionøIe klonk
weer in de ether. 'Wij hebben de revolutionaire betekenis van het machtige
lied', schreef Sneevliet, 'tot volle uiting horen komen in vergaderingen van
De verkiezingen
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wereldoorlog, in
Nederlandse matrozen en kolonialen gedurende de eerste
gezorgd
hadden, op
bdeenkomsten van Indonesiërs, die voor de Maleise tekst
Rusland' dat nog
bijeenkomsten van Chinese koelies in Canton, in het rode
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Dus
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burgeroorlog.
van Barcelona in lg3'gedurende de eerste maanden van
Franco
van
het
neerslaan
toen voor duzenden spaanse arbeiders

13. Het uitbreken van de oorlog; de laatste partijkonferentie
Na anderhalfjaar van oorlogsdreiging brak voor velen op onverwachte wijze
op I september 1939 de Tweede Wereldoorlog uit. Hij werd voorafgegaan

door het Stalin-Hitler Pakt op 23 augustus, dat behalve een
niet-aanvalsverdrag nog vele verrassingen bevatte. De Volksfrontidylle
de
eenheid tegen het fascisme
was voorbij. Het duitse leger trok polen binnen
en na enige weken van hevige strijd, waarbij Warschau en een aantal andere
steden zwaar getroffen werden, rukten óók de russiese troepen tot de
afgesproken demarkatielijn op en bezetten de oostelijke helft van polen. Op
3 september hadden Engeland en Frankrijk aan Duitsland de oorlog

in de dagen,

hetzelfde was als het verwezenlijken varr het socialisme! '
vooral
De Rode zender mocht zich verheugen in een grote belangstelling,
De
gezet
hadden'
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Internationale klonk, maar ook het revolutionaire woord. In menige
jaren tevoren bij de
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NAS.voor¿itterwelgezien,maarnietalspartijman.Hetantiparlementarisme
In Rotterdam
echter het stalinisme en het reformisme in de hand'

werkte
ging hard achteruit'-ondanks
kreeg het stalinisme geen voet aan de grond, het
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Henk Sneevliet had in de loop van dat jaar regdriratig kontakt met de
partijen van het IAF. Er waren ook in andere landén demonstraties,
protestvergaderingen en publikaties ge'¡/eest tegen de bezetting door
Duitsland van Oostenrijk en Tsjechoslowakije en tegen de imperialistiese
oorlog. De RSAP was aktief in haar propaganda, kwam met manifesten en
affìches. De kommunisten in Nederland moesten
- evenals elders - een
plotælinge salto mortale maken, werden ultralinks, leverden kritiek op de
oorlogspolitiek van de geallieerde mogendheden, meer dan op die van

en
"i't."*t""¿igde.De-uitzendingenkondennoglangetijdvoortgaan,ondanks
peilingen u.n PTT en politie. Tenslotte werd de zender inbeslaggenomen
maanden
een paar
ãe driã etherpiraten Hoofdman, Motz en Schot werden tot
vero ordeeld.
-gevangenisstraf
Statenverkiezingen wezen op herstel. Nog duidelijker

-
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Hitler-Duitsland.
De laatste partijkonferentie kwam op 16 en 17 december 1939 te
Amsterdam bijeen. Een groot aantal partijleden was als dienstplichtig militair
gemobiliseerd. In ziin openingswoord zei Sneevliet, dat men deze verblijdend
t,r.grote konferentie kon houden, omdat de oorlog in Polen en aan het Westfront
-

in 1914-1918. 'Anders zou Nederland allang in de
oorlog meegesleurd zijn.' Voor de partij was het van groot belang, dat men
, nog bijeen kon komen. Sinds 1935 had zich een bewuste, standvastige kern
t'gevormd.
een ander beeld gaf dan

Ruim twee weken tevoren was de Sowjet-Unie een aanval op Finland
begonnen, een aktiviteit, die een even grote verrassing was als het
duits-russiese verdrag, Sneevliet meende, dat Stalin na de onthoofding van het
Rode Leger de Sowjet-burokratie nieuwe glans wilde geven, maar daardoor
misschien eerder bijdroeg aan de val van de burokratie" 'Nooit', zei hij, 'mag
'worden
vergeten, dat het socialisme een hogere maatschappijvorm wil zijn.
Het is geen onverschillige zaak,hoe deze orde verwezenlijkt zal worden.'
Sneevliet vond het beeld van de arbeidersbeweging triest, zowel aan
reformistiese zdde als bd de stalinisten. 'De minderheden, die in ieder land
aanwezig zijn, hebben nauweldks stem genoeg om in arbeiderskringen door te
dringen.' En toch had hij pas nog tegen een oude kameraad uit Indie gezegd:
'!Vij zijn in een tijd, waarin de velden wit zijn om te oogsten.' Sneevliet
vervolgde: 'Het komt er slechts op aan het werk ter hand te nemen, het werk
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voor de partij. Dagelijks moet men nuttig zijn - nieuwe elementen moeten
getrokken wòrden. De waarde van de revolutionair wordt gemeten naar zijn
uithoudingwerïnogen, zijn sterke eenzijdigheid op het gebied van de
socialistische strijd, de honger naar het bewijzen van diensten aan het
socialisme.' Zo sprak Sneevliet op deze partijkonferentie, aanvurend en
aanmoedigend. Hij sprak ook over de vele onderwerpen, die aan de orde
waren.

In een lange resolutie, die uitvoerig besproken, gewijzigd en vervolgens

lerd, werd de situatie beoordeeld en werden de houding en de
"*g.non,.rr
taken bepaald. Vastgesteld werd o.a. dat de radikale koerszwenking via het
Stalin-Hitler Pakt, een nauwe samenwerking met Hitler-Duitsland tot stand

bracht, die de stalin-burokratie behoedde voor een opmafs van het duitse
verdeling van
leger in de oekraine en tevens de 'voordelen' schiep van een
staten en de
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De konferentie nam ook het besluit de passage in de beginselverklaring
te
inzake de revolutionaire verdediging van de sowjet-unie buiten werking
over
uitbrengen
stellen. Een kommissie zou op het volgende kongres rapport
Ook
een wijziging. Reeds lang was er in de partij verschil van mening over'
russies'fìnse
de
Pakt
en
Sneevliet was geen voorstander meer. Het Statin-Hitler
oorlog gaven de doorslag. Er was verschil van mening over de
oorlog. Men
luchtùescherming rn ouã. sociale hulpverlening in de russies-finse
aard'
voorbijgaande
van
problemen
waren
werd het er niet over eens. Maar het

Naenigemaandenwareneremstigervraagstrrkkenoptelossen.Mennameen
zdn

besluit, dat in bijzondere omstandigheden het partijbestuur
bevoegdhedenaaneenbeperktedagelijkseleidingvanvijfbestuurderskon
ophield te
ouerdi"g"n. Dit zou bdv. tunnen zijn als de legale organisatie
bestaan.2?6

14. Naar

10 mei 1940

Henk Sneevliet had al het mogelijke gedaan om de revolutionaire
*inà"rt r¿rr, (BRS, Federatþ van Anarchisten in Nederland, syndikalisten,

Anti0orlogs
radenkommunisten en andere groeperingen) in een Nederlands
Eerste
de
(zoals
in
bijv'
aktie
Front bijeen te brengen voor gezatnenlijke
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Wereldoorlog). Het lukte niet. De RSAP bood haar maandblad De Rode
October aan voor deze samenwerking en nodigde bekende figuren uit deze
kringen uit daaraan mede te werken. In de PB-vergadering van 9 april 1940
moest Sneevliet echter mededelen, dat alles mislukt was. De Nieuwe Fakkel
publiceerde op 19 april het laatste manifest van het Internationaal Arbeiders
Front voor een gemeenschappelijk aktie tegen oorlog en onderdrukking. Op 1
mei van dat jaar sprak Henk Sneevliet in Deventer. Op 2 mei hield hd in het
Citytheater te Rotterdam een rede bij de fìlmBommen op Madrid.
Het allerlaatste nurnmer van De Nieuwe Fakkel verccheen op 10 mei 1940,
de dag waarop de duitse strijdkrachten Nederland overvielen. De voorpagina
was geheel gewijd aan de op 4 mei door minister-president De Geer
afgekondigde bevoegdheid tot intemering. Kort tevoren was de Staat van
Beleg afgekondigd, volgens een wet uit 1848. Artíkel 33 van die wet gaf de
bevoegdheid allen te interneren 'wier aanwezigheid voor de rust en de
algemene veiligheid wordt geacht gevaarlijk te zijn'. Er werden 2l personen
geihterneerd. Toen Sneevliet zijn artikel schreef, waren nog niet alle namen
bekend. Er waren een paar kommunisten bij en voor de rest NSB-ers, o.a.
Rost van Tonningen. Sneevliet schreef, dat hij op grond van eigen eruaring in
Indie wist hoe er met die exorbitante bevoegdheid werd omgesprongen. De
vage omscluijving van de wet gaf de mogelijkheid tot willekeurig ingrijpen.
Het was best mogelijk, dat men in eerste instantie alleen lieden wilde
achterhalen, die aan buitenlandse machten betaalde of onbetaalde diensten
bewezen. Maar hoe iang zou men zich daartoe bepalen? En had men er zich
nu toebepaald? Over het Tweede-Kamerlid Rost van Tonningen schreef
Sneevliet: 'Men behoeft ons er niet van te verdenken, dat wij van streek raken
over het feit, dat een militant nationaal-sociaHst in de klem raakt. Daar is geen
sprake van. De NSB verheerlijkt een regime, o \t voor geen geweldmiddel is
teruggedeinsd bij de vernieling van de arbeiders'oeweging en bij de vervolging
van de joden'. Sneevliet verweet de socialistiese ministers Albarda en Van den
Tempel, datzij aan deze maatregelen, zonder duidelijke norrnen, hadden
meegewerkt. Op dezelfde dag, waarop De Nieuwe Fakkel verscheen, werd
op grond van art. 33 een groot aantal mensen willekeurig geinterneerd. Het
ergste was dat revolutionaire socialisten, kommunisten en andere linksen
gezamenlijk met NSB-ers werden opgesloten. Voor de meeste autoriteiten was
het één pot nat.
Op die 10de mei waren Henk en Mien Sneevliet in Brussel. Begin maart
had Julian Gorkin nog tegen Henk gezegd: 'Geef mij toestemming, dat ik de
nodige voorzieningen tref voor, je vertrek (naar Amerika,M.P.). Een man als
jd mag zich niet blootstellen aan de terreur van het monsterachtige hitlerisme
en stalinisme'. Sneevliet dacht na en antwoordde Gorkin daarop beslíst: 'Ik
,: kan mijn partijgenoten niet in de steek laten. V,taw zij zich bevinden, behoor
ik ôók te zijn. Zij zijn in Holland en zullen er blijven'.27?
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ende hoofdstuk

waarop de duitse
Henk en Mien Sneevliet v/aren op 10 mei, het moment
vlogen, in
Beþië
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vliegtuigen
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en
troepen Nederland binnenrukten
er.bij hem
had
komgn' De partijleiding
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nodig' en
"*ó¿-"g"n,
naar Amsterdam' De beweging had hem

wouw gingen echter terug
hij wist het.

Duitse bezetting; valse aanHacht tegen Sneer{iet

oorlog liep uit op de duitse bezetting van Nederland. In vijf dagen hadden
pantserlegers en de luchtmacht alle nederlandse militaire weerstand
De regering, de koninklijke familie, vele rijke of bekende personen
uitgeweken naar Engeland. Het gewone volk moest blijven.
Henk Sneevliet en zijn wouw slaagden erin nog tijdens de vijf oorlogsdagen
te bereiken en vandaar in Amsterdam te komen. Hij had het direkt
dnik een enigszins verward kontakt met verschillende kameraden. In hun
aan de Overtoom konden zij niet blijven. Een groot aantal partijleden zat
gevolg van het interneringsbesluit waartegen Sneevliet geprotesteerd had,
Z[j liepen gevaar aan de Nazi's overgeleverd te worden. Dit viel mee.
zover bekend, was ieder vrij vóór de Nazi's de bezettins voltooid
Henk en Mien Sneevliet doken kort daarna onder in"het
Barten, een zelfstandig boekbinder geen lid van de RSAP die al werk verrichtte voor het NAS. Het was in het plaatsje Sint-Pancras, ten
van Alkmaar. Op 19 mei deed de duitse politie een inval in het huis
Sneevliet om hem te arresteren. Maar de vogel was gevlogen.
Wat het motief hiertoe was, is ons niet bekend. Wel verzocht een maand
, op 17 juni, het Reichssicherheitshauptamt te Berlijn arrestatie en
van Henk Sneevliet en Edo Fimmen. Zij zouden volgens de melding
een SD-agent, gedaan op 21 oktober 1939, de hoofdpersonen zijn geweest
de voorbereiding van aanslagen op het leven van Hitler en de leden van de
regering Göring, Göbbels, Himmler, Von Ribbentrop, Ley, Von

-

-

fruis\
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Von Neurath en Hess. Op 7, 8 en 9 oktober 1939 zouden
en Fimmen in de woning van Sneevliet met tien met name
vreemdelingen besprekingen hebben gehad, waarin tot de aanslagen
was om het tot stand komen van de vrede te bespoedigen. De voor
werk geschikte elementen zou men zoeken in de kringen van duitse,
en poolse emigranten in Amsterdam, Londen en Parijs. Duitsers
echter de voorkeur. Op 12 november zou men opnieuw bijeen
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Op 20 mei werd Dolf Langkemper door
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Edo Fimmen.zle Enige maanden na de arrestatie van Langkemper bedankte
Bosman
sinds september 1938 politiek sekretaris voor de partij.
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Ab Menist was op 10 mei al verdwenen, toen de nederlaldse politie hem
kwam halen, om hem met andere RSAP-ers, kommunisten en NSB-ers op te
in het buro Sandelingplein te Rotterdam. Zeer waarschijnlijk had hd
Êen waarschuwing ontvangen. Later zocht de duitse politie hem. Ook Theo
. van Driesten, die op 10 mei tn de zgn. krententuin te Hoorn was opgesloten,
met o.a. Nelis Kitsz, moest enige tdd later voor de Duitsers onderduiken.
Kort nadat de Duitsers Nederland bezet hadden, had Klaas Barten het druk
in zijn huis te Sint PancraS. Behalve de Sneevlieteftzalen ook Ab Menist, Van
Driesten en Willem Dolleman met hun vrouwen bij hem ondergedoken. Na
week gingen Ab en Jo Menist naar een ander schuiladres in Amsterdam en
keerden Willem en Meta Dolleman naar hun huis in Den Haag terug. Theo van
bleeflanger. Sneevliet en zijn vrouw kregen een eigen kamer en
bleven enige maanden, vertrokken voor lange tijd, kwamen weer terug en
weer. Zo ging het door. Het adres van Barten bleef het adres waar
steeds terugkeerde. Hij noemde zich nu in het gewone leven H. Bos.
onderduiken van Sneevliet en Menist betekende niet, dat zij uit de
waren verdwenen, maar dat zt1 zich onder andere narnen, in andere
ten en met valse papieren door het land bewogen. Sneevliet liet zijn
groeien. Menist zijn snor en later ook zijn baard.

2.

De opbouw van de illegale organisatie

, De RSAP had reeds direkt na de kapitulatie haar aktiviteit

als

tegÞfui¡

gestaakt. Henk Sneevliet gaf met Ab Menist, Willem Dolleman, en ook enige
, tijd met Theo van Driesten, via en met vertrou\ryensmensen, leiding aan de
' opbouw van de illegale organisatie, die volgens een systeem van vijfmansce"llen
gevormd werd. Groepen van vijf werkers, die via een celleider in verbinding
stonden met de lokale leiding of met de distriktsleiding. De distrikten waren
verbonden in de centrale leiding. De cellen of groepen waren afgesloten
eenheden, die eigen taken hadden: propagandawerk,scholing,diskussie,aktie
enz. De leden wisten formeel alleen dat hun mede-celleden lid van de
- i organisatie rwaren. Z$ waren verplicht hun lidmaatschap en interne kennis van
,' de organisatie naar buiten geheim te houden. Dwarsverbindingen waren niet
:toegestaan. Alles ging langs de vertikale weg via de groepsleider, enz. In de
praktijk waren er echter ook wel,groepen van meer of minder dan vijf
personen. En door het feit dat de meeste mensen elkaar uit de oude
kenden en bevriend waren en het werk het soms noodzakelijk
werden de formele regels ook wel eens overtreden. De praktijk was
dikwijls anders dan de theorie. De selektie van leiders en leden was moeilijk

*

-

4t9
L18'

van de organisatie en de
werk, omdat het in het belang van de veiligheid

mensennoodzakelijk*",,un,,,,demeestgeschiktenindeillegaleorganisatie

Ab Menist

\

420

In dezelfde maand, juli, trad de illegale RSAP naar buiten met regelmatig
verschijnende illegale publikaties. De naam van de illegale formatie luidde

3. Verbod van de'marxistiese' partijen; het MLL-Front
scheen nog niet rijp voor
De toestand in het begin van de duitse bezetting
zich-lþten misleiden door de
illegaal werk, tenminste voor degenen, die
*ii:". t¡ *ården beinvloetl doõr mooie woorden en niet door dehadden
ftlirrg"n, die in Duitsland onder het nationaal-socialisme

urrr"tt

Polen: de
,vrnals in Tsjechosloùakrj9' oostenrijk en
29 mei had de
Op
pogroms'
onderdrukking, de terreur en de anti'semitiese
gezegd'
ambtsaanvaarding
zijn
bij
nog
ÁLrt"*-¡tJi, ¿r- A. Seyss Inquart
te
volkskarakter
nederlandse
het
om
dat de duitse legers niet *Lt" gttto*en
het imperialisties te
vernietigen, het land van zijn vrijheid te betoven'
te dringen. Na de eerste
op
overtuiging
politiåte
* en het hun

;iltg;;;;í.r,,

.rJ"ra*n

Nederlanders nogal mee te vallen'

schrik scheen tle bezettingioor de meeste
lichamen funktioneerden
Het leven ging zijn gung.Ëo**ige parlementaire
verhoudingen
gewijzigde
de
p,oU"ttdãn-onder
*g, a. pofititf.t partijen
legaal nog een keer Het
gaf
zelfs
CPN
De
itr"if"¿ ie utiivenìitoãfenen'
en Cultuur uit' aairgepast aan de
Votksdøgbtøden het tijJschrrftPotitiel
Stalin'Hitler Pakt'
nieuwe verhoudingen en gebaseerd op het
gang' De'maatregelen volgden
Maar intussen gingtn ãt Nazibezeiters hun
werd aan banden gelegd'
elkaar stelselmatig op. Verenigings en vergaderrecht
zenders
buitenlandse
naar
pr.tî. tJr" gerellemente"tõ nãt luistercn
verboden.Eenloonstopeneenstakingsverbodwerdenafgekondigd.De enz' De
werden aangesproker\ettz'
nederlandse voedsel- .'iu"¿ttt "oonaäen
De profiteurs' de windvanen'
fascistiese partijen L,egtt grotere speelruimte'

in deze omstandigheden een kans'
de kleinburgers en de mis¿äa¿ kregen
voorbereid op de eerste grote slag op
De Nazibezetters tra¿aen zich ristig
onderãrukking van de politieke en sociale
de weg naar gelijksch"ktñ;
van
NW-bestuur aîgezet, onder leiding geplaatst
op 16 juli

t"

vrijheid.

*.rJt

"i

naar een Nederlands

t"* overschakeling
H.J.'Wou¿enU"g
'nN'qS werd opgeheven' de leclen konden
lí"t
'
Arbeidsfront uoorbereid'
intussen zichzelf al ontbonden had'
toetreden tot het NW' Het NSV' dat

de NSB-er

werdeveneensopgeheven'Vierdagenlaterwerdende'marxistiese'partijen
van
gesteld van de NSB'er mr' M'M' Rost
SDAP, RSAP en CPN onder beheei
de
met
verboden'
meer
tt-'dtn zonder
Tonningen. De RSAP t"ãt Cpn
op een akkoordje te gooien' De
het
piottt.n
nog
SDAp wilde men
misten nog altijd de zo begeerde- nationaal-socialisten in Nederland
zich
ontbond zellcle partij' Men wilde
massabasis. Maar het;;;ñ;ttt'r
gesteld
direktie
juli
onder
20
op
p'-¡''tti¿"ttpers werd
niet laten gebruiken.
en de VARA draaide bij monde van
Kerkmeester
J.H'
NSB'er
van de
groot deel van de funktionarissen
voorzitter ¿,. tle vries zeif tl'tt' Een ze-er
later of
zitten'Z4verdwenen
bleef
A'CtiOtttpers
VARA

NW,
""
dat zij tot dienstknechten van de
draaiden b¡, sommigån zelfs zover
onderdrukkers werden'

van

4))

Marx-Lenin-Luxemburg-Front, en herinnerde aan de aktiviteit van Lenin en
Luxemburg gedurende de Eerste wereldoorrog. Het MLL-Front trok de
internationalistiese lijn door van het IAF en keerde zich niet alleen tegen de
fascistiese onderdrukking maar ook tegen de imperialistiese oorlog.
Sneevliet had zich bij besprekingen in de leiding ten aanzien van de
maatregelen tegen de socialistiese partijen, in het bijzonder de sDAp, op het
standpunt gesteld, dat de schok die de socialistiese beweging door de
oorlogsgebeurtenissen en hun nawerking had gekregen zo grootwas, dat met
,
de partijen en groepen in hun oude samenstelling niet meer verder gewerkt
kon worden. Het was noodzakelijk de socialisten, de arbeiders in hãt
algemeen, te winnen voor de gedachte van een revolutionaire strijd tegen de
Rosa

'

Nazioverheersing en de imperialistiese oorlog. De illegale organisatie moest
uitgebreid worden met strijdbare elementen uit andere delen van de
socialistiese arbeidersbeweging. In het bdzonder moest men zich richten op
leden en aaahang van de SDAP.283
op 1 juli was het interne orgaan Richtlijne¡¿ verschenen. In de tweede helft
van juli kwam het tijdschrift Ë/et M.L.L.-Butletin (later Bulletin van het
ML.L,-Front geheten) uit, gestencild en 12 tot l6 foliopagina,s groot.
Omstreeks diezelfde tijd verschenen, in overeenstemming met het door
Sneevliet en de andere partijleiders aanvaarde standpunt,Brieven aan
sociøal-Dentocraten (later sociøtistische Bríeven) in een oplaagvíln ongeveer
3000. Beide periodieken verschenen tweewekeldks. Het Barl/errìfud onder
redaktie van Sneevliet.De Brieven werden verzorgd door willem Dcilleman. In
zijn eerste brieven stelde hij vast, dat de SDAP-ers in drie groepen
uiteengevallen waren. De eerste groep bestond uit lieden, die politiek voor de
bezetter kapituleerden, mensen die zonder meer overliepen en anderen, die
tot een soort kompromis kwamen, zoals de lieden van de Nederlandse
socialistische werkgemeenschap (Tsj. v.d.zee e.a.), A. de vries, de voorzitter
,van de VARA, een aantal redakteuren van Het Volk en bestuurders van de
die toch nog wel iets goeds zagen in het 'socialisme' van Rost
van Tonningen. De tweede groep, r¡/aaronder Koos Vorrink
- voor wiens
Dolleman wel respekt kon opbrengen had alle hoop gesteld op het
oranienationalisme en Engeland. De derde groep omvatte de socialisten die
trouw wilden blijven aan de oude doelstellingen van internationalisme,
en omvorming van de klassenmaatschappij in een socialistiese
richtte hij zijn brieven tot de laatste twee groepen.
Over de vakbewegingsbestuurders, die onder Woudenberg hun funktie
vervullen, schreef Sneevliet in Het M.L.L.-Bulletín van eind augustus:
wilde vermogen, gebouwen, nuttige instellingen, die in dienst van de
beweging ontstaan waren, veilig stellen en maakte daarvan nu
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gemakshalve hulpmiddelen voor de propagandisten vande NSB. Men bleef
ãaarbij op zijn stoel zitten (...). Hun dienstbetoon aan het socialisme in het
verledãn, troã dat ook werd verstaan, is opgeheven door het feit, dat zij de
greep van de Nederlandse Nazf s op de arbeiders versterken.'
die
de zogenaamde realisten
E, *"tatt er toen velen in Nederland
met
dat
Duitsland,
van
rekening hielden met een definitieve oyerwinning
Italië reeds geheel west-Europa beheerste, van de Noord-Kaap tot Hendaye
aan de spaanæ grens. Midden-Europa eveneens, met uitzondering van het
machtelòze neutrale Zwitærland. In Oost-Europa had Duitsland een

-

-

-

wiendschapsverdrag met de sowjet-unie en de landen tussen deze twee
mo gendhe den waren welwillend neutraal, behalve Griekenland'
Fralnco.spanje, dat een paar jaar tevoren ontstaal was met de hulp van Hitler
en Mussolini, was eveneens neutraal, maar steunde Duitsland en ltalië.
ln Het fuLL.L.-Bulletin en Ríchtliinen m. 4lieten Sneevliet e.a. uitkomen
op welk perspektief het MLL-Front het oog gericht hield. voorwaarde voor

dã wedergebõorte van de arbeidersbeweging was de'ononderbroken activiteit
van het revolutionair-socialisme'. Dat koq onder de Nazi-overheersing slechts
met illegale middelen gebeuren. Intemationaal beraad en samenwerking met
de revoiutionaire beweging in andere landen was noodzake$k. 'Wij staan',
stelde Sneevliet,'niet afwijzend tegenover de drang naar volkomen
zelfstandigheid van de eenheid, die Nederland in de loop der tdden werd.
niet het
Maar wij weten, dat het nationale probleem voor de arbeidersklasse

hoofdprobleem is.' In het kort richtte het politiek perspektiefvan het
MLL-Front zich op een revolutionaire ontwikkeling in Europa, waarin de
verzetten
arbeiders in de bezette gebieden en die van Duitsland zich zouden
en
Nazi-overheeisers
tle
van
uitbuiting
en
tegen de onderdrukking, de terreur
Het
verhoudingen.
maatschappelijke
van
de
zich richten op een omwenteling
MLL-Front stelde zijn hooP niet op het britse of amerikaanse imperialisme,
geleerd
wel op de arbeiders van die landen. Het illegale werk moest echter
worden 'Niet anders dan in de illegale arbeid zelf kunnen wd de
voorzichtigheid en de zelfbeheersing verwerven' waarop het aankomt',
revolu
Sneevliet. 'Als alleen illegaal optreden aan de verbreiding van het
illegale
van
het
risiko's
de
socialisme recht doet wedervaren dan nemen wij
gunstige
werk
ons
optreden te meer, waar de verhoudingen van nu
beloven.'

In een vergadering van de Centrale Leiding op 22 september legde het
deel in
MLL-Front de organisatoriese grondslag vast, die al voor het grootste
een
vastgesteld,
praktijk werd gebracht. Er werd een kontributie
solidariteitsfonds, Arbeiders Hulp', opgericht, een berichtendienst,
stencilposten, enz. Eerst werd het landeldk type'en stencilwerk
lJmkers
in Amsterdam gedaan, later in Den Haag. Leen Molenaar en Aaldert
de
ook
later
werd
Molenaar
krachten.
voornaamste
de
waren daarvan

L1A

man van valse papieren en distributiekaarten voor onderduikers
eigen werkers.
In overleg met de distrikten werd de Centrale Leiding defìnitief samengesteld
Sneevliet (pseudoniemen H. Bos, A. v. Boxtel e.a.) voorzitter, A. Menist
Roode e.a.) organisatieleider , W.F. Dolleman (W. v. Gelderen e.a.)
C.H. Gerritsen (C. v.d. Velde), mevr . C. de Haan-Zwagernan,
Koeslag, C.J.H. Poppe (T Woudstra), P.P. van 't Hart (Max Perthus e.a.),
(J. v.d. Gracht). Sneevliet werd ook voorzitter van het Politiek
en Ab Menist van het Organisatorisch Bureau" Menist was een
organisator Door een auto-ongeluk in juli 1940 viel hij enige
, maar in oktober was hij weer op zijn post.2s
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Het harde illegale bestaan
leven in de illegaliteit was voor Sneevliet moeilijk. Tientallen jaren had
in het volle politieke leven gestaan, veelal met een paar vergaderingen per
Hij hield ervan te spreken voor een gevulde zaalmeleen politiek
publiek. Hoe kon hij het publiek boeien met zijn vlofheid en
de stroom varlzijî ideeën, de ironie, zijn geestigheden en
woordenschat, de Multatuliaanse beelden en bijbelse vergelijkingen! Wie
gekend heeft op zijn hoogtepunten,zal dit nooit vergeten. Sneevliet was
een geweesd debater, een begaafd spreker in zijn eigen taal. n¡aar ook in
frans, engels en duits. Zeet veelhad hij in zijn leven gesprokàflgrote
vergaderingen in Frankrijk, Engeland of andere landen, op talloze
kongressen en konferenties. Nooit kon hij voldoen aan alle
in Nederland en in het buitenland om ergens als spreker op te
Hij klaagde wel eens: 'Ik ben een doorlopende spreekmachine'. En
hoe graag had hij dat weer willen zijn toen het in de illegaliteit niet meer
was. Sneevliet was een man van de openbaarheid, van het publiek,
organisatie. Hij moest mensen zien, mensen spreken. Nu moest tnj zich
zdn neiging om een bekende aan te spreken
Zijn medebestuurders moesten hem soms waarschuwen

te zijn.
had meer dan anderen zijn teleurstellingen in de illegatiteit.
medestrdders, die zich juist nu aan de strijd onttrokken, zeiden
niet eerl{k: 'het is mij te gevaarlijk', maar gaven meestal een andere
Die was altijd gemakkelijk te vinden. Dat gold óók voor degenen, die
onderdak te verlenen.of hulp te verschaffen. Zijn grootste
was dat Theo van Driesten de boel in de steek liet. Theo was zijn
leerling, die hij als het ware vanaf zijn jeugd had opgeleid. Hij was een
spreker en organisator. Tijdens de bezetting moest Theo van Driesten
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tijdelijk onderduiken, hij werkte in het begin mede aan de opbouw van de
illegale organisatie en aan de propaganda. Toen hij een paar maanden later
weer opdook, ging hij in zaken. Hij trok zich geheel uit het illegale werk terug
en stuurde de CL een hooghartige brief, waarin hij schreef dat, naast de
noodzaak om voor een bestaansmogelijkheid te zorgen, hij de partij volkomen
ontgroeid was. Voor het partijwerk had hij geen enkele interesse meer. Hij
bedankte en wenste van elke poging tot kontakt verschoond te blijven.
Sneevliet reageerde bitter. Hij nam hem vooral de bravourstemming kwalijk,
die naar hij meende, allerminst op zlin plaats was'als men de kracht mist pal
te blijven staan voor zijn beginsel'. van Driestens pseudoniem, A. oosterbaan,
verdween uit de ondertekening (4. v. Boxtel, A. Oosterbaan, A" de Roode)
van stukken uit R"ichttiinen enhet Bulletin.W " van Gelderen krvam ervoor in
de plaats.2ss

Tegenover de teleurstelling en de hardheid van de strijd, stond vreugde
over nieuw leven. verheugd begroette hij de geboorte van het dochtertje van
zijn stiefdochter Bep en haar man Sal Santen. Hij verraste Bep de volgende
dag in de kraaminrichting in vermomming en met baard. De zwarte prinses
noemde hij de kleine.
Kort daama meldde Eddy Wijnkoop, dat de Sicherheitspolizei de
meubelen en boeken van Sneevliet, die aan de Reguliersgracht waren
opgeslagen, in beslag had genomen. Een teken dat zij aktief bezig wasmet de
oprpoti"g van Sneevliet. Nieuwe adressen moesten worden gezocht.286

5.

