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VOOR\^/OORD

.' M et zeeî gemengde gevoelens vennrl ik de opdracht. van het

, . ,,sneevliet ilerdeãkingi Comité", hierbii aan de socialisten van

,' Nederland aan te bieden het Gedenlboek

,,Voor Vrijheid en Socialisme".

Enerziids zijn dat gevoelens van weemoed en droevige -herÍn^ nering

o- *"t de áadeidñg was tot de uitgave van dit boek, het feit n.1.,

dat op lB April 1942 ie Amersfoort acht revolutionnair-socialisteû van

het ,^"lrdarx-Lenin-Luxemburg-Front" hun leven, dat tot de laatste

og"ouut t 
"o 

gewijd was a"n de strijd v_oor het socialisme, door een

v'tiurpeloton ã"t óoitt" nazi's gewelddadig zagen afgebroken'
' Andårzijds echter vervullen m! gev,oelenJvan weugde-en dankbaar-

heid, dát ondanks alle moeitiikleden het toch eindelijk_ is mogen

geú<ken om het uitggvel van dit boek te verzekeren' \Mant groot

iou.o ,u die moeiliì-khedeq zo onoverkomelijk soms leken ze, ge-

du¡ende de twee iarãn, die w'rj nodig hadden om deze uitgave vaa

gedachte tot wetli¡kheid te maken, dat sommigen van ons reeds

' dachten aan oPgeven.
En ik ben erããnkbaar voor, dat de opdracht tot het schriiven van

dit,,Voorwoord',taastdeweugdevuoh"tweten,dathiermeede
uitgáve van het'bo"k tot zekerhãid is geworden, Tíj tevens-de-ge-

legZnheid geeft om enkelen varl ons' aaã wie wij deze zekerheid in

de"eerste pÏaats te danken hebben, daarvoor op deze plaats te moger

noemen. Dat ziin:

Marie'de Jong-Lagerwaard, de secr'-penningm' van het Comité;

Eddy van Lambaart, onze drulJcer en uitgever;

Max Perthus, onze redacteur.

Marie de Jong-Lagerlaard heeft zich, vanaf het ogenblik' dat de

g"dachte çUãt"" îe"d om onze- gevallen kameraden op waardige

i,i¡ze te hädeok"n en een_blijvende-herinneriug aan hen te scheppen,

rtét rrolle overgave aan de verwezenlijking daarvan gegeven'

Zii was het oon, die 
-van 

geen op.geven wilde weten' toen de moei-

li¡Íùeden zich onoverko*"iik- scfúinend ophoopten' El t1,"" ik haar'

, oäk ah het oordeel van enkele 
"odut" 

vrlenden meedeelde, clat wii

onze plannen moesten opgeve¡¡' antwoordde-zij -eenvoudig: ,'pan ga

ik alleen rerd"r.- Zij ginþ"verder,.maar ze behoefde het gelulJ<ig niet

alleen te doen, waåi toËn zii de moeilijkheden, ,welke vooral van

financíële aard'waren, besprak met.onze vriend Eddy van Lambaart

I



inieiiiog .rt' i" Reiactie
in ilotterdam, lrooá 

"i¡ 
ín hem de man, 'die na ùáá¡ woord: -!an ga

ik alleen verdero, het-waardige, volkomen aansluitende vewolg uit-
sprak: ,,Al zou ik het gehele filanciële risÍco alleen moeteû dragen,

f,et boek zal er komen, want het is voo¡ ons een erezaak."

En hii heeft het ¡isico aanvaard, zoals hii tijdens 'de oorlog het risico

"*'rr*Ldd", 
dat er verbonden was aan het'd¡ukJcen van het illegale

materiaal van het ,,Marx-Lenin-Luxemburg-Front"' Een risico, dat

hem toen l¡ram te staan op meer dan drie iaar concentratiekemP

va:l_J:942 tot 1945, en een gôto"tt" gezondheid met een gedwongen

verblijf in een sanatorium daarna.
A¡ lJiauo, Marie de Jong-Lagerwaard en Eddy van Lambaart, die

niãt van opgeven wilden horen, zii verdienen in dit ,,Voorwoord'
daarvoor genoemd te worden.

Maar o"nmiddeltiik claarnaast wil ik noemen onze wiend Max

Perthus. Van hem kwam het eerst de idee en het initiatief, maaf meel

dan dat, wij mogen rustig zeggen: van hem kwam het boek' \Mant

aI vindrmei op-een ,toot-g""oã-blad sleòhts bescheiden vermeld:

,,Onder redactie van Max Perthus",

de werkelijliheid is, dat hii, met verwerking daarin van de kortere

bijdragea i"o 
""o 

aantal'met name genoemde medewerkers, het

boek semaald heeft.
En *ãt dit betekenÇ kunnen slechts ingewiiden begriipen' Die

arbeid, het onderzoeþ de rangschi}king, maar bovenal de obiectieve

en vaû zo groot verantwoorãehjkheidigevoel ggtuigeld? w:eTgave

van feiten ãn historie, hebben het boek gemaaþ behalve tot een

blüvend monumeÐ.t voor onze aoht doden van Amersfoort, tot een

f.Jt"iqf." aanvulìing van de goede literatuur over de socialistische

beweging in Nederland.
En "ã 

ii het geworden tot de beste en 
-enig9 

hulde, -welke onze

kameraden g".ila zouden hebben, naast hun leven, ook hun-dood

ãiuortb""" g?*aakt aan het woord en de striid voor het socialisme.

OJ it i" dãze tiid, waarin de socialistische beweging internationaal

en nationaal zozåer lnerLeden haar opgave blijft, van grote-betekenis'

Mogen de lezers dit verstaan en õp hun wiize achteraf de 
-steun

v"rËo"o om dit boek de oplaag te verschaffen, die het nodig heett

maar die het ook verdient.
7o 

"r"o 
wii dan onze doden en in deze- geest- dr-aag ik hierbii'

o"*"o, het' Sneevliet Herdenkings Comité, 
-dit boek over aan de

socialisten en de arbeidersklasse vãn Nederland, Moge voor hen deze

herinnering aan het verleden, tegeliikertijd .".3" 1fPè13"n 
het heden

ziin, tot võortzetting van de striid voor Vrijheid en Socialisme'

Rätterdam' November 1958' 
Anton v. d. Berg,
Voorzitter van het
Sneevliet Herdenkings Comité'

Het is ongeveer anderhalf iaar gelede-n, -*t ld Sneevliet Herden-

kings Comité het besluit n¿un een Gedenkboek uit te geven !9t- lT
ged"achtenis van Henk Sneevliet-en-zijn wienden, die il 4Pril $42
ãoor de Nazís werden vermoord. Het gaf daarmee uitdrukking aan

de wens, ouderen en jongeren, de socialisten in het algemeeP j:ts

te doen úegri¡pen rr"o á" ltti¡d au" gevallenen en van de organisaties,

waartoe zij behoorden.
Het besluit bleek echter gemakkeliiker genomen dan uitgevoerd' Er
wa¡en fÍnanciële moeiliikËeden. En bn[e tijd scheen het of de uit-

gave van een gedenkboãk tot het gebied v-an 
-{e 

onvervulde v¡ensen

Zou bliiven b"ehoren. De dmkker uit de illegaliteit, !d{y ":T
Lambaalt, bracht echter uitkomst. Intusseu was het reeds einde 1952

geworden, eer met volle energie aan de bewerking van het boek kon

worden begonnen.
Èu" À¿"t"'*oeilijl<heitt was, dat het boek zou-yor{91 g"P:l|:=1d
door een eomité *""*"o de leden, hoewel allen linkssocialistisch,

JJofLtrarde politieke standpunt stonden' Er moest dus gezocht

worden naar een s¿msns¡slling ian het Gedenkboeþ die voor allen

aanvaardbaar zou zíin,
g"t t"t"ft""t is, dai biografische en historische ge{eeltglvan het

boek in algemene trekkeã de politieke lijn van de R'S'A'P volgen'

*""i¡ü u".?u, de gebeurtenissán en feiten zoveel mogelijk h'n 
"t*"o

taal spieken. Natu;uüik kan men daarbij niet verwachten' dat allen'

dã J"" d" totrtut ¿üoming van dit Gedenkboek hebben mede-

øewerkt. het seschrevene ii elk onderdeel zouden onderschriiven'

blt it- ""L"" 
n"iet het geval bii dege¡en, die niet uit het R'S"A"P'-

k;;";;t k***"o. Mä"t dat bas ãok niet de bedoeling en-kon het

ook'aiet ziin, gezien de samenstel{g "3" 
het comité en de grote

l"ing, ai" óo"ãvli"t c.s. herdenken. Väder mag Ïìen."t ,Tl]^?.:l
nietîe strenge eisen stellen, die aan een politiek-wetenschappe-lÐk

werk gesteld"moeten worden. Voor de samenstellin-g vat', een der-

gd{k ;"tk ontbraken zowel tijd als voorwaarden' In dit boek wensten

ivii'slechts op eenvoudige wi¡ze iets te vertellen over de siriid van

het M.L.L.-Front, over ã" 
""itt 

mannen en de vele andere g9y1[I
ouo rr"o R.S'A'P. en N.A'S. en over de organisaties waarvan zij {9el

"it-""1t""' Maar in het bijzonder hebben we iets willen vertellen

,""r-a" g*nã revolutíonnair_socialist Henk sneevliet en aan hem is

ueo stool deel van dit boek gewijd'
fl"i ä"i¿" gedeelte van het G-edenkboek i¡ gevuld met herinneríngen

iã ;;ìt t"?; wietden van Sneevliet of ãnderen' die waardering

hebben voor ziin moedige striid' De buitenlanders' die aan dit

;;ã;;il" *""*"ikt"o, zi¡ni John'McNair, alg. secretaris Britse I.L.P.,

11
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\

de Spaanse schrijver ]ulian Gorkin en de Franse 19\iive1 Alfrecl

ñ;;:; D; 
-Nu¿L¡*äos 

zijn: Barend coster, Dolf Lan-gtemper'

l,lfãîS""""liet en Mr. ttein van Wi¡k' Van Henriëtte Roland Holst' die

;î"""";;llg."fi" van Sneevtet bezig was en het versclhijnen

.,r",, dit boek nieimeer kon meemaken, is,een gedicht oPgenomeu'.

il.a;";ü gedeelte van het Gedenkboek omlat enige interessante

artikelen vaã Henk Sneevliet'

öå-ð"î"nt"ã""" toopt in dit boek niet verder dan tot de 18de April

1942, de dag waarop il gt;"ffi; en belanørükste deel van de

teidine van het M.L.L.-Front voor het 
"ot'{PUoåJ 

van de Nazís-viel

iläi"örrü-äR;.ÁÞ. ;"h in verscËillende groepen en hield

in feÍte in oude vorm oP te bestaan'

n""*ãÏ", oorsprookeil¡k in de bedoeling]ag alte ggv.al]enen en'*ïnl:*l*;*:**i;å'"";'å*,ü,tia.x*iöiutrr
;;;î;;;"*plete tijsisamen te stellen'iftaar bovendien hadden we

*ãiã" L*"tuå t" *"kuo, dat het noemen van namen dikwijls guy?y

oo kan leveren voor betreLking, emigratie' enz' We leven nog altijd

ä;îü:;ä;;,;"d;;;i;à-;oks ñ"t reit dat veren in het sociaris-

tische kamp tug"o*ooTãi!-q"t i"g""a"el ,beweren' 
En vooral dit

i;;;" ü"ñ "": bi¡ de b?schriivil"g va1 d'e strüd van het lvf'L'L'-

Front belet om vele a"t*ãtt""lä îfizon$erhedeJ te vermelden' die

;ig"äß t *" "";h*f;;ilúg*e 
itri¡a niet gemist zouden kunnen

v¡orden.
Een woord van dank aan allen, die aan de samenstelling va1 he1'boet

-l;;;ã;;"tkl"g "orã"J; 
åf op de.een of andere wiize de uitgave

daarvan mogetiik *""liã"'-Wi¡ zlijn niet in staat allen'te vermelden

en zullen het ook "i"t P*L;t;it' Éen uitzondering willen we ech¡gr

maken voor de voorzittär en'de secretaresse van h-et comité en Eddy

van Lambaart, ""t ;; 
persoonlijke inspanning U:i + de eerste

;;";i;;""Ë"" is, d;t håt boek Lon veischii"en' Verd'er voor de

å,fr "ìd;ä;;æ'H;;iñ;l 
ai" 

"o' 
ga" uoo" d" levensb es chrijvin g

van ziin vroegere stri¡áãakker'Ab Meñist en andere biizonderheden

;ä i;;i"..:ãii¡t'" o'*tt""disheden in Rotterdam'

\Mü bedanke" h"t Rii;t;;ffi;"t-"oor Ootlogsdocumentatie- en het

il.#;ffi;;î l;;ù*.fä;;¡;;"il Ceschi"däis' die bereid waren'

t""l U"""¿igd materiaal tet inzage te geven of gegevens te ver-

strel¡:ken.
Wii hopen, dat het Gedenkboek belangstellinE zal ont¡roeten in alle

socialistische r*i"g"",îïffi ;;d# ; de "kr¡nsen der arbeiders'

waarbii dan verwacht *g **d"o' dat men n'im g"enoeg zal nin om'

al is men het niet *" ?" öiãLt" -"p*ttt1s"{ "1"-1".9"]9.3
;Jtil;;òh" stti¡ders 

"Lns, 
åe'e -alikels toch de plaats te geven'

¿i" n * """t 
*oäd 

"o 
karakter toekomt'

Max Perthus

I

MARX. LENIN- LUXEMBURG-FRONT
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HET MARX_LENIN_LUXEMBURG_FRONT

tlc de ccr¡ritutcrtie vcn ld Mei 19¡10

IIet was met de wijheid in de Lage Lqrden gedaan' t 9" ll5:
hoede van de Duitse legers volgden de S'D' en-de vele soorten Pouue-

ä"-"n"", a; ,o spoedig"mogeliii met l":.Ye*mheden 
begonnea'

Reeds in de eerste -";k ;* äe capitulatie werden links en rechts

i"lu-orãa",i", ,,rrri"ht. M"o ,"t 
""rr'orner 

goede liisten te beschikken

met tramen van hen, d;;;;;ã;uit i^" tt"i wilheid beroofd

dienden te worden.
fo"tt ¡1""f deze actÍviteit in de eerste tiid nog voor de grote.mêssâ

verborsen. Na een p"a, -"ke" bleek zelfs biivelen de paniekstem-

-irrø fan de èerste dagen te hebben plaatsgemaakt voor een gevoer

;;i"";il;il"s. D; Ë, 
"ttin 

g- wa s to ch no[al .T'" F"""1", 1, -"J iTÑ"rft'tl"L"" "toch niet van die barbaren te ziin als men zrclì nao

voorgesteld. Seyss Inquart, de politieke vertegenwoordiger- van oe

iriri""r.ä"ti"g in Nede,land, sprak bii zijn ambtsaan"aarding nog

ile volgJnde leruststellende woorden uit:
Wii komen hie, nlef oÀ het volkskarakter in het nauw te brengen

ão tå ',r"*i"l"t en om het land de vrijheid 
-te 

ontnemen'

Wi*tir"" ait land ã" "ti" 
U*"lLin g .noch, 

imp"t"Jt-t;t:l ^'i,ll
,r"ri* à¡ilr"n, noch aan dit land en ziin volk onze politieke over-

tuiging oPdringen."
ilîil;: ããir,"ii""r, wel zou meevallen' was natuurlilk een begrii-

oeliíke reactie van de N"ìJ"od"rr, die de ervaring misten YT -di"-
i"'å',ìi"i,;;;;. D" i";*"'s haclden er echter ailã belang-bi! 9.:Í"
hoop te versterken ot""ã" gtã"ashg te leggen voor de qeleidelijke

äilil;' 
";;;;;;d;" 

"d sevss Inquartl"'"" bedrog'-Maar toch

;;;ä;; in die beginpe'iodu *á"' weinigen' die dit inzagen' En.dan

ö;Ë;; * f,"t t*t"ã", .,r"r, de politíói. die zich seroepen voelden

de anderen de weg t" äi"""'^-sãh"1"" d"g"o""' diJmet pak T +
naar het natíonaal-soci"út*" overliepen' 

"11¡3 

"t velen geweest' die

de weg van aanpassin[ "à" 
ft*t eind gevolgd hebben' Slechts weini-

sen bleken ir, ¿ie "eiit"-p"tio¿" 
o""i 

"o'oèãl 
inzicht te beschikken'

äi;Ë;; ä;;tdã;i;der illeqalíteit EFep.en om in "volle wiiheid'

te zeggenwat zií * ";S"" 
hadden en äm het verzet op te bouwen

;""".""il fascistische'-ilnster' dat het Nederlandse volk langzaam

#;;;k"t in ziin green dreigde te verstikken'

De Soci¡rlislische ltrbeidersbeweEÍng

Snoerliø bleek in welke richting de Nazís de voornaamste tegen-

ä;;-",ö, 
"o"hterr. 

De woorden lan Sevss Inquart waren nog geen

twee maanden oud of ";;;;ã;" 
enige besluiten bekend gemaakt, die

äå",""1rìirrr*lr" *rbJãurrb"*eqinq, politiek en economísch, aan

banden moesten r"geî"' 
-öp 

zd ¡"ii maakte men bekend' dat de

N.ðil; Rost van ionningen wäs benoemd tot commissaris over

de socialistische partiien, te weten:- d9-rS'O-'a'f '' de R'S'A'P' 
- 

en 
-de.

C.P.N. Een andere N.S-3'-"t' H' J' \Moudenberg' was oq 16 IlIi
belast met het commisst¡"tt o"ui'het N'V'V' ñe R'S'A'P' en de

C.tÑ. werden zonder meer verboden' Met de S'D'A'P' wilde Rost

ä ü"g* .rog profo* of geleidelijke overschakeling naar het

nationaal-soci*tir*" rnog"li¡k zo3' ziin' He-t Nederlandse natíonaal-

il;ffi.;irit oog 
"rüii 

ä" zo sterk verlangde massa-basis' Maar

;iä"i;tdhg .,n"o ã" s.p.À'p' lukte het nieihaar tot deze mede-

îåtf.l"g ," t""wegen. De S'D'A'P' ontbond ztclnzeß' Slechts enige

forhdnzoekers (Tj. v. e' Z;t, Van Dok en Sormani) stichtten de

Nederlandse Socialistisihe 
-ú"'kg"*""*clrap om te trachten de

leden van de S.D.A.P' op hun *"ii"' voor het karretje van de Nazi-

;:;"-ti"g-,; tpannen. i'T,' e"dg9n hadden echter.ge.e,n succes' Wel

;;;C;tïs suäces bereikt ti¡ ä" i'e'n'A' en de Arbeiderspers' waar

åäätgä""rä"îr"" 
-ã" 

,,lt"tttu grens van aanpassing wel heel ver

overschreden.
De revolutionnaír-socialistische vakcentrale' het N'A'S' en het syndi-

ã"lirtir"t " 
N.S.V. kregen opdraeht zicir- te ontbinden en over te gaan

naar het N.V.V. ln e"g"tt";ãt"erde de neutrale N'V'C'' onder-druk'

*" il ão4", 
"oot 

Otïg"tt"li" vakverbond' 
-\Moudenberg 

zelt ging

J;;;;h"t werk om äe leiding van het N:V'v' over te nemen en

de omschakeling naar u"" Ñuauti'""ds Arbeids Front' volgens Duits

model, voor te u"r"ia"ü rrl¡ tiã'ga"-"t ín zi.ch daarbii van de huþ

te verzekeren .,r"" "* ;;i ;;; ?; bestuurders' die iustig 
-op 

hlo

post bleven "itt"rr. 
Vf""-l"ti"p-'i"t' op het aanvankeliik door de

3.D.4.P.-rroorzitter, Koos Vorrink' gegeven parool' dat men -in 
de

îd.üå*"nttte ,iin t"ut 
--o"ti 

Utip"ti"ãrvulten' Dit mag in de begin-

;:üJd""i:'å;#"s;Jbü !lJti"r,,. ."n rechtvaardifing voor het

BLIIVEN zitten was h; "k;t niet' Trourn'ens' de z't¡'-ãkke broeders

hadden altiid wel ;;;;i '"r 
rechtvaardiging van hun houding

gevonden.
bîË.ölÄ.p. had met haar ontbindinq feiteliik ooqehouilep te bestaan

als actieve politieke ;;"dt;c;:- H-"ar leidende elementen vielen

,o""¿tg'r" "årrAiU",,i"ä"tttinsen 
uit-een' Een qroot aantal van hen

ontdeed zich van d"-;;;il;;che "ballast' "i t'"* deel aan de

-tåiã"å¿"- N"d"rl"r,d."-üoie' Een kleiner deel ging over'tot de

äË;Ë;*;om ook ¿*t 'il" socialistische besinselen srotendeels te

offeren op het "lt-* 
i;"-ä; ï"tio""iå """rt"id' 

¡" oòtiueke- pa*i¡-

ffiä ä*" "*u*L* 
;á;;" aanhang van de S'D'A'P' hadden

fr"ï"ãni verloren. Een illegale formatie' die de voortzetting zou

iä"#ä;-;;; ;" s'oÁ'pl, heeft geilurende de bezetting niet

bestaan'
fn het kamp van de Communístische ?artii Nederland heerste de

grootste verwarring' e""i'"ft"ti¡ft had deze partii zich nog heel wat

ffiil"#;;;;å i;;;fì; É"nen functioneren' Het "volksdag-

blafl en het theoreis?he maandschrift "Politiek 
en Cultuur" ver-

15
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sehenen- in een zodanig welwillende vorm ten opzichte *:,.d9 Y
tionaal-socialistische ov:erheersers, dat het elke eerlijke socialist' die

nos in deze gelederen meeliep, de haren ten berge moest doen riizen'

De"politieke"propaganda van de C'P'N' steunde-toen nog- op ne:

bonåsenootscÉap^tu'ssen Sta1in en Hitler' Het verbod van de partii

sloeg"echter alle hoop de bodem in'
PasinNovemberlg40zouhaareersteillegalelectuurverschijnen.
i;l ;o.J;".*teit kwam deze formatie ãa het uitbreken van de

õJt3-norrir"te oorlog. Toen werden de communisten 'Blus pyaliste
ã"" f. roi-, d.w.z. ziî beriepen zich erop de beste nationalisten te

åi;. õ;;h.;e i" t"p"dae kringen, di; zií bii hun dubbelzinnige

håudins in het begin van de oorlog verspeelden, konden zil daarna

äf,iilÑ;;;;'¿oot ã" ryotp"ihi", welke in Nederland gewekt

werd door"de activiteit van de Russische legers'

io ,tooauo in 1940 de zaken er voor in de iociaal-democratische en

stalinistische sectoren van de Nederlandse arbeidersbeweging' Jer-
;#d"il "iil""u"U"" 

van honderdduizenden, die voorheen door

min of-meer gemeenschapp"$kq socialistische iloeleinden biieenge-

n""4"" werdeî, 
"o"rri;ari 

g"b*"tt aan principiële leidqg -an!e¡zii{s'
õ""I"g""""er stond eéo klãirr" socialístische minderheid, de R.S.A.P.,

ãi" 
-*u"ñ" 

ook in deze oorlog en onder de Nazi-bezettíng !e
;",*-tüi"en vasthouien ""o"d" 

principes en tradities van de

;i;hrd"Ìi" "rb"id"rrbu*eging' 
Anders dan de nationalistische be-

ïJ;ä-ín al haar ,"h*k"tittgio, voerde zii-haar- striid tegen het

;;:;"% ;;;;s"; de oorloq òp internatio"ll'.tü""n: q"îdtt"g' î:*:
øaande van dã onileelbaarheid van de socialistische belangen {rer

itb"id"rt ín de verschillende landen'

Ontbinding vc¡r de B.S.¡['P' en ovelgcng naar de illegclitelt

Toen Rost van Tonningen werd aangesteld als commissaris over de

n.S.e.p. was deze p"Áì t"td' meer dan 2 maanden van de op'per-

vlakte verdwenen' Si,,ãs de dag van de caoit[latie van Nederlanil

iJ 
"ü 

in haar oude vorm oogähottdett te bestaan. Er verschenen

ä";'"tatìúi;á"" of andere lectuur meer; vergacleringen vonden niet

meer plaats; vertegenwoordigers i" 
--dg I'il"mentaire lichamen

i,;ãåJil;i""t hei"ãiqd 
"r,"de 

partíitokalen waren verlate¡. Zelfs

het organisatie-apparaat ian d" partii yiel uíteen' het contact via

de vertrouwensmensen bleef over' In de twee voorafgaande iar¡'n

;;t'á;;êàiiiLt"ia van het oversaan naar de illegalíteit helha3l-

delük het onderwerp vao besp""king geweest binnen het kader

;;;'ì" ;"t,ti' Hoewel men zich varr te voren nooit een concrete

.rocrrstellins had kunnen maken van de wiize' waaro-Þ deze- over-

;;';;";;-"oìtt"LL"", werd ile primaire taak' het volkomen

r"ao?"";; """ at" 
""ti"iíeit 

der legale partij' over het algemeen

øoed doorgevoerd.
rl;;;Jif"-rúlad reeds in de eerste week van de bezettiag met

verschillende moeilíjl'nheden te kampen. Van het dageliiks besh¡ur
drie

te zoeken. De
ternauwernood
woning deden.