De moord op Iæo TrotskY

Op 2 1 augustus 1940 was Leo Trotsky overleden aan de gevolgen van een
mãordaanslag, die Jacques Momard - of Frank Jacson, zoals de naam op zijn
canadese pas luidde - de dag tevoren met een bijl had uitgevoerd. Met deze
man had de amerikaanse trotskiste Sylvia Agelof in 1938 in Parijs kennis
gemaakt, toen ze een paar maanden in Frankrijk verbleef en gedurende het

itichtingskongres van de Vierde Internationale als tolk optrad. ZIi weñ z4n
verloofde. Hij was een agent van de NKWD en slaagde erin bij Trotsky binnen
te komen en zijn daad ten uitvoer te brengen. op 24 mei had een bende van
20 man onder leiding van de kommunistiese kunstschilder Alfaro siqueiros
reeds een gewapende overval op het versterkte huis aan de Avenida Viena
gedaan. Deze was echter mislukt. Drie van de twintig mannen waren in
politie-uniform geweest, één in officiersunifonn van het leger.zii hadden de
politiewacht buiten en de wacht binnen overmeesterd. Met mitrailleurs
iradden zij door de kamers van het huis geschoten, zonder Trotsky te doden.
Maar Jacques Mornard slaagde. Jaren later bleek dat hij een catalaan was en
eigenlijk Ramon Mercader heette, zoon van de spaanse kommuniste en
NKWD-agente Caridad Mercader.
426

Henk Sneevliet in de illegatíteit

De dode Trotsþ werd uitgeleide gedaan door een grote massa arbeiders;
300.000 mensen trokken langs zijn baar. In september wijdde Sneevliet een
lang artikel inHet fuIL.L.-BulIetín aan de russiese revolutionair. Hij vermeldde
zijn meningsverschillen met hem, maar wees ook op de grote waarde, die
Trotsþ voor de russiese revolutie en voor de oppositie tegen de stalinisering
had gehad. Ondanks de tegenstelling met hem over de stichting van de Vierde
Internationale en in andere vraagstukken, bleef Sneevliet een grote waardering
voor Trotsþ behouden.
De Vierde Internationale was juist een paar maanden tevoren emstig
verzwakt. Max Shachtman, een van de voornaamste stichters, was met een
oppositie uit de SWP getreden en had de Workers Party opgericht. Er had zich
na het bekend worden van het Stalin-Hitler Pakt een oppositie gevormd in
verband met de vraag, of men de Sowjet-Unie nog als arbeidersstaat kon
beschouwen. En of men het standpunt van onvoorwaardelijke verdediging in
gevallen van oorlog moest handhaven. De tegenstellingen daarover met de
partdmeerderheid en Trotsþ vonden hun hoogtepunt bij het uitbreken van
de russies-fìnse oorlog. Shachtman rvas tegen de onvoorwaardelijke
verdediging, en stond ook krities ten aanzien van het karakter van de SU als
arbeidersstaat. Anderen, o.a. prof. James Bumham,'ür'ezen zowel het ka¡akter
van arbeidersstaat als de verdediging geheel af. Henk Sneevliet kon het voor
een groot deel met Shachtman eens zdn.

niet meer bijeen was geweest, maar belangrijke besluiten werden genomen
door enkele funktionarissen. zijn protest richtte zich óók tegen de inhoud
van De Arbeíd- Het PAS in Rotterdam
ook in andere plaatsen had het

-

-

illegale MLL-Front in de aanvang faciliteiten en enige aethng verschaft.2*T
Iftitiek had Sneevliet gehad op de vorm waarin en het tijdstþ waarop het
NAS tot ontbinding overging. En hiermee sloot hij aan bij het protest van

smid' Men had met het NAS-bestuur spoediger bijeen moeten komen om te
zo dacht men bij het MLL-Front, had nog iets uit de
kasæn gered kunnen worden voor illegaal werk en voor steun aan vervolgden.
'NASleden, voorstanders klassenstrijd, gaan deel uitmaken van het NW'
schreef sneevliet in het artikel in Het Bulletin van het M.L.L.-Front,toen ie
likwidatie in september voltrokken was. Men moest, volgens hem, de
scheidsmuren doorbreken (nu de 'marxistiese' partijen verboden waren) en de
NW'leden toegankelijk maken voor klassenstrijd en internationalisme. Dit
standpunt van Sneevliet werd door de cL van het MLL-Front overgenomen.
Maar spoedig gingen er stemmen op, die voorstander waren van een boykot en
beslissen. Misschien,

een leegioop van de oude organisaties, die langzaammaar zeker

o*grrãt

werden in nationaal-socialistiese mantelorganisaties.
Ondertussen verschenen van het MLL-Front manifesten voor een aktie
tegen de jodenvervolging, die ingezet was met de uitsluiting van de joden uit
overheidsdiensten en bedrijfsleven en met registratie. Er werden ook stroken

6. Devakbeweging;nieuwe publikaties van het MLL-Front
Het NAS, waarvan Sneevliet eens de voornaamste leider was, likwideerde zich
in september. Het was een weinig glorieus einde van een kleine vakbeweging,
die als avantgarde-organisatie vele jaren een belangrijke ro1 op de linkervleugel
van de nederlandse arbeidersbeweging had gespeeld. De houding van enige
wijgestelde bestuurders had Sneevliet en anderen geërgerd. In oktober schreef
Sneevliet n Het Bulletín van het M.L.L.-Front, dat in het verleden de
beslissing v¿ìn een NdS-kongres tot nauwe samenwerking met de RSAP door
de funeste invloed van enige gesalarieerde bestuurders in Amsterdam was
gesaboteerd. Hij had hier al op gewezen na de verkiezingen van 1937. Met het
kleiner worden van de revolutionaire vakcentrale onder de slagen van de
reaktie, had het aandringen van de revolutionair-socialisten op reorganisatie
en vermindering van het aantal vrijgestelden een aantal bestuurders in de
semi-syndikalistiese, neutrale hoek gedreven. Onder de bezetting vond - wat
Sneevliet noenide - een karakterloze aanpassing plaats, die tot uitdrukking
kwam in de twee nummers vanDe Arbeid, die nog verschenen.
De NAS-bestuurder Wietse Smid van het PAS'Rotterdam schreef op 7 juli
I94O in een brief een protest tegen het feit, dat na 10 mei het NAS-bestuur
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november en december verschenen ook Brieven ter bevordering van de
nal e K la s se- E e nh eíd , o.a. gericht tegen het nationaal-socialisme en
de Nederlandse Unie.

I nt ernatío

?. Het politieke beeld omstreeks

de jaarwisseling

lg4}-lg4l

situatie in Nederland was na een half jaar bezetting aanzienlijk gewijzigd.
oude politieke partijen waren prakties uitgeschakeld. Ze hadden eerst nog
één groepering tot stand te brengen tegenover de NSB, de NSNAP
dr. E.H. Ridder van Rappard en het Nationale Front van Arnold Meyer,
ook de vroegere linkse socialist Roel Stenhuis en de vroegere
ARA-sekretaris, G.J. Zwertbroek, behoorden. Maar onafhankelijk van de
partijen werd door mr. L. Einthoven, mr. J. Linthorst Homan en
prof. dr. J.E. de Quay de Nederlandse Unie opgericht. Het driemanschap
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moest koncessies doen aan de bezetters, waarvan de voornaamste was:
erkenning van de gewijzigde verhoudingen in Europa. Dat was het begin op de
weg naar de aanpassing. Zq aanvaardden ook de Winterhulp en de
Arúeidstlienst en spraken mee ovef de nieuwe gemeenschap, die in Duitsland
joden
en Italië was ontstãan. Men deed uiteindelijk zelfs de koncessie, dat
nog
unie,
van
de
einde
voor
het
kort
geen werkend lid konden zijn. Dat was
de
Voor
toe.
grote
massa's
in
leden
de
stroomden
þen iaar later. In het begin
te
ziin.Zii
NSB
de
tegen
en
anti-duits
betekenis
!.*onr leden had de Unie de
ioonden dat demonstratief op straat en in bdeenkomsten, tot de bezetters

ook hieraan een einde maakten.

was de wA omstreeks de jaarrvisseling al volop bezig met terreul
tegen de unie en andere tegenstanders. Joden werden lastig gevallen en
g"-r1"g.rr. Kafees en andere ontspanningslokalen werden overvallen, de boel
lort ãn klein geslagen. De jodenvervolging was al volop aan de gang en het
anti-semitisme werd door de bezettingsautoriteiten aangewakkerd. De

op straat

algemene toestand van de arbeiders twas slechter geworden. De arbeidsinzet,
de uitzending van arbeiders naar Duitsland, was in volle gang. Enige maanden

vóór het jaar ten einde was, waren honderden indiese ambtenaren,
wetenschapsmensen en bekende politici - onder wie W' Drees,
mf . M. van der Goes van Naters en A.L. Constandse - in gijzeling genomen
als represaille voor de intemering van Duitsers in Nederlands-Indië. De
onderdrukking was toegenomen, evenals de haat van grote delen van de
bevolking tegen de bezetters. Demonstratief uitte zich dat waar mogelijk.

8. De politiek van het MLL-Front
Er waren reedsverschillende verzetsorganisaties ofgroepen, die strijd voerden
tegen de duitse bezetting en het nationaal-socialisme. Maar het MLL-Front
zijn
onderscheidde zich van bijna alle andere verzetsbewegingen, omdat het
maat
door.,
niet
verwachtingen had gesteld op een sociale omwenteling, die
'Bij
uitbreken.
kunnen
misschien lls gevolg van de imperialistiese oorlog zou
de
om
niet
zaak
van
de
grond
de oorlogvoerende machten ging het in de
van de
verdediging van de democratie noch om de verdediging van de rechten
de
heersende
van
belangen
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het proletariaat in de oorlogvoerende landen en de verbroedering van soldaten
in de strijd tegen de imperialistische machten, welke hen in deze
oorlog gedreven hadden. Dit was het "Derde Front',, dat in de geschriften van
MLL-Front gepropageerd werd.'

en arbeiders

Het idee van het Derde Front 'tras van Henk Sneevliet. Hij had de term
overgenomen van Shachtman, die als de leden van dit Derde Front zag ,de
onderdrukte, noodlijdende arbeidende massa's van de wereld;zlj die werken
in wedestijd en die sterven, als het oorlog is'. Het was volgens
hem de plicht van de revolutionair-socialistiese beweging om hen te organiseren
en haar pers tot stem van het Derde Front te maken. Voor het MLL-Front
was het Derde Front de beweging, die zich tegen de imperialistiese oorlog
keerde en streefde naar een omwenteling van de kapitalistiese maatschappij,
kachtiger uitgedrukt, naar de socialistiese revolutie. Er zaten dus wel
verschillen in het gebruik van de term 'Derde Front'.288
Binnen dit Derde-Frontidee van het MLL-Front paste ook de
samenwerking met de vonkgroep, die eind 1940 ontstond door een bundeling
van een aantal linkse socialisten, onder wie enige kunstenaars en
intellektuelen. Een enigszins heterogeen groepje, waarvan de Ml-I--Fronter
Eddy Wijnkoop de voornaamste initiatiefnemer en leidende kracht was. Hij
deed dit met toestemming van de CL van het MLL-Front. Vooral Sneevliet
was er een voorstander van. Injanuañt941 verscheen het illegale maandblad
De Vonk, dat ongeveer hetzelfde standpunt innam als het MLL-Front
Het MLL-Front werkte in bepaalde akties ook wel met andere
en hongeren

sarnen, zoals bij een boykot van

:i:'itffiiï:f;'

weerden. Dat was in de maand februari 1947
de illegale CPN wenste het MLL-Front echter niet. Toen deze partij op
november 1940 tenslotte met een regelrnatige illegale uitgave uitkwam, die
Ilaørheid heette en op sommige plaatsenDe Vonk,bleekde CPN ten
aanzien van de revolutionair-socialisten nog altijd hetzelfde standpunt te
In het kommunistiese blad De Vonk van 1 december 1940 werd
dat na de ontbinding van de linkse partijen, de CPN handelde als
werkelij ke vertegenwoordigster van het proletariaat. Over de RSAP
men dezè leugen: 'De RSAPleiding, voor zover die bestond,
zoals van een trotzkistische groep niet anders te verwachten
. Dit terwijl de voornaamste leiders van de RSAP door de duitse politie
gezocht en het MLL-Front sinds I juli 1940 regelmatig illegaal

uitgaf.
In een artikel n Het Bullet¿z stelde de CL vast, dat er geen samenwerking
zijn met de volgelingen van Stalin. Zeker niet onder het Stalin-Hitler
Men kon niet weten welke diensten de NKWD nog aan de Gestapo zou
bewdzen of andersom.2se
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9.

Spartacus, de leider van de slavenopstand in het oude Rome, symbool
voor een betere toekomst

Eind januari 1941 verscheen onder leidingvan Henk Sneevliet het
propagandablad Spørtøcus. Zoals wij reeds schreven, werd dit besluit in
november door de CL genomen. De uitgave was enigszins vertraagd. Eén van
de redenen was dat men het graag gedrukt wilde uitgeven. Het eerste nummer
verscheen nog gestencild, mooi uitgevoerd en keurig verzorgd. Maar het
tweede nummer, dat midden februari uitkwam, was gedrukt, vier pagina's

groot, in een tamelijk kleine letter, zodat de. ruimte zo optimaal mogelijk
gebruikt werd. Een groot inleidend artikel - op de inhoud komen we later
terug - en afwisselend kleine artikelen metnieuws, politieke bestrijdingen
propaganda. In de kop van de krant in grote duidelijke letters de naam:
SPARTACUS. Willem Dolleman had de na¿rm voorgesteld. Hij was al dikwijls
gebruikt. De CL vond het de best denkbare naam voor het blad van het
MLL-Front. De naam van de leider van de slavenopstand van het oude Rome
en de naam waaronder de duitse revolutionaire socialisten Karl Liebknecht'
Rosa Luxemburg en hun vrienden gedurende de'Eerste Wereldoorlog een
internationalistiese en revolutionaire strijd hadden gevoerd tegen het duitse
imperialisme en kapitalisme, tegen de kapitulatie van de duitse sociaaldemokratie voor de keizerlijke regering, en tegen de imperialistiese oorlog.
Een naam als een symbool.
De krant, gedrukt door Eddy van Lambaart in Rotterdam, was de trots
van de Mll-Fronters. Een knap en gedurfd stuk werk van de drukker, die hem
's nachts in zijn bedrijf vervaardigde. Spartacus was ook de eerste regelmatig
verschijnende illegale krant, die gedrukt uitkwam.2eo De oplaag was 5000, in
1941 een zeer grote oplaag voor een illegaal blad. De lezersking kan men
minstens vertienvoudigen, want de illegale bladen gingen van hand tot hand.
Het eerste gestencilde num?ner van Spartacus was vervaardigd in Den Haag,
waar de stenciþost ingesteld was op vervaardiging van de krant, zodat, als de
krant om veiligheids- of andere redenen niet gedrukt kon verschijnen' men
een gestencild nummer kon uitgeven
Het eerste nurnmer was sterk ingesteld op de presentatie van het blad zelf
en van het MLL-Front, van wat men wilde en deed. Men wees op het
van de termen 'socialisme', 'revolutie' en 'demokratie', die van hun ware
inhoud werden ontdaan en propagandisties doorhele enhalve fascisten
gebruikt om het politieke bedrog te kamoufleren. De eerste drie nummers
Spartacus verschenen als Orgaan vøn het MARX-LEMN-LUXEMBURG-FRONT,
daarna als bijna alte publikaties van het MLL-Front, n¿Imens het Derde
Dus met de ondertitel Orgøan vøn het DERDE FRONT.
De opening van de eerste krant was een kort gedicht van Henriëtte Roland
Holst over Moed en strijd. Het toonde nog de binding van sneevliet en vele
.
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met de vroegere Henriëtte Roland Holst. Een deel van de
tionair-socialisten droeg nog de oude kulturele bagage vanhaar met zich
Zqzelf had haar revolutionaire verleden de rug toegekeerd en haar
tingen gesteld op religieuze beleving, op het zoeken van de mens in
Toch kon Sneevliet ondanks de grote verschillen zijn oude
s niet vergeten, alsof hij verwachtte, dat z4 weer als revolutionair
zou keren in de beweging" Soms bracht hij haar een bezoek, zocht steun
herinnerde haar aan de strijd, die zij eens gemeenschappelijk voerden. En
poogde de onoverbrugbare kloof te overbruggen, door flarden uit haar
poëzie te citeren, ter staving van zijn argumenten.

-

-

De Februaristaking van 1941

groot deel van de artikelen in de illegale periodieken, manifesten en
publikaties van het MLL-Front was gewijd aan de strijd tegen de
en het anti-semitisme. Het was een essentieel bestanddeel van
streven naÍu een betere maatschappij, van zijn strijd ter verdediging van
rechten van de mens. In het eerste nurnmer van Spartacus kon men over de
maatregelen tegen de joden lezen: 'De pestilentie van dit
is naar Holland overgebracht. Week in week uit mogen laffe
in hun blaadjes zich aan de vertrapte joden te buiten
lneerlannen
Uitgestoten uit het overheidspersoneel, gemeden als vùur{chten in
bedrijven, verbannen uit bioscopen en andere
Vemederd met provocerende opschriften, die aan de
het gevoel moeten bijbrengen lepralijders te zijnt '
De arbeiders werden door Spartacus aangespoord'gangmakers (te zijn) in
Boycot van ølle instellingen, dte zich aanpasseñ bij de jodenvervolging en
het van het publiek moeten hebben.
Boycot van de pers van de Nazi's, de N.S.B., het Nationale Front, De
de N.S.D.A.P.
Boycot van alle kranten, die niet van fascisten komen en meecioen aan het

Boycot jvan de bioscopen, café's, enz., die Joden weren en uitsloten. Die
moet leven en in lcracht toenemen. Maakt Nederland ontoegankelijk
de pest van het anti-semitisme! '
Als een rode draad loopt de strijd tegen het anti-semitisme ook door de
aktiviteit van Henk Sneevliet. Hij had veel waardering voor het
optreden van prof. mr. R.P. Cleveringa, die met zijn protestrede bij
ontslag van prof. mr. E.M. Meyers en àndere joodse docenten, zdn eigen
en de studentenstaking in Leiden en Delft uitlokte. Zijn optreden
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betekende een enorrne stimulans voor het verzet van de nederlandse
studenten. Het was een protest tegen het aantasten van het nederlandse
rechtsbeginsel van gelijke rechten van de burger, onverschillig tot welk ras of
geloof hij behoort. Sneevliet noemde Cleveringa, die tot de burgerkringen
behoorde en zeker geen socialist was, herhaaldetijk in zijn ætikelen en stelde
diens houding ten voorbeeld aan de bestuurders van het NW, de VARA en
de Arbeiderspers, die zich hadden laten gelijkschakelen. Naar aanleiding van
de studentenakties richtte de CL van het MLL-Front in januari I94l een
illegale open brief tot de studenten en tot de leerlingen van de middelbare
scholen. Zij wees hen erop, dat het studentenprotest tegen de jodenvervolging
belangrijk was en een politiek karakter droeg. Het protest ging verder dan de
verdediging van de rechten van de joden. De CL woeg ook hun aandacht voor
de wijheid van de onderdrukte volken in de nederlandæ koloniën en voor de
sociale achterstelling, waaronder de meerderheid van het nederlandse volk
gebukt ging, ten voordele van een kleine groep bevoorrechten.Zrlzoudenmet
de arbeiders moeten komen tot een gemeenschappelijk optreden voor het
internationale socialisme. De brief was geschreven door Sneevliet en werd
verspreid onder de studerende jeugd.
Het eerste gedrukte nummer van Spørtacus (midden februa¡i 1941) bevatte
een artikel van Sneevliet, dat de gehele voorpagina vulde. De titel luidde
'Voor Vrijheid en Beschaving'. Het was gewijd aan het weerzinwekkende
optreden van de WA in de amsterdamse jodenbuurt en de Schildersbuurt in
Den Haag. In januari had Mussert een bezoek gebracht aan Himmler en zijn
opdrachten meegekregen. Uit verschillende plaatsen kwamen berichten over
het ploertige optreden van de WA. Sneevliet schreef: 'Deze lieden strijden
tegen de plutocraten, tegen de rijke "democraten", die in Churchill hun beste
vertegenwoordiger zien. De rijke plutocraten (zouden) worden vernietigd,
maar in Duitsland leven z4 allen nog en overal elders worden zij met rust
gelaten. De leugen en het bedrog van het nationaal-socialisme komt het
treffendst tot uiting nu wij deze lieden zien optreden in de armste buurten en
armzalig huisraad zien vernietigen. (...) Wij hebben in de Amsterdamse
Jodenbuurt kunnen vaststellen, welk een smerige vernielzucht leefde in de
koppen van de NSB-bandieten, toen zij daar op hun wijze huishielden.' Zij
vergisten zichin de mentaliteit van de bevolking van de buurt en de
solidariteit, die onder de arbeiders van de Eilanden en de Jordaan leefde. De
WA-troep, die hulp had van duitse Nazi's, werd met bebloede koppen, vele
gewonden en een dode, de WA-man Koot, afgeslagen.
'Als wij ons verheugen in de solidariteit van de Amsterdamse en Haagse
arbeiders', schreef Sneevliet, 'als wij toejuichen de dadendrang, die
werkelijkheid werd, daa is dit niet een gevolg van het feit, dat wij beheerst
worden door het verlangen om alleen maar te doden, alleen maar te ranselen,
neen, onze idealen zijn anders. De toekomst, die wij willen, de klassenloze
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Spørtacus, hølf februari 1941
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maatschappii, het socialisme,zalniet daardoor beheerst worden. Maar wij
weten, dat om de nieuwe maatschappij te bereiken, er klaarheid van denken
en willen moet zijn, paraatheid voor de strijd, moed en zelfvertrouwen om in
die strijd de overwinning te behalen.
wij kennen onze vijanden, wli weten van welke middelen zij zichbedienen.

Hun wapens zijn infaam. Anti-semitisme is middel tot onderdrukking.
Daarom gaat onze strijd tegen het kapitalisme. Het kapitalisme bestrijden en
voor het socialisme vechten, dat is het wat ons bij al ons werk leidt.
Wij zijn ons ervan bewust, dat het fascisme het afschuwelijkste geweld
gebruikt om zdn onbeperkte heerschappij te vestþn. Dat geweld kan niet
overwonnen worden door ons idealisme alleen. De arbeiders zullen tegenover
het geweld der heersers hun geweld moeten stellen.
In alle arbeiderswijken zullen stoottroepen gevo.,nd moeten worden. De
afweer tegen het brute geweld der Nazi-bandieten moet georganiseerd
worden.
De arbeiders zullen echter óók van hun economische macht gebruik
moeten maken. De schanddaden der fascisten moeten beantwoord worden
door mæsa-stakingen.
Zonder massaverzet zal het barbarisme de wereld overheersen. De møssø's
kunnen en moeten dit verhinderen. Zij zulten door hun mnssastriid vrijheid en
beschaving brengen!

'

Toen dit nummer van Spartacus omstreeks 19 februari in Amsterdam bij
de lezers aankwam, was de aktie tegen de joden alweer in een nieuw stadium.
op 1 I februari hadden de gevechten in de Jodenbuurt plaatsgevonden, waar
het artikel van Sneevliet op reageerde. Op l2 februari was de oude joodse
wljk afgesloten. 's Avonds gooiden WA-mannen de ruiten in van joodse
winkels in de Beethovenstraat en de Van Woustraat. De volgende dag werd op
wens van de bezetters een 'Amsterdamse Jodenraad' opgericht, onder leiding
van de diamantindustrieel A. Asscher en prof. dr. D. Cohen. In de Beurs voor
de Diamanthardel had Asscher op diezelfde dag de joodse bevolking
opgeroepen alle vuur-, slag-, stoot- of andere wapens in te leveren op het
politieburo op het Jonas Daniël Meijerplein. ln Spartacus werd dit nog
vermeld onder de titel'Rijke en Arme Joden'. De heer Asscher zou moediger
geweest zijn,zo meende men, als hij deze dienst aan de Nazi's geweigerd had.
Hij was echter rijk en had aanbezit veel te verliezen, de arme joden slechts
hun leven en dat van hun familieleden.
De ontwikkeling ging snel. Een manifest van het Derde Front, Aan de
Werkende MasM vøn Nederland, dat de arbeiders opriep tot vorming van
stoottroepen, om'met de bedreigde joden hardnekkige vastberadenheid en de
wil tot gemeenschappelijk verzet (te) tonen', had de gebeurtenissen niet meer
bij kunnen houden. Het manifest werd gemaakt, terwijl de amsterdamse
jodenwdk werd afgesloten, en verspreid op de dag, dat Asscher de joden
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opriep hun wapens in te leveren. Overigens leefde een groot deel van de
joodse bevolking buiten de Jodenbuurt. Een kwart in Amsterdam-Zuid en de
overigen over de gehele stad verspreid.
Op 17 februari staakten duizenden arbeiders op de scheepswerven in
Amsterdam-Noord, toen de. bezetters een aantal jonge metaalarbeiders voor
werk in Duitsland opeisten. De staking had sukses. De Duitsers trokken hun
eis in. Deze overwinning was van grote betekenis voor de stemming bij de
komende gebeurtenissen.'
In de huizen van vele aktieve elementen onder de amsterdamse arbeiders,
voor een groot deel oud-RSAP-ers, oud-NASJeden (het NAS had tot de
bezetting 4000 leden in Amsterdam, zij waren niet allen pro-RSAP, maar
stonden wel overwegend achter Sneevliet) en andere links-socialisten, kwamen
ruim duizend exemplaren vanSpartacus binnen. Niet een gestencild blaadje,
maar de eerste regelmatig verschijnende, gedrukte, illegale krant
- goed
verzorgd - die tot de massa's sprak, met artikelen over onderdrukking en
vervolging van de joden, over aktie en solidariteit van de arbeiders tegen het
misdadige optreden van de Hitlerknechten. Met het artikel op de voorpagina,
waaruit wij hierboven citeerden, waarin opgeroepen werd nieuwe
schanddaden van de fascisten met massastakingen te beantwoorden. Zo'n
kant ging in de geladen stemming, waarin Amsterdam verkeerde, van hand
tot hand. Wij overdrijven niet, als wij zeggen, dat dit nummer van Spartacus in
Amsterdam niet door duizend maar door tienduizenden mensen werd gelezen.
De rest van de oplaag kwam in andere plaatsen terecht*\gl¡þ¡:dam, Den
Haag, Utrecht, Hilversum, Haarlem, Zaandarn, eî2. eî2.
Tegen het einde van die week verscheen een nieuw manifest van het
MLL-Front, waarin verwezen werd naar de solidariteit, die de arbeiders hadden
betoond in de Jodenbuurt van Amsterdam. Het slot luidde: 'als zij de strijd
opnemen tegen de betaalde bandieten van de Hollandse nationaal-socialistische
beweging, dan hebben wij te maken met een prachtuiting van spontane
SolidaTiteit, DIE IN DE BEDRIJVEN IN HOGERE EN MEER AFDOENDE VORM
TOT UITING MOET KOMEN.
Beantwoordt elke gewelddaad van het nationaal-socialisme met
ROERICHEID EN PROTESTSTAKINGEN

IN DE BEDRIJVEN.

STROOMT UIT DE FABRIEKEN, VERLAAT DE WERVEN ËN DE WERKEN EN
SLUIT JE IN MASSA AAN BIJ JULLIE IN DE BEDREIGDE BUURTEN STRIJDENDE
KLASSEGENOTEN.

In naam van het socialisme, dat vrijheid en gelijkheid brengen zal, cpEpt
AAN ONZE OPROEP GEHOOR!

Met socialistische groet,
HET DERDE FRONT,
Na het sukses van de staking

in Amsterdam-Noord was de tijd rijp voof
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verweer door middel van proteststakingen. De gedachten van vele
arbeiders
uit naar deze vorrn van protest. Het manifest stelde als voorwaarde:
nieuwe gewelddaden.
Op 22 en 23 februaú werden in de Amsterdamse Jodenbuurt
door de
Grüne Polizei mitrailleurs op alle toegangswegen en bruggen geplaatst,
met de
lopen gericht op de straten in de buurt. Zij voerde een bevel uii u"r, traa,
hoogste autoriteit, Himmler. Er moestèn 425 joodse mannen tussen
20 en 25
jaar opgepakt worden. Het was een represaille voor de
ontvangst met
ammoniakgas die de Grüne Polizei ten deel was gevallen, toenzijin de
avond
van de l9de februari een inval deed in de ijssalon 'Koco' in de van woustraat.
Zij anesteerde een knokploeg van joden en niet-joden, die het bedrijf van
de
duitse joodse emigranten cahn en Kohn beschermde. zij arresteerde ook
de
twee eigenaars. De maatregel was tevens een represaille voor de dood van
de
WA-man Koot.
Er moest een afschrikwekkend voorbeeld gesterd worden. Beestachtig ging
de duitse politie in de Jodenbuurt te keer. Een mensenjacht, die de
Nederlanders nog niet eerder hadden meegemaakt. De mannen werden van de
straat opgepakt, van de fiets getrokken, uit de huizen gesleurd, tenvdl
huilende kinderen en vrouwen zich aan hen vastklam pten. z4 werden getrapt,
geslagen en van de trappen gegooid..Zij moesten op de grondliggen,
spitsroeden lopen en hollen, voortgedreven met de kolf van het geweer. Het
was een mensonterend spel van sadisten. De gevangenen werden afgevoerd
níùar een kamp in Schoorl en kort daama naar het beruchte koncentratiekamp
Mautlrausen. Binnen twee dagen lieten de arbeiders van Amsterdam
- en zij
niet alleen - hun antwoord weten: PROTESTSTAKING.
gingen

's Maandags was ieder nog normaal naar het werk gegaan. Maar spoedig
drong tot de bevolking door wat voor verschrikkingen zich in de buurt rond
waterlooplein, weesperstraat en Jodenbreestraat hadden afgespeeld. De
verontwaardiging won het van de angst. sinds eeuwen had Amsterdam een
grotejoodse bevolkingsgroep gehad. Het bloed van een groot deel van de
amsterdamse bevolking was vermengd met joods bloed en de spreektaal
bevatte vele joodse uitdrukkingen en woorden. De schanddaden die de Nazi,s
aanrichtten in de Jodenbuurt, troffen de meeste Amsterdammers in het hart.
Naarmate de maandag verstreek groeide de verontwaardiging en de behoefte
aan protest. HetMLL-Front had in de voorgaande week de proteststaking
sterk gepropageerd. Gedrukte plakstroken waren verspreid, wâarvan de tekst
eindigde met: 'Kiest de partij der zwakken tegen de sterken.-ElK cEwELD
MOET MET sTÀTnqc BEANTwooRD woRDEN! HET DERDE FRoNT.' Het
MLL-Front had zaad voor het verzet gezaaid.
Het initiatief tot de daad ging echter uit van de kommunisten, die in
Amsterdam altijd hun sterkste positie hadden. Hun illegale appanat en
aktiegroepen hadden's zaterdags het parool gekregen, de algemene staking
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aktiefvoor te bereiden.'s Maandags deden zij een eerste poging om bepaalde
gemeentebedrijven in staking te krljgen, welke mislukte. Op 25 februan
zij en anderen erin arbeiders in de werkverschaffing en een deel van
het personeel van de tram en de gemeentereiniging tot staking te brengen. De
kommunisten verspreidden een manifest, waarin z4 o.a. vrdlating van
gearresteerde joden eisten, ontbinding van de WA en verhoging van loon en
slaagden

steun.
De staking breidde zich snel over de stad uit. Scheepswerven, fabrieken,
gemeentebedrijven, kantoren, bouwwerken, winkels enz. werden erbij
betrokken. Spontaan volgde men het voorbeeld van de anderen. De stakers
verspreidden zich over de stad en sleurden ook personeel van andere bedrijven
mee in de staking. Ondanks de groeiende aanwezigheid van duitse politie
heerste er een geestdriftige stemming. Men was tot de daad van massaal verzet
tegen de jodenvervolging gekomen. De staking sloeg ook over op Weesp,
Hilversum, de Zaanstreek en Haarlem. Het Mll-Fronthad zich, evenals de
Vonkgroep en andere illegale groepen, onmiddellijk achter de beginnende
proteststaking gesteld. \{erkers en aanhang van het MLL-Front werkten aan
de uitbreiding van de staking. O.a. met gedrukte plakstroken met
verschillende teksten, waarvan er twee luidden:
DE JODEN VOGELVRIJ VERKLAARD!
De berí¡oners van armoewijken vernederd en mishandeld.
HOLLANDSE PROLETEN, HOOG DE SOLIDARETIIÞ!
Hanteert het wapen van de massastaking.
HET DERDE FRONT

De laffe weerzinwekkende jacht op de
Joodse medeburgers is begonnen!
ARBEIDER.S, TECHNICI, MIDDENSTANDERS
Hanteert de proteststaking tegen dit brute geweld
HET DERDE FRONT

Ook in andere plaatsen werd door het MLL-Front geplakt en gewerkt aan de
uitbreiding van de staking. In Noord-Holland, maar ook in Zuid-Holland, de
provincie Utrecht en elders. Op de tweede dag begon de staking in Amsterdam
iets af te nemen, maar buiten Amsterdam breidde z4 zich uit, tot Velsen,
Muiden, Utrecht en Zuilen.
Het MLL-Front, of het Derde Front, kwam vrobg in de morgen met een
manifest, waarin de 25ste februari een jubeldag werd genoemd, na dagen van
terreur en bittere smart. Het nationaal-socialisme rnoest vemietigd worden,
revenals het kapitalisme. Nieuwe gewelddaden werden voorbereid eî"oÍrze
beste maats' geanesteerd. De demonstratie van solidariteit zou, volgens het
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manifest, \4/onderen kunnen verrichten, hier zo goed als in Hitler-Duitsland.
De uitwerking zou het grootst zijn, als men aaneengesloten de staking zou
beëindigen. De aktie zou haar invloed op de duitse arbeiders in uniform niet
missen, die angst hadden voor het offer van honderdduizenden doden, dat van
hen werd verlangd. (De in het vooruitzicht gestelde aanval op Engeland.)
Het manifest, dat uiteraard veel uitvoeriger was, besloot met de opwekking
illegale strijdkomitees in de grote bèdrijven op te richten en samen te werken.
Het keerde zich tegen de onderdrukking en jodenvervolging en eiste
invrijheidstelling van de arrestanten en geiirterneerden, ioden en niet-joden,
arbeiders en intellektuetren. Het protesteerde tegen de gedwongen
tewerkstelling in Duitsland, die de arbeiders tot slaven maakte. Bijna alle
exemplaren van dit manifest bevatten onderaan het parool: Donderdag
gesloten aan de arbeid. Er bestond bij velen de neiging om de staking voort te
zetten, die in het stakingsmanifest van de cPN op twee dagen gesteld was. Bd
het MLL-Front en de andere illegale formaties drong zich de zekerheid op,
dat alles verloren zouzqn, als de staking zou verlopen ofmet een bloedblad
zou eindigen. De duitse bezetters hadden reeds de scherpste maatregelen
aangekondigd en koncentreerden meer duitse politie en SS in en om
Amsterdam. Het aantal doden en gewonden steeg de tweede dag aanzienlijk.
Door de straten reed duitse politie met overvalwagens en schoot er hier en
daar op los. De staking eindigde, zoals het MLL-Front, de CpN en andere
illegale organisaties gev/enst hadden: gesloten, als een demonstratie van

kracht.
Henk Sneevliet maakte het grootste deel van de Februaristaking in
Amsterdam mee. Hij had een veilig adres bij de familie p. Oosterbaan in de
Pastelstraat, waar hij en Mien, als ze een paar dagen in Amsterdam waren,
verblijf hielden. Oosterbaan was geen partijman, maar wel tegen de Nazi,s en
bereid onderdak te verlenen. Zijn adres diende ook als brievenbus voor
Sneevliet. Deze ontving op de naam Oosterbaan post, met een
binnenenveloppe waar'Oom Henk' op stond. Ab en Jo Menist waren er óók
van tijd tot tijd. Er was een bovenverdieping beschikbaar, waar Sneevliet kon
werken en van waamit hij kontakt met Menist en schriefer kon onderhouden,
en met oud-NAS-menæn die weer een band onderhielden met mensen in de
bedrljven of in de werkverschaffing. Vergaderingen of besprekingen met
anderen vonden in huize Oosterbaan niet plaats om het adres veilig te houden.