Hij en zijn wouw,
onderduikadressen.

Mien Sneevliet, begonnen de tocht langs de vele

Het meest verbleven zíi wel bii Giis Barten in
het Noordhollandse plaatsje St. Pancras.

Voornamelijk in St. Þancras werden de eerste voorbereidinçn ge-

tuoffen tt"oi d" opbouw van de illegale partij. BesprekingJl-Yggg
plaats tussen de ïerantwoordelijke þartijbestuurders, SNEEVLIET,
it¿PmSf, DOLLEMAN en VAN DRIESTEN over de organisatie-en

de taak van d,e beweging onder de Duitse bezetting. Henk sneevliet

stelde zich daarbii "i nãt standpunt, dat de schok, welke de socia-

listische beweging ddor de oorbþgeb-eurtenissen en haar nawerking

had gekregenizo"groot was, dat mét de oude partijen.en grg3pen in

haar"toen ñulige samenstelling niet meer verder gewerkt .zSu 
kunnln

worden. Wat"echter bleef, *as de noodzaak de socialisten en de

arbeiders in het algemeen te winnen voor de gedachte "*. ::tt
revolutionnaire strijã tegen de Nazi-overheersing en de imperialis-

tische oorlog. Een illegale organisatie zoy ry"^i".t *otden oPgeoouw-ct'

steunende õp actieve-pa*ijlîden van de R;S'A'P' err striidbare ele-

menten uit åndere delèn rrán de socíalistische arbeidersbeweging' In

het bijzonder zou men zich, naast de algsmgry oropaganda',moeten

richte; tot leden en aanhang van de S'p'¡"p' Deze gedachtegang

we¡d ook door de andere p-artiibesfuurders aanvaard' In het kort

saãengerrat kwam het standpuni hierop neer: de. paltijg¡enzen zlin

doorbr"oken, een hergroepering op revolutionnaire basis is nood-

zakelijk.
EindêJuliwasmenzover,dateenuitgebreideconferentiekonp,laats.
vindenl Het café ,,De Gooise Boer"- te Bussum was het tuefuunt'

vandaar trok men naar de heide om in de wiie natuur te vergaderen'

e""ïårrf *aren: H. SNEEVLIET, \M' DOLLEMAN' TH' VAN

DRIESTËN, C. GERRITSEN, MEVR. C. DE HAAN-Z'WAGER-

løiÑ, e. scHoursN, J. SCHRIEFER en MEVR' W' SNEEVLIET-

DRÄ.AIER.
ñ"-f"tqtlt-"rder Menist was niet aanwezig' Kort tevoren was hij

in limstårdam door een auto aangereden' Met een zware hersen-

schuddinø en lcneuzingen werd hìi narr het Wilhelmina Gasthuis

""*"*Jielt ond"rg"áäk"t politieke vluchtelíng en als jood was het

niet zonder gevaar voor hern' Plannen werden beraamd om hem

ã"", ,r"rr¿""rr"te lirijgen. Met de welwillende medewerking van één

der doctoren en het"verplegend personeel lcwam hij er echter na

een paar maanden behouden uit' Hoewel nog niet gerrezen nam hl]

direõt weer aan het werk deel.
op deze vergadering dan kreeg de illegale organisatie vastere vorm.
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De naam luidde:,,MARX-LENIN-LU)CEMBURG-FRONf' Eel

naam als een program, herinnerend aan het werk van Marx en de

activiteit van Lenin en Rosa Luxemburg in de eerste wereldo-orþg'

O. *s"o¡"torische grondslag zou bestaän uit groepen "": q l*""'
áie in"¿istricten verenigd werden met aan de,top een centrale l:rünq'

ioo"dis daarna werd ñet M.L.L.-Front opgebouwd, zoals op 
-dP 

vel-

i:iHig""L3;i.#ïîff :,åïti':'¿î1îiïïåi'ïîi:i':å:i'i".ö.i,:
LETIN VAN HET M.L.L'-FRONT)' een gestencild halfmaandelijks

;;;;ff, vä g"*iaa"u izra r9rry'p"g''i"'s' Naar inhoud had het

ilfi;i t"rrË", .,n"o 
""" 

ii¡at"ntitt ått"tt"t was bestemd voor lede-n

en sympathiserenden. O"gä"e"' tezelfdertijd kwam "BRIEYF-I
äN'îöCiAÁi-bnvroCfiÀrew" loot' *á,,soct¡'LISTIScHE
õnfnVSN') uit, dat in een tamelijk grote oplaag eenmaal in de twee

weken verscheen. ¡l"t ""ttt" 
tto"å oi¿"t täd""á" van Sneevliet' het

laatste werd verzorgd door Dolleman''öã-ïrg""ir"u" 
rt"¿]gtã"p"o o""t het-gehele land versp¡eid: 11":

;;';;?;;; u"tit r""g "tli"t 
wel in Nãord- en Zuid-Holland' Het

nãäia¿JrJå redental Ë"ã*"g van het begin tot het einde ong' 400'

öîi"*ät,arende elementen waren voornamelijk actieve- leden van

ã""d;;;; R.S.A.P. d;;h ã' -"'"o ook verscheidene oud-leden van

de S.D.A.P., B.R.S., C'l'l'' en andere oJganisaties uit het linl$e

L"*p. Ërg;hjk is neil't'r''l'-Front' in afri'i¡kinø van de oorspron-

kelüke opzet, altiid g"bi"""" de voortzetti¡g t"ttï" R'S'Â'P'' zowel

"iii*ä"p;;d, 
,i; wat haar samenstelling betrof'

In 
^de 

leqale tiid had de R'S'A'P' ongeveer het tienvoud v1n h9t

ïä,'ï't"Ë üä;";ry;"t,"ti;' De índergrondse strijd onder 
-de

Nazi-bezetting too 
""113;-ãU""" 

maar het-terk van de moedigsten

zün en van de ¿",*ooi het meest geschikten' Met de woegere

fiiä.oî. iåJ"";;;ilä;;; g'"æ -å"a 
der N'A's'-mannen breer

een nauw contact besta"". Zi Uap"n de propaganda van het M'L'L,'-

Front uitdragen en besi;ã.i*;"i rt"t "it -hui eisen beweging' In

die eerste iaren van ãï"äã¡"J tbeg het M'L'L'-Front geen slecht

fizuur. Andere otg""iotiãt *í"tt oí"t het alsemeen zwakker'

öiä ärä"a"i"î "ã"'ãå 
óå""¡e Leiding "die oo 22 september

te40 plaats uorra, *",åä" ;ù* i'{gþ"gi""" de irganisatorísche

grondslag van het rü'i'i-r'o"t' Heî rJsultaat daarvan werd in

organisatie-richtliinen'a=an d" l"d"t' bekend semaakt' Wii zullen ze

hier overnem",,, o*¿"i-¿¡-"* ã"ia"fi¡k !"-"Ld 
geven van de orga-

nisatorische bouw en *"'lå"i¡"u van het M'L'L'-Front'

Extrc¡ct besl¡rit C.L" vcrn de tL-groeÞ von Zondcrg 22 Sept' 1940

a. De oude reglementen uit de- legale nerioigzilrbuiten werking gesteld' Ille-

qaal organisatiel"t* ä'oiã"oftaar' met instandhouding van begrippen en

il;;ü;,-dt; "¿ã' 
r¿ Mei 1940 van kracht ¡raren

b. Straffe politieke "t' 
oig='åäoit"tåL 

*""ot*m"ti" 
moet over de gehele linie

aa¡vaarð worden om cloelmatig oPtÌeden van oe M'-Groep te bereíkeo'

c. De C.L. van de M.-Groep bestaat uít 5. leden, die ín hun samenkomsten
bepaalde leden van de M-Groep kunnen oproepen in verband met aan de
orde zijnde zaken.
Vöor de behandeling van de organísatorísche, financiële en van politieke
zaken is cle C.L. gesplitst in een organisatiebureau (Org-Buread en een

Politiek secretariaat (Pol-Bureau).
d. De M.-Groep is een landetijk verband, opgebouwil uit cellen van 5 leden.

De cellen wèrl<en onder een celleider, die deel uitmaakt van de betrokken
cel. Deze celleiders worden plaatselijk onderling verbonden ín groepen van

ten hoogste 5.Waar nodig benoemt de districtsleiding een plaatseliike leidin-g,

die op"haar beurt uit hãogstens 5 leden kan bestaan. Alle leden van de

M.-Gràep zijn slechts bekend onder illegale namen.

e. De districten worden samengesteld door de C'L. uit de tot districten ge-

combineerde cellen; de leíders door de C.L. benoemd.
f. Voor alle functionarissen (van de C.L.; de D.L.; de P.L. en de cellen) zíjo

vervangers aalngewezen, die auto.matisch in functie treden- bij uitschakeling
van hem of haar als welks(wier) Tervangers(sters) zij optreden.

g. Do C.L. benoemt uit haar midden de admínist¡ateur v¿n alle geldml-ddþ'
" die onder contrôle van de C.L. ziin functie uítoefent. FIii staat in verbinding

met dat lid van de districtsleiding in ieder district, dat de financíën van dat
district beheert. Tweemaal per iaar vinilt een bespreking plaats van de

administ¡ateu¡ met de disüiðtsbeheerders, waarin verslag van de financiën
wordt uitgebracht.

h. Uit het lìâmaatschap van de M.-Groep vloeit de verplichte betaling- voort
van de maandelijksá contributie van 50 cent, boven de 25 gulden- í1kom9n

per week van 1 þlden per maand. De inning geschiedt in elke cel door de

ãeüeider, die voãr afdra-cht zoig draagt 
"".n 

hðt doo¡ de districtsbeheerder

aangewezen liil.
i. Buitln de vaste bijdragen van de leden bestaan de,geldmiildelen uít af-

drachten van sympáthiserenden, waarvoor uitsluitend iloor de administrateu¡
zegels in omioop worden gebracht.

¡. V;t de middeþn, bedoeld in sub h. en i., welke geþel te-r beschikking
' komen van de C.L., wordt de helft besteed aan de werkzaamheilen van de

M.-Groep en de and.e¡e hel.ft voor ondersteuning aan de door ile autoriteiten
vervolgde leden van de M.-Groep.

k. Met dá ditt.iboti" van alie clooi de C.L' verstrekte propaganila-materialen
wordt een lid van de M.-Groep (met plaats'rervanger) aangewezen- Deze

functionaris regelt op doelmatige wijze de snelle uitzetting van d-it materíaal.

l. Een berichtendienst wo¡dt in het leven geroepen, welke voor informatie van

de C.L. zorgt en onder de leiding van een door de C'L. aangewezen lid
we¡kt. Ðe õ.L. zende maandeliik! eeû ¡aPPort in en tussentíids als zich
bijzondere gebeurtenissen voordoen'

m. Tíeemaal þer maand verschijnt een bulletin, wat al naar de inhoud voor
uitzetting oider de leden dan wel onder leden en svrnpathiserendel Eebruikt
wordt. IJ een bulletin uitsluitend voor leden bestemd, dan worden elke partij-
cel benevens de districtsleiders en de leden van de C.L. van een exemplaar
voorzien. Deze bulletins worden verTorgd door het daarvoor aangewezen lid
(de daarvoor aangewezell- leden) van de C.L.

n. Naar behoefte oñtv.ng"o de cellen instructies en richtlijnen, vastgesteld in
bijeenkomsten van het Org-bureau der C.L.

o, De toelatins tot het lidmaatschap eeschiedt door de C'L' op voordracht van
de D.L. Over vervallenverklariigi van het lidmaatschap 

-beslist de C'L',
gehoord de cont¡ôIe-commissie dei M.-Groep, bestaande uit 3, door cle C.L.
aangewezen, leden.

De Centrale Leiding
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De Centrale Leiding van het M'LL'-Front
f,¡ ynnd.en in de loop der tijd we-l en¡ge yrifgrngen P]""tt,"":.d:"-".
orsanisatie-richtliinen,maarinhoofdzaakblevenziitochtotnet
"i,i,{e øehandha"Îd. Een verandering was o'a' de omvang van oe

ö"îä.ri'ilìa*À' Kort na de vergaà'e-ring van 22 september kreeg

ãrr" U""t defiñtieve samenste[iãg' In ãverleg met de districten

kwam zij er als volgt uit te zien:

ä. dÑnhvr,InT (îoorzitter), W' DoLLEMAN (penningme-esteÐ'

I 
-ùrÑrSr 

(organisatieleiâer), C' GERRITSEN' MEYR 
-9

ö'u 
-ueÁN-zweðnnvr¡N, 

J.'konsr,Ac, T' 'ivouDsrRA' M'

PERTHUS EN J. SCHRIEFER.
bîLãt* drie'vormden het dagelijks bestuur en tezamen met T'

W;Jr* het Politiek Bureau, ãe âverige C'L'-leden' onder voor-

;il;;il"p 't 
"r, 

A. rur""itt, ft"i org-Buråu'-5**. fiid 
111\T ::l

Th, van ôriesten nog deel uit van de C'L' Na enige maancten lroK

hii zich echter geheel uit de organisatie terug'

Spcrrtccus

In November besloot de C'L' een twee-wekelijks propag*9t:O:"1

;;g;;;;, t" ieven. Als naam van dit blad werd' op voorstel van

ö;lñ; g"k8""o ,,spInïÃöusJ' zoals bekend' uo"tde Karl Lieb-

lnecht in de eerste wereldoorlog zijn strijd onder de naam van-S;;;;t. 
Hij werd tot een symËool't'an het verzet van de Duitse

;J*;"d"";I"'ro"i"urtåo-tãgeí áe capitulatie van de Duitse sociaal-

democratie voor het D;i;;'it"p"tialisme en van hun strijd tegen de

imperialistische oorlog zelf '
Het eerste nummer "åiJ""" 

in Januari 1941' gestencild' Het.vol-

sende numm* r.*,tt-t"ät !"aån Tl'^^E"l ãrooi en groot blad

iã',i ;;;;t "" i" *" "oti"g 
van 5000' Een srote oplaas voor

een illegaal blad in dt"ï;' H;1"' bo.\o"t'di"tt' hooest*aars"f i¡nti¡tt'

;J ;"Ë tä"s,* bíJl;;;"d'"ki ""*"h""" 
b" *:T::l"iÏ

¿*f.f.åt, S¿¿y"van Lambaart, had de verzorging er van voor zqlì

rekening genomen.

Het Mcrxistisch leugd Gomité

De ieugdorganisatie van de R'S'A'P'' de Leninistische Jeugd Garde'

was eveneens tot de iff"g"fit"tt o""tg"g""o' Zli noemde,zt"h "T l:j
l,rïnilsuscH JEUGö coMITE' In November 1940 verscheen

;;;-àt Comité Ëet maandblad ,'Het Eompas"' Een interessant en

goed verzorga ¡""ga"tfJ"* * "pt"":U: 
däzeHde tiid het twéemaal

iln de maand ln"rr"fri¡noe.rã" pamflet ,,Brìeoen aon e3n ieugdoríenü '

De ionge vrienden t;l;i ú"*istisch |eug.d Comité ontwikkelden in

il"ï;i;itg;ih""'i;;" een gïote actiriteit' in ruime }ring sym-

iä.ui" î"*i"r*"o¿"' l'itrl"t*"i" rsar moest echter deze zelfstan-

dige jeugdgroep worden opgeheven. Het was- beter, met het o1g oP

d."eevrtäo] *"ik" n"o S'o.-ãi¡ae dreigden, alles in'het M'L'L'-Front
te cincentreren. Verscheidene van deze jongeren hebben in de loop

van de bezetting een buítengewoon ¿ctieve ról in het verzet gespeeld.

De politieE vcm het M.LL.'Front

Hoewel het M.L.L.-Front, evenals de andere verzetsorganisaties,

striid voerde tegen de Duitse bezetting en het natíonaal-socialismg

*"i "t "uo 
*"åoü¡k onderscheid in Éeider uitgangspult.en doel-

einden. voor het M.L.L._Front bleef de oorlog, ondanks de bezetting

vau Nederland, ziin imperialistisch karakter b-ehouden'

nii d" oorloerrå"réode 
-machten 

ging het in de grond van de- zaak

niåt om de v-erdediging van de democratie noch om de verdediging

"À 
¿" ¡echten der ãnãerdrukte landen, maar om de imperialistische

belangen van de heersende klassen {* gotg mogendheden' , ,.
IIet tú.1.1,.-front wees een partiistellen in deze oorlog at en achtte

het de taak van de socialistãn hin politieke zel{standigheid te be-

houden en het verzet tegen de imperialistische oorlog te Prop-ageren'
Eeu beëindiging van de oorlog, de bewijding van Nederland en de

aoder" bezeitelebieden, en dã vernietiging van het nationaal-socia-

lisme zouden móeten samenvallen met de socialistische overwinning

van de arbeidersHasse. Het M,L.L.-Front wenste de revolutionnai¡e

oostanding van het proletariaat in de oorlogvoerende landen en de

vãrbroed"iing u"o told"t".t en arbeiders in de strijd t"g9" d: i*R9:

¡ialistísche *icht"o, welke hen in deze oorlog gedreven hadden' Dit
was het ,,DERDE FRONT', dat in de geschriften van het M'L'L'-
rtã"i gó*pageerd werd. Het kwam overeen met het standpunt'

ã"t noi"'l,lriuirborg en Karl Liebknecht in de eerste wereldoorlog

lrurdedisden en dat"door Rosa zo duidelijk en kernachtig tot uit-

dt"ki.t"Ë werd gebracht in een Spartacusbrief van April 1917:

--De Socialistische Vredespolitiek is thans in de volgende eenvoudige-woorden

ã;ril,"", äi-*¡"ìã"J oi wel de burgerlijke re-geringen maken de wede,

zàíls 
"i¡ 

de ooilog maakten, dau bliift bi¡ elke afloop van de- oorlog het imPe-

rialisme de heeríende macht en dan gaat het onvermijdeliik altiict verder,

nieuwe bewapeningen, ooriogen, de ruinã de- reactie, het barba¡isme t:gemoet'

Da¡ wel "or!t 
gi¡îoo, r"rroÏr,tiâ""ai'" massabewegingen' voor de, strìid omde

oolitieke -"õht,-ó- uw wede te dicteren naar binnen en naaf buiten. HetzrJ

å;";tJ#; *Jle." .r h"er"*" ood"'g*g der maatschappij dan wel sEijd

"äãi-i.ã,."i.fisme 
als de enige redding. 

-Eeã derde oplossing, daartussen in,

bestaat er niet."

In het voorjaar van 1941 begon h-et M'L'L'-Front ""1-E1o!-{:?J
van zijn publicaties uit te gevãn onder de-naam ,,DERDE FRONT"'

;;;tit fi"t- t"i uitdrukkin"g bracht, wat het $/enste' Van groot be-

hrrg 
"Jhtte 

het een revolutiõnnair veÍzet in de bezette gebieden' maar

d.aJnaast - wij hadden immers direct te maken met het Duitse im-

periallsrre en åe bezetting door deze - vooral het verzet van de

2l
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Duitse arbeiders- en soldatenmassa. Om dit te bevorderen richtte het

tytj.i.-froot verschillende manifesten aan de Drritse soldaten, welke

i" *o," hoeveelheid en op allerlei manieren onder hen Yerspreid
*urod"o. Verder droeg het ii¡n leden, die in Duitsland werkten, op'

zich bij de Duitse verzetsbeweging aan te sluiten'

,Ðe Vonk"'f¡oeP
t n* begin van de bezetting heeft het M'L'L'-Front heel nauw

r"*""g"*E*t met de verzetsgr"oep ,,De VonK, waaruit na de oorlog

n"t *åruu¿,,De Vlam" vooitkwãm. Deze gtoep was in 1940 naast

het M.L.L.-Front ontstaan. Haar leden kwamen vool een groot deer

uit intellectuele en kunstenaarsl'rcingen. Zii waren afkomstig uit cle

uãir"friU""¿" richtingen van de to"ähttit"h" beweging van vóór de

oorlog en vonden Èun bindende kracht in de noodzaak om een

*"à?*"rkiog van socialisten op te borrw-e¡ TEGEN de Nazi-bezet-

;t"g; ã; ì-ieriatistische oorlág en VOOR de overwinning van het

socialisme. De voornaamste leid"ende k¡acht bij deze groep was de

M.L.L.-Fronter E<idy Wijnkoop' Ziin werk in ,,De Vonk"-gro-eP was

in overeenstemming met de .i"otéo van de C'L' van het M'L'L'-

no"t, i*t "t naar såeefde een hergroepering van socialistische krach-

i""i"a siaod te brengen op de baiis v1n 
-egn-.Derde 

Front"'

De inhouct van ,,De"Vont ", h"t illegale blad van 4-eze groep' prg-

pageerde in het algemeen ongeveer hetzelfde standpunt als m de

ãt"g;;; van het ü.1.1-.-r'tot'i tot uit&ukking.k:* .Eî" I:y,]:
derïs kwam echter na het uitbreken van de Duits-Russische oorlog'

;;;:ó; v"oli i" ¡"u een ,,ontwerP-Program" publiceerde met,de

bedoáiing ,,op deze grondslag in de toekomst de actie voor een be-

ãÃãgtd í^í anu ãorlog iJsocialistische zi{' te voeren' De C'L'

lr"o f,ut t{.L.L.-Froot achñe de inhoud van dat program-in volkomen

telenspraak tot de oorspronkelijk gepropageerde opvattingen-91 9*
-i-rroe.ìtaod te voorkomån, *""ttt"Zii itt-h"l ,,Bolt"tio van het ìVI'L'L'-

ft""t- n¡ 22 bekend , daí zii met dit ontwer'P van "De 
Vonld niets

van doen had.
ili;i;-B"U"tin- nr 24 wijdde zti,eer- scherp artikel aan de poli{ek

,rão ;oã Vonk"-groep' wai'in zli'lnar verwðet "het 
vaandel van het

interíation¡it*ã dulioiti"f opgerold' te hebben'

In nr tl van,,De Vonk'waJãen stellingname in de oorlog bepleit'

waaruit wij het volgende citeren:

,,Revolutionnaire actie der arbeidersklasse is slechts moeeliik' wanneer het

militaire regime in p'¡tti*¿ *""Lelt en de bezette landä van de druk der

overheersins bevrijd zijn.;;;;;i;;P' in ons land de strijd voor de gtioryfe

#;;;Ëilid;J ïoo.iople p*'ua *Lt di' voor de socÍaliitísche revolutie' De

ää,JääËã";jJ".rã iä", de kapitatisrisch-statinistische bondsenoten aan-

vaarden, die het lot h""' åïá'itgt, zóals hare maiesteit wel senoo-¿lzaakt is de

bolsiewistische boodg",'oot"Yä*"t;;;ã;' bä 
-i-"dg"oootöhap e'chJer þ

slechts duren tot het Diise- i*p"tidit-" ineenzak "ã et 
"eo 

revolutionnaire

situatie ontstaat in Midden'Eu¡oPa"'