Kort

na de grote proteststaking verscheen er een grote gedrukte brochure,

met de trtel Spartacus Ontwaakt! Het Derde Front Marcheerf, geschreven
door Baanbreker (pseudoniem van Sneevliet). Uitgave 'De Roode Geus',
Nergenshuizen, Holland. Het was een brochure over de negen maanden
bezetting, de Nazi-terreur, de jodenvervolging, de uitbarstingen van
anti-semitisme van nederlandse en duitse Nazi's in de amsterdamæ jodenbuurt
met de razzia'svan22 en 23 februari, de rnassastakingen en over doel en
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strategie van het DERDE FRONT, gedateerd 28 februari. Een snel en mooi
stuk van de drukker en de koeriers, waardoor de brochure spoedig illegaal
uitverkocht was.
Op 2 maart werd er weer een manifest van het DERDE FRONT verspreid,
gericht aan de nederlandse arbeiders en geschreven door Sneevliet. Het
manifest keek nog eens terug op de historiese proteststaking. De duitse
jodenrazzia's hadden de jarenlang smeulende vonk van het arbeidersverzet tot
een vlam doen oplaaien. 'Onvergetelijk gebeuren', schreef de schrijver van het
manifest. 'In de vroege morgenuren van dinsdag 25 februari hebben mannen
van de gemeentereiniging en de tram het besluit genomen tot staking over te
gaan. Zii hadden het juíste ogenblik gekozen! '. De bevolking van Amsterdam
leefde mee met de slachtoffers van het gore machtsvertoon, t¡/aaraan de jagers
op 425 joden zich schuldig maakten. Het beest in de jagers was ontwaakt. Het
manifest bestreed de officiële toelichting over'ondergrondse raddraaierso,
door joden omgekochte 'leden van de onderwereld', 'betaalde engelse
agenten', die de staking tot leven hadden geroepen. 'Zii (de arbeidersM.P.)
deden døt zelf. Zij deden het spontqan zonder døt voorøf een leíding van de
øctie in het leven wøs geroepen'. Juist daarom was de gesloten terugkeer in de
bedrijven toe te juichen.
Dit was in zoverre juist, dat hoewel een aantal bedrijven door
georganiseerde aktiviteit in staking gebracht rvâs, deze nooit zonder

spontaneiteit de omvang had kunnen aannemen die zij kreeg. Er was geen
cenfiale leiding, geen omvattende organisatie. Illegale fo"mülißbeinvloedden
de massa grotendeels slechts van buiten'af, ook de in het Amsterdam van vóór
de oorlog zo sterke maar door het Stalin-Hitler Pakt geschonden CPN. De
a¡beiders bewezen door hun optreden, dat jaren van socialistiese propaganda
niet tevergeefs waren geweest.
Het manifest wees op twee parolen van de CPN, die fout waren. Men had
de stakers niet op mogen roepen naar de Noordermarkt. Het onheil van een
wilde schietpartij was de massa wel bespaard gebleven, maar dat lag zeker niet
aan de duitse politie.2el Er waren in die twee dagen toch nog vele doden en
gewonden te betreuren. Het was ôók onjuist, dat men van CP-zijde de
arbeiders opriep op 6 maart een algemene staking in gehee! Nederland te
ontketenen. Het DERDE FRONT waarschuwde tegen dit parool: 'Het wapen
van algemene staking is geen speelgoed, dat naar believen op ieder vastgesteld
ogenblik voor de dag gehaald kan worden'. De man, die dit manifest namens
het MLL-Front schreef, was een revolutionair vakbonds- en stakingsleider,
die uit ervaring sprak. Opnieuw werd opgeroepen tot vorming van illegale
aktiekomitees en stoottroepen, tot boykot van lokalen, die joden weigerden,
tot ondersteuning van gezinnen, die door arrestaties in moeilijkheden
verkeerden en tot strijd voor vrijlating van alle slachtoffers van duits geweld"
Men waarschuwde

tot slot niet alleen tegen

de nationaal-socialisten, maar ook
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tegen de volgelingen van stalin, die de massamoord op revolutionairen
goedkeurden en het Pakt tussen stalin en Hitler verdedigden. Het manifest
eindigde met de leuze: 'Tegen kapítalísme, oorlog en
fascisme, voor de

sociølis tísche vrede'.

11. versterking Ml.I--front en pogingdn

tot herstel van internationaal kontakt

Na de Februaristaking kreeg het MLL-Front, dat nu bijna al zijn publikaties
uitgaf en zijn akties voerde onder de naam .HET DERDE FRoNT,, er een
aantal nieuwe werkers bij uit de kringen van de SDAp, AJC, en linkssocialisten' ook enige oud-GBl--ers, o.a. H.M. peters, werden opgenomen.
Er ontwikkelde zich in de cL en de distriktsbesturen een diskussie over de
uitbreiding van de organisatie. Men kon uiteraard alleen maar leden aksepteren
die bereid waren zich geheel in te zetten. De RSAp telde toen Nederland door
de Duitsers bezet werd, ongeveer 2500 leden. Het illegale MLL-Front is nooit

boven de 600 leden uitgekomen, met een gemiddelde van ongeveer 400. Een
vergelijking met ledencijfers van legale organisaties is niet gerechtvaardigd,
evenmin als een vergelijking met sommige andere illegale organisaties als de
cPN, die anders werkten. Het MLL-Front werd bewust beperkt in ledental,
omdat men liever met een kleiner apparaat strijders van een kwalitatief hoog
gehalte wilde werken. En toch was het MLL-Front nog één van de grootste
illegale organisaties van die jaren. De werkmethode verschilde van die van
verscheidene andere illegale formaties. Men wilde werkers en sympathiserenden
geen onnodig risiko laten lopen. De organisatie was omringd door een aanhang
die in andere tijden voor een groot deel partijlid zou zçn geweest, maar
gedurende de illegaliteit het MLL-Front met steuni'in de vorm van geld en
propaganda bijstond. Dit alles wil natuurlijk niet zeggen, dat de werkers
volmaakt op de illegaliteit ingesteld waren en geen fouten maakten. De grootste
veiligheid bood nog altijd de non-aktiviteit.
sedert de bezetting van geheel west-Europa door de Duitsers was het
MLL-Frontvaninternationaal kontakt verstoken. Een groot nadeel voor een
intemationalistiese organisatie. In 1940 was bijna elk kontakt met de duitse
illegaliteit afgesneden. Duitse emigranten waren uitgeweken, opgepakt door
de Nazi's'of ondergedoken en volkomen gei'soleerd. pogingen ¿iã wet¿en
ondernomen om in Frankrijk kontakt te krijgen, mislukten aanvankelijk ook.
sommþ bekende figuren waren naar de Verenigde Staten of naar Mexico
uitgeweken, anderen gearresteerd of ondergedoken, in de illegaliteit of passief
geworden.

In november l94O had Henk Sneevliet, onder zijn peudoniem H. Maring,
brief geschreven naar George J. Rawlinson in New york, bestemd voor de
Labor Iæague in Amerika, waarin hij een uitgebreid overzicht gaf van de
een
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politieke en algemene situatie in Nederland. Hij verzocht de kameraden in
Amerika te proberen direkt kontakt op te nemen. Misschien hadden zij nog
een man in Europa, of kon men de weg volgen, die de brief ging. (De VS
stonden toen nog buiten de oorlog en hadden diplomatieke
vertegenwoordigers in Franlaijk en in de oorlogvoerende landen.) Sneevliet
vroeg vooral een vluchtweg mogelijk te maken, als hij en sommige anderen in
Nederland zouden moeteri uitwijken. Als het kontakt hersteld was (en hij
verwachtte dat niet eerder dan in februari 194I\, zou Sneevliet hen van de
aktiviteiten in Nederland op de hoogte brengen. Hd had al medegedeeld, dat
verscheidene leidende mensen van de RSAP hadden moeten onderduiken. Hij
kon hun ook schrijven, dat men het staridpunt van het IAF handhaafde. De
brief werd door iemand naar een neutraal land (Zwitserland of Zweden)
meegenomen en van daaruit doorgezonden.2Ð
Een herstel van het intemationaal konta(t achtte het MLL-Front van het
grootste belang. Sneevliet zelfhad de vaste overtuiging, dat de oorlog in een
later stadium, evenals de Eerste Wereldoorlog, een revolutionaire
ontwikkeling zou teweegbrengen, waarin opnieuw een machtsstrijd zou
worden gevoerd tussen de werkende massa en de heersende klassen, die over
de schatten der aarde en over het wel en wee van koloniale en niet-koloniale
volken beschikten. De ineenstorting van het kapitalisme zou het einde van
deze imperialistiese oorlog begeleiden. Dit was min of meer het standpunt van
de militanten van het MLL-Front, in ieder geval de wens. In deze
gedachtengang beschouwde het MLL-Front de beste elemånq¡r;an de duitse
arbeidersklasse en van die in de bezette gebieden als zijn nfrüuotlite
bondgenoten. Maar kontakt met de duitse illegalen was moeilijk in die eerste
jaren, en propaganda onder de soldaten van het duitse bezettingsleger nog
moeilijker. Enerzijds werden zij begeleid door de sicherheitsdienst en allerlei
soorten openlijke of geheime duitse politie en andere veilígheidsdiensten.
Anderzijds was de nederlandse bevolking, met uitzondering van de fascisten
en collaborateurs, sinds eind 1940 in het algemeen reeds zo anti-duits
ingesteld, dat zd in elk kontakt met een duits soldaat verraad zag. Het was
voor werkers of aanhangers van het MLL-Front vaak iets gemakkelijker om
in Duitsland zelf kontakt te krijgen met anti-fascistiese Duitsers. Sommigen
werden later zelfs betrokken in verzetsgroepen. Het MLL-Front richtte zich
ook direkt tot de duitse arbeiders. Het Mei-manifest, dat eind april I94I tl
Spartacus was opgenomen en afzonderlijk inverschillende plaatsen en
bedrijven verspreid, werd in het duits vertaald. Onder de fitel Der Maitag in
Kriegszeit met daaronder de aanhef: 'An die deutschen Kameraden'werd het
gedrukt en in groten getale op allerlei wijzen ,narnens Das Drítte Front, onder
duitse soldaten verspreid.
Sneevliet vertaalde de Juniusbrochure van Rosa Luxemburg, Die Krise der
Sozial-Demokrqtie, nhet nederlands onder het pæudoniem Baanbreker. De
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brochure was in 1915 door Luxemburg in de gevangenis geschreven en eruit
gesmokkeld. z4levert daarin een vernietigende kritiek op de oorlogspolitiek
van de duitse sociaal-demokraten. sneevliet vond de brochure het'sterkste
geschrift tegen de imperialistische oorlog' en achtte het van groot belang, dat
deze nu, in de Tweede Wereldoorlog, door de arbeiders werd gelezen en
bestudeerd. Hij wijdde er verscheidene artikelen n Het Bultetin van het
M.L,L.-Front aan en besprak ook de menihgsverschillen tussen Lenin en Rosa
Luxemburg over de nationale oorlogen en de onafhankelijkheidsstrijd van de
onderdrukte volken. Sneevliet moest voor zijn vertaling nog een beroep doen
op dr. W. van Ravesteyn - die niet tot het MLI.-Front behoorde en de
politiek ervan niet onderschreef, maar het als verzetsbeweging wel
ondersteunde - om hem aan literatuur en gegevens te helpen, omdat zijn
eigen bibliotheek geheel in handen van de SD gevallen was. De Juniusbrochure
verscheen, zowel gedrukt als gestencild, illegaal in afleveringen (totaal
I 12 pagina's) en werd, gegeven de oorlogsomstandigheden, nog door
velen gelezen.
Ondertussen verbleefSneevliet op verschillende plaatsen in het land: veel
in Sint Pancras, maar ook dikwijls bij ztJn zuster in Vught, op onderduikadressen in Den Haag, Leeuwarden, Amsterdam en andere plaatsen.

12.

De duits-russiese oorlog

Nadat Duitsland al enige maanden bezig was geweest zijn invloed in het
oosten te versterken en troepen te koncentreren aan de russiese gteîzen,
drongen de duitse troepen op 22 juni 1941 de Sowjet-Unie binnen. Het 'Wir
fahren gegen England' was voorlopig opgegeven. Stalin werd verrast, de
waarschuwingen had hij niet willen geloven. Het Rode Leger, dat in de
zuiveringsperiode van zijn beste bevelhebbers en kaders was beroofd
(ongeveer 30.000 officieren vonden daarbij de dood), werd in de eerste
maanden door de duitse oorlogsmachine snel honderden kilometers het land
ingedrukt. De graanschuur van Europa, de Oekraine, lag open.
In de nacht van24 op 25 juni voerde de duitse politie over geheel
Nederland een groot aantal arrestaties uit, waarbij zij het voornamelijk op
linkse elementen gemunt had. Het waren in het algemeen mensen die vóór de
oorlog in partijen en organisaties links van de SDAP enige bekendheid
hadden. De duitse politie scheen, alders dan in vele andere gevallen, niet van
een bepaald systeem uit te gaan. Zij beschikte blijkbaar over lijsten met
namen die zij links en rechts had ontvangen of waarop zij de hand had weten
te leggen. In de ene plaats pakte zij alle bekende mensen op, die zij in handen
kon krijgen. In een andere plaats beperkte zij zich tot een klein aantal, werd
niemand of werden een paar minder bekenden gearresteerd.
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DER MAITAG
AN DIE

IN KRIEGSZËIT

DEUTSCHE KAMERADEN

' Von

Ànfang an war der Maítag eine Deoonstration der Einheit uod Bruederlichkeit

der Gelst des Spartacus, der G¿ist des aufstandes ist lebendig geblieben in waroklopfend¿n Herzeq und kuehl denkenden Koepfeu.
¡¡Sie toeten den Geist nicht, thr Bruede¡!"

aller Àrbelte¡. Von Anfang an war der
Maitag elne Demonstration aller Àrbeiter

.
'

gegenKnechtschaft, Unterdrueckung und aus-

beutu_ng. Von Anfang an war der Maitag
eine DeÈonstrâtion gegen die kapitalistischè
Sklaverel, gegeit die kapitalistische Profir
gler, gegen den kapitalistischen Krieg. die
diese Profitgier soll befriedtgeo uoá die

Jetzt ¡m zweiten Weltkri"r",

Weltausbeutung sicber stellen soll..

.

Von Änlang an w¡r der Mailag eine Demo¡slralion gcgen díe kapitalislirrhe Misz-

kuhur und lue¡ men¡chliche Wuerdo ¡ller,
¡n war der Mailag eine De-

Von. Anfang

mo¡sl¡¡lion fuer Freihait und Glueck luer ¡ller
l¡ ainor Ge¡ellschoft *o die geneinschaflItche Bedurf¡i¡se befriedíqen wird. Vo¡ an-

..
'
'
.

lanE an war der Moitag eine Denon¡Ì¡¡lio¡
lur den Wel*rieden du¡<h den Sozialismv¡ I
Der Maitag war also ein Kaopfestdag des
ioternat¡onãlenProletariats.Der Reformismus
hat deo Maitag seir Kaopfcharakter ent: i.
oomoen und diesen Tag zu eine6 einthaltIosen Feiertag gemacht. Deshalb war es

¡elbstvcrstaendlich, pasz waerend des vorigen

Weltkrieges iu den kriegsfuehre¡den l¿en-

dem der Refo¡oismus den Maitag ausbanote.
Der Refórolsmus unterstuetzre ia ueberal die
eigene Bourgeoisie gegeo den sogeuannten
auslaendischen Felnd.

Revolutiooaere Sozialisten aber, dle begriffen dasz gerade iu Kriegszeit die Fahne
dc¡ iate¡oationalen Solidaritaet alle¡ Arbeiter
hoch. gehalten werden musz, habeo auch
waer¿nd. des ersten Weltkrieges ihre Pllicht
getån,

In Deutschland war es der unvergeszliche,
tapfere Kacopfer gegen Kapitalismus und
Krieq, der Mann, der den zweiten Dezember
-1914 in deutschen Reichstag gegen die
, Kriegskredite stimore, Karl Liãbkneiht, d.r
. zusaEmen Eit seiner, nicht wenlger tapfere
'Gefaertin, Rosa Luiemburg, di; Beiliner
Àrbeiter zu¡ Demonstration rief. Io mitten
dlr,blutigen Voelkeroord sprach der tapfere
Karl deo deoonstrie¡endeo Arbeitern zú und
¡lef ihnen auf zum Kaopf gegen den Krieg.
Der Karl und die Rosa sind nicht oehr

da. Feige sind dfese tapfere

Kaempfer

èrðofdet worden durch die deutsche Soldateska. Àber der Gelst, der lhnen begeisterte,

I Meimønifest, in 1941 op

'

,"tåîi:l

den Arbeitern und Soldaten auf, die Kraeftezusaomenzuschoieden, die diesen schreckliche! Krieg uosetzen Euessen in die soziale'
Revolutíon. Der iûternationale Kapitalísmus,ganz gleich ob er sich demokratisch oder
Datio¡al-sozialistisch nénnt, dasz macht fuer
die Arbeiter nichts aus- hat dieseo Krieg
entfesselt. Englische Kapitalisteo sind angstvoll etwas von ihrem Imperium zu ve¡lieien.
Deutsche Kapitalisten, wozu auch die hohe
Boozen der Partei und des Heeres zu rechnen sind, wollen ihr Ausbeutungsfeld
dasz
- verihnen jetzt schon eio reichliches Leben
schafft
erweitern.
Aufs -nue we¡den diè Massen geopfert am
Profitgier der Herscher. Viele tau-senãe ¡unge
Menschen haben schon ihr Leben gelassãn
auf den Scblachfeldern Europas und Afr;kas.
Die .ZerstoeruDg der Staedte durch Bombardemente hat auch unter die Zivilbevoelkerung viele Opfer gemacþr.Die oit iedeo
Tage knapper werdeoci#lllensbeciuerfoisse
werden auszerdem ne¡f6 unbeæhlbar fuer
die Volksmassen. Der Hunger tritt bei deo

Arbeiterfamilien hlnein und vernichtet die

Volkskraft. Auch dieser Krieg verscbaerft

die_Gegensaetze zwischfn den, diurch Huoger
und Tot geschlagene Volksmassen und den

.\
in

Ueberflusz lebe¡den Schichten der Gesell-

schaft.

Man kann den Klassenkampf verbieteu,
aber: "Gesetz ist maechtig, maechtiger ist
die Not." (Goethe)
Die Volksmassen haben bei èinem Siege
Englands kein Interesse. S¡e baben auõh
kein Interesse bei eínem Siege Deutschlands.

Sie muessen eigenes Schicksal in

eigene

Haende nehmen. Sie bilden das dritre Fiont,
dasz siegeo ka¡n und siegen solll
Nieder mit dem Kriege, aber auch, nieder
Eit dem kapitalistischen F¡iedcn!
Der Weltfrieden kann nur gesichert werden durch den siegreicheo, iatefnationalen
Sozlalismus I

DÀS DRITTE FRONT.

en rond de duitse militaire teneinen verspreíd

In verschillende distrikten werd het MLL-Front zwaar getroffen, omdat
toevallig - de mensen werden immers niet voor illegaal werk, maar uit
voorzorg gearresteerd - de beste krachten weggerukt werden' Zo werden in
Rotterdam drie van de zeven distriktsbestuurders'snachts van hun bed
gelicht; in Delft de voornaamste leidende kracht, evenals in Deventer, Almelo
en enige andere plaatsen. Veel aktieve werkers van het MLL'Front werden
gevangen genomen en een groot aantal vroegere leden van de RSAP en het
NAS, die wel geen militant lid van het MLL-Front waren, maar het in zijn
propaganda aktiefondersteunden. In Alkmaar werden alle vroegere leden van
het PAS-bestuur,12 man, gevangen genomen. Negen van hen kwamen nooit
meer terug. Ook vele anderen stierven in gevangenschap, of brachten de
oorlogsjaren in gevangenschap door. Er vonden eveneens vele arrestaties in
CPN- en andere kringen plaats. Allen werden naar het kamp in Schoorl
vervoerd en de meesten maanden later overgeplaatst naar een koncentratiekamp in Duitsland, meestal via het kamp in Amersfoort.
Het MLL-Front had slechts van weinig arrestaties te lijden gehad. Deze
hadden het apparaat prakties niet aangetast. Men had tot dan toe tamelijk
veilig gewerkt en toch veel aktie gevoerd en zeer veel gepubliceerd. Maar de
golf van arrestaties in juni 1941 kwam zwaar aan. De slag die de organisatie
toen kreeg, bracht vooral in de eerste dagen een gevoel van verslagenheid
teweeg en noodzaakte sommigen voor enige tijd onder te duiken. Sneevliet
en de CL moesten inkasseren, dat de met veel zorg opgebouwde organisatie
een grote klap kreeg en vooral dat vele goede kameraden wegvielen. Vele
opengevallen plaatsen konden worden aangevuld, sommige mensen waren
echt onvervangbaar.
Het uitbreken van de duits-russiese oorlog veroorzaakte nog andere nadelen
voor het MLL-Front. Oude wonden werden weer opengereten. De kwestie
van een revolutionaire verdediging van de Sowjet-Unie in geval van oorlog
was door de partijkonferentie van december 1939, na het sluiten van het
Stalin-Hitler Pakt en het begin van de russies-finse oorlog, uit het
beginselprogram gelicht en in de ijskast gezet tot een kommissie over deze
kwestie gerapporteerd had. Maar zover was het op l0 mei 1940 nog niet,
en daarna waren er belangrijker zakente regelen dan een niet-aktuele kwestie
aan de orde te stellen.
Voor Henk Sneevliet kwam de oorlog tussen Duitsland en Rusland als een
verrassing. Dat bleek uit een artikel in Spartacus van 21 juni - één dag vóór
het uitbreken van deze oorlog - dat de titel voerde: 'Stalin - Knecht van de
Duitsers'. Het was een overtrokken kop en een onjuiste waardering. Met dit
nummer van Spartacus kon niet gewerkt worden. Er kwam een manifest over
de duits-russiese oorlog, bedoeld als bijlage van Spartøcus. Daarin kwamen
passages voor als deze:'zullen de Russische arbeiders en boeren als de
sansculottes van de Russische revolutie het Pruisische militarisme en Hitler's
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nationaal-socialisme verpletteren, opdat over hen de geestdrift, de ontembare
energie, de alles trotserende moed en grote opofferingsgezindheid komen,
DIE HEN TERUGVOERT NAAR DE \ryEG VAN LENIN EN DAARMEE VAN
HEN
DE BESTE DRAGERS ZULLEN MAKEN VAN HET LEVENDE SoCIALISME,
dat aan
het collectieve eigendom inhoud geeft, de voorrechten en de onderdrukking
van de bureaucratische kaste vernietigt, op revolutionaire wijze afrekent
met
Stalin en het Stalinisme, de sowjet tot nieuw leven wekt? (...) le alOus
optredende Russische arbeiders en boeren zullen de sympathie en de
ondersteuning van allen deelachtig worden.'
De indruk werd gewekt, dat men toch weer het standpunt van de
revolutionaire verdediging van de Sowjet-unie had ingenomen. Maar eind juli
werden door het Politiek Bureau van het MLL-Front stellingen over de
duits-russiese oorlog gepubliceerd, waarin de verdediging in alle vormen werd
afgewezen. In de CL spraken Dolleman en Perthus zich tegen de stellingen en
voor een verdediging van de Sowjet-Unie uit, d.w.z. ondersteuning met alle
revolutionaire middelen waarover de arbeidersklasse in Nederland en andere
landen beschikte, maar met handhaving van de oppositie tegen stalins politiek
en de burokratie en zonder direkte ondersteuning van de kapitalistiese
bondgenootstaten. Ook andere militanten waren voor de revolutionaire
verdediging.2e3 Er zou een diskussie geopend worden via interne publikaties.
Deze zou ingeleid wprden door het vastleggen in geschrifte van de opvattingen
van Dolleman en Perthus. Op 15 augustus, vijf dagen na de CLveradering,
werd Perthus echter door de SD gearresteerd. Daarna werd de
$#ussie over
dit onderwerp op de lange baan.geschoven en op 12 oktober bésloot de CL
tot een verbod van de diskussie. Men hield zich aan de stellingen, waarin de
Sowjet-Unie op één lijn werd gesteld met de imperialistiese staten.
Enige weken vóór de arrestatie van Perthus was er nog te zdnen huize een
vergadering van Sneevliet met het distriktsbestuur van Rotterdam over de
situatie die daar was ontstaan door de arrestatie van de drie bestuursleden
Cees Vrins (oud-gemeenteraadslid), Dirk en Tinus de Winter.Om alles normaal
door te laten draaien, had Perthus tijdelijk óók het penningmeesterschap en
, het depot van illegaal materiaal, een deel van de taken van Dirk, erbij
'gencmen. Het <listrikt Rotterdam draaide goed onder leiding van een goed
bestuur, waaruit nu plotseling een paar bel¡vame krachten waren verdwenen.
Het was van belang de mensen na deze tegenslag enige steun te geven.
Sneevliet sprak in die vergadering ook over de verdedigingskwestie in de
duits-russiese oorlog.
Een ander gevolg van de duits-russiese oorlog en de arrestaties was, dat de
.drukker het gevaar om nog langer de publikaties van het MLL-Front te
verzorgen te groot vond. Vertrouwensmensen waren gevatgen genomen en
.

men wist nog niet wat dat voor gevolgen zou hebben. Het was jammer, watt
hij had steeds een mooie,,goed verzorgde illegale krant gemaakt. Door
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13.

Uittreding uit de vakbeweging; parool tot vorming van komitees

Het voornaamste werk in het MLL-Front steunde op Henk Sneevliet,
Ab Menist en Willem Dolleman. Zij schreven alle drie in de periodieke
In mindère mate deden ook anderen dat. Ab Menist bleef de
voomaamste kracht bij het organisatiewerk. Bij de aanvaarding van nieuwe
leden ging hij ook van een strengere beoordelinguit dan Henk Sneevliet. Op
dat punt trok hij één lijn met het distrikt Rotterdam. Dolleman was tot kort
na het uitbreken van de duits-russiese oorlog verantwoordelijk voor de
vervaardiging van de krant, het druk- en stencilwerk, en ui.teraard voor vele
andere zaken. Hij was ook landelijk penningmeester. De belangrijkste politieke
verklaringen werden echter bijna alle door Sneevliet geschreven. Hij was de
bron van de voornaamste ideeën, al botsten ze van tijd tot tijd wel op ideeën
en kritiek van anderen. Men kon de artikelen, de verklaringen en andere
van Sneevliet herkennen aan hun woordkeus, stijl en uitdrukkingen.
andere kaderkrachten en werkers van het MLL-Front tekort te willen
doen, moeten wij Sneevliet er hier noodzakelijkerwijze uitlichten.
Zo herkende men Sneevliet ook in de artikelen, de verklaring en het
over de zelfontbinding van de konfessionele vakbeweging. De leegloop
van het NW, onder Woudenberg, was in volle gang.Zi werd toegejuicht in de
bladen van het MLL-Front. Het NW was een mantelorganisatie van de NSB
aantal NSBgeworden en tle kontributie van de leden wer{ gebruikt

rijkelijk van geld te voorzien

'y

Toen de bestuurders van de katholieke vakbeweging tlirtt t 941 weigerden
organisatie aan de NSB uit te leveren - gevolgd door de protestantsvakbeweging - en daarbij steun.vonden in een boodschap van de
bisschoppen, achtte het MLL-Front de tijd gekomen om het parool
uittreding uit de vakbeweging te geven. Er werden daartoe in vele plaatsen
plakstroken of snippers verspreid waarvan de inhoud luidde
Weest solidair met de Katholieke Arbeiders.
ALLEN UIT HET N.V.V,!
Vormt Comité's in de bedrijven.