De todenvervolging en de Februcrristckingen

Reeds vanaf de eerste verschiinselen van iodenvewolging in Neder-

land had het M.L.L.-Front er scherp stelling tegen genomen' De

strijd tegen het anti-semietisme beschouwde het als een belangrijk uit-
g"iqtp;;t voor de striid tegen het nationaal-socialisme en de uit-
lo"ftåe"o daarvan, iuist omäat hii verbonden was met de diepste

øãno"Èot van menseliikheid en solidariteit.
io"o o" allerlei andeie chicanes de joden ook uítgesloten werden

van bioscoopbezoek, organiseerde het M.L.L.-Front in vele plaat-sen,

tezarnen måt andere iit"gtl" organisaties, een boycot van de bio-

sco'en,sedurende de maãrd Feb=ruari van 1941. lvlanifesten daartoe

;;ii;"%""t het gehele land en zelfs voor de bioscopen verspreid'

Het was omstreekí die tiid, dat de N.S.B'-ers met hu¡ provocaties in

ioden- en arbeidersbuuÉån begonnen. Zij hadden het veilige gevoel'

L;",*i door de bezettingsauioriteiten, itr*ff"loot hun vernielzucht

Ën sadisme te kunnen boúieren. In Den Haag verwoestten zij een

svnasose: in Amsterdam hield de W'A' een triomfmars door de

iáde,ib;üt. Op deze provocaties volgden reacties en, zowel in Den
'Haas als in aåsterdam, trokken arbeiders uit andere wiiken in massa

o""""d" bedreigde buurten om de aanvallers, met of zonder ste'n

vaa Duitsers, m-"t b"blo"de koppen af te slaan'

M"^, op 22 en 23 Februari oiêrvielen de rabauwen van de Grüne

Polizei ãe Amsterdamse iodenbuurt om iacht te maken op jonge

ioden. Beestachtige tonelén speelden zidn af' Een onbeschrijfelijke

ängst en radeloosËeid bij vroriren en meisjes, die hun zonen' broers

en"verloofden zagen wegslepen en misha-ndelen. Verbittering bii de

oudere joden oier huñ'rñachteloosheid. Twee dagen later, op

25 Februari, liet Rauter, de chef van de S'S' en de Gestapo'.in

Âmsterdam een plakkaat aanplakken met de mededeling, dat.400

ionge joden gea.åe$eerd warôn ah represaille voor een aanval-op

ä""'p"itr" p"'ttooi[" in de Van Woustraat. Reeds dezelfde dag liet
Amsterdamiaar antwoord weten: DE MASSA-STAKING'
I" n"i¡åS* van de tweede helft van Februari, een week voor-de

gtoi" tt-J;"gên, verscheen een nummer van ,,Spartacus" (midden

Ëebruari), dãt voor een goot deel gewiid was aan de terreur tegen

ã;J;ã;h Amsterdam Ën Den HÃg en' aan de solidariteit van de

23

Daarmee was practisch de poliueke band fussen,,De Vonkt-groep eri

het M.L.L.-Frånt verbrokei' Een samengaan oP een gemeenschappe-

liike basis was gedurende de oorlog niet meer mogelijk' Toch is-e¡

,íu"d, 
""o 

persäon[jk contact bliiven bestaan tussen ,,De Vonk";

mensen en åe M.L.i.-Fronters, o*dat 
"i¡, 

ondanks hun verschillend

standpunt, op de linkervleugel van de socialistische arbeidersbewe-

ging één gemeenschappelijke grens hadden.

.t
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bewoners van de schildersbuurt in Den Haag en de arbeiders van de

ãl;ã;", d" Jotd""o en andere arbeidersbuurten van Amsterdam'

ã;;;b;dr";gaewi¡ten tg hulp snelden. Het slot van her hoofdartikel

eindigde mef deze woorden:

-^\iläzün er o¡rs ven bewust, dat het fascisme het afschuwelijkste geweld gebnrikt

li--firi1"¡.o*Lt heerschappij te vestigen. Dat geweld kan niet overwoDneD

iäá.ï ã1J""'"*-i¿.ãu"-. äilé"". oe i¡beide¡s ãulen tegenover het geweld

der heersers hún geweld moeten stellen'

ä'"i;;l;J.;snfiik"" zullen stootboepen gevormd moeten worden' De afweer

ä"; h"Ë; g"*aa der Nazi-bandi'eten-moet geoiganiseerd worden'

öä;ä;;;f"o ""ht 
, ook van h'n ecooomisõh. å"cht gebruik maken' D_e

t"U*i¿"¿.t der fascisten moeten beantwoord worden met massa-stalongen'

äoNpBn r,¡¡ssA-vERzET zAL HET BARBA,RISME DE wERELD ovER-
"ñEãSEÑJE MASSA'S KUNNEN EN MOETEN DIT VERHINDEREN'

2î"2uliliñboôn nuÑ vassesrm¡o VRTJHETD EN BEScILAVING

BRENGENI"

AandevooravondvandeFebruari-stakingenwerddoorhetM.L.L..
Front het volgende ma¡ifest verspreid, een directe oproeP tot massa-

staking:

,¡,TN A,LLE IüERKENDE ARBEIDERS'

De toeûenende spanning, die verwekt wordt door de brutale gewelddaden van

de weemde overheerser ^ä 
fä¿ ." àà* d. Hollan.se ludãssen, die in zijn

d.ienst zijn, begint zich te oitltdeo in daden van veuet Ëo *aakt het nodig'

DÂT DE .A,RBEIDERS rN"öS iEOR¡rynN oext',essEBÀsls HUN HofJ-

DING BEP.{LEN NN STÈñÑC-ÑEIiNN IN DE ZICH VERSCHERPENDE

STRIID.
Àls de zwendelaars vao het nationaal-socialisme aan de arbeiders in uitzicht

stellen, dat de uieuwe, D"i;;,;d;;;g """ e*op" het proletariaat zal opheffen

eq sociale gerechtigheid zal doen zegevieren'

DAN zEGcEN rvII, D;'i'tii-oõ6n lrsr EN GEwELD AÀN DE PRo-

LETARIER zIlN PRoLEi¡-físñsEEn Ery ?1ry-fussE\MAPENEN 
rilIl.-

LEN ONTNEMEN OM 
'AÑ_óE 

KAPITALISTISCHE UITBUITING GE'

îñi.LrC nñbNDER\MoRPEN wERKvEE rE- vERscrIÀFFEN'

De brutale roof van .\rooo"ãì"-t ¿iil""¿' de zich-verschemende onderdrul':king

van elke critiek op fr" "î"**J"l"i¿, 
¿" TOENEIvfEÑDE PROvocATIE

vAN DE HoLLANDsE'ÑÀzrð rr'rõntEN oNVERMIJDELIJK TOT UIT-

BÀRSTINGEN LEIDEN.
ää-""t¡ùi¿""ãu io-d. botsingeo' die vooral in Amsterdam' maar ook in Den

Haas, utrecht en elders "ii";"i;"k";; 
IS DE SPONIT'q'NE SOLIDARTTEIT

ï¡îi' pn<iirreN Mcr';;--v"Eilätairslr EN -vERNEDERDEN, 
die i¡

ä"ui;.}"*;-"t JrU"Ãr¡eschouwing van de Nazi's tot de uitgestotenet,

de paria's, *o.d"o g"-""t'-óg ngtttt"-ntlJvan de jorlenvewolÉiûs' de kwaad-

aardige ophitsing tegen f¡et iode;dom, is een gevaarliike eoideäiã in dit land

geworden, de tirannie ""i ilä;;l;"tl tã"itÏt*" ii ond'enkbaar zonder de

verwekking van arees oo* î*t"¡ machtwertoon' Dat machtsvertoon wordt

onsebreideld op n"t ¡ooasJd;il; ã;t;"tlking-losselâten en de Duitse be-

wakers van de openbare.'L ö"iiliveÑ HUN HoilÑDsE GEEsr\lERlvAN-

TEN VOORT NAAR DEîIIi\,üBTTTÑC VA'N BEESTA'CHTICE SCHÂND.

DADEN TEGEN HET JODENDOM.
MET DE DAAD MOEfã;iiKEÑ, DÀT HET PROLETARIAÁ'T IN HET

FÄSCISME, HET HOLL,{;IóËENÑ OUITSB N,{TIONAAL-SOCIALISME,

ZIIN DOODSVITÄND ZIET. Als mannen en vlous'eû uit de arbeiderswiikeo

;"i;; ñ;Jä; iodenbuurt van Amsterdan, als in d9 ruag¡e fcma-qryyt
de arb^eideis de laffó aanval op enige uit hun huis gesleepte ioodse viinkeliers

w¡eken door een aanval op dê N.S'e.-sigarenwinkel i¡ de Hobbemastraat' åIs

zü de strüd oDnemen teqen de betaalde Ëandieten van de Hollandse uationaal-

r.iri"littit"'ftt Leweging, îan hebben wij te makel met een prachtuiting van

rp"it"". ..u¿"'iteii, örs IN DE BETiRI,JV-EN-IN HocE EN MEER AF-

óonNor voRM Tor UITING MoET KoMEN.
ñ.."r*.*¿t 

"lk"-g"t""tdd"td 
van het nationaal-socialisÛ¡e met ROERIGIIEID

EN PROTESTSTAKINGEN IN DE BEDRIJVEN.
linool'.rr uIT DE FABRTEKEN, VERLA1T DE rñiERvEN EN DE wER-
rnÑ nÑ-sr,uiT JE IN MAssA ,l,e.N BII-J-ULLIE IN DE BEDRETGDE

BUURTEN STRIJDENDE KLÁ'SSEGENOTEN'
I" ;;;" het sócialisme, dat wijheid en gelijkheid brengen zal' GEEFT A'A'N

ONZE OPROEP GEHOORI

{

Met sociâlistische groet'
IIET DERDE FRONT

Op 25 en 26 Februari vond de machtige staking plaats in AT:t:t*:T

"i ""o 
aantal andere plaatsen. Een gróotse betuiging-van solidariteit

met de vervolgde jodln en van prõtest tegen het Nazi-barbarisme'

voortkomend"""it ¿" zuiverste Jn edelste-gevoelens der arbeiders,

die zich op deze momenten niet stoorden aan partijgrenzen noch aan

die van Ëet geloof. De Nazís werden er door overrompeld' Dit
hadden zij niet verwacht.
ôp d" Z5å februari, en de {"S-q df er- aan vooraf gegaan *."t-"-1

tre¡ben de mensen van het M.L.L.-Front en de toen nog met hen

r"r¡."¿"" ,,Vonk'lgroep, door persoonliike- overreding, met mani,-

festen, plakstroken ãt tiipp"tt, ãl het mogelijke gedaan,o*,""1,11-
g"*"oe^prot"ststaking te ããen slagen' Gedrukte plakstroken hadden

õ.a. de volgende inhoud:

DE JODEN VOGELVRIJ VERKLAARD!
De beusoners oan ørinoeuì'¡ken oernederd en míshn:nd'eld

H.LLANDSCHE PRol't"*lrooa 
DE 

'.LIDARITEITIHanteert høt toøpen oan de "'^t#{';IRDE FRONT

De taffe weerzinwekkende jacht op de

Joodse medeburgers is begonnen!

ARBEIDERS, TECHNICI, MIDDENSTANDERS

Hanteert de proteststaking tegen U-r};i""t;i$å' 
"uo*"Toen het op \Moensdag noodzakeliik bleek,.deze protestbeweging

"rr"n 
*""tdig en bewus"t te beëindigen als zij begon":",*3t' l::Ï

het M.L.L.-Éront Per manifest over de gehele stad het Paroor

verspreid:

DONDERDAG GESLOTEN AAN DE .A'RBEIDI
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,,Het Parool" vermeldde op 25 Februari !946 in een herdenkings-

artikel over de Februaristaking:

,,Nog diezelfde dag werden enige tienduíze]rlilen manifesten, gescbr.even door

itoor"vooiok, Ja"p"Noout Vas eä Pieter t Hoen, in omloop geþraghL - ."
Ook il¿ Spø'rtaLusþoep oan Sneeoket lan'ceeril'e e7n gÍoot aøntal olag-scløíftery

terwiil evåneens vä tor¡munistische en andere kant oProePln verschenen tot

".o.llrlti:rg 
bij de stakingsbeweging." (Cursivering varr ons - Red')

Een zwakke elkenning van het \ilerk van het M.L'L'-Front, welke we

gemist hebben in bijiá alle werken, die na de oorlog over illegalítèit

en verzet geschreven werden.

In de jaren na de oorlog heeft de C.P.N. het recht-opgeëist als orga-

nisator van de Febrriaristaking te spreken. Natuurlijk h:F:l
C.P.N.-ers bij de ontketening va-n de staking een rol gutq""li'-?1j
hebben het råcht om zich daãrop te beroepen' Dat echter de C'P'N'

ook het werk van andere illegãe organisaties op eigen rekening

schrijft en de stakingsbeweging- een stalinistisch stempel opdrukt'

is oigehoord. Ak gãvolg van de geweldige spanningen' .:"t*17
door äe terreur der- Nazis, was Amsterdam een groot kruitvat ge-

worden. Het werk van illegale formaties kan men hoogstens 
-be-

schouwen als de vonk, die ãe explosie teweegbracht' O"getwijfeld

werd de staking, als uiting van verzet, voorbereid door de illegale

p.ãp"g"oa*. De"'bereidheià'tot de massale verzetsdaad was er echter

pas na de bloedige en beestachtige overval van de Grüne Polizei en

il;J-*ú; o! a" a*g voorigaande aan de 
-staking'-.toen 

de

¡"ri"ni"t ot", di schandäaden dõordrongen tot de bevolking van

n*rt"rd"*. Bovendien mogen we niet vergeten, dat reeds op

17 Februari aan de overkani van het IJ op de scheepswerven een

;r1d"; tesen de uitzending van arbeiderl nãar Duitsland had plaats-

s"uooä"o,"die aanvankeliiÈ succes opleverde'
ilä;lt*!"""gd, meJ woegtoei niet: ,,Waar komt U vandaanP"

*""t, ,,W"]t hîeft"U te zeggerñ." Als het Pqgol go,"-d 
-wa¡, 

da1 d3,e{

n"t 
"r'oi"t 

toe of het u"tilp" Waarheid', het M'L'L'-Front' "Het
Þ"tool,' of welke andere groep was' Er zal misschien een grondiger

onderzoek moeten plaatsvinden dan in_opdracht van het Instituut voor

O*to!tãt",r*""tajtie kort na de oorlog-werd verricht' De C'P'N'

*åi!"ia", na de voor haar gunstige publicatie 'ß 
1947' in 1950 een

oi"rï* ood"rzoek. Voo¡ de iistoriã zãu dit echter van het grootste

belang ziin.

In begin Maart 1941 publiceerde het M'L'L'-Front een brochure' ge-

ãì"id",,sptrt"cus Ontn'aakt-, welke,voor een groot. deel g"*t4 *T
a"n dá Ëebruarístakingen en de gebeurtenissen, die er aan voorat-

sog"o.

{

Ã.r¡estqties bii het uitbreken Yalr de Þuits-Russische ooriog

Het organisatie-apparaat van het M.L.L.-Front kreeg een ggvoelige
Hap bij het uitbieken van de Duits-Russische oorlo_g. In 

-de- 
n-ach!

urã Z+ôp 25 Juni 1941 voerde de Duitse politie over het gehele land
een gtooìt aantal arrestaties uit, waardoor voornameliik li¡l¡se ele-

-então werden geüoffen. Het waren over het algemeen ry""j1o'.q"
voor de oorlog in de partiien en organi-saties linls van de S.D.A.P'

enige bekendheid hadden. Men scheen_bij {eze ar¡estaties niet van

eeo-bepaald systeem uit te gaan. W91d i1 de-ene plaats ieder van
deze sñnsen g"gtup"o, die men te pakken kon krijgen, in een andere

plaats bepaalã"-mð" zich tot een klein aantal, er werd niemand, of
ilechts ""ì p""t minder bekenden, gearresteerd. Blijkbaar waren 'll
bronnen, die de nameu moesten opleveren, hier en daar wat verstopt'
In verschillende districten werd het M'L.L.-Front zwaar getroffen,

omdat men toevallig - de mensen werden immer-s niet voor illegaal

werþ maar uit voorlorg gearresteerd - de beste lsachten ryegru\te'
Zo werden in Rotterdiri 3 van de 7 districtsbestuurders 's nachts

van hun bed gelicht; in DeLft was het de voornaamste leidende kracht

van de ptaatielijke groep, evenals in Deventer, Almelo en enige

andere flaatsen.'Boiendien werden vele actieve we¡kers van de

organisaitie gevangen genomen en ee-n groot aantal vroegerg-þ{en
lr"ä d" R.S.À.P. "i net N.e.S', dat wel geen militant van het M'L'L"
Front was, maar dit in zijn propaganda actief ondersteunde'

In,{,lkmaar werd het geheie vroegeie afdelingsbestuur van het N'A'S',

bestaande uit 12 leden, het slachtoffer. Negen van hen zijn nooit weer

teruggekomen. Ook van de anderen, Ieden van het M'L'L'-Front'
kwaäen verscheidenen in het concentratiekamP om het leven' Wij
den_ken hierbij o.a. aan de onvermoeibare Dirk de winter uit Rotter-

dam, de in october L942 voor represaille gefusilleerde oud-fractie-

leidá¡ van de R.S.A.P. in de Deveñter Gemèenteraad, J' H' Roebers

en het oud-gemeenteraadslid van de R'S.A'P. in Almelo, A' Kootstra'

Van degeneä, die wel in het leven bleven, brachten de meesten de

oorlogsjãren in het concentratiekamp door.

ffet ú.L.1,.-f'ront had voorheen slechts met incidentele arrestaties te

maken gehad, welke echter niet direct het apparaat aantastten. Later,

in de loäp van het jaar, volgden er nog een paar, o'?'-op 15 Augustus

van het ö.f..-li¿ M. Perthus] die eveneens gèisoleerd konden worden.

Het M.L.L.-Front had uiteraard de belangstelling van de S'D' en

vastgesteld werd, dat io uøsshilJende plaatsen van het land gebruik

g"*ãakt werd van enige na-ar de vijand overg-elopen elementen uit

ã" oro"g"r" beweging,-die de perþherie van de illegale.organisatie

aftasttei .r""t 
"*â-kkã 

plekken.-Eéñ van deze lieden heeft later zijn

verraad met de dood moeten bekopen' Toch scheen het M'L'L'-
Front voor de s.D., althans in 1941, een te gesloten organisatie te

zijn. Of was het misschien geluk?
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Op de 25e Juni echter kwam de LlP-gT"Lg aan' Het M'L'L'-Frort
lnåloo, velË van de meest toegewijde leden. De opengevallen plaatsen

werden door anderen ingenomen. Het werk van de beweging moest

verder gaan, zonder sbgäatie, op dezelfde voet en zelfs op een hoger

peil dan voorheen.

Politieke tegelstellingen
over de verdediging van de Soviel-Unie

De intrede van Rusland in de oorlog rukte binnen het M'L'L'-Front
oude wonden open. Voor de oortrogïas er in de R'S'A'P' een prin-

cþieel meningsierschil over het vraagstuk 
-van 

de verdediging van

aå Soq"t-U"ie. Oorspronkelijk had ãe R.S.A.P. -oP 
het 

-standpunt
gestaan, dat de econãmische'grondslagen, gelegd door 49 proleta-

äsche krachten, die door de- Octoberrevolutie van 1917 aan de

macht kwamen, nog die waarde vertegenwoordigden, dat,zij.bij een

eventuele oorlo$, oîdanks de Stalinbureaucratie, op revoluti.onnaire

wiize verdediqã moesten worden. In de jaren voor het uitbreken

"'å-1" 
t*""á? wereldooriog i /as er bij éen meerderheid van het

partijbestuur reeds veel vaoiit standpunt afgesleten'..D" P1o-i"tÏ
^in núshnd en het optreden van de Russische diplomatie en geheime

ãit*t i" Republikeins Spanje was daarop van grote invloed geweef,

Op d" parti]conferentie-in-1939 werd besloten de passage gver de

".ia"aiþ"g 
iao de Sovjet-Unie uit het beginselprogram te U:hTl :l

een stu&ec-ommissie te t"ooe*e.,, waarin voor- en tegenstanders van

de verdediging zitting hadden. Bij de overgang van d"J*Oi T11
de illegahtãit iuas meo echter nog niet aan een nieuwe tormulenng

toegekomen.

Na het uitbreken van de Duits-Russische oorlog publiceerde het

Politiek Bureau in ,,spartacus- een aantal stellingen, waarin d" T:.-
ãediging van de Sor{et-Unie in alle vormen werd afgewezen' Dlt

saf binnen de organisatie aanleiding tot een scheqpe politieke-tegen-

¡-*llt"g. l" de Cåntrale Leiding zeù verHaarden de leden Dolleman

,o p"."tno, zich tot principiëleîoorstanders van de verdediging der

Soviet-Unie, d.w.z. ondersieuning met alle revolutionnaire middelen'

;;;;ãå arbeidersHasse besãhikte, maar met handhaving 1an de

oolitieke tesenstelling tot de stalinistische politiek en zonder directe

ã;ã"-rr,"*rtit aer kaiitAistische bondgenótst"teo. Ook aan de basis

;ã;;;;"iratie veipaarde eeo a"otál leden zich_tegenstander van

de politie[e koers, welke door de meerderheid van het P'B' was aan-

n"J"rr"rr. Deze lc¡¡estie nam oP een bepaald moment zo'n scherpe

;;ã';,ã;ll"i C.l.-li¿ DoilËman (Perihus za* gev,,îgeÐ) bedankte

als lid ván de C.L', maar na een compromis op bepaalde Punten'
zän ontslag weer introk' Is 1942 verschenen er nog 2 nummers van

;; áüt"tt"bulletin (Tijdsproblemen) over dit vraagstuk' Het me-

,:
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níngsverschil over de verdedíging van. de Sovjet-Unie we¡d na Apri]

T;ö, ;;;" het grootste deel vãn ãe leiding door de Nazfs vermoord

*"i'¿¿" der ioornaamste oorzaken van het uiteenvallen van de

ooa" m*"gi.tg, de R.S.A.P. e1 haa-r opvolger, het M'L'L'-Front' in

r*"r gt*pi","welke zich op ìun- beurt stee'lq verder van de oor-

,prooÈ.$Ë" politiek van de R.S.A.P. verwijderden'

Vckbeweging en íIlegcrle striidcomité's
Op het fusiecongres in 1935 had de R.S'A.P. het besluit ge191e¡r, dat

då leden van dã partij zowel in het N.V.V. als in het N'AS' 99-
organiseerd kondán ,íio. O", pr-actijk bracht. echter mee, dat de

n.3.¡.f., doordat oppositionele-elementen uit het N'V'V' geroyeerd

werden, zich steeds meer instelde op het N.A..S'

De nauwe samenwerking met het N.A.S. maakte het in de eerste

maanden van de Duitse-bezetting mogelijk, dat illegaal contact en

werkzaamheden gedeeltelijk binnèn het NA.S. konden wo-rdgn 
-g9¡

camoufleerd. Daiwas ongetwiifeld een belangrijk voordeel' In Juli
werd echter het besluit tãt ontbinding van het N'A'S' bekend ge-

maakt en in begin September was deze voltooid'
De likwidatie vän het^N.A.S. was voltrokken via de organen van het

N.V.V., die toen onder leiding stonden van de N'S'B'-er Woudenberg'

uiteraard was het van belan-g welk advies er door het M.L.L.-Front

aan de leden van het N.A.S. ãon worden gegeven' Overgaan naar het

Ñ.V.V. of uit de vakbeweging' Het M.L.L.-F¡ont stelde zich' hoewel

niet eensgezind, op het 
"staãdpunt, dat-de N'A'S'-leden naar het

N.V.V. mãesten gaãn, omdat het v1n belang was de oude scheiils-

mr¡ren te slechteñ om de N.V.V.-leden meei toegankelijk te makgn

voor de klassestrijd en het internationalisme en om een 
-gezonde

strüdeenheid te vôrmen tegen het fascisme. Echter met dien ver-

;#á;, dat dit niet inhield hËt met pak en zak overlo_pen_v_an leidende

trràfrtå" uit het N.A.S. naar N.V.V.-besturen onder 'TVoudenberg.
-pit 

ir oof., zover ons bekend, niet gebeurd' Reeds 
-spo-edig' 

en wel na

ã. f"¡*át¡taking, þ¡¡am men op tt"t genomen besluit-terug' Men

bánro"tt" ln de prrÉticaties het leeglopen van deze, door de N'S-'B'-ers

o"i."-""r¿" ,rikbeweging 
".r 

p.o:o"g"utde in plaats daarvan de vor-

åi"g å" iilegale stri¡dËorãité's-in delabrieken, in de bedrijven en in

de arbeidersbuurten.
Na de weigering van de bestuurders der katholieke vakbewegtng in

Tulí 1941 oå n"ã vakbe'¡¡eging uit te leveren, achtte het M'L'L'-Front
äe tijd gekomen om het pârðol uit te geven: -UIT 

DE VAKBEWE-

GING. in Augustus *^rki" de C'L' haãr standpunt ten- opzichte van

de vakorganiäties bekend i5r 
-een ^.'z^"t5J"ttttg,- 

gepubliceerd in het

,,Bulletinîan het M.L'L.-Front" .tt 22' Het tqk it tamelijk.omvang-

,i¡t. w" zullen er daarom de belangrijkste gedeelten van citeren.