Het Derde Front

Het Nazidom
en vrijheid
Yormt Comité's
in de Arbeiderswijken!
HetDerde Front

rooft brood

lijn.
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de verklaring van de CL (Bulletin no.22) stelde men vast, dat de
massa-uittocht was begonnen en de scheidsmuren tussen de arbeiders gevallen
waren. Onderlinge wrijving van organisaties was verdwenen. De
ongeorganiseerde massa stond voortaan tegenover de georganiseerden, die aan
de leiband van de Nazi',s liepen. Maar dat alles kon alleen zin hebben als in de
massa ongeorganiseerden een nieuwe binding ontstond, waardoor morele en
materiële weerstand tegen de nationaall-socialisten mogelijk werd. In het hier
volgend citaat uit de verklaring van het MLL-Front - men herkent ook hier
weer sneevliet - werd de weg aangegeven: 'De kansen voor de vorming vafi
strijdcomité's in de bedrijven liggen gunstiger dan ooit. Die comité's zijn de
natuurlijke binding tussen de arbeiders geworden. Er kan natuurlijk geen
sprake van z4n, datvoor de samenstelling van die comité's de oude
hulpmiddelen gebruikt worden van bijeenkomsten, waarin regelmatig
verkiezingen plaatsvinden. De oude regels zdn buiten werking gesteld, omdat
de øanwerigheid van Nazispionnen in de bedriiuen niet kan worden genegeerd.
In de stakingsdagen van Februari is gebleken, dat voor het proclameren van de
staking het woord van enkele kameraden met zeker gezagin de verschillende
afdelingen voldoende is. Zo goed als de arbeiders onder elkaar bestaa¡de
verschillen in vakbekwaamheid weten te constateren, even goed kennen zij de
bijzondere kwaliteiten van kameraden in hun midden, die als wegwijzel îaar
de te voeren strijd kunnen worden beschouwd"
Er waren en er kwamen komitees in de bedrijven, meestal door illegale
politieke formaties in het leven geroepen. Hun invloed en ontstaan werd
bewegingen - geremd door de toenemende
- evenals van de illegale politieke
Aktiekomitees onder het fascisme
Nazi.bezetters.
terreur en vervolging van de
zijn.
aktiegroepen
illegale
maar
alleen
konden en kunnen
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14. Dolleman kontra

Sneevüet

Het diskussieverbod van de uitgebreide CL over de kwestie van de verdediging
van de Sowjet-Unie, dat op 12 oktober met 7-tegen 4 stemmen was
u*grno*at, kon Dolleman niet bevredigen,2e4 evenmin als andere
mitiìa¡rcn die voerstanders van het oude standpunt waren. De situatie was
met de oorlog in het oosten gewdzigd. Duitse legers waren diep de
Sowjet-Unie binnengedrongen en voerden de oude kontra'revolutie met
nieuwe fascistiese trekken de bezette gebieden binnen. Dolleman hoopte, dat
de CL op haar beslissing inzake de diskussie zou terugkomen' In de
Sociatistísche Bríef no,19 (begin november) schreef Dolleman over 'De strijd
tegen het Bolsjewisme'. sneevliet verbood als voorzitter de publikatie.
ondanks alle beperking die Dolleman zich oplegde ter wille van de eenheid
kwam toch iets van zijn eigen mening ten aanzien van de taak van de russiese
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arbeiders om de grondslagen vaû de Sowjetstaat, dus de Sowjet_Unie,
te
verdedigen tegen de duitse troepen daarin tot uitdrukking.

daarop schreef Dolleman een scherpe brief aan de cL, getiteld, Mijn
. ^Kort
Afscheid. Hij beschreef daarin nogmaals de gang van zaken. Toi vier maar toe

had de cL diskussie beloofd aan de militanten die niet met de stellingen
inzake de duits-russiese oorlog akkoord gingen. Daarna was op voorsiel
van
Sneevliet het besluit genomen tot verbod van diskussie. 'Als d-emocratie
samendenken is (volgens prof. dr. G. Mannoury
,M.p,), dan is het logisch, dat
in een groep van denkende strijders dernocratie moet zijn', schreef Dolleman,
die het naar zijn mening tegenover het 'gelid onzer groepen' niet langer kon

verantwoorden lid van de cL te zijn. Hij, die zovele jaren in de leiding van de
revolutionaire beweging had gezeten en jaren een persoonlijke vriendìan
sneevliet was, besloot zijn brief met de woorden: 'Het werk binnen het oude
verband heeft hiermede opgehouden. De cL heeft de rust van het kerkhof
gewilð, welnu, zq zal deze hebben. Maar buiten dit kerkhof zullen denkende

sociatsten (...) zich aaneensluiten. De smart om de scheiding een scheiding
die wij niet gewild hebben
die smart zal geheeld worden in het nieuwe vrije
strijdleven, dat wij ons zullen scheppen en waartoe wd de hulp zullen
inroepen van alle, de strijd willende voeren en zelfstandig denkende
socialisten! W. van Gelderen.'
De CL kwam echter na deze brief van Willem Dolleman terug op haar
oorspronkelijk bèsluit en wist daardoor de eenheid te bewaren. Het was in de
illegaliteit moeilijk de vrijheid van mening in eigen gelederen niet te
'verstikken en het evenwicht te bewaren tussen inwendige demokratie en
organisatiemethoden die door gevaren van buitenafwerden opgedrongen. De
beslissing over de politieke koers bd de duits-russiesejÐrlog was echter te
k om die alleen binnen de top te laten bÑ"Á.hJanuari en februari
.,verscheen het interne orgaan Tijdsproblemen onder
redaktie van W. van
Gelderen, met diskussie-artikelen over de bekende kwestie-. Door brutaal
geweld van de Nazi-bezetter kon de diskussie in het blad (en dus binnen het
MLL-Front) echter niet voltooid worden en Tiidsproblemen nietlanger als
demokratiese uitlaatklep dienen. Sneevliet was geschrokken val de reaktie
Dolleman. Hij merkte, dat hij de grens had overschreden en herstelde de
wiendschap.

5. Samenwerking met 'Contre le Courant'
novernber 7941 kreeghet MLL-Front een regelmatige verbinding met de
illegale organisatie Contre le Courant en ook met illegale organisaties
Fransen en Spanjaarden in Frankrijk. Het kontakt had reeds eerder
kunnen worden, als een berichtgever niet de valse boodschap
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had overgebracht, dat George Vereeken zijn internationalisties standpunt voor
een pro€ngels had ingerui1d. Een van de nederlandse geestver'ù/anten zocht
kontakt met Vereeken, die was ondergedoken, en bracht brieven mee van
Sneevliet en Menist als legitimatie. Hd kreeg opdracht om als koerier te
dienen en werd daarin na enige tijd bijgestaan door een Mll-Fronter en een
lid van Contre le Courant.
Inhet Butletin van het M.L.L.-Front in Nederland, in het franstalige
iilegale blad Contre le Courant en het vlaamse Tegen de Stroom in België
werd een verklaring van beide organisaties gepubliceerd, waarin werd
medegedeeld, dat een belangrijke stap voorwaarts was gezet tn de strijd van de
arbeidersklasse tegen de tweede imperialistiese oorlog, die door beide
organisaties gevoerd werd onder de leuze: 'Noch Hitler, noch Churchill, noch
Stalin zullen overwinnen'. De beide organisaties zouden streven naar
uitbreiding van de internationale verbíndingen en elkaar met uitwisseling van
publikaties en ervaringen behulpzaam zijn. George Vereeken kwam illegaal
naar Amsterdam en had gedurende twee dagen besprekingen met Henk
Sneevliet en anderen. In het algemeen hadden beide organisaties dezelfde
internationalistiese opvattingen.
In december 1941 verscheen in Nederland en Belgie van het MLL-Front
en Contre le Courant een Maniþst aan de arbeiders en arbeidersvrouwen van
alle landen.In Nederland in de vorm van een gedrukte brochure van acht
pagina's. Het geschrift was gewijd aan de imperialistiese oorlog, de
veroveringen, de onderdrukte volken, de bezetting en de betekenis van een
internationaal front van de arbeidersklasse. Een paar van de leuzen, waarmee
het eindigde, luidden: 'weg met de imperialistische veroveringsoorlog! weg
met de onderdrukking van de gekleurde rassen en de koloniale uitbuiting!
lileg met de terreur en de zwendel van het nationaal'socialisme! Op voor een
nieuwe Internationale van het wereldproletariaat! Op voor de socialistische
vrede en de bevrijding van de mensh"id in .n door het Socialisme! '2es

maakte over de bewapening van Nederlands-Indië tegen hetjapanse gevâar, nu
de plannen van de japanse veroveraars als de gunstigste oplossing voor

oost-Azië moest propageren. In spartacus enhet Bulletin voorzag Sneevliet
de lezers van uitvoerige voorlichting over de toestand in het Verre Oosten.
In het manifest lezen v/e o.a.: 'Naarmate de oorlog langer duurt, in diezelfde
mate zal de afkeer van de oorlog groeien. Dit verschijnsel zal overal worden
waargenomen. Nu de gekleurde volkeren in zo sterke mate bij de oorlog
betrokken worden, zullen zij sterker dan ooit het verlangen kennen om zich
vøn alle koloniale overheersing door vreemde imperialisten te ontdoen.'
De NSB vierde op 14 december haar tienjarig bestaan. Zij was sterker
geworden, ofschoon de massa van het volk tegen haar was. De politieke
partijen waren verboden, ook de fascistiese. Alleen de NSB was overgebleven.
Zij maakte zeer veel propaganda voor de 'anti-bolsjewistiese' veldtocht tegen
de Sowjet-Unie. Elfdu2end Nederlanders waren aan het Oostfront. De
hondetrouw van Mussert werd door de Nazibezetters beloond: de NSB werd
door hen erkend als'draagster van de politieke wil van het Nederlandse volk,.
Mussert zelf werd nog niet

rijp geacht voor

de

titel: 'Leider

van het Nederlandse

volk'. Die kreeg hij eenjaar later. Ter gelegenheid van het tienjarigjubileum
van de NSB verspreidden de Mll-Fronters 10.000 snippers. Er waren twee
soorten:
Eén zijde bevatte de

tekst:

Dit was het wat Seyss Inquart zei
in 1940 op 29 mei:
"Wij willen dit land en zrln
bevolking noch imperialistisch
in het nauw drijven, noch aan dit
land en zijn volk onze politieke
overtuiging opdringen."

Met aan de andere zijde;
En op 14 December van dit jaar
verklaarde de grote zwendelaar:
"Mijn besluit is in Nederland nog
slechts één politieke wilsvorming

te

dul{¡fn

wel die, welke

voortefruit uit de N.S.B. onder
haar leider Mussert."

Nationaal-socialisme is

Woordbreuk en zwendel.
Het Derde Front

16. uitbreiding van de imperialistiese oorlog en toeneming van de terreur
Met een pantersprong, waarbij de amerikaanse vloot bij Pearl Harbour bij
verrassng werd vernietigd, had Japan zich n de oorlog gemengd, en daarmee
tegelijk de Verenigde Staten erin betrokken. De japanse aanval op vele
was op snelheid ingesteld en zij behaalden aanvankelijk dan ook grote
suksessen op de machtige tegenstanders Groot-Brittannië en de Verenigde
Staten. De Tweede Wereldoorlog breidde zijn moordend vuur over de wereld
uit. ook Nederlands-Indië werd erin betrokken. In het manifest, dat het
Derde Front naar aanleiding van deze uitbreiding van de oorlog uitgaf,
konstateerde het, dat de NSB, die zichvóór de duitse bezetting zo druk

En op de andere snipper:

Met als vervolg:

dag van Mussert moest 't worden
,1V4, 't was best in orde
Ook Seyss Inquart was present
zetbaas heeft gesproken
bijval heeft 't niet ontbroken
"Hou zee" juichte de hele bent.
Het Derde Front

Mussert, Marchant, van Genechten
Papegaaien, Hitlerknechten,
Ronselaars voor't Oorlogsbeest,
Rost, Blokzijl en Goedewaagen
Hun stank is niet te verdragen,
Heel de bende vierde feest.

Het Derde Front
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De terreur en onderdrukking namen snel toe. Duizenden Nederlanders zaten
reeds gevangeî. Zwarc straffen, ook de doodstraf, werden door duitse
rechtbanken uitgesproken. volgens de sabotage-verordening, die in oktober
1941 van krachiwãs geworden, kon de doodstraf worden toegepast'in alle
gevallen warneer de daad (van sabotage), naar haar uitwerking, de openbare

ãrde of de veiligheid van het openbare leven dermate in gevaar brengt, dat de
dader als algemeen gevaarlijk sabotei¡r beschouwd moet worden, onverschillig
of hierbij sprake is van bijv. Duits vijandige handelingen, van het vervaardigen
of verspreiden van Duits vijandige geschriften of andere Duits vijandige
uoo*rrprn, van strafbare benadeling van de ongestoorde economische
ontwikkeling, van de vernietiging of beschadiging van belangrijke
bedrijfsinstallaties of van inrichtingen of zaken, die bestemd zdn voor
industriële, landbouw' of verkeersdoeleinden'.
Behalve met de arrestaties bij het uitbreken van de duits-russiese oorlog
had het MLL-Front ook met nogal wat andere arrestaties te maken gehad.
geluk,
Maar niet één had de organisatie aangetast. Voor een deel was dat
binnen
organisatie
de
buitenstaanders
voor
moeildk
het
ook
anderzijds was
kon
dat
SD,
de
van
de
belangstelling
wel
had
MLL-Front
Het
te drinjen.
verschillende
de
sD
in
door
werd
En
er
vastgesteld.
worden
herhaaldelijk
plaatsen g"u*it gemaakt van naar de vijand overgelopen elementen uit de
vroegere beweging.

Vìnwege het speurwerk van de duitse politie had men Spørtacus

het
verscheidene malen gestencild moeten laten verschijnen. Eenmaal kwam
wæ
genoodzaakt
men
omdat
vorm,
niet uit. Een paar keer veranderde het van
De
regelmatig.
publikaties
alle
verschenen
het anders te drukken. verder
Socínlistische Brieven hadden een keer vertraging door het konflikt van
Dolleman met de cL. Nadrukkelijk stelden de cL en de redaktie na de
moeilijkheden de lezers gerust. Er werd geen illegaal materiaal gepost, er
hun
werden geen n¿rmen genoteerd van lezers. Slechts enkele mensen wisten
De
gegaan.
werk
te
voorzichtig
zeer
werd
Met
bezorgen
hoofd.
hrt
narnen uit
gehouden'
toe
laatst
het
tot
daaraan
heeftzich
organisatie
Er verschenen zeer veel manifesten, landelijk, plaatselijk of in een buurt.
Zij handelden over allerlei onderwerpen envelerlei akties, zoals bijv.
telen de jodenvervolging, over de Februaristaking, 1 Mei, bombardementen'
de oorlog, het tienjarig bestaan van de NSB, werkverschaffing, ekonomiese

toestand, loon- en arbeidsvoorwaarden, uitzending naar Duitsland,
Er
artsenverzet en andere zaken, waarvan enkele hiervoor al vermeld werden.
gekalkt.
daar
en
hier
zelfs
en
gewerkt,
werd veel met snippers en plakstroken
van
Er werd gezorgd voor politieke en joodse onderduikers, waarbij dikwijls
werd
mate
In
beperkte
gemaakt.
werd
gebruik
de medewerking van niet-leden
geldgebrek'
was
er
En
altijd
enz.
bonkaarten,
gezorgd ooo, u.lr" papieren,
waardoor het werk geremd werd.
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In de eerste helft van janu ari 1942 verscheen van het Derde Front een
manifest met de titelDe slavenjøcht herteeft. Het vermeldde, dat
de
fascistiese barbaren de joden als beesten behandelden. op 10 januari
waren
uit Amsterdam weer duizend joden als vee naar de kampen veizonden.
De
vangst geschiedde niet zo bruut als de eerste keer vóór
de Februaristaking. De
Joodse Raad van Asscher en prof. cohen was ingeschakeld om
op te *rkk n
aan het bevel van de nazi's gehoor te geven. Men had grote veracirting
voor de
leden va¡ de Joodse Raad, die te laf waren om neen te zeggen..ons
hart gaat
uit naar de du2end tussen de r 8 en 65 jaar, die thans weer zijn gegaan,,
ruidde
het manifest. 'wij denken met deemis aan de moeders, ae vaoãri
de írouwen,
de kinderen, die thans wederom hun zonen, hun marnen,
hun vaders moeten
missen. Wd weten, dat van de honderden, die vorig jaar zijnweggevoerd,
merendeels doodsberichten bij de familie zijn binnengekomen.; Èr
werd in het
manifest opnieuw een beroep op de Amsterdammers gedaan om een krachtig
Fotest te laten klinken. In een onderschrift werd nog medegedeeld, dat 250
joodse gezinnen zaandam moesten verlaten,
met slechts eerikoffertje van 5
klo goed bij zich. Zij moesten bij joden in Amsterdam-Zuid intrekken. uit
Amsterdam werden opnieuw groepen joodse mannen weggezonden.
De bladen van het MLL-Front zorgden voor uitgebreide voorlichting
en
nieuwsvoorziening. In spartøcus van begin januari 1942 werdgemeld,
ãat in een
school in Amsterdam-west zes duitse soldaten geboeid werden weggevoerd,
omdat zij weigerden naar het oostfront te gaan, Twee militairen waren
op het
dak gevlucht. Er werd geschoten. Omwonenden vertelden, dat
er in deze
school meermalen exekuties plaatsvonden. Een somber bericht. 'Maar'
, zei
Spartacus, 'aan de andere kant is het een vegþlþend teken, dat de geest
van
verzet, al is het in zwakke mate, begint teÆwaken. Aan het Derde
Front de
plicht dit verzet aan te wakkeren.,
ln spartøcus m.24 van half februari werd de Februarístaking herdacht.
Een daarin aangehaald rapport vermeldde: 'Zij staken niet voor zichzelf (...).
De arbeiders weigeren om met eigen materiële eisen voor de dag te komen.
Adviezen van die aa¡d werden afgewezen. Tienduizenden staken uit
solidariteit en de massa-actie heeft zuiver het karakter van protest tegen de
laffe, wrede jodenvervolging ...,
In een artikel over de oorlog herkennen we Sneevliet weer: 'Oorlog in alle
werelddelen, oorlog op alle zeeën. Verwoesting van steden en dorpen. De
ondergang van proleten in uniform aan alle fronten. De
onverzoenlijke kapitalistische tegenstellingen tussen de volkeren van het
ras onderling, versmolten met de jarenlange strijd van geel tegen geel in
erre Oosten tot het wereldwijde drama van onbeschrijflijk leed,
vernietiging, massale uitmoording in de steppen van
de woestijnen van Afrika, onder de tropenzon van Malakka en de
smerige,

en...
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Negentiende hoofdstuk

De lege praatjes van Churchill-Roosevelt en Hitler over de betere dagen,
komende z1n, ziin door Spartacus gewogen en te licht bevonden. De tyrarurie
ener Stalinistische bureaucratie, druipend van het bloed van vermoorde
revolutionairen, is evenmin het ideaal, dat de krachten verwekken kan, die

wdheid en socialisme zullen verwezenlijken
Het socialisme, dat is de door onteþning van het private bezit aan
productiemiddelen en grond mogelijk gemaakte nieuwe orde, die de mensheid
voorgoed verlossen zal van uitbuiting, mensonwaardige onderdrukking en
bloedige massaslachtingen.

Door dat socialisme naar vrijheid, rassengelijkheid en levende democratie!

'

l.

Ein besonderer Fang

Eind februari en begin maafi 1942 trof een enonne slag het MLL Front.
enige maanden was men er zich in de leiding van bewust, dat de
organisatie de speciale aandacht had van de SD. Men merkte het aan kontrole,
huiszoekingen en ook arrestaties in kringen, verwant aan de oude beweging. Er
werden voorzorgsmaatregelen genomen. Het werd moeilijker met het werk,
ook de lezers van Spartacus van tijd tot tijd konden lezen. Bovendien
verschillende mensen door de diskussie over het Rusland-waagstuk in
Het internationale kontakt was erbij gekomen, wat zeker van
belang was, maar toch weer veel beslag legde op de aktiviteit van enkele
Het werd steeds moei$¡ç1 ysilige onderduikadressen voor leidende

Gerritsen. Een vroegere afdelingsbestuurder van de OSP te Heemstede
hem bij de SD aangegeven. De man was n 1934 weer lid van de SDAP
wat hij tot de oorlog was gebleven. Genitsen, die o.a. bode was van
Arbeidersvereniging voor Lijkverb randing, had, toen hij kontributie
tegelijk met het blad De Urn een nummer van Spartacus
ten. Hij dacht, dat de man nog altijd een linksgeoriënteerd socialist
en wist niet, dat hij al direkt aan het begin van de bezetting NSB-er was
De verrader bracht de SD in de woning van Gerritsen. Deze vond
huiszoeking een groot aantal exemplaren van Spartøcus. Men begreep
dat men hier met een belangrijk werker van de organisatie te doen had,
dat er een mogelijkheid bestond om de zaak open te breken. De chefvan
Aussenstelle Amsterdam, Willi Lages, zond voor het onderzoek direkt één
zijn beste krachten, de beruchte Rühl. Andere elementen die erbij
werden, waren de SD-ers Wehner en Walter. Negen uur achtereen
Cor Gerritsen verhoord en gefolterd. Men kreeg bij dit onderzoek (het
strekte zich aanaenlqk verder uit dan tot één persoon)
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enige gegevens en in een later stadium een aantal namen los' De SD'ers
t*ã*ãr rr"rhter, dat Jan Edel uit Alkmaar de illegale geschriften had

gebracht.
Edel was een van de leidende krachten in het distrikt Alkmaar van het
MLL-Front. Hij was een harde en goede werker' Enige tijd was hij
ingeschakeld geweest voor het kontakt met België. Ook deed hij koerierswerk.
¡ai B¿et *.rJ op 25 februæi gearresteerd. De SD had reeds enige tijd het
vermoeden, dat de drukker van het illegale materiaal van het MLL-Front
politiemannen die
zich in de buurt van Alkmaar moest bevinden. En de duitse

methetonderzoekbelastwaren,haddenhetideedatEdelwelwistwiede
nog een
drukker was. Deze slaagde er door zijn moedige houding in de zaak
werd door Lages verscherpt
fuu, Augtn op te houden. Vanuit Amsterdam

onderworpen
verhoor-g.l"st. Herhaalde malen werd Edel aan een kruisverhoor
folteringen
wrede
en met ui.drr.n gekonfronteerd. Hij stond twee dagen aan
namen te
of
bloot maar ontkende elke illegale aktiviteit en weigerde adressen
leven
het
kameraden
noemen. Daardoor heeft hij ongetwijfeld een aantal
een¡vitte
gered, totdat de SD, op grond van een aanduiding,'een huis met
vond'
in
Oterleek
Witteveen
!"urt u* een dijk', de clrukkerij van Rein
í{ardnekkig werd het drukken van illegaal materiaal ontkend' vooral door
Beiden werden
Jelle Witteveen. Vader en dochter deden het namelijk samen.
gearresteerd.
Doordat reeds een aantal namen bekend was, kon de SD langs
en Janny Schriefer
verschillende wegen andere Mll-Fronters opsporen. Jan
v.d. Graft,
Remmert
en
Hoorn
in
deHaan-Zwagerman
in Amsterdam, Trien

Wilem
die koerierswerk voor het MLL'Front deed' Op 2 maart werd
van
drukker
eerste
de
Rotterdam
in
gearresteerd;
Haag
Den
Dolleman in
Spartøcus, EddY van Lambaart.
een
Jan Koeslag was al eerder, op 4 februari, gearresteerd in verband met
die
varL
spartacus,
andere zaak. De sD had iemand gepakt met een nummer
die
MLL-Front,
het weer van een ander had gekregen, een militant van het
en
de naam Koeslag noemde. De SD kwam niet verder dan één'exemplaar
Jan
behoorde'
niet, doch vermoedde , dat Koeslag tot het MLL'Front
er toen
Koeslag zal gevangen,toen de andere zaak aznhet rollen ging en werd
in betrokken.
Tom
Ab Menist werd door een ongelukkig toeval gearresteerd, toen hij bij
juist
Rots
in
Er
werd
te
halen.
fìets
zijn
om
Rot in Amsterdam langs kwam
huis een inval gedaan in verband met de VonkgroeP
Menzal zeg1eîl. hoe konden zqzogepakl worden? Misschien waren er
welk
het dreigende gevaar niet beseften. Voor anderen gold ook de vraag:
die
Barten,
Klaas
was
eerste
het
van
voorbeeld
Een
adres is er nog veilig?
Zijn
de
arrestaties'
over
vertelde
was,
Amsterdam
bezoek
in
oP
htJ op 2 maart
Pancras
naar
Sint
terugkeer
zijn
over
bezorgdheid
haar
uitte
schoonzuster

Barten antwoordde, dat hij gewoon zou vertellen, dat hij niet aan politiek
deed. En over Sneevliet zou hij zeggen, dat hij een andere naam had
opgegeven en gezegd had een gepensioneerd zeeman te zijn. Diezelfde dag
werd Klaas Barten gearresteerd, en het ging auders dan hij gedacht had. Zijn
schoonzuster, mevroutv Oosterbaan, die de familie Sneevliet zo dikwijls

gastwijheid verleende, ging de volgende dag naar Bep Santen, die onmiddellijk
Vught stuurde, waaruit men daar de arrestatie van Barten
kon opmaken.
Henk en Mien Sneevliet waren direkt nadat Cor Gerritsen gearresteerd was,
naar de familie Smeets in Vught vertrokken. Er waren weinig adressen meer
veilig. Zij waren er een week toen er, behalve over de arrestatie van Klaas Barten,
nog andere verontrustende berichten kwamen. Hun adres was aan een aantal
mensen bekend. Daarom verlieten zij op 3 maart Vught en gingen met de bus
over Tilburg naar Roosendaal. Na een paü maal van adres verwisseld te zijn,
krvamen zij op donderdag 5 maart op een adres in Bergen op Zoom aan.
Diezelfde dag was de SD achter de mogelijke verblijfplaats van Henk
Sneevliet in Vught gekomen. De familie van Henk Sneevliet in Vught was
streng katholiek en had een andere politiek opvatting dan hij. Zij stuurde de
SD met hun nederlandse helpers naar Tilburg, in welke richting Sneevliet
vertrokken was. Daar werd een onderzoek in hotels en kafees verricht en een
aantal huiszoekingen op verdachte adressen. Toen ging het naar R"oosendaal,
waar men eveneens huiszoekingen verrichtte en mensen verhoorde. Na een
uitgebreide aktiviteit van vele uren, d¡¡ed de SD om 3 uur in de morgen van 6
maart een inval op het adres in Bergfi op Zoom en arresteerde Sneevliet en
zijn vrouw. De jacht was afgelopen.
fineevliet kon niet meer ontkomen. De
gevangenen werden het verdere deel van die nacht op het politieburo in
Roosendaal opgesloten, diezelfde dag nog in het hoofdkwartier van de
Sicherheitsdienst in de Euterpestraat te Amsterdam afgeleverd en later naar
de gevangenis aan de Amstelveenseweg gebracht. Onderweg had Henk tegen
Mien gezegd: 'Dit wordt mijn dodenrit!' De Aussenstelle Amsterdam des
Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des SD meldde 'ein besonderer Fang'.
een telegram naar

2. Het

proces tegen het MLL-Front

Op 7, B en 9 april 1942 werd in de Meisjes-HBS in de Euterpestraat, waar
de Aussenstelle Amsterdam van de SD gevestigd was, het proces
tegen negen personen in de zaak tegen het MLL-Front. Het
vond plaats voor het Deutsche Obergericht in den besetzten
Gebieten, dat zrttng hield als Sondergericht. De beklaagden
H.J.F.M. Sneevliet, A. Menist, W.F" Dolleman, C.H. Genitsen,
Koeslag, J. Schriefer, J- Edel, R. Witteveen en K. Barten. Zij werden ervan
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beschuldigd te Amsterdam en in andere plaatsen in Nederland sinds de zomer
1940 tot februari 1942 strafbare handelingen begaan te hebben met de opzet
de openbare orde en veiligheid in het bezette Nederland in gevaar te brengen,
door:
a. Een politieke partij of organisatie voortgezet te hebben, die ontbonden of
in het bezette nederlandse gebied verboden was.
b. Duits vijandige geschriften te hebben uitgegeven en verspreid. Dat was een
overtreding van paragtaaf 1 van de sabotage-verordening van 15 oktober
1941, no. 195, waarop de doodstraf stond"
De verdedigers waren mr. J.H. de Pont, mr. J. van Kuyk en mr. H.G.W"
worst. op tweede paasdag kreeg mr. De Pont telefonies het bevel van het
obergericht naar Den Haag te komen, waar hem werd medegedeeld, dat hij de
voþende dag als verdediger moest optreden in de zaak tegen Sneevliet en acht
*drt n. Hij kreeg nauwelijks tijd om de stukken te bestuderen, omdat ook de
heren van het Sonderge richt ze nog moesten inzien. De volgende dag kreeg hd
met moeite twee andere advokaten toegevoegd. Mr. Van Kuyk en mr.'Worst
verschenen onvoorbereid toen de zittingal aan de gang was. De zittingen
werden ook bijgewoond door dr. F. wimmer, General-Kommissar fürJustiz.
llet was de eerste vervolging op grond van de sabotage-verordening'
Het proces ving aan met de gebruikelijke formaliteiten en het voorlezen
van de aanklacht. Daarna begon men met het verhoor van Flenk Sneevliet'
over zijn leven en politieke aktiviteiten, ook tijdens de oorlog. Daarmee was
de eerste dag prakties gevuld. Daarna werden de anderen verhoord. Alle
beschuldigden gedroegen zich waardig. Men was er zich van bewust, dat er
p"rroonliS weinig te veranderen viel aan het eindoordeel. Maar duidelijk
werd, dai zowel bij de verhoren in het vooronderzoek als in die gedurende het
proces bijna allen erop ingesteld waren mogelijke andere arrestaties te
uoo.kome.. Het aantal militanten werd aanzienlijk kleíner opgegeven, dan
in werkelijkheid was. Gehele distrikten en groepen zouden verdwenen zijn
Door
door de arrestaties van een ofmeer personen in de voorgaande periode.
de oppositie over het Ruslandvraagstuk zou meer dan eenderde van de leden
of
bedankt hebben. Voorzover bekend hadden zich om die reden slechts één
twee personen teruggetrokken. Volgens Menist was de illegale organisatie
met hun arrestaties volledig vernietigd. Getallen van kranten en andere
uitgaven klopten niet, De aanwezigen in bepaalde vergaderingen werden
onjuist opgegeven. Data kloPten niet. Er werden minder gedrukte nummers
vanspartøcus oPgegeven, dan er in werkelijkheid gemaakt waren. De datum
(Eigenlijk
van oprichting van de illegale organisatie werd verder opgeschoven'
naar
overgalg
een
eerder
was
het
spreken,
kon men moeilijk van oPrichting
vol
zat
Alles
tegenspraken.
elkaar
die
illegaliteit.) Er waren verklaringen
onjuistheden Men weet niet welke mogelijkheden gedurende het voorarrest
nog benut hadden kunnen worden voor kontakt (hulp van bewakers, een
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Laøtste foto vøn Henk Sneevliet
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woorden bij het luchten, enz). Voor de ingewijde was het duidelijk, dat alles
erop gericht \¡r'as om de zaak te beperken. Dat was trouwens in elk proces van
deze aard in het belang van iedere betrokkene, en ookvan anderen die gevaar
liepen gearresteerd te worden.
De verdediging deed haar best, maar was uiterst beperkt in haar
mogelijkheden. Klaas Ba¡ten werd afgevoerd van de lijst van beklaagden die
vielen onder de sabotage-verordening, omdat hem geen organisatiewerk ten
laste kon worden gelegd. Hij was trouwens geen lid. Wat hem wel ten laste
kon worden gelegd, was, dat hd uit zuiver menselijke motieven vluchtelingen
onderdak verleend had.
Mr. De Pont had met Sneevliet afgesproken, dat Sneevliet de politieke kant
van de verdediging voor eigen rekening zou nemen. Sneevliet hield een zeer
lange verdedigingsrede, waarin hij van zijn politieke inzichten getuigde en
opkwam voor de overtuiging van hemzelf en zijn medestrdders. In deze laatste
rede kwamen nog eenmaal zijn grote redenaarskwaliteiten en zijn grote
intelligentie tot uitdrukking. Het was geen vuurwerk dat in een heldenverhaal
zou passen. Het was een rede, waarin hij met behoud van overtuiging vocht
voor de levens van zijn makkers. Sneevliet nam de volle verantwoordelijkheid
voor het werk van het MLL-Front op zich. De president van het Sondergericht
liet hem spreken en luisterde geboeid. Later schreef mr. Worst: 'De gehele
zaak draaide om de figuur van Sneevliet. Hij werd uitvoerig ondervraagd en
heeft voor zichzelî een langdurige en goedgefundeerde verdedigingsrede
gehouden in voortreffelijk Duits.'
In de slotkonklusie van het Obergerichtlezen we: 'Ofschoon de partij tot
nu toe in haar ontwikkelingsstadium was en nog over een naar verhouding
klein ledental beschikte, was toch de kem voor een massabeweging geschapen'
waarmee men wegens het met de illegaliteit verbonden gevaar slechts op de
meest betrouwbare vroegere leden teruggreep, waarop de latere organisatie

gebouwd werd.
Sneevliet gaf gedurende zijn verhoor zijn politieke werkzaamheid zonder
voorbehoud toe (...) De strafbaarheid van zijn houding was hij zich volkomen
bewust. Hij staat op het standpunt, dat in de politieke strijd met offers
gerekend moet worden en hij zo nodig bereid is, voor zijn politieke
overtuiging te sterven.'
Henk Sneevliet, Ab Menist, Willem Dolleman, Jan Schriefer, Cor Gerritsen,
Jan Koeslag, Jan Edel en Rein rilitteveen werden ter dood veroordeeld. Mien
Sneevliet, Trien de Haan-Zwagerman, Janny Schriefer, Jelle Witteveen, Eddy
Lambaart, Klaas Barten, Remmert v.d. Graft, en uit Haarlem G. vàn der Bunt,
J. Horreman, H.W.Zitman en Joop Kort bleven in gevangenschap. In Alkmaat
waren nog twee personen gearresteerd, die wegens gebrek aan bewijs reeds
vóór het proces waren vrdgelaten' De president van het Obergerichthad
toegezegd, dat de vrouwen zouden vrijkomen, maar zii werden toch met alle

462

anderen naar koncentratiekampen in Duitsland gestuurd, evenals Klaas Barten
die ook deze toezegging gekregen had, omdat hem geen overtreding van de
sabotage-verordening ten laste kon worden gelegd. Van al deze gevangenen

kwamen de vrouwen, na drie zware jaren in het beruchte kamp Ravensbrück
na de oorlog terug. Van de mannen alleen Eddy van Lambaart en Joop Kort;
de anderen kwamen om in gevangenschap.
Wij zijn hier eigenlijk al ver op de gebeurtenissen vooruit gelopen en keren
terug tot de ter dood veroordeelden. Zij maakten gebruik van de gelegenheid
om een gratieverzoek in te dienen. Vrouwen en kinderen konden nog voor het
laatst een bezoek aan de mannen brengen. Mien Sneevliet en Bep Santen met
haar dochtertje bezochten Henk Sneevliet in het Huis van Bewaring.
Vanuit zrln c¡) schreef Sneevliet zijn laatste brieven. Aan zdn familie in
Vught: 'Een sTaat met jaren trouwe dienst aan beginselen, die niet die van
jullie zijn, zal õþ zijn post sterven. Dat moest het leven me nog brengen, al
werden mij vroeger zware slagen toebedeeld door het verlies van Pim in 1932
en van Pam 5 jaar
{aama. Ik mor niet en ik heb me vezoend met het lot, dat
me

trof.'

Aan zijn stiefdochter en haar man: 'Tot het laatste ogenblik hoop ik de
kacht te bezitten om de Maleise spreuk te laten gelden: Berani Karena Benar
- dapper zijn omdat het goed is.'
En aan zijn vrouw schreef Henk Sneevliet: 'Zolang je bij me was dertien
jaar wist ik heel goed, dat de liefhebbende vrouw en zorgende moeder je
eigen wezen uitmaakten. Als kind leerde je weinig in scholen, maar een goed,
gezond verstand was je meegegeven in het leven. Dat heb ik zo vaak kunnen
vaststellen en weet ik nu beter dan ooit.
Dat za1 je grote diensten gaan bewdzen bij het verwerken van je leed, het
niet meer om je zijn van jouw "dikkop". Het zal je in evenwicht brengen
en je bereid maken om niet alleen een weg door het leven te vinden, maar ook
nog een bron van kracht te zijn voor jouw Bep, die haar moeder zo sterk
nodig heeft. Vaster dan ooit zalje aanhaar gebonden z4n en het grote genot
smaken van veelvuldig contact met je kleinkind, het heerldke meiske dat me
met haar moeder, jouw Bep, zo fijn goêndag heeft gezegd op dezelfde 10e
April. Er zal warmte om je zijn en vrienden en verwanten zullen je op alle
manieren behulpzaam wezen. Met acht man zijn we voor de dood bestemd.
De achterblijvende wouwen zullen elkaar in vriendschap en zachtheid helpen.
Je weet het moeder: zelfs uitgesproken tegenstanders hebben de gøffieid
en de trouw erkend van de manier, waarop wij het vaandel van onze
beginselen droegen. Het bracht geen rdkdom en geen roem, dat is het lot van
dezulken, die niet de wereld van heden en morgen als de hoofdzaak erkennen,
maar in alle omstandigheden aan een toekomst denken, waarin normen van
hoog gehalte de betrekkingen van mens tot mens zullen regelen. Voor ons zijn
.wereldvrede en verbroedering geen begrippen geweest, die nooit verwezenlijkt
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kunnen worden. Van hoe jong af dien ik in de tempel van de Solidariteit, de
levende kameraadschap van allen voor allen? Tot 8 maal toe maakte ik
persoonlijk belang op gewichtige ogenblikken ondergeschikt aan het dienen
van de solidariteit. En ik kan het leven niet zien als een mislukking, omdat
veelzaad op steenrotsen viel en omdat nu de dood roept in deze gestalte. Ik
denk aan de dichtregels van Henriëtte Roland Holst: "Ik weet dat dezulken
bestaan om de kloof te helpen dempen, waardoor het volk zal gaur." Ik erken
die waarheid en hoop uit haar kracht te putten tot het laatste ogenblik.
Ik hield vast aan eigen geloof, eigen weg en eigen roeping en de pater, die
mij hier bezocht kon mij er niet toe brengen, Moeder, om een weg te gaan,
die ik niet als bruikbaar erken. Zo is het goed! '
De laatste dagen bracht Henk Sneevliet met Willem Dolleman in één cel
door. De verzoening was voor de dood weer tot stand gekomen.r* Op zondag
12 apitl werden zeveî teÍ dood veroordeelden naar het koncentratiekamp
Amersfoort gebracht. Cor Genitsen had die dag in zijn cel al een eind aan zdn
leven gemaakt. De last was hern te zvtaar geworden. In de bunker van het
kamp brachten de mannen hun laatste uren door. Over deze uren vertelt
medegevangene Nr. 15 P.D.A. in een brief, welke hij op 6 november 1945
richtte tot de redaktie van het weekblad De Vlam:
'Geachte Redactie
ln De Vlam van27 October las ik een artikel "Slachtoffers van de
Nazi-terreur herdacht". Ofschoon ik niet behoor tot de Mamgroep (ik ben
losse-nummer-lezer) en behoor (schrik niet) van huis uit tot de A.R. (thans
partijloos), heb ik toch gedurende mdn vierjarige gevangenschap met name
onder de communisten en socialisten vele vrienden leren kennen en voor velen
heb ik een hoge achting. Ik werd, nadat ik 8 maanden Scheveningen had
opgeknapt, op 5 April 1942 ln Amersfoort in de bunker gedeponeerd en zat
daar meestal alleen. De andere 7 cellen waren leeg. Ik heb daar 6 weken
doorgebracht, waarna ik in het kamp werd ondergebracht. Op Zondag 12
April werd ik uit mijn slaap opgeschrikt door S.S.gedaver. Hollandse S.S.
onder Duitse Führung. Het was ongeveer 9 uur's avonds. Van alle 7 cellen
werden de deuren losgegooid en werd een strenge bewaking ingesteld.
Dubbelposten buiten en binnen. Ik hoorde schreeuwen: "Es kommen jetzt
ganz gefährliche Leute". Instructies werden gegeven en even daama hoorde
ik, dat in elke cel een lotgenoot werd ingesloten. Als je hard schreeuwt kan je
elkaar in die cellen onderling verstaanbaar maken, althans wat je rechter- en
linkerbuurman betreft. En al spoedig hoorde ik één van de gevangenen zeggerli
"Voor de oorlog zocht de Nederlandse regering mij en na 15 Mei de Duitse.
Als ik dat ongeluk niet had gehad en niet in het ziekenhuis was opgenomen,
hadden ze mij nooit gevonden." En toen de prachtstem van Sneevliet:
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"Mannen wij zijn er trots op, dat wij de eersten in Nederland zijn, die voor
een

rechtbankveroordeeld zijn voor de zaakvan de Internationale. En die

hiervoor moeten sterven."
Terloops de bewaking was zo scherp, dat b.v. elke 15 minuten de lichten in
de cellen werden ontstoken (ook de mijne) om door het Judawenster te zien
of iemand zelfmoord pleegde of wel trachtte te ontvluchten. En eveneens
werden doorlopend door twee S.S.ers (Hollandse) de buitenrarnen, die trouwens
geblindeerd rvaren, met zaklantaarns belicht. A1 spoedig begreep ik wie mij in
de bunker gezellchap hielden. Zeven (niet acht) ter dood veroordeelden,
Alett *ocñt.y'.n gratieverzoek tekenen. Wat ze ook gedaan hebben. Eén
van hen merfie nog op, dat het toch wel fijn was van die president van de
rechtbank, <iat hij hun beloofd had, dat nu vanavond hun vrouwen (naar ik
meen drie hunner) ih vrijheid zouden worden gesteld. "Die zijn nu weer thuis
jongens". Ongeveer zes uur's morgens werd hun medegedeeld, dat het
gratieverzoek was afgewezen (wat een lcwatsch-vertoning) en dat het vonnis
aanstonds zou worden voltrokken. Sneevliet vroeg toen, of zd samen
gefusilleerd mochten worden, hand in hand. Dit werd afgewezen. "Sie werden
gefesselt mit den Händen auf den Rücken". Daarna, of ze zonder blinddoek
mochten sterven. Dit werd toegestaan. Verder of hij als oudste het laatst
mocht worden doodgeschoten. Ik hoor hem nog zeggen: "Niet waar makkers,
dat recht komt mij toe als jullie oudste. Ik was toch jullie leider? "
Allen mochten een sigaar opsteken. Waarop gezegd werd (O,
galgenhumor): "Ja, laten we dat doen, de Nederlandse staat betaalt het."
Daarna nam Sneevliet het woord en sprak als volgt: "Ik heb vannacht mijn
Gethsemané geleden. Toen ik jong was en ik in de beweging begon, zei mijn
pastoor tegen me: Jong, je mag je gang wel gaan, als je je geloof maar
behoudt. \{elnu, ik heb de strijd gestreden en het geloofbehouden. Het
geloof in de zaak van de Internationale. Er moet nog veel gestreden worden,
maar de toekomst is aan ons."
Zo ongeveer sprak hij. Daarop vertelde hij nog enkele dingen uit Indië. Ze
lvaren toen allen in één celletje gebracht. Vlak tegenover het mijne; maat
90 x 200 cm. En dan dat ontroerende moment: "Laten we elkaar de hand
geven" en uit volle borst zongen toen zeven mannen, een uur voor hun dood,
"de Internationale". Wat een melodie en wat een woorden' Ik heb meermalen
een concert bijgewoond, maar nooit zo met gevoel en overtuiging horen
schaam me niet dat ik huilde. Toen ik latet zelf ter dood werd
veroordeeld, was ik niet méér ontroerd dan door dit mooie moment. Daama
woeg één der aanwezigen stilte en er werd een katholiek gebed opgezegd.
Welk weet ik niet. Het was muisstil. De wachtmeester vond dit alles goed.
Daarna werden ze in een auto geladen. Om twintig over negen viel het eerste
salvo. Toen ik vier weken later uit de bunker kwam en in het kamp werd
ondergebracht, vernam ik, dat die morgen alle gevangenen in de barakken
zingen.

Ik
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waren ingesloten. Niemand mocht zien wie er uit die bunker kwam. In het
kamp wist men dus: er gebeurt iets bijzonders. Wat en wie wist men niet'
Later heb ik het hun partijgenoten kunnen vertellen. (Men zal zich nog we1
nr. 15 herinneren).
Ik heb behoefte om neer te schrdven, dat ik grote bewondering heb voor
de wdze, v/aarop deze mensen alshelden zijn gestorven' Onverschrokken en
vol geloof in hun zaak. Ik kon niet nalaten u deze kleine bijzonderheden te
schrijven, omdat ik de enige ben geweest, die de iaatste uren van deze helden
heb meegemaakt.

I

Met beleefde groeten verblijf ik,

Nr. 15 P.D.A.'2e1

3.

Geen heilige, maar een voortreeld

Henk sneevliet stierf in het urur van de strijd. Zijn illegale beweging had een
zware slag gekregen en de oude R.SAP had opgehouden te bestaan' Z4viel
uiteen in twee verzetsgroepen, die ieder een eigen weg gingen'
Op 16 oktober 1942 werden nog twee Mll-Fronters door de Nazi's
gefusilleerd, Joha¡nes H.E. Roebers uit Deventer en Aaldert lJmkers uit Den
Haag. Het motief was een daad van sabotage door anderen gepleegd. De eerste
zat ãl gevangen vanaf 25 juni i941, en de tweede was een paar maanden na de
tegen het MLL-Front gevangen genomen'2e8
voor de tien gefusilleerden werd in 1946 te hunner nagedachtenis een
monument opgericht op het terrein van het krematorium Westerveld" Het was

grote

s=lag

tevens bedoeld als herinnering aan aile strijders van het MLL-Front en de
oude RSAP, die in de gevangenissen en koncentratiekampen van de Nazi's

het ieven lieten.

Dicht bd het monument staat een kleine steen voor Mien sneevliet, die op
20 augustus 1965 overleed. Het monument staat vlak bij een vijver. Op het
veld links daarvan, tegenover het monument, werd na de dood van Betsy
Brouwer (op 13 februari 1966)haar as uitgestrooid, vermengd met die van
Pim en fan\ Oe zoons van Henk en Betsy. Dat was op 24 maarf 1966'
Sneevliets russiese dochter sima leeft misschien nog, maal het is de vraag
ofhet lot van haar vader haar bekend zalz4n.
Meer dan dertig jaren geleden is het allemaal gebeurd' Onze hoop is, dat
Henk sneevliet nooit 'heilig' verklaard zal worden, zoals men het met zovele
strijders voor vrijheid en recht heeft gedaan. Daarvoor was hij te veel mens.
zijn ironiese spottemij. wat wij
-.t r,n gebreken, zijn gevoel voor humor envoor
een aktieve jeugd, om met de
z4n
zal
een
voorbeeld
hij
dat
wet hopinis,
wereld, die toelaat dat
en
egoi'stiese
kapitaiistiese
tegen
een
strijden
daad te
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Duitse persfoto; de foto's van. Henk Sneevliet en Ab d'Ienist werderc tíidens
hun gevangenschøp gemøøkt en løter van een onderschrift voorzien:
De aarts-korumunist Sneet¡li.et, die tegen Stalin in oppositie lcwam, en ziin
rechterhønd, de jood Menist. Beíderc vterden door een Sondergericht

veroordeeld en op 13-4-1942 doodgeschoten
(foto uit archìef van het R"iil<sinstituut voor Oarlogsdocumentatie)

-ï
het grootste deel van de wereldbevolkirrg nog leeft in mensonwaardige
toestanden van honger en onderdrukking.
Wd besluiten dit levenwerhaal van Henk Sneevliet, zijn werk en zijn
makkers met een artikel uit Vrii Nederlnnd, dat de schrijver Maurits Dekker
publiceerde in zijn rubriek'De Bonte Wereld' van 9 januari 1954, bij het
verschdnen van het gedenkboek Voor Vrijheid en Socinlisme. Een amende
honorable van Maurits Dekker, die meer ddn 20 jaar geleden een diepe indruk
op ons maakte.

4.

Berani Karena Benar

'Een paar jaar vóór het uitbreken van de tweede wereldoorlog zat ik met
enkele kennissen's avonds op het terras van een Amsterdams café. Men had
het over de intemationale arbeidersbeweging en omdat ik de enige
niet-politicus in het gezelschap was, bleef mijn aandeel in het gesprek beperkt
tot een niet bijzonder geihteresseerd toeluisteren.
Even werd mijn opmerkzaamheid getrokken, toen ik iemand, nogal
nadrukkelijk, hoorde zeggen dat een socialist zdn persoon$k belang moest
kunnen offeren, als het om de solidariteit ging.
Het was een phrase, die voor mij weinig overtuigend klonk, niet alleen
omdat haar hoogdravendheid niet paste bij de gemoedelijke sfeer van die
milde zomeravond, maar ook omdat zij uit de mond kwam van een
beroeps-politicus. Wie het streven naar een ideaal tot een dagelijkse bezigheid
is geworden, geraakt nu eenmaal gemakkelijk op de zijpaden der demagogie.
Aanstellerij, dacht ik, woorden van een routinier, die denkt dat hij een
politieke vergadering toespreekt. Als het op daden aankomt, bldft er van
dergelijke schone voornemens meestal niet veel over.
De man, wiens woorden mijn ergemis wekten en over wie ik dit weinig
vleiende oordeel velde, stond enkele jaren later voor hetvuurpeloton. Op

hebben wij gelegenheid om afstand te nemen en ons rustig te bezinnen op
betekenis en waarde van dat door zovelen in de bezettingsjaren gebrachte

uiterste offer.
En zo ligt daar voor mij een zoëven versche¡len boek, getiteld Voor vriiheid
en
dat werd uitgegeven door het Sneevliet Herdenkingscomité
Het is
werk, dat op even eenvoudige a1s zuivere wijze een
overzicht
van leven, strijd en lot van Henricus Sneevliet en de zeven
medestrd
die mèt hem vielen. Het boek draagt als motto de Maleise
spreuk "Berani karena benar" ("Dapper zijn omdat het goed is"). Eon betere
spreuk ter kenschetsing van het gedrag der fìguren, aan wie dit boek is gewijd,
is niet denkbaar,
Dat ik hier Sneevliet in de eerste plaats noem, betekent geen geringere
waardering voor gedrag en houding van zijn kameraden. In hem, die tot de
laatste seconde hun Leider in de beste betekenis van het woord bleef, eer ik
ook de anderen. Bovendien legt de omvang dezer rubriek mij beperking op en
alleen ten aanzien van Sneevliet heb ik iets recht te zetfeî, omdat ik eens aan
de oprechtheid van hèt geloof in zdn beginselen getwijfeld heb.
Met ingehouden adem heb ik het aangrijpende verslag gelezen van een
medegevangene, die in die Amersfoortse bunker getuige geweest is van de
laatste uren van Sneevliet en zijn makkers. Dit verslag van het rechtsgeding en
het einde, is een heldenepos van maar enkele bladzijden, doch daaruit is deze
vermeende phraseur voor mij herrezen, niet alleen als een kerel van een
onaantastbaar geloofin en een onwankelbare trouw aan zijn socialistische ideaal
van internationale verbroedering, maar ook, ontwijfelbaar, als een moedig en
een goed mens.

"Berani karena benar". Het zd hier herhaald als amende honorable en als
"Dapper zijn omdat het goed is".'

een hulde aan Sneevliets nagedachtenis:

l3 April t942 weñ de socialist en arbeidersleider Sneevliet met zeven van
zijn kameraden uit de illegale R.S.A.P. te Amersfoort door de Duitsers
doodgeschoten.
Reeds kort na de terechtstelling werd verteld, dat de acht mannen zich
waardig en beginselvast en bijzonder moedig hadden gedragen. Men was
ontroerd en dankbaar voor het straaltje licht, dat het tragische einde dezer
dapperen, ondanks alles, heel even in de duistemis dier dagen wierp. Lang kon
er echter niet bij worden stilgestaan, omdat elke dag nieuwe rampspoeden en
namen van nieuwe slachtoffers bracht ...
Maar thans, een jaar of twaalf later, nu wij niet meer worden opgeschrikt
door de salvo's der executie-pelotonsen degenen die daar lust in hebben, in
veilige koffiehu2en weer ongestraft hun politieke mening kunnen luchten,
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i-3

Noten

Voor volledige titels, auteurs en uitgevers van boeken, brochures en periodieken
raadplege men de literatuurlijst.
De volgende afkortingen worden in de noten gebruikt:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam
Arch. Min.B.Z. Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken
Sn.
Sneevliet Archief (IISG)

IISG
Arch.
H\4)V
N.F.
\ryS

Het Vrije l,loord
De Nieuwe Fakkel
Voor Vriiheid en Socialisme

Eerste hoofdstuk
1. De eerste zoon, Jacobus Franciscus Marie, werd geboren op 28.4.1882 en overleed op
4.7.1882. Het dochtertje heette Christina Heiena Johanna Maria en werd geboren op

29.8.1884"
2. Citaten van mr. H.P.L. Wiessing (ook in S 2) uit zijn autobio grafie Bewegend Portret,
pp. 75, 65 en 340. De tantes waren schter zo zuinig, omdat hun inkomen klein was.
3. Mededelingen van Betsy Brouwer in gesprekken met de schrijve¡ in 1965.
4. De volledige naam was: Maatschappij tot Exploitatie van Stââtsspoorwegen, een
partikuliere maatschappij, die door de staat aangelegde spoorbanen exploiteerde. Er
wa¡en ook andere partikuliere maatschappijen. De grootste was de Hollandsche IJzeren
Spoorweg Maatschappij (HIJSM of HSM). Vanaf 1916 gingen de spoorwegmaatschappijen meer samenwerken. In 1937 kwam alles in handen van de staat en werd
de N.V. Nederlandse Spoorwegen opgericht.
5. P.L" Tak, hoofdredakteur vân het weekblad De Kroníek (189-5-1907); hoofdredakteur
van het dagblad Het Volk (1903-1906); lid van het partijbestuur en Tweede Kamerlid
(190s-1906).
6. Voorgaande citaten, waarin Sneevliet over zichzelf spreekt, zijn uit A. Baars en
H. Sneevliet, Het hoces Sneevlíet. De Sociaal-Democratie in Nederlandsch-Indië,
lverder Het hoces Sneevliet (1917)1, pp. 85 en 86.
7. Frederik van Eeden stichtte o.a. de spaarkas 'De Eendracht'ten behoeve van de
slachtoffe¡s van de spoorwegstaking van 1 903. Voor bijzonderheden over de staking in
1903 zie: A.J.C. Rüter, De Spoorwegstøkingen van 1903.

Tweede hoofdstuk

8. De twaalf onde¡tekenaa¡s van het oprichtingsmanifest van de SDAP werden de twaalf
apostelen genoemd. Het waren: L. Cohen, J.A. Fortuyn, Fr. v.d. Goes, A.H. Gerhard,
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W.P.G. van Helsdingen, H.H. van Kol, H. Polak, J.H. Schapet, H' Spiekman,
P.J. Troelstr¡f,M.H. Vliegen en H.J. v.d. Vegt.
9. Citaat uifen artikel van Henriëtte Roland Holst in het weekblad De Vlam,
27 .10.194{ Het andere citaat is uit een bespreking door Ed. Polak in Het Parool,
10.4.19541 van het gedenkboek van het Sneevliet Herdenkingscomité Voor Vriiheid en
socialisme (onder redaktie van Max Perthus). In dit artikel stelde Polak sneevliet
overigens als een sektarië¡ voor. Het boek wordt verder aangegeven met WS.
10. ñi1905 werd het Nederlandsch Verbond vanVakvereenigingen op initiatiefvan sociaaldemok¡atiese zdde opgericht. De plaatselijke organisaties van de aangesloten vakbonden
hebben de naam: bestuurdersbonden. Bijzonderheden over de SDAP en het NW (met
verwante organisaties) in zwolle zän vergaard utt Het volk en ande¡e bladen; uit het
SDAP-a¡chief Zwolle en persoonlijke mededelingen van zwolse SDÀP-ers uit die tdd.
Een aantal persoonlijke gegevens over Henk Sneevliet, familie enz' verstrekte het
gemeente-archief Zwolle.
11. Het Nationaal Arbeids secreta¡iaat (NAS) werd in 1893, op grond van een besluit
van de Tweede Internationale om in alle landen vakcentrales in het leven te loepen,
opgericht. oorspronkelijk stond het NAS sterk onder anarchistiese invloed, die de
bãweging niet ten goede kwam. In 1908 werd de syndikalist H. Kolthek de voornaamste
leidei hij wist de neergaande lijn om te buigen, De plaatselijke federaties van de bonds-

afdelingen heetten Plaatselijk Arbeids Secreta¡iaat (PAS).
12. Het Volk,30J .1907, en mededelingen van Betsy Brouwer in 1965 '
13. Voo¡ verslagen van de vie¡ vermelde gemeenteraadsvergaderingen zie: Het Volk,
5.9.1907, 25.9.1907, 22.1.1.1907 en 1 8. 1 2. I 907.
14. SDAP-kongres in Deventer, 13 en 14 feb¡uari 1909. Verslag inHet Volk,16 en 17.
2.1909; Utrechtsch Dagblad, 15.2.1909.
15. Joosje Themans-v¿n Rees was, evenals haar zuster mej. c. van Rees, aktief lid van
de afdeling zwolle. 24 scheidde niet lang na de oprichting van de SDP van Themans en
we¡d de tweede v¡ouw van David Wijnkoop.
16. Mew. H.G. Pasm¿-Rigter, weduwe van de zwolse SDAP-bestuurder A. Pasman, die
de schrijver in 1970 veel over Zwolle en de mensen vertelde.
17. Veel van het voorgaande is ontleend aan gesp¡ekken met Betsy Brouwer-' In
tegenstelling tot wat zij vertelde, stond ze in het SDAP-archief Zwolle al vóó¡ haar
huwelijk als lid ingeschreven. Blijkbaar had de afdelingssekretaris zonder meer
aangenomen, dat de verloofde van Henk Sneevliet pætijlid was.
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Derde hoofdstuk
18. Dit en ook het voorgaande citaat uit: H.J. van Braambeek, vøn ltchten en schiften.
Gedenkboek van de Ned. Ver. 1886'1936'p.ZLO.
19. Voor de periode 1907-1910 van de Ned. ver. maakten wij gebruik van van lichtep
en schiften, þp. lgl'zla; maat daarnaast van de jaargangen van hel Orgaøn, wat
ttoo¿z*"dt *as, omdat de geschiedschrijving van Van Braambeek sterk beïnvloed is
door zijn latere , gewlizigdÊ standpunt.
20. In i907 *-ã"n in áe SDAP nog harde noten gekraakt over de SDAP-er Petersen,
die wethouder lvefd in sappemeer, wail de sDAP een minde¡heid in de raad volmde.
De positie in Goor was andèrs. Bij verkiezingen in hetzelfde jaar we¡d Goor de eerste
gemeente in Nederland met een SDAP-meerderheid.
21. Mededelingen Betsy Brouwer in 1965-

Vierde hoofdstuk
22.De Intern^tionale Transport Fedefatie, één van de internationale beroepsorganisaties
verbonden met het Internationaal Vak Vefbond (IW). Het NW was de nederlandse
vakcentrale van het IW.
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23. Het verloop van de intetnationale zeeliedenstaking is een samenvatting van:
H. Sneevliet, 1z ternationale Klassenstriid. De stakingen in het tansportbedriif, pp. 2445.
24. Internationale Klassenstríj d, pp. 47 49 en 50-5 l.
25. A¡tikelen van Sneevliet ove¡ de internationale transportstakingen: De Nieuwe Tíjd,
1911, pp. 769-79I en97t-994. De citaten in dit gedeel?e zqnuit: Intenwtíonale
Klassenstrijd, pp. 35, 47 , 49, 52 en 5 3. Het besluit van het PB/SDAP op 4 juli werd,
onder druk van de NW{eiding, met 5 tegen 3 stemmen genomen. Troelst¡a was daæbij
niet aanwezig. (SDAP-archief, notulen verg. 4.7 .Lgtl van PB/SDAP en DB/NW; zie:
J.M. Welcker, 'De verhouding tussen vakbeweging en socialistische partij in Nederland
(f 903-1913)', rn: Mededelingenål¿d NVSG, no. 38, pp. '7,8 en20)
26. Citaten :.:it: Internatiotwle Klassenstrijd, pp. 46,54, 55 en 56. De a¡tikelenreeks van

Ed. Polak inHet Volk,10, 15, 16, 17 en LB augustus 1911, werd als brochure uitgegeven
onder de titel De Zeeliedenstaking en haar gevolgen.
27 . Búef1e van Troelstra (7.11.1911) in Het hoces Sneevliet (L917), p. 7 5 en VVS,
pp.4647. De brochure van H. Sneevliet, met een vootrede van Henriëtte Roland Holst:
Internationale Klassenstriid. De stakingen in het ffansportbedrijl.
28. Sneevliet inhet Orgaan, 10 en 20.1.1912. Troelstra inHet Volk, 12 en13.l.l9j,2.
De uitspraken van het HB van de Ned. Ver. inzake de Kerstrede, Troelstra en de
vrijheid van NV-leden lid te zijn van de partij die zij wensen: Orgaan, 10.3.1912.
Troelstra lietin Het Volk een korrektie van de passage uit zijn rede plaatsen. Hij had
bedoeld te zeg5en in een plaats waar een sociaal-demokraties beambte zo goed, als aüeen
stond. Het veranderde echter weinig aandezaak.
29. Brief van Troelstra aøn Sneevlíet (12.7.1,912) Archief Fr. v.d. Goes, no. 1818 (IISG).
30. Verslagen van de kongressen van de Ned. Ver. inhet Orgøan, 20.5 .L912 (voorstellen),
l0.'l .t9L2, 10.8.1912, 20.8.1912 en 10.9.191.2.
31. Brochure van H. SneevLiet en N. Nathans, lløarom het te doen l's/ Archief Orgers

(rrsc).

32. Mededelingen van Betsy Brouwe¡ in 1965.

33.Tribune,16.l0.L9t2 (k¡itiek Sn.);23.11.1912 (motie enz.);30.11.1912 (Van Rav.).
34. In 191 1 verschenen in de burgerlijke pers herhaaldelijk valse berichten over sabotage
bd de spoorwegen. Het leek op stemming maken tegen de Ned. Ver. .sneevliet richtte
zich, in verband met nieuwe dreigementen van de HIJSM, inhet Orgaan, 9.12.1917, tot
de direktie en waarschuwde, aan het slot van een lang artikel, dat zij met haar
reaktionaire houding * waarbij zij het personeel elke bewegingsvrijheid ontnam sabotage zou kunnen uitlokken. Minister Regout, de HlJSM-direktie steunend, maakte
ervan dat de voorzitter van de Ned. Ver. tot sabotage opruide.
35. Verslagen debat Sneevliet-Troelsfia: Het Vo|k,2O.1.L9L3,Ðe Groene Amsterdammer,
26.1.I9 13, Orgøan, 20.l.l9 13.
36. Het hoces Sneevliet (19t7), p.77. De Fabian Society is een in t 884.in Engeland
opgerichte socialistiese, filosofies en wetenschappelijk ingestelde otganisatie. Bekende
leden waren o.a. G.B. Shaw, H.G. Wells en de lVebbs. Zij was in 1900 met de Independent
Labour Party, de vakbeweging en andere organisaties, oprichtster van de britse Labourpartij"

Vijfde hoofdstuk
3'l . Citaten: Het

hoces Sneevliet (1917), p. 103.

38. Klassenstrijd, januari L926, att. Sneevliet, 'Het klassenstrijd-element in den
bevrijdingsstrijd der Indiërs', p. 19.

39. D.M.G. Koch, Batig Slot, p.166.
40. Brief S.A. Reitsma (12.1.1954), gericht aan het Sneevliet Herdenkingscomité kort
na het verschijnenvan VVS. Reitsma was na zíjn indiese tijd nog vele jaren
hoofdredakteur van het tijdschrift,Spoor- en Tfamwegen. Dr.û. M.H. Damme werd later
direkteur-generaal van de PTT in Nederland.
41. D.J.A. Westerveld, 'Woningtoestanden onde¡ de Javaansche bevolking te Semarang'.
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VIII (L914), pp. 335-390, aanwezig in de biblíotheek van het
Koninkliik Instituut voor de Tropen te Amsterdam.
42.H.J.nÀBraambeek, VanlÌcitenenschiÍten,pp.2Lg-221.Orgaan,20.1.1913,
1.2.19u, 1.3.1913 en 15.3.1913.
43. Br¿df Sneevlíet aan l4)ibaut (17 -2-1914) Wibaut-Archief (IISG). De gegevens uit de

Gemeenteblad Semarang

korrespondentie tussen Sneevliet en H. Roland Holst zijn door de schrijver met
toestemming tot publikatie van mevr. W.H. Sneevliet in 1953 uit het Sneevliet-archief
verzameld voor VVS en ândere doeleinden. Andere gegevens zijn o.a. afkomstig uit het
artikel van H. Riethof, 'De vrouw in het woud en de man in de storm', in: De Gids,
t967 , pp. 334-343. Voo¡ dit boek is geen gebruik gemaakt van het korrespondentiearchief H.R.H. (IISG);voor de korrespondentie tussen Sneevliet en H. Roland Holst
volstaan wij met deze noot.
44. De Sa¡ekat Islam werd in I 9 1 I voorafgegaan door verschillende organisaties. De
voornaamste was de Sarekat Dagang Islam (Mohammedaanse Handels Vereeniging) in
Soerakarta. De Sarekat Islam kreeg echter een bredere doelstelling dan het beschermen
van de belangen van de mohammedaanse handelaren tegen chinese of westerse invloeden.
45. D.M.G. Koc[ Om de Vriiheid, pp. 31 en 37.

46.Briefsneevlietaânred. HetVolk (8.t1.1913),Wibaut-Archief(IISG).DeExpres
was het dagblad van Douwes Dekker, De

Indiër dat van Insulinde.

. Art. 1 1 I

van het Regeerings Reglement had betrekking op een zeer beperkte vorm
van vergader- en verenigingsrecht.
48. De sociaaldemokratiese kamerfraktie had de wensellikheid uitgesproken, dat de
SDAP-ers in Indië zouden toet¡eden tot Insulinde. Het standpunt van sommige SDAPleiders in Nederland om Insulinde nâuwer âan de SDAP te binden, werd echte¡ door de
meeste SDAP-ers in Indië niet onderschreven. Op het Insulinde-kongres van 1914 had
Sneevliet via de afdeling Semarang voorgesteld een kommissie tot voorlichting van de
SDAP-Tweede Kamerf¡aktie te vormen. Brief Sneevliet aøn Iatibaut (26.5 .1914), Wibaut47

archief (IISG). Verslag oprichting ISDV: Het Vo\k,15.6.1914.

Zesde

hoofdstuk

49. Voor artikelen over organisatie, statuten en huish. rcgl.: Volhørdtng,15.7.L9I4'
30.?.1914 en 15.8.1914 en bijna alle volgende nummers tot aan het kongres in 1915 toe.
Yanaf 7.7.1,914 begon Sneevliet ook met de rubriek 'Buitenlandse Vakbeweging'. Verslag
vergadering in Djokjakarta: Volharding,30.7 .L914; in Soerabaja in het nummer van
15 augustus.

50.KongrewerslagVSTP: Volharding,22.4.l9l5;7.5'1915;22.5.1915 en7.6.1915.

5l.Eendeelvanderede: Volharding,22.I.l9t5¡'eenve¡kortverslagop7.2.l9l5.Over

het verslag inMatøram: Het hoces Sneevliet (1917), p. 53.