Ñ* g"""gd te hebben, waarom het aàvies van toetreden tot het N'V'V'

u"o"du Ñ.¡.,s,-l*d"t was gegeven, vervolgt de verHaring:
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DE ERV,{,RING LEERDE:
l. dat in sommige gevallen en oP bEaalde plaatsen het beoogde doel bereikt

$¡as;
2. dat echter het lever¡ van de vakorganisatie onderlffoudenberg geen moge-

tijkheden bood van directe beinvloeding der N.v.V.-mannen in vergaderin-
sen van de vakbonden:

S. å"i a" t.g""=jo u^n hlt overgrote deel_der georganiseerden-tegen het lid-
maatschap"van een verenigingf wier mirldelerr voor Nazi-doeleinilen werden

!"Ut"itt,^"t.*"de voo¡ h.Ï iãtt^ttithooden van een aantal N'S'B'-propagan-

disten, voortdr¡¡end sterker werd.

Miinheer'Woudenberg beleefde het, dat spoedig verloop van de leden

te tonstateren viet. Uit eigen beweging werdén de banden met de

vakbeweging verbroken.
Aan het id.i.l-.-Front nam de drang toe om het parool tot uittreden

te geven. Pas in de vergadering .rtaã de Centrale Leiding, welke op

10 lugustus is gehouden, viel het besluit:

DE LEDEN VAN rrET M.L.L.-FRONT ZEGGEN ZONDER \',ERWIII- ilEJ
ir¡ù¡ntscsAp vAN HUN vAKBoND oP, PRoPAcEREN DE UITTRE-

DING IN HUN OMGEVING, GEVEN DAARTOE GESTENCILDE OPWEK'

KINGEN UIT.
ä;àr;"-h enige plaatsen maoifesren verspreiil met ilit ¡nrool. Dit werk

moet overal ter hand genomen worden.

rrsrocni.{elIKIS"MEDEBEP.dALDDooRDEJoNGSTEGEBEURTE-
NISSEN IN DE CONFESSIONELE VAKBEWEGING.

,,De confessioneel-georganíseerde arbeiders þij de protestants-christelil'ken zal de

if*t d; Ú."to*dåt irrrg"oo,,,"o houding haar invloed niet míssen) ziin tot

MASSÀ-UITTOCHT GEKOMEN.
;;ãt"-;ããigl,ã"" kunnen de georg¿nif9rg91 in het N'v'V' niet lang-er

;;';l;". DE .ÑTBINDIN. vAN"Dd NEDERLANDSE 
'AKBE*EGINGÆ,S NESULT¡AT VAN DE DUITSE BEZETTING MOET OVER DE GE-

HELE LIJN BE\üERKSTELLIGD \¡/ORDEN."

,,OPNIE(TW ZTTN DE SCHEIÐSMUREN OMGEVALLEN
Ëiì, !ã" ""rr"hil 

.,r* orgânjsatie meer in de bedrijven. De o¡rderling" y-.ri"r:g
tussen besturen is automatisch verdwenen. In die geeSt is reeds aan het M'L'L'-

i'-; n-"t;;k";, toen de niet-confessionele vakorganisaties werden samengevat'
^li*;åJilõïk*;ã; positie, als de georganiieer'len in de bedrijven slechts

die"minderheclen zullen voÍnen' well<e zich door de schone Phlases over ce

Nazi-ordeníng laten bezwendelen.
De kansen tãor de vorming van striidcomíté's in de bedrijven liggen gunstiger

dan ooit. Die comité's zijn ãe natuurlijke bínding tussen de arbeiders *sword!1-
Er kan natuurlijk geen'sprake van- zijn, dat voor de samenstelling van üe

--t"t ã" o"d" Ë,tlp*iåd"let' g:bmikt wo¡den van bit:""TT:!*' I-1TT
regelmatig verkiezingeir plaatsvinden' De oude regels ziin buiten v/elKrng

""-"""rJ-ã-a"t ¿" ,ieNrñrS2icHEID VAN NAZr-SPIONNEN IN DE BE-

b"Rr"wbN'ffif-reñ wononN .ENEGEERD. In de stakingsdagen van

Febåari is gebleken, dat voor het proclameren van de sta¡irns het wooro

van enkele kameraden rr",' räi*"!"å"!-ì" a" _ve¡schillende afã.eüngen vol-

il;ã;-t- zi goed 
"1, "rù"i¿ur, 

&du"" elk""t bestaande verschillen in vak-

bekwaamheid weten te 
"r"ra"t"iã", 

even goeil kenncn zij de,biþondere kwali-

i"itu" """ kameraden in hun midden, die als wegwiizer naar de te voeren $I?lo

kunneu wo¡den beschouwd"'

Internallorqql Contt¡ct

Reeds spoedig na de overgang van cle R'S'A'P' naar de illegali-1gít

was de Èehoeit" ontstaan J* tõt samenwerkÍng te komen met ggtij!-

øeziîde illesale formaties in het buitenland' Nbg in 1940 slaa-gde de

ð;;;i. úding er in met geestverwanten -in de overige-bezette

n.bi"d"o, in het"onbezette de;l van Frankriik en zelfs via Zrvitser-

i""¿ *"tã" rest van de wereld, in contact te komen. De verbindíngen

*aren ""ht"..te 
los, te veel persoonlijk, en konden niet duurzaam

j"fr""aft"Xa worden. In de Îoop varr 1941,werd het echter beter'

tien slaagde er in weer tot sameriwerkin-g te komen met de Belgische

groep ,,C ntre le Courant" van George Vãreecken, een samenwerkíng'

ãi;;"í voor de oorlog had bestaan'Zii gaf het t"g"l" blad. 
"Contre

le Courant" uit, met ãlt eeo tegenhanger in de Vlaamse taal 
"'I'egen

de Stroom", en nam op politieËgebied ongeve-er hetzelfde standPunt

in als het M.L.L.-Froni Via de" Belgen was het weer mogeliik om

met seestverwante organisaties in Èrankríjk in contact te komen'

ó"f. ü"t Duitse ilegaÏe organisaties ontstond- door M'L'L'-Fronters

i"-b"itda"¿ errige ia*eorierking de politieke opvattingen.weken

ã"ftt"t o"ut het igemeen te ver ãf o* de"" duurzaam te maken'

De samenwerking"met de Belgische wienden.werd' toen reeds ver-

scheidene *""ni"r, oud, offic"ieel in het bulletin van het M'L'L'-
F;;t * 26 vanhalf December 1941 als volgt bekendgemaakt:

INTERN,4,TION,C,AL CONTA'CT

Het zowel van Belgische als van Hollandse zijde wurig begeerde contact tussen

ãl--ã.o"rirrn "coît¡u le Courant" (Tegen de Stroom) en het 
"Marx-Lenin-

;;,.#;il;-Fi"i'ílt ¿"ii"iti"¡ tot slanã ggkoq*'- Daarmee is een belang-

riíl<e stap voorwaarts güet ir, áe suiid van îe arbeidersklasse tegen ile tweede

iåoerialistische veroveiingsoorlo$, die door de beide organisatie.s gevoercl. worot

ooä", d" leuze; ,,Noch Hitler' Noch Churchilt: Noch Stalin zullen overwumen'

ä"*ä ã""a.1"*án, die tiidens de eerste wereldoorlog door Lenin' Luxemburg en

;t:bk":ffi;fi ;;bgd; '"oil"r, ite beide organisaiies gemeenschappelijk naar

"i 
¡*t¿t"l *it dË *jternationale verbindingen streven en elkaar met uitwisse'

Uog t"r, iublicaties "r, 
,r"t "*"'itgen 

behülpzaam zijn in.het-pog1i. 
111.S:i-:

h;i"";;; van de internationale klãssestrijd tot de lerolerilg,yan d" Pgtitij-Y
;;""ht;;;t de arbeidersklasse, de vernietiging van het kapitalisme eT 

9e 
ver-

*"r."fih"n van het socialisme, te komen' Onder het vaandel van het revo-

ñ"#;:,-Iilï;;-;"il"";t bij het ve¡dere verloop de krachten van de

arbeídersklasse verzamelen Om haar historische roeping te kunnen vern]Ilen'

November 1941

Met internationale strijdersgroet,
Contre le Cou¡ant
Het Marx-Lenin-Luxemburg-Fronl

¡

30

3t



,,WEG MET DE IMPERIALISTISCHE VEROVERINGSOORLOG!

wEG MET on oNoenp-füxicÑC-vÀN DE GEKLEURDE R'{ssEN EN

DE KOLONIÀLE UITBUITINGI
wEc MET on rsRnnuî-ËÑ'os Z\MENDEL vAN IIET NATIoNÄAL-

SOCIÀLISMEI
óÞ-võoñ on KL,{ssEAcrrE EN HET INTERNÄTIoNALIsMEI
õp "-t ã.--1uv¡e Internationale van het Wereldproletariaat!

Op voor de verovering "; dñ"itti"k" macht,door. de arbeidersklasse' door

;:";:;;;-""á"i i"i¿te'"o p'ïl"t"'it"he strijdcomité's!