52. In de zEî. ',haàtzaai-artikelen' werd strafbaar gesteld: Het in geschrift of illustratie
opwekken van gevoelens van vijandschap, haat en verachting tegen de regering van
Nederland of die van Ned. Indie, of onder of tegen groepen van de bevolking van
Ned. Indie. Tot het Comité traden o.a. toe: de ISDV, Insulinde, de Bond van Minder
Marine Personeel (in Indië), de Inlandsche Journalistenbond, de VSTP en de indonesiese
vereniging Poro Jitno (boeren en arbeiders). Notulen vergadering Comité 29'8.L915,
Sn. Arch. 166411.
5i. Het Proces Sneevliet (19L7), pp. 54-59. Van Haaste¡t was hoofdredakteul van
Nieuws van den Dag vøn Ned. Indiè envoorstander van 'Indië Weerbaar'.
54. Brief Baars aan Sneevlíet (24.7.1915) Sn. Arch. LSlll4-9'
SS. Brief Sneevliet øan het DB van ile ISDV (22.7 .I9LS) Sn. Arch. 161'3132-4L.
56. Brief d/. W. van Ravesteyn aøn Sneevlíet (13.3.1916) Sn. Arch. 1584/3 en 4.
Brief Sneevliet aan Van Ravesteyn (10.5.1916) Van Ravesteyn-Archief (IISG).
Aanvankelijk was een groot deel van de originele tekst van Sneevliets brief overgenomen.
Het IISG hãd echter overwegende bezwaren tegen het uitvoerig citeren uit de dokumenten
van het indiese gedeelte van het Sneevliet-Archief en uit Sneevliets korrespondentie in
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zijn indiese tijd in verband met de bewerking van een dokumentenpublikatie.
5T.JaawergaderingVSTP: Volhørding,20.5.1916,5.6.1916,20.6.1916 en5.7.1916.
5 8. Voorstellen en besluiten 3de jaawergaderiag ISDV: HVW, 10.6.19L6 en 25.6.19t6.
59.BrievenNathansaøn Sneevliet (28.5.1914 en 7.9.1915) Sn. Arch. 157511-'7 en

78. De Roode S.I.er, 'Het S.I. congres te Batavia':

157sl8-i8.

Achtste

60. D.M.G. Koch, Verantwoording; p. 87. Motie jáawergadering ISDV over art. Koch,
'Indisch Socialisme': HVW,25.6.L9I6. Reaktie Sneevliet op art. Koch: HVW,1,0.6.1916.

79.

I{VW,l0.l'1.1917

I

HV'rl, 30.10.1917 en 10.1 1.1917.

hofdstuk

80. Pangeran (prins) Dipo Negoro was aanvoerder in de Java-oorlog (1825-1830) tegen
- nederlandse - overheerser.
81. D.M.G. Koc}:', Batig Slol, p. 116.
82.Brief Marcoaønsneevlîet(23.11'.1917) Sn. Arch. 157Ol2en 3.Telegrammatrozen:
Sn. Arch. Brief Baars aan Sneevliet (18.12.1917) Sn. Arch. 1508/10. De geciteerde zin
over de matrozen in Priok uit Baars'verslag over zijn tournee: HVW,30.12.1917.
Vergadering in Bandoeng en Serang: H VW, 20.12.19 L7 .
83. Darsono gebruikte zijn titel niet, evenmin als andere ISDV-ers. De meest bekenden
van adel waren vetder: Raden Hasán Djajadiningrat, Raden Mohammed Joesoef,
Raden Prawito Soedibio, Mas Alimin Prawirodirdjo, Mas Marco Kartodikromo,
Raden Mas Gondojoewono.
84. Partikuliere landerijen waren gronden in eigendom van landheren. De boeren waren
door pacht, dienstverlening enz. aan de landheer gebonden. De kamponggronden waren
eveneens eigendom van partikulieren. Uit de ellendige en ongezonde behuizing werd nog
winst gehaald. Bij verkoop was het mogelijk, dat de bewoners het terein moesten
ontruimen. Onteigening van de kamponggrond zou de mensen bevrijden van deze lasten

de weemde

Zevende hoofdstuk

61. De ISDV wilde in deze resolutie, dat het wetsvoo¡stel Koloniale Raad (later V
zodanig werd gewijzigd, dat niemand - in de streken waar gewestelijke en lokale raden
bestonden - van stemrecht zou worden uitgesloten bij de verkiezing van de Raad;
opheffing van het onderscheid naar ras; toekenning van beslissingsrecht aan de Raad over
de gehele wetgeving van Nederlandsch-Indië enz.: HVW,l0.6.t9l6.
62.Debat Sneevliet-Van Hinloopen Labberton: HVA),25.8.1916. Verzoek Sl-semarang
aan M. Joesoef : HW,1,0.8.1916.
63. Voorlezen art. Sneevliet in Blitar: Het boces Sneevliet (1917), p. 310. Het
op de niotie in Semarang hield in: Argumenten voor weerbaarheid ontstonden door
koloniale kapitaalsbelangen. Het volk bleef arm, rechteloos en politiek onmondig: HVl4t,
10.9.1916.
64. Brief Sneevliet øan een nederlandse sociølíste in

Ausîølië

(25 .9 .1916) Sn. Arch.

t9t3l'1s.
65. Katherina Breschkofsky, de 'grootmoeder der revolutie', keerde eveneens uit de
dodenvelden terug. Na de Oktober¡evolutie sloot zij zichblj de tegenstanders aan.

66.H|/W,10.5.1917:'HetOntslag-Sneevliet'.Ditartikelbevataüedooronsinverband
met het ontslag vermelde gegevens.
67. Sama Rata Hindia Bergerak (vrij vertaald: Indië op weg nâar gelijkheid) was bedoeld
als brug naar de indonesiese massa.
68. HVI4I, 25.4.19L7 en 25.5.1917.
69. HV10,10.5.1917 en25.5.I9t7. Geheim ¡apport Onderwater, PID 11 D.No. 74.
Bijlage 15.5.1917, Arch. Min. van Koloniën.
T0. Verklaring van de l0 leden: HV 11, 10.5. 1 91 7 ; de polemiek erover HVW, l 0 en 25
5.19 17.
71. Vierde jaawergadering ISDV. Voorstellen, verslag en besluiten: HVl4), L0.5.191'7,
25.5.1917 en 10.6.191 7.
72. Sneevliet beheerste het maleis in zoverre, dat hij op een vergadering een niet al te
ingewikkelde redevoering kon houden. Hetjavaans beheerste hij prakties niet. Hij moest
dus dikwijls met een tolk werken.
73. HVW,25.7.1917.
74. Einde van verhoor bij officier van justitie: HVW, 25.4.t917 . Bríef Baars aan Sneevliet
(LL.9.L9L7), Sn. Arch. 1508i6 en 7.

75.

llie

is dat?

(1935).

76.'Het aanstaande S.I. Congres' (Baars): HVl4), 10.10.1917. 'Het Noodwendig Gevolg'
(Sneevliet): HVW, 20.10.1917 .
77. De Volksraad trad in 1918 in werking. Van de 39 leden werden 10 Indonesiërs,
9 Europeanen en v¡eemde Oosterlingen door de, zeker niet op demokratiese wijze tot
stand gekomen, lokale en gewestelfike raden gekozen. 5 Indonesiërs, 14 Europeanen
en weemde Oosterlingen werden door de gouverneur-generaal benoemd en de voorzitter
werd door het nede¡landse staatshoofd, dus koningin'lVilhelmina, aangewezen: De
Volksraad had slechts adviserende bevoegdheid. De ISDV had op grond van een eigen
kongresbesluit nog gepoogd om de Boedi Oetomo, de Sarekat Islam en Insulinde te
winnen voor een gezamenlijke kandidatenlijst en een radikaal program, dat neerkwam
op het ontketenen van een aktie voor een echt parlement en demokratiese vrijheden. Het
werd afgewezen (zie HVW, 10.1. 191 8).
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en dreiging.

85. Vergadering van 19 juli 1917 : HVlat, 25.7 .t917 . Vergadering van 9 en 1 I december
19 1.7 : H V 14, 20.L2.19 17 . Vergadering van 29 lanuaú 19 I8 : H VW' 1 0.2. I 9 I 8.
86. Ontvangst Sneevliet: H VW, 20 -4.19 18. Advertentie : H VW, 3O.4.19 L8.'Een campagne
van leugen en opwinding', over het oponthoud van de resident HVW, 30-4.19t887. Ontvangst Serpaoen: HV\|,30.4.1918, p. 190 en in 'Het P¡eludium eener

Ex(In)terneìring'1 Vergadering geweigerd, 'het vee', enz.: eveneens in het laatst vermelde
artikel.
88. Ir. D. de longh, burgemeester van Semarang. Verslag gesprek Muurling-Sneevliet:
H rry), 30.4.19 18 ('Het Preludium...').
89. De PKBT, de Arbeiders- en Boeren-organisatie, was eigenlijk een uitbreiding van de
Poro Jitno. De ISDV-er Soerahijo, voorzitter van de Poro Jitno, waS de voornaamste
initiatiefnemer voor de grotere PKBT. Met Sneevliet samen had hij de statuten opgesteld
voor een gfotef verband, samenvoeging van de Poro Jitno met andere organisaties.
Soeharijo en Baars hadden er in het binnenland propaganda voor gemaakt' De PKBT
bestond uít.twee delen: 1. Boeten, die voor hun ¡echten opkwamen tegen de
suikermaatíchappijen. Voor hen deed Baars goed werk met zijn artikelenserie over de
grondhuurordonnantie: HVI|,1.0.'1 .t91.7,25.7 -l9l'l 10'8.1917' 25.8.1917 '
'
1 0. 1 0. 1 9 1 7, 25.11..t9 17, 20.12.t9 l'l ; 2- A¡beiders, fabrieksarbeidets en
plaats
vinden. Tot de HB-leden
konden
geen
een
bond
andere
ongeschoolden, die in
beñoorden ook de ISDV-ers Alimin in Batavia en Niti in Soerabaja. In een artikel in
HVW (10.3.L9L8) stelde sneevliet nadrukkelijk vast, dat men toch in de eerste plaats
moest trachten eigen vakbonden te formeren, duidelijk glenzen moest trekken, zich op
socialistiese beginielen stellen en naal een federatie van arbeiders- en boerenorganisaties
streven. In dit ãrtikel bijzonderheden over de Perhimpoenan Kaoem Boeroeh dan Tani
(PKBT).

90.Ve;dagvijfdejaarvergaderinglsDV,ontwelpstatuten,huish'regl',strijd:el gemeenteplogra*-"nu"tJl"g, HVW,20.5.1918,30.5'1918, 10'6'1918,20'6'1918'
91. HVW,30.6.19r8.

92. Protestvergadering semarang: HVW,10.5.1918. Ledenvergadering Semllang., verbanning
en afscheid vañ Van Burink, berichten over verplaatsing Landheer enStam: HVW,10-7-1918.
93. Notulen DB-vergaderin! van27 iuni 191 8 en rapport Baa¡s: Sn. Arch. 1509/1-9.
94.BriefBøarsaøn-sneeyliet (11.7.1918) Sn. Arch. 1510/7-10. BriefHørtoShaan
Sneevliàt (?.8.1 91S) ove¡ financiële regeling Sn' Arch. 154217 '
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95. Verbod gebruik zalen enrpr"k"n Sneevliet, politiekontrole ISDV{eide¡s: I1Zül,
10.8.1918. Demonstratie militairen, anti-weerbaarheidsvergadering HVlat, 10.9.t918
en 5.10.1918. Nog meer verboden vergaderingen, politiekontrcle enz.: HW,
30.9.1918.
96. HVW, 10.9.1918. De officier van justitie dreigde Semaoen, dat de Sl-Semarang haar
rechtspersoonlijkheid zou verliezen als zij steun zou inzamelen voor de matrozen:

HVW,30.8.1,918.
97. HVW, 10.9.1918. De regionale organisatie Sl-Semarang strekte zich verder uit
dan de eigenlijke stad Semarang.
98: Art. Sneevliet:HVI|,5.10.1918en9.11.1918. Baa¡sen Semaoen: HV'\V, L2.t0.I9t8.
99. Brandsteder HVW,5 en 12.10.1918. Rede Sneevliet voor thuisvaarders: 11211l,
26,L0.L918.
100. P.J. Troelstra Gedenkschríften, 4de deel, pp.1'92-207. Voor meer bijzonderheden:
H.J. Scheffer, iVo vember 1918. Journaal van een revolutie die níet doorging.
101. Militaire en politionele aktiviteit: HVl4t, 23130.1I.1918;'Zenuwachtigheid in
Batavia': Soldaten- en Matrozenlcrant, 16.t2.1,9I8. Ir. Cramer: Kocll.; VerantwoordÌng,
pp. 98-99. Radikale koncentratie: Koch, Om de Vríiheid, p. 57. Baars over vetzoek
medewerking: HVW, 28.12.t918, 'Het Indische Volk en de Waarheid'. Semaoen naar
Batavia: HVW, 15.2.1919, p. 17 6.
102. Manifest: HVW,23130.11.1918. Proces-ve¡baal i.v.m. externering Sneevliet.
103. Arrestatie van Brandstedet en anderen, en overige gebeurtenissen: HVW, 23130'Il.l9
7, L4 en 28,12.1918 en Sold¿ten- en matrozenkrønt, l6.t2.l_918.
104. Brief DB aan Sneevlíet (24.11.I9I8) Sn. Arch. 151219-lI.
105. Brief Sneevliet aøn DB (30.1 1.19 1 8) Sn. A¡ch. I 550/3-8.
106. Bríef Sneevliet aan Hartogh (1.12.1918) Sn. l.rch. Bríef Cluwen aan Sneevliet
(4.t2.19L8) Sn. Arch. L52414 en 5. Brief Marie Hartogh aan Sneevliet (9.12.I9t8)
Sn. Arch. t542113.
107. Provokatie officier: HVW, 25 .9.1921. Zie ook Het hoces Sneevlíet (193 3), p. 33.
108. Brief Hartogh aan Sneevliet (13.12.1918) Sn. Arch. 1550/13 enAntwoord Sneevlíet
aan Hartogh (16.12.1918) Sn. Arch. Reaktie Betsy Sneevliet, zie noot l.13.
1,09. Brief Sneevliet øan DB (14j.2.t9t8) Sn. Arch. 1550/14-19.
110. fut. H. Dekker: HVW, 21.12.1918. Het Níeuws van den Dag van Indíe, 23.12.t918'
Art. Sneevliet, op de boot geschreven en door de censuur maandenvastgehouden'. HV\4J,

7.6.1919.
1.1t. Brief P. Bergsma aan Sneevliet en telegrum Baars aan Sneevliet (20.1 2.1 9 I 8) Sn. Arch.
lLz. Art. Wiewel: Volharding,25.l2.L9l8. Het kongres van de VSTP, op 24,25 en26
december 1918, benoemde Sneevliet tot vertegenwoordiger en gemachtigde in Nederland
om de belangen van spoor- en tramwegpersoneel mondeling te bepleiten bij de direkties
en bij de Minister van Koloniën: Volharding, 10.1.1918.
113. Koch hadinDe Nieuwe Courant reedsvoo¡ een al'scheidskado gezorgd, nl. hetverhaal
dat Sneevliet 40.000 gulden op de bank had staan, verkregen o.a. door suikerspekulatie'
De lasterkampanje iolde voort. Sneevliet vond het niet nodig daarop in te gaan. Costel
deed het, geholpen door Betsy, in een vele pagina's groot atflkel ín HVW, I 1.1. 1919, ondel
de titel 'Een Ezelstrap'. Hij verdedigde Sneevliet tevens tegen een aanval op hem door
Het Indische Volk, toen de externering al voltrokken was. Alle inkomsten en bezit van
Henk en Betsy werden openlijk - met verklaringen van banken enz' - gepubliceerd. In
de paar goede jaren, toen ontslag en externering hem al boven het hoofd híngen, hadden
beiden met hard werken een 'dammetje' gemaakt. In de weinige vrde uren had Sneevliet
archieven van partikulieren op orde gesteld en daat wat mee verdiend. Daa¡door hadden
zij een paar duizend gulden op de bank voor het gezin, in geval van ziekte en voor de
studie van de kinderen. ln De Volhørdtng, 25.1.1919, keerde ook Wiewel zich tegen de
laster. Hulswit, diê de laste¡, te lichtgelovig, in het DB had gebracht, had spijt van zijn
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ll4. htief

Sneevliet aan Van Ravesteyn (6.2.19L9) entwee kaarten (13.2.t9L9 en

rc.2.Ül"g)Van R¿vesteyn-Archíef (iISG).
15. terslag: Tiibune, 1 8.2.19 19.
116. Brief en kaart van Sneevliet aan Vøn Ravesteyn (resp. 4.3.1919 en 6.3.1919)
Van Ravesteyn-fuchief (IISG). Verslag vergadering Zwolle: De Arbeíd, 22.3.1,919lL7 . Twee kaarten en een brief vøn Sneevliet aan Van Røvesteyn (resp. 25.3.1919,
L.4.1919 en 30.3.1919) Van Ravesteyn-Archief (IISG). A¡tikel Snei met noot van
Bergsma: HVW, 10.5.191,9. W.C. Snel overleed 15.11.f 9f 9.
tI9. Kaarten van Sneevlíet øan Van Ravesteyn (7.4.1919 en 10.4.1919) Van RavesteynArchief (IISG), Baars had al midden 1918 naar de betrekking van ingenieur bij de
gemeente Semarang gesolliciteerd. Burgemeester De longh was bereid hem te aanvaarden
als hij zijn politieke aktiviteit zou beperken tot artikelen in Het Vrije I4)oord met een
meer akademies karakter. Baars weigerde toen: HVW, 30.8.1918, p. 301. Nu zou hij het
dus weer proberen met aanvaarding van de voorwaarden.
119. Verslagen Indische Begroting in de TweedeKamer: o.a. Tlibune,4,5,9 en10.4.1919.
De ¡eeks artikelen van Sneévliet onder de titel 'De Indische Begrooting in de Tweede
Kamer': Tribune, g, 10, 11,14, 15 en 17.4.1919. Ookwarenetandereartikelenvan
Sneevliet, o.a. 'Het Recht in Indië' over Dekker, Semaoen, Hulswit en Datsono: TYibune,
1

22.5.t919.
120.

ITF: Tlibune,30.4.1919 en 8.5.1919. IYV:.

121. Verslag CPH-kongres: Tribune,3.6.l9l9 en
NAS-bestuur: De Arbeid, 6.9.1919.

De Arbeíd,2'8.1919 en 9.8.1919.

1,2 en 3.7.19L9. Kandidatuur voor

l22.Dekker: Tiíbune,16.'t.I9l9enHVW,'7.6.t9l9.VanWezelenCoster:IIYl4t, 13.9.1919
Resolutie Sl-Semarang:IIVW,30.8.L9l9.Tekstrekwest:flV\at,21.2.1920en28.2.1920.
123. Brandsteder HVW, 2'l .g.Iglg.Marinemannen:4e Arbeíd,21.6.1919. Indiese
infotmatie;kaart van Sneevliet aøn Van Ravesteyn (21.10.1919) Van Ravesteyn-Archief.
PPKB, artikel'Vakcentrale': IIVW, 10.1'.1922 en Koch, Om de Vriihetd, p.4.
124. Verslag Duurtekongres:. De Arbeid,20.1'2.1'919.Yerklaring Sneevliet e'a.. Transport'
bedriif 3.1.1919. Art. Sneevliet: Tfíbune,23.12.1919 en6.1.1920. Verklaring Sneevliet
over zijn terugtreding als NAS-bestuu¡der De Arbeid,23.12.l9L9.
125. Bijzonderheden ovet deze staking zijn voornamelijk ontleend aan de brochure van
E. Bouwman en H. Sneevliet, Tegen machtswaan en mísleidíng! De stakîng in het
Transportbedríjf. Het West-Europese Buro, waattoe de Komintern in 1919 besloten had,
zou in Nede¡land gevestigd worden om de propaganda in West-Europa en Amerika te
verbreiden. Het we¡d een mislukking, omdat voor het buro Wijnkoop, Van Ravesteyn,
H. Rol4nd Holst, Gorter en Pannekoek waren aangewezen, terwijl Gorter en Pannekoek
in de íppositie waren. Enige tijd bestond er een WEB, waarin ir. S.J. Rutgers, Wijnkoop
en H. Roland Holst zitting hadden, die besprekingen voerden met kommunisten uit
andere landen.
126. H.P.L. Wiessing, Bewegend Portret, p.263.
127. Baars was aangesteld als ingenieur bij G.W.-Semarangop 22 decembe¡ l9l9 en
vertrok ruim twee maanden later. Kwa vestigde zich als arts in Weltevreden, later in
Batavia (mededeling A. Langkemper in i966); zie voo¡ zijn politieke taak: Ruth McVey,
The rise of Indonesian communism, p. 485, noot 56. Op het kongres in mei 1920 kwam
de leiding van de ISDV (toen PKl-Peiserikatan Kommunist di India, later Partai Kommunis
Indonesia) meer in indonesiese handen: Semaoen vz, Darsono vice-vz, P. Bergsma sekr.,
Dekker penningm., Baars, Stam, Dengah, Kraan, Soegono leden' Versiag zevendejaarvergadering lsDY HW/,1.6.1920. Op het decemberkongresslootdePKl zich officieel
bij de Komintern aan. Verslâg Buitengewoon Congres PK.I:. HVla¡,3t.12.t920'p.48-

onvoorzichtigheid.
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l2S.Ditpseudoniemgebruiktesneevlietalinlgl8 inHetVríieliloordvootironieseof

satiriese artikeltjes. Hãt eerst inHVW,30.4.1918.DeChinezen hadden moeite met de
uitspraak en noemden hem Malin of Slevelet.
129. Bekentl zijn o.a- de Kommunistiese universiteit voor de we¡kets van het verre
õosten (rurÐ, de Soen Jat-sen Universiteit en de Internationale Lenin school. voor
veislagen van de zittingen: Beríchte zum zweiten Kongress der Kommunistischen

Inrcl;dfionale. liamburg 1921, 'Niederländisch-Ost-Indien', door Maring, pp. 391-410;
en Der Zweite Kongress der Kommunístíschen Internatíonøle.

Protokoll der Verhøndlungen,

de 4de zitting (nationale en koloniale vraagstukken), pp. I37-233; Maring:

pp' 133-134'

189-r96,664-66s.
130. Artikelen van Sneevliet over 'Het Kongres van Bakoe':. Tribune, 1,2 en3.It'1920.
De tekst van de boodschap aan het kongres: 'De Hollandsche communisten aan de

volkeren van het Oosten', ?¡bune,22.l0.lg20. Sneevliets afscheid op het kongres van de
Federatie van Transportarbeiders van 2 en 3 oktober 1920 Tiansportbedriif,6.ll.l'920.
131. De politieprefekt van wenen, J. Schober, deelde de nederlandse gezant mede, dat de
pas van Sneevliãt was voorzien van duitse, oostenrijkse, zwitserse' italiaanse' chinese en
japanse visa. Sneevliet zou in Sjanghai gaan werken als korrespondent van de Oriental
'Eòonomist.
De politie wist echter dat hij voor andere doeleinden naar het oosten ging.
Bríef Potízeidîrektion ín Ilenen aan Ned. Gezantschap (2t.4.1921) Arch. Ned. Min. B.Z.
132. Verslag van reis: 'Op Reis naar het Oosten', art. Sneevliet inHVl4/,20.7.1921.$¡itse
autoriteiten hielden de Ñed. Indische regering op de hoogte: Bøtaviaasch Nieuwsblad,
1.7.1924.
jn
I 33. Overigens was aan W.J. Oudendijk, de nederlandse gezant in Peking, reeds
de
voot
dat
Sneevliet
medegedeeld,
regering
nederlandse
novembe¡ i920 doot de
Komintern naar het oosten zou komen. oudendijk deed een poging de chinese autoriteiten
te bewegen Sneevliet te verbieden aan land te gaan: Brief Oudendiik aan de b-ritse gezant
in pekÌig, Bellby Atston (peking ll.t2.lg20) Arch. Min. B.Z. m.3935. Op 2O aprrl l92l
schreef oudendijk aan Bellby Alston, dat hij uit Den Haag een telegram had ontvangen:
Sneevliet was in Oostenrijk gearresteerd en uitgewezen (Arch. Min' B'Z')'
134. HVW, 12.ll.l92l en5.1.t922.
op de
135. Bericht des Genossen H. Maríng für díe Exekutive, p. 2. wij komen nog terug
waalde van dit dokument.
136. Literatuur: Tsjang Kwo-tao, The Rise of the chinese communist Party, pp. 53-136'
Tsjang Kwo-tao was een van de studentenleiders. Verde¡ van Tsjou Tse-tsoeng'
The May Fourth Movement.
137. De Rode Vakbonds Internationale (RVI) werd in 192I, op initiatief van de
Komintern, opgericht om aan 'het revolutioneringsproces van de vakbeweging leiding te
een aantal landen erbij
!even'. oetrawJde ¡ussiese vakbeweging *aren vakórganisaties in
ãangesloten. Ook oppositiegroeperingen in de vakorganisaties van het IVV hadden binding
met-de RVL De niet-onbelangr¡k" spaanse, zweedse, franse en italiaanse revolutionairsyndikalistiese organisaties - mãut ook di" nit andere landen - maakten zich er echter
¡åeds zeer spoedi! van los en richtten itt 1922 de Internationale Arbeiders Associatie
(IAA) op.
i¡4.:uiì het Verre Oosten': Tribune, lT en 18.10.1921 en 9 en 10.11'1921'
i¡9. trj"n Tan-tsjioe (Tsjen Tan Tsiu) 'Herinneringen aan het eerste congres van de
Communistische Þartij C-hina', D ie Kommunistische Internationale,30.9.1936. Tsiane
r1¡,ã-i"", The Ríse of the Chinese...,pp.136-152. Tsjang Kwo-tao verzette zich indertijd
fel tegen de politiek en taktiek van Maring. In zijn boek laat hij zich daardoor
beTnvìoeden, waaronde¡ niet alleen zijn tegenstander, maar gok de waarde van zijn
gegevens te ii¡den hebben. Het boek van Tsjen Koeng-po, The Communist Movement i.n
"Cí¡*,
¡t dooi C. Martin Wilbur samengestild uit verschillende publikaties van de. schrijver'
die door hem we¡den aangevuld met biografiese en ande¡e gegevens. Van belang is_de
vergelijking van de herinnéringen van de verschillende deelnemers aan het eerste CPCtoigres, pó. tg-Z+. Zieverdei: pp. 100-105. Voor de opríchting zie in Bericht des
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Genossen H. Maring..., p. 3. De meisjesschool is nu een museum, gewijd aan de stichting
van de cPC. Bij een bezoek van nederlandsejournalísten in november 1973 werd door de
beheerde¡rtijdens zijn explikatie de Komintern-vertegenwoordiger Maring genoemd als
aanwezigen bij de historiese gebeurtenís van de oprichting. Hü wist echter niet,
1en yan/E
dat de r#erlander Maring eigenldk Henk sneevliet heette. Èet paroõt, ti.tz.tglz. artikel
J.P. de Çraaf.
140. Arbeidssekretariaat: Tsjang Kwo-tao , The Rise of the Chinese.". , pp. 154_15 6 en
t67-I7 5; en J. Chesneaux, The Chinese Labour Movement, pp.17g-1{id. De spoorarbeiders: The Rise of the Chinese..., pp. 1,14-120; M. Meisne¡, Lí Ta-chao anà the
Origins of Chinese Còmmunism, p. 2lI; 'Uít het Ve¡re Oostenl. Iyibune, l0.ll.l92l;
Berícht des Genossen Maring..., pp. 2-4.
741. Brief sneevliet aøn vøn Ravesteyn (2r.8.192r) Van Ravesteyn-Archief (IISG).
142. McVey, The Rise of..., pp. 93-97 Koch, Om de Vriiheìd, pp'. 66-67 . Volmacht pKISl-Semarang: ziep.239. Reis Semaoen: McVey, pp. 131-133 (met noten 30-41). Over
reis Najoan eveneens in McVey, p. 437, noot 24.
143. Bericht des Genossen Maring ..., pp. 4, 5 en 6. Swabedni (swobodnyi of Alexejewsk)
is een stad in sibe¡iö bij de grens van Mandsjoerije. Pak rsjin-soen (pakdisjoein) was de
voornaâmste leider van de zgn. sjanghai-groep (gesteund door Tsjita). Het bioedbad van
Swabedni (bekend als Alexejewsk-incident) komt uit de literatuu¡ niet duidelijk te
voorschijn. Het was een botsing tussen eenheden van het russièse Rode Leger. die geheel
ofgedeeltelijk uit Siberiörs van ko¡eaanse afkomst bestonden en sterk ondLr invioãd van
de lrkoetsk-groep (en het russiese partilcentrum in lrkoetsk) stonden, en koreaanse
nationalistiese partizanengroepen, die strijd voerden tegen de japanse bezetters van Korea.
Tot die partizanen behoorden ook leden van de Sjanghai-groep.-Zie o.a. Dea Sook Suh,
The Korean Communist Movement I918-1948, pp. 28-35.
144. Berícht des Genossen MarínC ..., pp. 6 en 7. De term 'Volkeren van het Oosten , zou

verwarring kunnen scheppen, het moet 'Werkers van het Oosten'zijn.
L45. Berîch¡ des Genossen Maring..., pp. 4, 5 en 6.
146. Tribunè, 6.5 .1922; Bericht des Genossen Møring ... , p. 8.
147 . Art. 'Met en Bij Soen Yat Sen'i Kla.ssenstriid, maaú 1926,pp. 65-69. Met het oog op
de woordkeus is het goed te weten, dat het een herdenkingsartikel is. Dat is ook het geval
met Sneevliets artikei: 'Persoonlíjke indrukken van Soen Yat Sen' in De Arbeíd van
28.3.1925. Voor wat volgt:: Bericht des Genossen Maring..., pp. 8 en 9.
148. Gedurende de burgeroorlog in Rusland was het zgn. oorlogskommunisme ingevoerd:
nationalisatie van de industrie en de banken, arbeidsplicht, militarisatie van de spoorwegen.
Doo¡ de noodtoestand, ontstaan door oorlog en burgeroorlog, liep de ekonomiJvast en
ontstonden hongersnood en opstanden. De NEP herstelde, ondet staatskontrole, een
zekere rnate van vrijheid in handel en bedrijfsleven en een vrije markt voo¡ de boeren.
149. 'Met efr Bij Soen Yat Seq': Klassenstrijd, maart1926, pp. 65-69; en Bericht des
Genossen Maring..., pp. B-10.
150. Bericht des Genossen Maring..., pp. l0-11. 'Uit het Verre Oosten': Tribune,8.5"1,922.

151.'UithetVerreOosten': Tribune,6enB.5.L922,BerichtdesGenossenMøríng...,

pp.8 en 11.
152. Citaat en enige bijzonderheden uit b¡ief Sneevliet aan zljn vrouw in Semarang,
28.2.1922 uit Swatou. Zie rapport prokureur-generaal Uhlenbeck aan de G.G. van Ned.
Indië (noot 154). Fiet bevat citaten van inbeslaggencmen brieven.
153. Telegram Oudendiik, Peking, aan de G.G. van Ned. Indië (16.3.1922) Arch. Min. v.
Koloniën no.547. Memorandum C.G. l4/. Danièls, Sjanghai (1I.4.1922) berreffende
verblijf Sneevliet in China. Gezonden door Minister vanB.Z. naa¡ de Ministe¡ van
Koloniön (23.5.1922) Arch. Min. B.Z. no.230t.
154.Bri.ef C.G"14.DøniëlsinSjanghaiaande G.G.vanNed. Indiè(1.3.1,922) Arch.Min.
v. Koloniën. Rapport prok. gen. UVtlenbeck bii het Gerechtshof van Ned. Indië (I2.5.1922'),
vetzoek brieven tussen Sneevliet en zijn vrouw in beslag te nemen, Arch. Min" v. Koloniën.
Memorandum C.G^ Il. Daníëls, zie noot 153.
155. Citaat over huisbediende: T?ibune, 6.5.1922.Yerzoek konsui om gerechtelijk
onderzoek: Con.-Gen. Daniels aan G.G. van Ned. Indië, Sjanghai (L4.3.1922) Arch. Min.
v. Koloniën no. 543, bijlage 1.
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156. Citaten uit brieven: noot 154, in rapport prok. gen. uhlenbeck. Brief mevr. sneevlîet
.4.t922\ en Brief Sneevliet aan ztin wouw (14 '5 'L922) '
S"ìrrfiet aøn'Van Raiesteyn (2.4.1922). Van Ravesteyn-Archief (IISG). B¿r¡cl¡t
des Genossen Maring...,p. 12. Whitine, sovíet Policies in china 1917-1924,pp. 118-122.
Dit gaat over de meést invloedrijke. journalist van de Narkomindel, Wladimir Wilinsky. De
buitãnhndse politiek van Tsjita viel deels samen met die van de Narkomindel.
tiA. Voorstei tvtaring aan CÞC{eiders, de jeugd en de Koreanen: Bericht des Genossen
Maring..., pp. t2 en 6.
nun
tiSl . Ër¡áÍ S"""vliet aan Betsy Sneevlîet (14.3.1922) en Brief mew. Sneevliet aan-h(mr
Betsy over werk in
ta.,q,.lgzi¡. Ziè rapport uhlenbeck, noot 154. Brief sneevlíet aan
Kanton Q.4. 19 22), zie npport Uhlenbeck, noot 1 6 0'

aan haar man (6
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gen.
160. Brief sneevliet aan Betsy sneevlíet (sjanghai 10.4.1922). Zie Røpport yan Prok.
(10'6.1922). Arch'
Llhtenbe"k aan de G.G. van Ñed. Indië (met citaten uit vijf brieven)
Min. v. Koloniën no.406 Geh' A.P.
Moh.
i-Al. gi"¡ S"uvliet aan ziin vrouw, met kommentaar ove¡ Mekka en de reis van
te
Lie npportUhtenbeck, noot 160. De reis van Joesoef had misschien tevens iets
gebatikte- doek,
maken met kontakt in het buitánhnd, dat verder strekte dan Mekka. De
*"uiou"t Sneevliet schreef, was hoogstwaarschijnl{ik een of andet dokument, dat hij in
Moskou moest laten zien of afdragen.
-tei'.
lna"reUr¡ef vanmr. Uhtenb'¡ck inrapportUhlenbeck, noot 160. Brief gqnkonsulín
-Oliad"n
(Buitenzorg 16.6.IgZ2),lste Gouvernementssekretaris Helb, Arch. Min. v.

i;""f,

Koloniën no.342.

7"60' Bríef
Teã. Èr¡eÍ Sneevliet aan Betsy Sneenliet (1"5.1922) in rapport Uhlelb?g$' no91
v. Koloniën
C.G;. van'Ned. Indië øan de Mínister van Koloniën (L9.5.1922). Arch. Min.

no. 69l2,Bljlage 2.

ieq. mt"ir,át.ASZZ.Gorter en Pannekoek hadden de CPH met hun ultra-linkse
Arbeiders Partij), een anti-parlementaire
õp;ritir re"âs v"rtat"n. De KAP (Kommunistische
weinig betekenis' In Duitsland maakte zij
ei'anti-leninistiese beweging, had ìn Nederland
Gorter en Horner
åãn tote Ufoeitijd door, mðt ook daar als belañgrijke theoretici
(pseudoniem van
-van Tan
ì?ï. O" ã.-onstraties: McVey, The Rise of... , pp. 10?-108; en in artikelen¡eeks
De Sa¡ekat Híndia was ontstaan
en
it.S.tgZZ30
ù¿uLu ou"t de Sl-scholen: miøune, 29,
pandhuispersoneelsnu¿it"ru ureugel van de vroegete organisatie Insulinde. over de
Mulrku, McVey, The Rise of..., pp. 120'1'24
"ilã"
de exterãering vu" S;tg;-u
,-tutirrg
"riTu'
"., 20.5.t922,'Mijn Verbanning'
(Tan M')'
en Trilbune,
Kongres, waartoe het Arbeidssekretariaat te
ArbeideÃ
Nationale
ieO. Ou"t íret eerste
Kongres van het
Siangfraifret initiatief nam, op 1 meiin Kanton, en het eerste Nationale
Jeugdkorps, ,i",it:rng Kwo-tao, The Risg of the Chínese"' ' pp' 226-241'
39-40'
St""irgr"ãlf"titn' o.". Uottingtoñ Ki Tong, Chiøng Kai'shek,pp' voor
Ver¡e Oosten
het -vertegenwoordiger
di¡eüte
als
Exekuiieve
de
door
*"s
f Oi-.-ifiriit{g
waarop
lrkoetsk,
in
sekretariaat
het
van
de
tussenkomst
betekende
Eigenlijk
een
ã" tîrri"r" Cp eî bepaalde ti"¡iittg"" daarin een direkte invloed uitoèfenden,
belemmering in de oiafhankeläke uitvoering van zijn taak'
I¿ã:ó; K,,',å*intang werd htËr door de Komintern, maat vootal door de Sowjet-regering
.vierklassenblãk'voorgesteld: de arbeiders, de boeren, de middenstand en de zgn'
als een
bourgeloisie, die ats ltto]<' de strijd moesten voeren tegen het
pì"ãi"ìti"""
daaraan
""tionale
en de feodale frijgsheren. Politiek en aktiviteit van de CPC werden

Pannekoek).

¡;üiili.t"
;;d;;;;.

ã"pîri"fir-.

van deze 'blok'-politiek en
semaakt. Maring-was niet de schepper
""[.ffi"r,il.t haar niet'
ondersteunde
ftir díe
iãõ. n.t ã"mr"ent ging de geschiedenis in als Bericht des Genossen H. Maring
jut tózZ,.T*"-kopie ervan is als bijlage in het dossie¡^v¿n de rechtbank
i"ie¡band met de muiterij op de zeven provinciën in 1933 opgenomen en

iúúi¡riili it
ã;;î;;""ñt
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onder berusting van de prokureur-generaal van het gerechtshof te Amsterdam. Een
afscfuift werd de schrijver in 1972 door de p.G. ter beschikking gest-ld ã,n t" g"¡iuit""

åi:iirÏ;"i-,ale:

Sitzung der Exekutive der Kominrern ,,van 17.7.te22,
i?å:
InterniÃfonnle Presse Konespondenz,m.145, Berlijn, 2s.7.r922,pp. 929-930. Artiker
van Maiing, 'Die Revolutionäi-Nationalistische.Bewegung in Südtilina', in Die
Kommunis tis c h e In terna tio tal e, m. 22, I3.g .l g 22.
I 71. Natuurlijk achtte Maring de boeren in de koloniale en half-koloniale landen wel van
belang. Daawan was zijn aktiviteit in Nede¡landsch-Indië wel een duidelijk bewijs. Maar
in de eerste plaats moest de arbeidersbeweging verder ve¡sterkt worden en potitøt
beinvloed. Dat was van belang voor een samenwerking van a¡beiders en boeren. De
toestand van dit land met een boerenbevolking van meer dan 300 miljoen was zo
ingewikkeld, zo chaoties en bijna zonder statistiese gegevens, dat men niet direkt van de
K_omintern-vertegenwoordiger een antwoord op dit boìrenvraagstuk kon verwachten.
172.Harc(d Isaacs had op 19 augustus 1935 een gesprek met Sneevliet ove¡ diens aktiviteit
in China. Aan de hand van de daarbij gemaakte notiiies stelde Isaacs een
memo¡andum op: The China Quørterly, no. 45, lste kw. 1971: .Documents on the
comintern and the chinese Revolution. Notes on a conversation with H. sneevliet. The
Chinese Question 1920'23' . Door fouten in de chronologiese volgorde en een aantal andere
onjuistheden kwam het beeld van een belangrijk stuk chinese geschiedenis vertekend
over. (De fouten konden in het algemeen niet door sneevliet zdn gemaakt. Daarop wijzen
artikelen, die enige jaren daarvoor gepubliceerd werden. Bovenàien beschikte sneevtiet
over een behoorlijk archief). Het vertekende beeld werd door Isaacs in zijn boek rhe
Tragedy of the chinese Revolution gebruikt en door vele schrijvers ou"rg-"no*"n. Lang na
deTweede wereldoorlog kwamen nieuwe gegevens uit dokumónten, herinneringen, enz.
vrij. Enige jaren geleden ontdekte men o.a. Bericht des Genossen Maring..., korr-espondentie
van sneevliet en ande¡e dokumenten in nederlandse staatsarchieven (heiaas kan mèn tot
nu toe geen gebruik maken van het sinds jaren gesloten chinese gedeelte van het SneevlietArchief in het IISG). Toetsing van d.eze dokumenten, SneevlietJartikelen enz. met
Isaacs' memo¡andum maakte het mogelijk enige waardevolle gegevens uit dit laatste stuk
voor de biografie van Sneeviiet te gebruiken.
173. Een foto van de originele dokumenten kan men vinden in dit boek, p. 275. sommige
zijn op zijde of linnen getypt om ze tussen de kleren te kunnen verbergen-. Het laatste
dokument (Komintern-RVl) moet zich ongetwijfeld in het chinese deel van het SneevlietArchief bevinden. Het gedeelte, dat wij publiceerden, is een deel van de kopij van een
artikel onder de titel'zijn Getuigschriften'. sneevliet we¡d. toen door de cÞñ-cp¡l
voorgesteld,als handlanger van Mussert, Franco, Hitler, de bourgeoisie enz. In het ontwerpa¡tikel wordt een aantal uitspraken van ¡eaktionai¡en en fascistðn over Sneevliet en zijn
aktiviteitefí aangehaald om uit te laten komen, wie hij werkelijk was. wij hebben niet
kunnen ontdekken, waarin en of het a¡tikel inderdaad gepubliceerd is. Àpril l93i staat
erop geschreven. Het zit in één van de vele mappen in het Sn. Arch. met honde¡den
ontwerp-artikelen persklaar gemaakt voor de bladen van RsAp, NAS en andere publikaties.
174. Artikel van Sneevliet bij de dood van Joffe: De Arbeid,26.IL.Lg2j.
17 5. Brief sneevliet øan Betsy (Tsiita,2.9.L922) Arch. Min. v. Koloniën,F6.4523.698
Geh. A.p
H. Roland Holst was afgevaardigde van de cPH op het derde kongres van de Komintern,
Da¡sono van de PKI. Ook J.C. Stam met verloi in Nederland
- was in Moskou.
176. Tekst verklaringen in: c. Brandt, B. schwartz en J.K. Fairbank, Der Kommunismus
in China, pp.30-42.
177. Tsjang Kwo-tao, The Rise of the Chinese..., pp.253-262. Zijn boek ove¡ deze
periode is, voo¡al ch¡onologies en wat de feitelijke gegevens betreft, zwak. Voor ons
hebben sommige gegevens waarde, omdat hij aan de konferentie op het westmeer deelnamMaa¡ door toetsing aan de weinige dokumentaire gegevens waarovãr we beschikken, valt
veel weg. Tsjen Toe-hsioe, 'De oorzaken van de Nederlaag van de Chinese Revolutie',
inDe Nieuwe l4teg, maart en april 1931, resp. pp. 75-81 en 109-114. Aantekeningen
Maring: De Nieuwe lleg, maafi 1931, pp. 8l-83. H. Isaacs 'Memorandum Isaacs-Sneevlíet',
in: The Chtna Quarterly, nr.45, lstekw. I971, p. 106. Tsjen Toe-hsioe vermeldde Kao
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Tsjun-joe i.p.v. Kao Sjang-te. Het is zeer waarschijnlijk dezelfde.
lnThe China Quørterly, nr. 54, april-juni 1973, publicee¡de Dov Bing in zijn artikel
Was there a Sneevlietian Strategy?'het dokument 'Instructies voor de speciale
vertegenwoordiger van de Comíntern in China', overgenomen üt Komtntern i Vostok
(Komintern en het Oosten), een boek van russiese sinologen - verschenen in 1969 die konden putten uit de Komintern-archieven in Moskou. De tekst, vertaald in het
engels, geven we hieronder in het nederlands:
L. Op grond van het rapport van Maring meet alle aktiviteit van de vertegenwoordiger
gebaseerd zijn op de ¡esolutie over de koloniale kwestie van het Tweede Kongres van de

Komintern.
2. Het EKKI (Exekutief Komitee van de Kommunistiese Internationale,rMP. ) beschouwt
de Kwomintang als een revolutionaire partij, die de doelstelling van de Revolutie van 191 I
verdedigt en streeft naar een onafhankelijke Chinese Republiek.
3. Om hun taak te kunnen volbrengen, zullen de kommunisten groepen van aanhangers
moeten vormen binnen de Kwomintang zelf en in de vakorganisaties. Er wordt in
overweging gegeven uit deze groepen een propaganda-organisatie te vormen, die de strijd
tegen de buitenlandse imperialisten, de schepping van een nationale Chinese Republiek
en de organisatíe van de klassenstrijd tegen de buitenlandse en chinese uitbuiters zou
moeten propageren.
4. Deze organisatie zou, voor zover het mogelijk is, tot stand moeten komen met
toestemmingvan de Kwomintang, ofschoon zij haar volledige onafhankelijkheid moet
handhaven. Daar de Kwomintang verantwoordelijk is voo¡ de Zuidelijke Regering, zouden
voorlopig botsingen met imperialistiese machten vermeden moeten worden.
Het dokument is gedateerd augustus 1922. Ofschoon het wel in de lijn ligt van de
besprekingen in Moskou en op het Westmeer, nemen wij het met een zekere reserve ovel.
We weten niet of het voo¡ of na de konferentie op het Westmeer is opgesteld, zelfs niet
of Maring dit stuk ooit onder ogen kreeg.
178. hotokoll des vierten Kongresses der Kommunístischen Interrationale, PetrogradMoskou, 5 nov.-S dec. 1922 (Hamburg 1923), 20ste zittine (23.11.L922);Lioe len'
tsjing, pp. 6L2-615;Radek (in casu) pp. 627-633;geciteerde uitspraken resp. pp.6l5 en
633. Tsjen Toe-hsioe nam wel deel aan kommissiebesprekingen.
Twaalfde hoofdstuk
179. Whiting, Soviet Políctes..., pp. 184-186. Bij Joffe's aankomst in Peking hadden de
universiteit en de studenten þlijk gegeven van hun sympathie voor de Sowjet-Unie.
180. 'Met en Bíj Soen lat-sen', Klassenstriid, rnaart 1926, pp. 65-69.
181. Whiting, Soviet Policies..., p. 239.
182. 'Memorandum Isaacs-Sneevtiet' (1935), The China Quarterly, n¡. 45, lste kw.
1971, pp. 107-108. Tsjang Kwo-tao , The Rise of the Chinese..., pp. 2641265.
183. 'De Chineesche generaal en de Chineesche revolutie'(Sneevliet), Klassenstriid,
mei 1927, p. 143.
184. 'Het Chineesch-Russische conflict over de Oost-Chineesche Spoorweg'(Sneevliet),
De Nieuwe llleg, augustus 1929, pp. 230-239 -'Het netèlige vraagstuk van de Chineesche
Oosterspoorweg' (Sneevliet), D e Baanbreker, 20.7 .1929 . Over de gewijzigde verklaring, zie:
Whiting, Sovíet Policíes..., pp. 20-33.
185. Tekst resolutie I2.I.L923;J. Degras, The Communist Internøtíonø|, pp. 5 en 6.
'Verwendung des Genossen Maring': zie in dit boek, p. 289.
186. Tsjang Tso-lin: 'Het netelíge vraagstuk...'(Sneevliet), D¿ Baanbreker, 17.9.1931.
'Bomaanslag dóodde Tsjang Tso Lin' (Sneevliet): Solídariteit,16.6.1928.'Rov en Tsjen
Toe Sioe in gevaar' (Sneevliet): De Baanbreker' l'7.9.1'9311 87. Art. Jolfe ter voorbereiding van dé verklaring: Whiting, Sovíet Policies..., pp.20l'202'
Tekst van verklaring Soen Jat-sen/Joffe: Brandt e.a., Der Kommunismus ín Chinø, p. 48.
188. 'Die Eisenbahnerstreiks in China', H. Maring: Die Kommunistische Interrmtíonale,
nt.26127,1923,pp. t2O-125. Verder a¡tikeleninTribune,5, 6 en 9.4.1923 en in
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De Arbeid, 7 .2.1925 - 'Massenmord an streikende Eisenbahne¡ in China', H. Maring,
Interna tio tale Pr es s e Korre sp on d en z, nt. 6 3, I 3.4. 19 23, pp. 5 0 8-5 09.
øan de G.G. van Ned. Indíë, (pekins, ts.3.1e23) Arch. Min. v.

i::rfrT.i:idendiik

l9\lþrieven Måring aan Van Ravesteyn (26.2.1,923 en 3.4.1923) Van Ravesteynarchiéf (IISG).
191. Men dacht van semaoen, dat hij naar rechts of links was afgezwenkt. Het laatste
zou veloorzaakt zijn door taalmoeilijkheden in Moskou, toen hij zijn boodschap voorlas
op het Kongres van de we¡kers van het oosten, na (ten opzichte van de besluiten van
het Tweede Kongres) linkse redevoeringen van Zinowjew e.a" De inhoud van semaoens
boodschap zou als een bewijs van instemming hebben kunnen worden beschouwd.
Z-ie: McVey; The Rise of..., pp.. 131-135. Indiese spoorwegstaking: McVey, pp. 147-154.
Verder mededelingen van Langkemper in 1966 en Betsy B¡ouwe¡ in 1965.
192- Tsjen Toe-hsioe: Rapport consul-Gen. ín sjanghai, Maatregelen tegen extremisten
(1.1.1924) Arch. Min. 8.2., Meisner, Li Ta-chao..., p. 212.
193. 'Met en Bij Soen Yat Sen' (Sneevliet), Klassenstrijd, maafi 1926, pp. 65-69.
'Persoonlijke indrukken...'(Sneevliet), De Arbeid, ZB.3.l9ZS. 'Memorandum IsaacsSneevliet', The China Quarteily, nr. 45,1ste kw. 1971, p. 108. Over'peng paí: Isaacs,
The tragedy of the Chínese Revolution, pp. 67 -68, voor vermelding hierna over
konsul en Rosta: 'Memorandum Isaacs-sneevliet', p. 8.
194. EKKl-instrukties 24.5.1923: Eudin en Nofit',Soviet Russia and the East, pp.344-346.
Een aantal gegevens over de oppositie en het pleidooi van Maring zijn afkomsiig uit
Tsjang Kwo-tao , The Rise of the Chinese..., pp. 305-311. Wij maken van deze bron
ondanks bepaalde bezwaren onzerzijd.s tegen sommige aspekten van zijn boek, gebruik
omdat Tsjang met Mao Tse-toeng, de enige overlevende van de deelnemers aan dit
kongres was en (misschien) nog is. Hij brak in 1938 met de CPC, waarvan hij een van de
belangrijkste leiders is geweest en ging over naar de (toen reaktionaire) Kwomintang,
waarin hij enige bestuursfunkties vewulde . In 1949 trad hij uit, verbleef vele jaren in
Hongkong en ging daarna naa¡ Canada en de VS. Op het 3de kongres in 1923 werd hij
niet in het CC opgenomen. Behalve Tsjen Toe-hsioe, waren het Li Ta-tsjao, Tsai Ho-sjen,
Mao Tse-toengen Tsju Tsjioe-pai. Tekst manifest 3de kongres CPC (uni 1923): Brandt
e.a., Der Kommunísmus ín Chína, pp. 49 en 50.
Wij. maakten gebruik van enige fragmenten uit een brief van Maririg en uit een rapport
van hem. A. Muntjewerfverwerkte deze gedeelten uit het gesloten chinese deel van het
Sn. Arch. in haar aÍt. 'Was there a Sneevlietian Strategy?' ínThe Chína Quørterly,
nr. 53, lste kw. 1973. Er blijken van die kantonese periode talrijke brieven, rapporten
en andele stukken te zijn.
195. TsjianS Kai-sjek, Soviet Russia in Chína, p.19.
Dertiende hoofdstuk
196. Zie: E. Bouman, De zevenjarige oorlog tegen de CPH om de uitbouw van het NAS,
brochure; en Ger Harmsen, 'Voorspel, ontst¿an en verloop van het schisma in het
Nederlandse communisme; de geschiedenis van de CPH-CC (de lVijnkoop-partij)
1926-1,930', Mededelingenblad NVSG, nr. 29, 1966, pp. 3-38.
197. BrÌefJ. Engels aan dr. D. de Lange (16.10.1923). ArchiefJ. Engels (IISG). Over
de oppositievergadering in de Ruyssttaat: J. de Kadt, Uît mijn communistentijd, pp.32l-325
198. Woitinsky opvolger Maring: Tsjang Kwo-tao, The Rise oJ the Chinese..., pp. 320322. A¡t. Sneevliet over Joffe: De Arbeid, 26.|t.1927 .
199. Buro in Nederland, rede voor Wetensch. Ver. voor Ooste¡se Studies: McVey,
The Rise of..., p. 203; Tan Malaka vertegenwoordiger in het Verre Oosten: pp. 206-210.
200. Victo¡ Serge, From Lenin to Stalin, pp. 3844. L. Trotsky, Cours Nouveau.
201. J. de Kadt, Uit miin communístentijd, pp.331-335.
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Veertiende hoofdstuk
202. CPH-kongres I2-15 aprrl1924,verslag: Tríbune,14,15,16 en'17.4.1924' Voor de
oppositie moesten we uit verschillende bronnen velzamelen. De 'kleurrijke figuur' is van
De Kadt, tlít miin communistentijd, p. 334; voor de oppositievergadering: pp.373'376.
Andere bronnenwaren De Kommunist,4.7.1924 en volgende nummers, en materiaal uit
de archieven van Engels en Sneevliet (IISG).
2O3. Deze b¡iefvan Sneevliet, waarvan de inhoud de schrijver bekend is, bevindt zich
zeer waarschijnlijk in het chinese deel van het Sneevliet-Archief.
204. Zievoor'Indisch bureau' enPandoe Merah: McYey,The Rise of..., pp.242-243
enp.452, noot L81. Ten aanzien vah Sneevliet voelde Semaoen zich nog altijd gekwetst,
omdat deze hem in 1922 van een naa¡ ult¡a-links afzwaaien verdacht had. Het
vertrouwen van Sneevliet had altijd veel voor hem betekend. Het belangrijkste was
echter, dat hij - ondanks ballingschap - op een afstand de leiding in eigen hand wilde
houden, zoals ook de verbindingen, informatie, enz. Het bracht hem ertoe in Moskou
een onjuiste voorstelling te wekken over de besten en trouwsten van de vroegere
europese leiders van de.ISDV-PKI. McVey, The Rise of..., pp.250-253.
20.5. Tekst brief Sneevliet en Dekke¡: McVey, The Ríse of..., pp.253-256.
206. We veronderstellen, dat de lidmaatschapskaartefi na bepaalde tijd vernieuwd
moesten worden en dat zij nodig waren om andere dokumenten te krijgen. Dat in de
Sowjet-Unie de moeder voor een dochter op die leeftijd toestemming tot het huwelijk
moest geven doet v¡eemd aan.In 1971mochten wij van het IISG gegevens overnemen
van een aantal kaartjes uit een kaartsysteem van het chinese deel van het Sn. Arch., die
betrekking hadden op Sima. Er waren flarden uit brieven bijgeschreven. Wij maakten
er reeds gebruik van en zullen dat ook verder doen. De bijzonderheden over die partijkaart en de toestemming voor het huwelijk zijn daaruit afkomstig207. Mededelingen van Betsy Brouwer. Wij beschikken ook over het rekwest aan de
minister met verdere mededelingen.
208. Richard Manuel was in Hongarije betrokken geweest bij de revolutie en de
Hongaarse Radenrepubliek. In Nederland voerde hij voor zijn politieke optreden het
pseudoniem Van Riel.
209.Yeelvan de gegevens over de krisis in de CPH zijn ontleend aan G. Harmsen
'Voorspel, ontstaan en verloop van het schisma in het Nedeilandse communisme',
Mededeltngenbl¿d NVSG, nr. 29. L966.
2!0.Klassenstriid, januari1926,pp.12-16. NAS-kongres op25,26 en 27 december
1925. Voorafgaand art. van Sneevliet: De Arbeíd, 19126.12.1925-Verslag kongres:
De Arbeid, 2 en

8.I.t926.

211. McVey, The Ríse of..., pp.335-336.
McVev, TheRiseof ...,pp.337-346'
212. Deopitandenwatã¡inMoskouaanvoorafging:
Artikelen van Sneevliet over dood Soegono (moord of zelfmoord) : De Arbeid,
jaat ballingschap
17 .7 .t926. Soebakat trof begin 1930 hetzelfde lot, toen hij na een paar
doo¡ siamese autoriteiten aan Nederlandsch-Indiö werd uitgeleverd; na drie weken in
de gevangenis van Batavia pleegde hij zelfmoord: De Baanbreker, 15.2.1930. Tan Malaka
wal nooii trotskist, wel oppositioneel kommunist met enigszins nationalistiese inslag.
Jarenlang voerde hij aktie in vele landen van Azië en bracht een deel van zijn leven in
g"uurrg"nlrr"tr door. Enige artikelen van Sneevliet over de opstand: Klassenstriid, decembe¡
1gZø, pp.355-36 I ; januari 1927 , pp. l2'I7 ; maart 1927 . pp. 94-96; november 1927,

pp.325-33t.

ãi3. Hoogstwaarschijnlijk had Sneevliet Sima begeleid tot Berlijn, toen hij een gesprek
had met Boecharin. Een ontwerpartikelvoot De Arbeid (1927)' geschreven door
S.J. (Sima), bevindt zich tussen àndere persklaar gemaakte artikelen in het Sn. Æch. Zij
vertelt daarin over haal bezoek aan de streek, waaún zii gedurende de burgeroorlOg
pafüzane was en over haar toenmalige aktiviteit.
)14. Bijzonderheden over de konflikten tussen CPH en NAS: brochure E. Bouwman,
De zevenjarige oorlog tegen de CPH om de uítbouw van het NAS en het artikel
'Vakbewegingspolitiek' van Bouwman in Klassenstiid, jwí 1927 , pp. 202-212, dat over

h_etzelfde ontierwerp gaat. Een reaktie daarop van

A. de Vries (Alex de Leeuw) in
Klassenstríjd, juln1927,pp-245-2s4, ondel de titel'waarom eigenlijk eenheíd van de
vakbeweging?'. Verklaring NAS, gericht aan de Komintern en het teiusroepen van
Th. Dissel uit Moskou, enz.: De Arbeid, 28.s.t9z7 . uittreden 22 voorãansiaànde NASkommunisten: De Arbeid, 4.6.1927.
215. Konsul G¡oenman aan gezant Oudendijk (L4.3.1927) Arch. Min. B.Z. no. 432132.
Oudendijk aan Groenman (22.3.1927) Arch. Min. B.Z. no.'73ZlSg.
216. Att. sneevliet over dood Li ra-tsjao: De Arbeid, 7.s.1927. protest NAS bij minister
yrnB.Z. tegen Oudenddk, die als deken van het corps diplomatique in peking Tsjang
Tso-lin topstemming gaf de gezantenwijk, een exterritoriàal gebied, binnen tJdringen en
d.aarmee
Sfegenheid gaf de russiese ambassade te overvallen en een moordpartij aan te

richten: ÙlZræia,6.4.1927. Voor nederlaag: Briefvand¡iekommunisteniitSjanghai
n L. Trorlv, hoblems of the Chînese Revolutíon, p,p. j91426 en de oproep van
Tsjen Toe-hsioe, noot 177 .
217- Verklaring Ver. Oppositie (26.5.1927\: Ktassenstriid, december 1927, pp. 353-361.
Verklaring Trotsky en Woejowitsj: Klassenstrijd, september 1927,pp.Z'lZ-tT3.
Afscheidsbrief Joffe aan Trotsky: Klassenstrtid, januari 1928, pp. 1-5. Art. Sneevliet ove¡
Jofîe: De Arbeíd, 26.11.1927 . H. Roland Holst vraagt adhesie-betuigingen aan alle
socialisten voo¡ een beroep op de sowjetregering om de bannelingen naar het buitenland
te laten vertrekken: Klassmstrijd,januari 1928, p.l.
21 8. Citaat over Ludwig: De Rode October, maandblad RSAp, augustus 1 938, pp.
203-204. In haar in 1969 ve¡schenenboek Our Own People, beschieef Elsa toråtity
het leven var\ Ludwig en haarzelf, de GPOe en het leven van een groep uienden, die
voor diverse russiese geheime diensten werkten. over de politiek in Nederland, evenals
ove¡ het verleden van Sneevliet, is ze slecht geinformeerd. Het in de tekst vermelde
staat op p. 80.
219. Mededeling A. Langkemper over vergadering Schumacher. Brieven van Sneevliet
aøn Wíessing (3.10.1928 en 15.11.1928) Sn. Arch.
220.De boekhandel en de leren: Our Own Peopte, pp.83-84. De laatste tien regels zijn
persoonlijke mededelingen aan de schrijver. Van een vij$arige zoon, waarove¡ Sneevliet in
1922 schreef, zqn geen bijzonderheden bekend. Het is mogelijk, dat familieomstandigheden of druk van russiese zijde op Sima of haar familie de politieke
ommekeer heeft teweeggebracht, die tot een breuk met Sneevliet leidde.
Vijftiende hoofdstuk
221.Yerclag oprichting RSP: Solídøriteit,9,16 en23.2.1929 en16.3.1929. Beschrijving
Balabanóf (doo¡ H. Roland Holst): De Arbeid,16.3.1929. Vergadering in Asta:
De

Arbeid,23.3.1929.

222. De Baanbreker,17.9.L929, nadat A.M. de Jong zijnaú.inHet Volk gepubliceerd
en Alba¡da zijn vragen gesteld had. Afwijzing asiel: De Baanbreker,12.10.1929.
Max Shachtman schreef in het voorwoord van Trotsky's boek Problems of the Chinese
Revolution over de kwestie van de pas in 192'l openlijke veroordeling door Trotsky en
delinkeroppositievan de intredevan de CPC in de Kwomintang, pp. 12-14. Kopenhagen:
De Baanbreker,3.12.1.932 en 10.12.L932; Leon Sedow, Rotbuch über den Moskauer

hozess, pp. 7I-77 .
223. Nin over de russiese vakbonden en de RVI: De Arbeid, 30.6.1928. Zijn verbanning:
De Arbeid, 13.9.1930 ; De Baanbreker, 7 .3.193 L.
224. Darsono: De Baanbreker,4.4.l93l. Titel van Baa¡s'brochure: Sowiet-Rusland ín de
PraktiÌk, Indíë tot Leering. Hij zou tijdens de oorlog in Duitsland omkomen. Baars was
jood. Zijn voornaam was Asser, maar hij liet zich Dolf noemen. In T. Schoorl-straubs
boek over Kemerowo, Een beetje vrtiheid, herinneringen van een Nederlandse vrouw in
Síberíë,komt hij voor als Boers.
225. Voor het citaat uit de briefvan Sneevliet aan Henriëtte Roland Holst (20.1.1930)
en fragmenten uit korrespondentie in dejaren 1929-1930, toen hun wegen politiek
uiteen gingen lopen: VVS, pp. 63-64.
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226. Royement RSP Last: De Baanbreker, s.12.1931. Korrespondentie Jef Last en PB
van de RSP in Sn. Arch. In 1938 verliet Last de CPH-CPN weer op grond van zijn
ervaringen in spanje en onder de druk van de'zuiveringen' in de sowjet-unie_. In de
oorlog-behoorde hi¡ tot de leiding van de illegale vonkgroep. sekretaris van sneevliet
rr" de oorlog beweerd1¡'"id is hij nooit geweest. Sneevliet had geen sekretæis.
"o"-lr
227.
De Baanbrekei,13.3.1931. Het geval Menist: De Àøeuwe Weg, december 1931'

-

-

pp. 381-383.
228. Mededelingen voof 0 7 en $ 8, resp. van A. langkemper ef-r Pets{ B¡ouwer in 1966
en 1965. Art. A. Langkemper over dood Pim: De Baanbreker,72.3.1932'
oprichting OSP : Het Volk, 29 -3.1932' Zie ook
229. Y ercIag Paaskonlres SDAP
"tt
p. L35; VVS' pp. 1 I 1-1 14 en nrs' van
Keestngs Hl$orísch Archief (1913-1935),
oe FaÈket na de oprichting. Fimme.r over zljn aftreden als voorzitter en de verhouding
OSP-ITF: De Fakkel,12J .1932. Oprichting Antifo:. De Fakkel' t2.7 '1932'
Ontwikkeling konflikt in Antifo: De Arbeid, 8.2.t933. BAS = Bond van Ana¡chosocialisten. IÁMV = Internationale Anti-Militaristische Vereniging. VSV = Vrije
Socialistische Vereniging.
230. Keesings Hístorlscñ Archief (1918-1935), p.256. Brief Kaderisman aan Sneevliet
ûuli 1932), Sn. Arch.
j3l. Bti.fu"n Antoon en andere poststukken ontvangen in de gevangenis: Sn. Arch.
(map poststukken gevangenis 1933). Sneevliets vader overleed in 1936'
i3Z'.Literatuur: Het Proies Sneevliet (1933), uitgave Proletarisch Steun Fonds
Begroeting : De Arbeid, 26.7 .L933 ; De Baanbreker, 22 -7 .1933 en 29.7'1933'
Z:ã. potúmenten parijse konferentie: De Nieuwe l4leg, september l933,pp' 258-2,71 en
ãLi"t"t 1933, pp. ZgS'-Zgg (ook over fusie RSP-OSP) ; De baanbreker, 16 en 23.9.1933;
e.g.1ga3. Oprichting landelijk Comité van Verweet: De Baanbteker,
De Fakket, t,á,4
""
Buio ttoot Reu. Soc. Eenheid werd Londens Buro genoemd,
7.10.1933. Het Internationaal
omdat het sekretariaat in Londen zat.
234.Yrugenen antwoordTweede Kamer: De Baanbreker,9.9.L933. A1g. beschouwingen:
De Baanbreker, 18.1 1.1933.
jan' 1934.
235. Vergaderingen 1 I sept. 1933 De Bøanbreker,16.9.193 3; en debat van 22
De Baanbreker, 27 .1.L934 en

3.2.!934.

236.De Communistische Partij oppositie (cPo) werd in december 1933 opgericht'
Leden, oud-leden en sympathisani".r uu.t cle CPH konden zich erbij aansluìten. Leiding
o.a. R. van Riel, J. Gans en later ook F'J. Goedhart' Orgaan: De Vriie Tribune' Yoot
bijzonderheden: H. Riethof, 'CPO 1933-193 5', Mededelinger¿ól¿d NVSG, december
1970, pp. 2846.

237.Ari.J.Gans: DeTetegraaf,l5.4.l96l.MariaReeseposeerdenadeoorlogals

demokraat en we¡d in Duitsland heftig aangevallen voo¡ haar houding onder het Hitle¡regiem. Kritiek op en antwoord van M. Reese, Deutsche Rundschau,lanuaril913,
ppl S f Z-: t S. De trochure in het buitenlan d was: Open brief aan de leiding van de
Comintern en de KPD.
238. Sn. Arch. (SJV-RJB), zie ook: G.J. Harmsen, Blauwe en Rode Jeugd, pp' 317-318'
Bobzien en Liebermann werden tot resp. vier en zesjaar tuchthuisstrafveroordeeld. Bobzie¡
kwam in 1941 als gevangene bij het opiuimen van granaten om het leven. Het lot van
Liebermann, Hoose en Goldstein is ons niet bekend.
23 9. J. de Kadt, Beweríngen en Bewiiz en, pp. 26t -27 0.
240. Intern dokument van 5 augustui 193? over de verhouding van RSP en RSAP tot de
IKL en het trotskisties centrum voor de vierde Internationale (op de waarde hiervan
komen we nog terug);over RSP en IKL, zie pp. 3 en 4, Sn' Arch'
enz.
241,. Zienrariint.*" stukken ovet deze zaihook: De Fakket,3,f 0,13 en17.7.L934
op de osP-konferentie van I en 3 september 1934 wetden J. de Kadt en s. Tas met
168 tegen 14 stemmen geroYeerd.
242. fi we¡d een aantal besprekingen gehouden. Men wilde Sneevliet niet laten gaan
als voorzitter. De financiëleìegeting isãe schrijver onbekend. Misschien zijn er in het
sneevliet- of NAS-archief gegevens over. Maar een late¡e regeling met de RSAP was
ongeveer gelijk, zie noot 243.
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Zestiende hoofdstuk
243. Brief Sneevliet aan de RSP-kommissieleden: schema bespreking fusie OSP-RSP, en
fin. regeling die na de fusie van kracht was (26.11.1934) Sn. Arch. Bijzonderheden over
fusieo.a.: DeFakkel,19.2.lg31.Vergadering23sept.,Schmidtvrij:DeFøkke|,28.12.1934.
Stenografies verslag debat Sneevliet-De Groot: b¡ochure Hoe komen we tot Eenheid van
actie;uit9ave De Rode Wag en De Vløm; en een verslag in De Fakkel,4.1.l935.
244. Anderc PB-leden waren: D. Bosma, F. Bosman, W.F. Dolleman, Fr..v.d. Goes,
A. Menist, J. Molenkamp, J. Molenaar, C.J.H. Poppe, A. Veltrop. Mevr. C. de HaanZwagerman, een aktieve k¡acht in de RSP-leidine en in de besturen van verschillende
andere organisaties, verdween tijdelijk, maar keerde late¡ weer terug in het PB. Verslag
t'ùs(q\ongres De Nieuwe ,Fakkel (N.F.), 8.3.1935.
245\Qruari-korlferentie Amsterdams Buro te Parijs: De Fakket,26.2.1935;N.F.,
23 en 31t.7.7935, 6 en 13.8.1935. Verklaring Bauergroep over de IKL: Neue Front,
midden januari 1935, het blad in de emigratie van de SAP.
246. Open brief: .À[."F., 18.7.1935. Brief CYux aan Schmidt (PB) (1.3.1935) Sn. Arch.
Aan de textielstaking werd door NAS en RSAP aktief steun ve¡leend. Er verscheen nog
een brochure van Sneevliet: Een lichtstranl uít het Zuiden. RSAP-kongres: iLF.,
24.1 l.I9 3 5. Konferentie Intern. Buro : N. F., 3.9.193 5.
247 . Bríef Frønkel aan Sneevliet (27 .9.1935) Sn. Arch. (aantekeningen van 1953).
Het NAS had van H. Roland Holst een lening losgekregen voor het lJmuider Proviandbedrijf, maar zag geen kans deze op korte termijn af te betalen. Het bestuur liet niets
van zich horen. Later maakte Sneevliet het weer goed met haar. Cirkulaire met verzoek
om 25 gulden bij te dragen voor Trotsky in Van Ravesteyn-archief.
248. Het spaanse volksfront was evenals het franse volksfront een samenïi/erking van
socialistiese, kommunistiese en burgerlijke partijen (links van het centrum). In Spanje
stond bovendien nog links daarvan (niet aangesloten) een massale anarcho-syndikalistiese
beweging: de Confederación Nacional del Trabajo (CNT), een vakbeweging, en de
Fede¡ación Anarquista Ibérica (FAI), de politieke ofideologiese organisatie. De Volksfrontpolitiek werd in het bijzonder door kommunisten gepropageerd. Op het 7de wereldkongres
van de Komintern was Dimit¡of de voo¡naamste propagandist voor het volksfront
geworden. Veelrev. soc. partijen waren voor een links eenheidsfront maar niet voor een
volksfront, vanwege de burgerlijke pattners.
249. Dokument 5 augusus 7 9 3 7 bevat : op p. l 2 de brief van Trotsky aan de POUM, afd.
Madrid, van 15.4.1936; een brief van de RSAP-leidingvan 12.6.1936 aan Trotsky,
waarin zij dit optreden van hem afwijst en tevens afkeurt, dat de IKL niet vertegenwoordigd,was op konferenties van het Internationaal (Londens) Buro; dan volgt een
briefwisseling ove¡ de konferentie, die volgens de RSAP tot taak had een Centrum voo¡
de Viérde Internationale te votmen met partijen, die akkoo¡d gingen met de algemene
strekking van de Open Briëf. De laatste briefvan Trotsky (1 5 en 16 juli) besloeg de
pp. 19-29 van het dokument. Ook wordt op pp. 6-8 Sneevliets korte aanwezigheid te
Brussel vermeld.
250. Leon Sedow, Rotbuch über den Moskøuer hozess. In zijn boek Stalins Verbrechen
schrijft Trotsky over de processen en bovendien ovet wat hij in noorse ballingschap
te verduren had.

251. Literatuur over eerste burgeroorlog (uitgaande van Catalonië): Lou Lichtveld,
De Sfinx van Spanje; H. Thomas, The Spanish Civil llar, pp. L45-L97; R. de Jong, De
Spaanse burgeroorlog; F. Morrow, Reuolution and Countenevolutíon; enhet (misschien
alleen in het spaans verschenen) boek van Andrès Nin, Las problemas de revolución
española, I 93 l-l 93 7, met redevoeringen, artikelen en documenten van Nin, ve¡zameld
door Juan Andrade en vân een lange inleiding voorzien; P. Broué en E. Témime, Z¿
Révolutíon et la Guerre d'Espagne, pp. 94-98 en 103-151.
252. Morrow, rR eyolutíon ønd Counterrevolution, pp. 21-23. Artikel van Sneevliet in
Spanje: ff.F., 30.10.1936. Foto van Trotsky: La Batalla,3.9.1936. In het onderschrift
stond, dat de balling onder bescherming van het revolutionaire proletariaat in Cataloníë
een schuilplaats moest kunnen vinden. Het was een indirekt aanbod van de POUM-
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leiding tot hulpverlening, omdat Trotsky zich in Noo¡wegen in een bedreigde positie
bevond. Het betekende echter geen gebaar vanverzoening met de taktiek van Trotsky
op organisatories en politiek gebied, waardoor een breuk met hem was ontstaan. Eerst
met de linkse kommunisten en daarna met de POUM.
253. Oprichting Comité Rood Spanje: Ìr'.F., 4.12.1936. De Nederlanders bij de POUM
waren bijna allen bij het Batallon de Choque, een stootbataljon van POUM{eden en
leden van verwante buitenlandse partijen en groeperingen. E¡ waren RSAP-ers, BRS-ers
en anderen. De leden van de RSAP-afdeling kwamen van tijd tot tijd bijeen, verder
was er prakties geen onderscheid met de overige Nederlanders. E¡ wa¡en ook RSAP-ers

bij de CNT-militie.
2i4. Konferentie Londens Buro te Brussel (31 oktober en I en 2 novembe¡ 1936): ffF.,
6.11.1936; Uit de Internationale: N.F., I1.t2.1936.
ln Le Guepéou dans le Mouvement Tlotskyste, schreef Vereeken, dat hij in een nagelaten
dossier van Erwin Wolff een krügsplan vond om Sneevliet en de andere leiders bij de
RSAP weg te werken. Alle 'zonden' van Sneevliet zouden verzameld moeten worden en
de sekties toegezonden. Hijzelf zou voor een nederlandse vertaling zorgen. Men moest
kontakt opnemen met RSAP-jongeren, en enige belgiese kameraden - o.a. jongeren zouden naar Nederland moeten gaan om de RSAP-ers te bewe¡ken. Als het terrein was
voorbereid, zou men tot de aanval overgaan. Het plan ging niet door, maar toch is er
ongeveer op deze wijze vanuit België gewerkt om een zeer klein splintertje van de RSAP
af te splitsen.
255. Besprekingen in Amsterdam op 12 en I 3 jan. I 937. Bij de inte¡ne stukken bevindt
zich een aanhangsel van een lange resolutie, aangenomen op een uitgebreide PBvergadering in maart 1938, over de verhouding tot het trotskisties cent¡um. Zievoor
bijeenkomst 12 en 13 januari Sn. Arch., en Verceken, Le Guepëou dans le Mouvement
Trotskyste.
256. P.J. Schmidt en Stien de Ruyter-De Zeeuw: N.F.,4.9'1'936. Partijkongres: iy'.Ë'.,
13.11.L936. De gekozenen: Sneevliet voorzitter, St. Poppe sekretaris-penningmeester,
A. Menist, A. Langkemper en F. Bosman.
257 . Brief Sneevlíet aan dr. ll. van Ravesteyn (24.2.1937) Van Ravesteyn-a¡chief
(IISG). Art. 'Een jonge kracht ging heen': N.F.., 5 3.L937 .
Zeventiende hoofdstuk
258. Een polítiekolonne onde¡ kommunistiese.leiding deed een poging om de grote
telefooncentrale in het cent¡um van Barcelona te bezetten. Sinds het begin van de
burgeroorlog stond deze onde¡ kont¡ole van de CNT-militie. De telefooncentrale
was het symbool van de macht van de arbeiders. De militie en het gewapendverzet
boden wee¡stand.
259.De brief van Nin aan Sneevliet: N'F.,2.7.L937. Voor de Meidagen zie: Thomas,
The Spanish Cívil V/ør, pp. 424428;George Orwell, Saluut aan Cataloníë, pp. 107-153; .
De Rode October, mei 1937.
260. VVij gebruiken NKWD, de initialen van de georganiseerde GPOe, de'eerste letters van
de wooid-en, die in het russies I/otÊs&ommissariaat van Binnenlandse Zaken vormen. In
:vertelt Katja Landau op pp. 9-1 1, hoe het
haar brochuie (1938) Stalín-teûeur ín Spanie
op 16 en 17 juni 1937 verliep; haar man, Kurt Landau, werd vermoord en zii zelf zat
maanden gevangen. Julian Gorkin is in zijn in 1941 in Mexico verschenen boek
Caníbates Potiticos, pp.99-1t9, uitvoeriger. Het boek is waarschijnlijk niet in andere
talen vertaald. In het boek van de vroegere kommunistiese minister Jesus Hernandez

LaGrandeTrahisonvooral: pp-49-51 ove¡Sloetsky, pp.74'79 overOrlow,pp. 32-87
over aktie tegen de POUM, pp. 98-107 ove¡ moord op Nin'
261. Konferentie Beekbergen (3 en 4 juli): N.F., 9 .7 .1937. Aktiekomitees, NAS-kongres:
DeArbeid,7.1.1938 enVVS, pp. 139-140.Gegevensvoordekonferentie: Kaderbulletin
De Revolutionair Socintist, juni 1937 (10 pp.). Het dokumentvan 5 augustus 1937 werd
opgesteld op wens van deze konferentie.
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262.Yoor dezaak-Reiss: DeRodeOctober,julilg3Senaugustuslg38;ir'.ìe.,3L.7.1939,
17.9.1939,8.10.f 939 en 3.11.1939, en Poretsky, Our Own People, pp. 211,2t9-256.
263. Brief Trotsky aan Sneevlíet (2.9 .1937) Sn. A¡ch. Zie ook Kaderbulletin D e Vterde
Internatiotnle (RSAP), april 1938, geheel gewijd aan verhouding RSAP-Trotskytrotskisties Centrum voor de Vierde Internationale.
264. Over dood Sedow: The hophet Outcast, door Isaac Deutscher, pp. 394-397 ; en
art. Euwen Bauer: rl/.F., 25 .2.L938.
265. Þit werd bevestigd door G. Ve¡eeken in Le Guepéou dans le Mouvement
Trotr$te. Brief Etienne en Paulsen en de brief van trotsky van 23.5 .L938 ook in het
InneriiiQpulletin van de Groep van Bolsjewiki-leninisten, nr. 6, Sn. Arch.
266.De ontmaskering van Etienne: Poretsky, Our Own People, pp.27l-274;Hemy
Kasson in he?amerikaanse weekblad The New Leader, 2l-.!1.L955 en David J. Dallin
in hetzelfde blad van 19 en 26 maa¡t 1 956. Verder zijn er verslagen van de verhoren van
Zborowsky, Liiian en David Dallin en Elsa Poretsky áoor de amerikaanse senaatskommissie voor binnenlandse veiligheid in 1955-1956, A. orlow was niet dezelfde als
Orlow (Nikolsky) die verantwoordelijk was voor de vewolging van de POUM. Zie
Poretsky, Our Own People, p. 258; en Jesus Hernandez in La Batalla,29.10.195 3.
267. Kriwitsky g¡ng naar de VS en was steeds in gevaar. In de Satutday Evening Post
schreef hij enige artikelen, en ook een boek, in 1940 in het nederlands verschenen
onder de titel Dat heb ik gezien. Volgens Elsa Poretsky was het geschreven door een
ghostwriter. Op 11 februari 1941 vond men hem dood op zijn bed in een hotelkamer,
met een vuutwapen naast zich en tekenen die wezen op zelfmoord. Maar was het
zelfmoo¡d?

268. In het Sn. Arch. (IISG) bevindt zich korrespondentie van Walte¡ Held e.a. met
Trotsky over RSP (RSAP), NAS, enz. De inlichtingen aan Trotsky zijn dikwijls
onnauwkeurig. E¡ kwam een scheef beeld over bij Trotsky van de vakbeweging en de
toelagen van overheidswege voor personeel in ve¡band met de werklozenuitkeiingen.
Trotsky vertrouwde bijna uitsluitend op eigen medewerkers en hij stelde vast: he1 NAS
is financieel van de regering afhankelijk, Sneevliet moet daarmee politiek rekening
houden. B¡ieven van Trotsky aan de RSAP (21.1.1938) en aan J. van Heyenoort
(20.1.1938) in Kaderbulletin De Vierde Internationale, april 1938, evenals de

¡esolutie van de uitgebreide PB-vergadering van de RSAP over de betrekkingen met het
trotskisties centrum. De brief van 21.I.1938 ookinDe Enige lateg, 18.2.1938.
269. Qver brief Klement aan Trotsky: Ir'..F., 5 en 23.8.1938; Deutscher, The Prophet
Outcast, pp. 407 -408. Oprichting Vierde Internationale: The hophet Outcøst ,
pp.419-422. Uitspraak Vereeken: Contre le Courant, oktober 1938.
270. Verslag NAS-kongres : De Arbeid, 7. 1. I 9 3 8. Citaten in V VS, pp. I 39-l 40.
Houthavenstaking: N. F., 27 .5.19 38.
271.'ISF opgericht: N.F.,11.3.1938. Lot Nin: Thomas, The Spanish Civil Ilar, pp- 454455.lnDe Rode October, juni 1939, pp.128-133, is de laatste verklaring van Nin bi¡ het
verhoor over zijn eigen leven, in extenso, opgenomen.
272. Het IAF richt zijn eerste manifest tot de arbeide¡s van alle landen: À[.8, 22.7 .1938.
Verslag RSAP-kongres:1/.-F'., 24.9.1938. Gekozen PB: H. Sneevlietvz.,F. Bosman pol.
sekr., Th. v. Ddesten adm. sekr., W.F. Dolleman penningm., A. Menist, A. Langkemper,
F. Jansen (Poppe), D. Bosma, J. Flameling, C.H. Gerritsen, C. de Haan Zwagerman,
J. Kalter, J. Molenkamp, J.H.E. Roebers en A. Veltrop.
273.Yerslag lAF-konferentie: N.F.,6.11.1938. Houding sommige IlP-leiders bij verdrag
München: N.F., 14.10.1938. Het Inte¡nationaal Bureau voor Revolutionair-socialistische
Eenheid werd op 26 apúl 1939 opgeheven. Daarvoor in de plaats kwam het Internationaal
Revolutionair-Marxistisch Centrum (CMRÐ. De RSAP sloot zich niet aan. Voor haar was
het IAF voldoende en daalaan moest men alle krachten geven: lf.F., 17.7.1939,'Uit de

Partij'.

27 .Waltr'l en Paula Schwarz, wij kenden zebeiden. Hij een blonde reus, één van de
leiders van de KPO-D, die als politieke kommissaris uitstekend zorgde voor de juiste
stemming bij de buitenlandse milicianos van de POUM. Voor ons is het bijna zeket, dat
Paula toegaf aan chantage van de NKWD om het leven van haar man te redden. Art. over
proces in Spanje tegen Walte¡ Schwa¡z: N^F., 16.9.1938.
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27S.De Rode Zender in beslag genomen: lY..F., 22.5.t939' Kiesgerechtigd waren toen
Nederlanders vanaf 23 iaat.
276. Verslag partijkonferentie RSAP: y'r¡.F., 29.72'1939 en 5.1.1940. Meiboodschap
RSAP: 1/..F., 26.4.L940.

277. Geen ned. anti-oorlogsfront: N.F., L2.4.1940. Woorden Sneevliet tegen Gorkin:

WS, p-L45.

Achttiende hoofdstuk
278. Het bevel tot opsporing van het Reichssicherheitshauptamt draagt de merktekens
2-B nt.0632t139 GlI623l39 en bevindt zich met de ambtelijke briefwisseling in het
Sn. Arch. (IISG). De namen van de andere buitenlanders zijn: s. Hetlig, c. Haunzwickel,
A. Burianek, K. Prazek, Herbert Tracy, E. Buisson en E. Michaud.
279. Arrestatiebevel en andere stukken in dossier Langkemper: Rijksinstituut voor Oorlogsdokurñer?tatie. Edo Fimmen deed met de ITF veel we¡k voor ondersteuning van de
verzetsbeweging tegen Hitler in Duitsland, voor'hulp aan politieke en joodse vluchtelingen
en organiseeidJprðtestakties tegen het Nazisme. Hij was gehaat bij de Nazi's. A. Treurniet,
funkt'ionaris van ¿" t1'f , werd voor dit werk - kontakten met de illegale oppositie in
Duitsland - op 18 mei 1940 gearresteerd, ve¡oordeeld tot twee en een halfjaar tuchthuisstraf en b¡achi de gehele oorlõg in gevangenschap door. Voor bijzonderheden: L. de Jong,
Het Koninkriik del Nederlandãn in de Tweede lyereldoorlog, deel 4, pp. 84-85 (+ noot).
280. Reects sinds het kongres in september 1938 was Bosman tegenstander van
voorbereiding tot illegaal werk door het partijbestuur. Hij vond daarin steun bij Langkemper
Het laatste jaar wektJ dat - met ande¡e kwesties - een tegenstelling in het DB van de
RSAP, die voo¡ de leden verborgen bleef. Bosman was ook tegen een illegale vorm van het
was. (Dat is echter een andete zaak dan illegaliteit of
NAS, iat Bouwman met hem
"étts
niet-illegaliteit voor een partij.) Korrespondentie in Bosman-archief (IISG)'
281. Heì geld van de boúwvakkers werd bijeengebracht door de vroegere NAS-bouwvakbestuu¡dei J.p. Tapperwijn e.a. De naam Sneevliet werd gebruikt om een goede.zaak aan
financiële mogeläkheden-te helpen. In Rotterdam gebeurde dat met de naam Ab Menist'
282. De rede van A. de Vries werd op 22 juli 1940 gehouden. Op 21 juli pleegde
Y.G. van der veen, algemeen direkteur van de Arbeiderspers, zelfmoord, zoals vele
anderen in de bezettingstijd'

283. Standpunt Sneevliet: VVS, p. 17.
284. Menisi werd in een ziekenhüis in Amsterdam opgenomen. Voor iemand, die op de
opsporingslijst stond - en bovendien nogjood w¿s - niet zonder gevaat. Men beraamde een
pi"ä o- ãem e¡uit te halen, maar dokteri en verpleegsters zorgden voor zijnveiligheid.
ä85. Ttr"o van Driesten werd gearresteerd, toen hij voor drukwerk - voor zijn zaken bij een drukker kwam, die vroeger voor de RSAP en het NAS had gewerkt. De sD deed
MLL-Front. Dáár
¡uist e"n invaf om te zíen of deãrukker soms werk verrichtte voor het
iroffen de SD-e¡s Van D¡iesten, vonden het verdacht en nrìmen hem mee. Hij kwam in het
kamp Amersfoort terecht, waar hü overleed.
286. S" Santen,'bSneevlíet, rebel, p. 58.
287. Afsch¡ift ¡et (l .l .tg41\'tìj W. Smi¿ (bestuurder MLL-Front, distrikt Rotterdam)'
ãas. cit""t uit t/r/s;p. 21. In ooilogstijd, vóór Duitsland Nederland binnenviel, ontving
Sneevliet nog bladen uit Amerika, o,u. een paal nummels van The New httenutionhl,het
blad van Shãchtman, waarin men dus de term 'Het De¡de Ftont'gebruikte.
289. Gedu¡ende het Stalin-Hitlerpakt werden oppositionele duitse kommunisten via de
poolse demarkatiellin door de NKWD aan de Gestapo uitgeleverd. Zie het boek van
bekende
ildargarete Buber-Nõuman n, Als Gefangene bei Sfün und Hítler. Haat man was de
E¡ is
KPD'-leider Heinz Neumann, die i[de sowjet-unie bij de 'zuivering'werd vermoordãeer literatuur op dit gebied. Dat déze handelingen plaats vonden wist men toen iíbezet

291. De Noordermarkt met de nauwe straatjes eromheen was een grote mensenval. De
amsterdamse politie joeg de mensenmassa in richtingen waar ze weg kon komen. De
duitse politie had die reserve niet. Zie: B.A. Sijes, De Februarístaking, pp. 135-137.
292. De schrijver weet van het bestaan van deze brief af, maar niet meer.
293. De stellingetinspartøcus nr. 12, begin augustus 1941. verklaring en uitleg in nrs.
vanBulletin vøn het M.L.L.-Front van die tijd. Ve¡der is er een intern dokument van de
minderheid voor de cL, getiteld 'De wereldoorlog en Rusland', met een reaktie van een lid
van$e meerderheid. Diskussie in Tijdsproblemen, januari 7942 en febntari 1942.
Doftman en Perthus waren geen voorstanders van onvoorwaardeliike verdediging: zij
wezfi de oorlog tegen Finland, de inlijving van de baltiese staten, Bessarabië, NoordBoeldlvina en vdo¡al debezetting en feitelijke annexatie van het poolse gebied af. Enkele
anderen apnvaardden echter bepaalde zaken wel, op strategiese gronden.
294.Hef þas een uitgebreide Cl.-vergadering, van acht leden en drie distriktsvertegenwoordigers. Theoreties bestond de mogelijkheid, dat op een gewone Cl.-vergadering,
met de stem van Pe¡thus erbij, een andere mee¡derheid tot stand was gekomen. Toen
Perthus in voorarrest zat, had Dolleman nog kontakt met hem tot december 1941..
295. Manifest zowel in het Sn. Arch. (IISG) als in de oorlogskollektie van het Rijksinstituut
voor Oorlogsdocumentatie. Aldaar bevindt zich biþa al het materiaal van het MLL-Front.
Negentiende hoofdstuk

296.De gegevens over opsporing en proces zijn voor een gtoot deel ontleend aan het
dossie¡ Sneevlíet (M.L"L.-Front) bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie; verder
aan korrespondentie van m¡. J.H. de Pont en mr. H.G.W. Worst (zie ook WS,pp.36-39).
De b¡ieven zijn in bezit van de familie van Henk Sneevliet. De afscheidsbriefvan Sneevliet
aan z4n vrouw is volledig opgenomen in: De vrijheid sterft niet ... bríeven van terdoodveroordeelden uit het europees verzet. Ams|erdam 1956. pp. 266-269, en in: Santen,
Sneevliet, rebel, pp.81-84. Verder verwe¡kten wij in het laatste hoofdstuk, maar ook in
het I 8de, mededelingen van de hee¡ en mevr. P. Oosterbaan en van mevr. C. Barten-Oosterbaan.
297. N¡. 15 P.D.A. was de heer P. Pluyter uit Groningen, die van april 1941 tot mei 1.945
gevangen zat. Na de oorlog was hij aktief lid van het hoofdbestuur van de Ned. Ver- van
Ex-Politieke Gevangenen in Bezettingstijd. Hij overleed op 69-jarige leeftijd op 6 juli 1959.
298. In L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede llereldoorlog,-deel6,
p. 79 (en de noten I en 2) worden de namen vermeld van twaalf kommunisten en drie
socialisten, die uit represaille-overwegingen i.v.m. sabotagedaden op L6 oktober L942 in de
bossen bij woudenberg werden gefusilleerd. onder de namen van de kommunisten komen
J.H,E. Roebers en A.J. IJmkers voor, kaderleden van het MLL-Front (de eerste: lid pB
van dé RSAP en fraktieleider RSAP in gem. raad van Deventer). Revolutionair-socialisten
werden door de Nazi's herhaaldelijk kommunisten genoemd. Dat is ook één van de
oòrzaken, dat in de geschíedschrijving soms personén uit rev.-soc. kringen, en ook een deel
van hun aktiviteit, aan een andere partij wo¡den toegeschreven. Voor biografiese
bijzonderheden ove¡ Roebers en lJmkers: VVS,pp.187-188 en 193.

Nederland nog niet.
290. Geciteerã e zin: L. de Jong, Het Koninkríik der Nederlanden in de Tweede Wereld'
oorlog , deel 4 (2de helft) , P . '7 14 .
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Dagbladen, tijdschriften en andere periodieken
de biografie en de noten is al gebleken, dat wij wat deze
bronnen betreft voornamelijk geput hebben uit de bladen van de linksgeoriënteerde arbeidersbeweging en in het bijzo¡der uit bladen waarvan
Henk Sneevliet redakteur of medewerker was, of op andere wijze nauw
bij betrokken. Zoals het Orgaan van de Ned. Vereeniging;De Nieuwe Tiid
(onafh. revolutionair socialisties) ; De Arb eid (NAS); Klassenstrijd en
De Nieuwe Weg (beide onafhankelijk rcv. soc.); Solidarireil (RSV-RSP);
De Baanbreker (RSP);D¿ Meuwe Fakkel (RSAP); het kaderbulletin
D e R ev o lut io nair- S o cialis t (RSAP) ; De I n t erna tio nal e (onafh. rev. soc.,
eigenlijk RSAP);De Rode October (RSAP);De Kommunist (tsKSP);
De Fakket (OSP); De enige weg (GBL) ; De Socialist (BRS) en andere bladen.
In Nederlandsch-Indië: De Volharding (VSTP),,F/er Vríie l4toord, De
Soldaten- en Matrozenkrazr (verbonden aan de soldaten- en matrozenbonden) en enige andere publikaties.
Onder de duitse bezetting de illegale bladen: Bulletin van het M.L.L.-Front,
Spartacus en het inteme orgaan Richtlijnen. Voor een bijna volledig
overzicht van de illegale publikaties van het M.L.L.-Front verwijzen we naar

Uit de tekst van

VVS,blz.42.
Andere periodieken van de linkse arbeidersbeweging, waarvan wij gebruik
maakten, waren o.a. de dagbladen Het Volk (SDAP), De Tribune (tot 1937),
Het Volksdagblad (in de volksfrontperiode toen de CP Holland de naam CP
Nederland had gekregen, werd de naam van De Tribune veranderd in
Het Volksdagblad. Yerder het maandbla d Politiek en Cultuur (CPH-CPN),
De Groene Amsterdammer (radikaal demokraties) en andere bladei van
verschillende richtingen. Zo hebben we bijv. Het Utrechtsch Dagblad
doorgewerkt van de jaren 1905-1914, in het bijzonder voor berichten over
het $oorwegbedrijf en over de spoorwegvakbeweging.
Van intemationale tijdschriften of bladen uit andere landen, maakten we
voornamelijk gebruik van Internationøle hesse Korrespondenz en Die
Kommunistische Internationale (ook van edities in andere talen), van
Neue Front (SAP), Unser Wort (II{D), La Batallø (POUM), The New Leøder
(VS, links-liberaal), The New Leøder (ILP) en Independent News (POUMpersdient, Parijs). Belangrijk waren ook bepaalde sociaal-historiese artikelen
en studies inhet Mededelingenblad van de Ned. Ver. tot beoefening van de
Sociale Geschiedenis (NVSG) en een blad als The Chirw Quørterly.
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Nederlands-indie se termen

baleh-baleh - bamboebed
bangsa merkaloes - ove¡hee¡sersvolk, overheersende ras
blanda - Nederlander
be¡ani karena benar - dapper zijn omdat het goed is
contrôleur - rang ned. ambtenaar bä het Binnenlands Bestuur (8.8.)
djongos - mannelijke huis- of hotelbediende
gogol - (kerndo¡p-) boer op Midden- en Oost-Java
katjang-idjo - groene nootjes
Kawan Me¡ah - Rode Makker
kepala warga - politieke propagandist in de dessa
koempoelan - bijeenkomst, vergadering

kotta

-

stad

kromo - de gewone man op Java
ksatria (ofksatrija) - ridder
manis zijn (tegen) * lief, vriendelijk zän (tegen iemand), ook nederig
Perhimpoenan Kaoem Boe¡oeh dan Tani - Vereniging van A¡beiders en Boe¡en
Persetoean Pergerakan Kaoem Boeroeh
- Centrale van Vakorganisaties
Prijaji - (ambts-) aristokraat, ambtsadel
rampas - roven, plunderen (rampok - amok)
Sarekat Rajat - Volksvereniging
senang - lekker, behagelijk
slamat datang - hartelijk welkom
Sinar Djawa - Licht (straal) van Java
Sinar Hindia - Licht (straal) van Indië
Soea¡a Me¡dika - De Vrije Stem
Soeara Rajat - Volksstem
Tanah Djawa - Java
Tanah Me¡ah - Rode Aarde (naam van berucht strafkamp op Nieuw4uinea)
tangsi - kazerne
tani * boer (in het algemeen)
totok -'volbloed' Nederlander
inheemse ambtenaren:
regent ofboepatih - hoofd van regentschap
patih - volgt in rang op regent, belast met politiezaken

wedono (wedana) - de¡de in rangorde
assistent-wedono - volgt op wedono
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Kommunistiese Partij China
Communistische Partij Holland
Communistische Partij Nederland
Communistische Partij Oppositie
Comité van Revolutionaire Marxisten
Centrale Sarekat Islam
Exekutief Komitee van de Kommunistiese Internationale
Federación Anarquista Ibérica
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Sozialistische Partei Deutschland
Union General de Trabajadores
Vereeniging van Spoor- en Tramweg Pe¡soneel
Vrije Socialistische Vereniging