Oo voor de socialistische wede!
ñ ¡N ooon HET socIALIsMEl
Met socialistische sroeteû' 

Ëå#îi"-ff"'T,tË"#j'

Front veel te danken aan de beide drukkers, Eddy van !"ryb"{
en Rein'Witteveen, waarvan de eerste ,,Spartacus" en ander drukwerk

verzorsde tot eind Tuni en de laatste tot ziin arrestatie in Februari

l942.ian. Lambaart, díe in 1941 ziin werk voor het M'L'L'-Front
door de aandacht van de S.D. moeit stopzetten, werd later in het

ørote Droces betrokken en bracht meer dan I jaar in Duitse concen-

it"u"ti*p"" door' Witteveen lcreeg op- 13 Aplil 1942 de kogel'

--soartactà- kon biina onafgebroken versõhi¡nen, alleen was het enige

iålen uit veiligheidsoverwãgingen noodzakelijk een gestencil-d e¡91-

fhar uit te geíen. Het gestãncilde materiaal, tenminste dat landelijk

iverd uitge[err"t, *"rá eerst door verschillende kameraden in

e*rt*a"å ?n andere plaatsen vervaardigd, maar kwam later voor

it"i gtããatt. deel voor råkening van de Hagenaars 'daldert lJmkers en

Leeã Molenâar en enige andere leden va-n de Haagse groep'

Molen"", was tevens dooi de C.L. belast met de aanschaf van papier

uo 
"o¿", 

materiaal, dat de organisatie nodig had, en met de 
-centrale

verstrekking van Persoonsbeiti¡"ett, valse- þapieren en bonkaarten'

Oot< a¡ helbbett hät grootste off"t l,oot hun illegale werk moeten

brengeå. Aaldert IJmÉers werd enige -T1Tq"" 
na het, grote proces

iaßhgearresteerá en op 16 Odobér 193 "ft 
represaille-over*"41:

sen sefisilleerd. Leen lùolenaar stierf kort na de oorlog' To9" Ti
åi9Z4 d;;t de S.D. werd gearresteerd, sprong lii-$ een.rijdende

trein en kon ontkomen. De gevolgen van zíir, val hebben echter veelWerk en ofle¡s
Het M.L.L.-Front heeft behalve de periodieke uitgaven ":g "-::l
"oã", 

*","¡aal uitge.geven' De ,,Junius"-brochure van Rosa Luxem-

burg uit de eerste *"'"1ãoo'log'i"""he"t' gedrukt in een vertaling

î""",,nãÀÑnREKER' iï""""1Ët1' Zij was"verdeeld over 8 afleve-

;î}e'iäï io p"gin"',,'waarvan âe eåtste in N{aart 1941 uit}rvam'

Bovendien verschenen '""' ""1" 
manifesten' landelijk' plaatselijk'

voor de arbeiders i" """ ;p;;ld ;"dttja of t"*o""tt vù een be-

oaalde wiik, over ,ll"rl"i o"å"'*u'p"" b* ï enige te noemen:' de

i"i"";åË*ä,'¿" f"ùt"*iitt"t'i"g, 1. M."i' Duits-Russische oorlo g'

Amerikaans-]apanse ""ti"g, 
iO-i"tig b"tt""tt. van de N'S'B'' vak-

;äöñãiW"1."U"ffr,r"g, lonen"en arb.eidsvoorwaarden, econo-

mische toestand "o 
,o"ilã-ilJoudingen' uitzending naar Durtsland'

studentenactie, artsenvãt, oproep íot- verzet aan Duitse soldaten'

io b"p"rkt" kring werd 
"oot*p"tioottsbewiizen' 

valse papieren en

il"iä;a" g""iiga. Verder werd een aantal leclen en geestverwan-

ä;, d" ãoeï, onåerduiken, door de organisatie sesteund'

Een grote zorg van h"îM'l'i'-F;;"i i"'"" de"financiën' Men ver-

iäf" 1" ¿* Ë"rst" ¡a'en van de oorlog over het algemeen nog niet

in het stadium, dat gewelddadige methõden werden gebruikt om aan

;;ld ;; k"*"n' AlleÌs *ã"'t "oã*"melijk 
gefinancierd worden door

fftä,*i* ;råãå" ""-"""r'angers' 
díe ioor-het-grootste- deel uit

;rËìä?;; ¡Ãîo"¿u". Uiteraard rãaakte dit veelvoudige- contact, voor

het binnenhalen van gåid "ooa""ketijk' 
de beweging |<YotllT'-

Voor het drukken .r,'i h""' p'op"g"íd"-*ateriaal had het M'L'L'-

tô

spíonnage- of sabotage-organisatie.
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Iret was voor een vreemde uíterst moeiliik de organÍsatie binnen te

drinsen en wel, omdat het grootste deel der leden uit mensen be-

,t""ã, ái" vroeger politÍek actief waren in de socialistische beweging,

uo 
""rl. 

nieuw"lid,^voor hii in het werk betrokken werd, dani-g op

iJaii; "" ""rtt"tg""cl 
weid beproefd. Voor zover ons bekend' heeft

inàrirrørre vao bíit"naf in één der groeoen van het M'L'L'-front
;;;t, ;Ë.t gevonden, hoewel het wãt herhaaldelijk geprobeerd is'

Vele lLden eä geestverwanten van het M'L'L'-Front werden in de

;""d-"J"gsiaien door de Duitse politíe gevangen,g"1o*""' I-1
van hen keätd"o velen nimmer terug. De geschiedeni¡ 

-v-a1^ 
n9t

f¿i.i.-f*", in dit geschrift reikt niei verdei dan April 1942' 
-de

oorlos en de bezetting strekten zich echter uit tot Mef fS¿S' In het

;;i";"ã;ult" lrto "a" oorlog was -het 
aantal. ggarrgsteelde 1¡{-

R.S.A.P.-äs en oud-N'4.S.-mensen zeker niet minder dan daarvoor'

ion¿.t twiifel behoorde de R'S'A.P' in verhouding- tot de meest

øetroffen oóIiU"ku organisaties, die er voor de oorlog bestonden._Ðit

iadeel t óf een revolitÍonnaire organisatie, die in de ìegale ti¡$ d-"

ilãf""gti"Ui"g van de politie genoJt' Misschien is het hier de plaats

om er aân te herinneren, dat"een groot aantal partiileden in.Í". ylf
oorlossdasen (LO/I4Mei 1940) tezimen met N'S'B'-ers en stalinisten

ä;;;"J;Ñ;ãi"tdr" politie in kampen en politiebureatfs werd op-

øesloten. Het politiek b.ool t" degenen, die over deze actie de

í""1îg'l"Jã;":-;;;" ,,i"t "o""' 
tã reiken' dat 3e.n. 

onilerscheid

kon rñaken tussen revolutionnair-socialisten en stalinisten' waarvan

ãr 
-Ut 

ra"o op dat moment het bondgenootschap tusSen Stalin en

lfìtlo ãoáurrt"rro¿""' So"endíen wier.o" men fascisten en anti-fascis-

ã-;; bii elkaar in het gevang, alleen,op €rond van *' j:ll*l
men beiden als tegenstanders beschouwde' En cm oP de polrtreke

;;"h";;h; ¿*g te'Lomen, in vele- gï41?i bleek men zonder meer

de archieven of t*"ttsystáen ter bãschikki¡rg van de S'D' te hebben

øesteld. Doch hierteguoou", willen we toch ãok weer onze waarde-

ääîiõt"rc"-ã"ã'"¿" houding "P Y* politie-ambtenaren' die

alles riskeerden om te voorkomån clat belangriike persoonliil" g::

øevens in de klauwen der Nazis kwamen en om verzetsstnJoers re

i;;ñ;; 
"1, 

d" s.p. dreigde. ook over deze ervaringen wisten

de M.L'L.-Fronters mee te spreken'

De S.D. slaat toe

In de tweede helft van Februari en begin Maart 1942 werd het

il.ñ.-F ""t 
g"t off* a*r een slag' *"â*"t' de organisati:,'*h'

tenminste in haar oude vorm, niet meer zou herstellen ' Op 2A Fe'

bruari weril het C.t ;-iid Cãr'Gerritsen in ziin woninq te Haarlem

door de S.D' gearrestuå¿' U"rr woeger lid,van de O'S'P' had hem

bii de Duitser, "urrg"f""""' 
ierrjtseiÏad deze man nog altijd-voor

;"-lt"l;;;;t"1ili f"io"a"" en hem lectuur van het I/{'L'L'-Front

verschaft. In het b"gJ;; de bezetting was de verrader echte¡

N.S.B.-er geworden. Bij Gerritsea.vond men een hoeveelheid illegale
gescbrifteñ en de S.D. b"gr""p, dat zij een betangrijk illgg al werker
ä hatrduIr had gekregen. be beruchte S.D'-er Rühl werd door Lages

voor het onderãoek naar Haarlem gezonden. Negen uren achtereen

werd Gerritsen verhoord en gefolterd' Híj liet niets los. Zijn vr-ouw

werd met hem geconfronteerd. Een tegenspraak. Men kwam er achter,

dat Jan Edel uit Alkmaar verbinding met Gerritsen onderhield. Van-

daar leidde het spoor naar Rein Witteveen in Oterleek, de drukker
van ,,spartacus-. 

-De 
S.D' nam hem mee met ziin moedige dochter

¡eile. eidere arrestatíes volgden. Gijs Barten en Remmert v. d' Graft
i.t St. P"tt"t*s, ]an en Janny Schriefer in Amsterdam, Trien de Haan

in Hoorn, Wiliem Dóileman in Den Haag, Eddy van Lambaart,
de eerste drukker van ,,Spartacus", in Rotterdam'

fan Koeslag was op 4 Februari reeds gearresteerd wegens het ver-

ípreiden vãn illegaal materiaal. De S'D. kon niet verder komen

dan één pamflet, 
-dat in handen was gekome-n van íemand, die er

-"" g"p"kt was en via een ander werd Koeslag als de verspreider

""t 
e;dùid. Een zaak, die misschien door de Duitsers níet zo hoog

*"r" opg"no*en, als niet de andere arrestaties hadden plaatsge-

vondei.-Toen bleek, dat Koeslag niet zo'n onschuldig mannetle was,

maar tot de leiding van een illegale organisatie behogr$e, -Hi! -we$
automatisch in de- grote zaak betrokken. Het C'L'-Iid Ab Menist

viel toevallig in hañden van de S.D. Sii þev-ond zich juist in het

huis van foä not, redacteur van het illegale blad ,,De Vonr*, toen

de Duitse politie voor een anclere zaak daar een inval deed' Henk

Sneevliet lias met ziin vrouw naar Den Bosch gevlueht, maar lrreeg

de wenk ogenblikkelijk te verdwiinen, omdat-cle S'D' hem reeds op

het spoor was. Zii vluchtten naar Rcosendaal, t¡okken van het ene

adres'rraar het anáere en werden dan in de nacht van 6 op 7 Maart'

te Bergen op Zoom gearresteerd.
Ruim 10 merrsen \Maren geârredteerd, waaroncler de belanEijkste
leidende krachten van het'M.L.L.-Front. Een groot aantal anderen

slaagde er in aan de Eeep van de S.D' te ontkomen' Allen hadden

zic{ zonðer uitzondeiing, bii hun arrestatie moedig geilragen'-E-en

croot nadeel was echter,"dat vele actieve elementen in het M'L'L'-
Ëront reeds voor de oorlog een zekere bekendheíd naar buiten
hadden en in de R.S.A.P. relehatíg met elkaar omgingen' Toen 9r
dan ook enige mensen geariesteerd rvaren' werd het voor de S'D'

gemakkeliikeî oude banden op te sporen. Ongetwijfeld vertoonden

ãrsanisatie en werkwiize van het M.L.L.-Front bepaalde gebreken,

*àik" 
""ht"t 

weer verband hielden met de mogeliikheden en verhou-

dingen in de eerste bezettingsiaren. Later zou-men geheel anders en

ook beter werken. Dit was e'chter alleen mogelifk door de ewaringen
in de eerste iaren van de oorlog en de offers, die gevallen yarg¡' E-n

dan was tref U.l.f,.-front nog één der best georganiseerde illegale
formatÍes van die tijd.
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llet Proces

Op 7, 8 en 9 April 1942 vond het proces tegen 9 leden van het

M^.L.L.-Front plaats. De zaak van Barten werd echter 
-gpoedig 

at-

sescheiden, oåd"t *"o hem niet anders ten laste kon leggen, dan

ãat hi¡ Sneevliet en zijn vrouw onderdak verschaft had' De overige

gearrettee.de personen heeft men niet bij het proces betrokken' 
-öu ,"ht, H. ^Sneevliet; ,{. Menist; \M.'Dolleman; ¡' Koeslag; }'

Schriefer; C. Gerritsen; J' Edel en R. \Mitteveen' werden b,eschuldigd

van overtreding van páragraaf 1 van de sabotageverordening van

16 October 194i, no fO5, ùaatop de doodsuaf stond' Zij zouden een

verboden politieke partij weer iir het leven gero,ep -t lr-ebben 
en eel

uitgebreidã anti-Duitse- vlugschrifterrpropaganda hebben 
-gevoerd'

Or'"er tret proces schreef één ãer verdedigers, Mr Van der Wors! o'a'

het volgende:

,,Op Dinsdag 7 April 1942 werd ik door het Deutsche Obergericht

I ä"" besizten^ Niederländische Gebiete, zitting houdende als

,,Sondergericht", als verdediger toegevoegd aan Abrøham Meníst'

Wíltem Dolleman en lan Koesløg'

Toen ik hiervan telefonisch rnededeling kreeg vras de zitting in
het gebouw van de S.D. in de Euterpestraat te Amsterdam reeds

begonnen.
fi¡"ilens de zitting en in de pauzen heb ik mij van de zaak op de

hoogte moeten stellen'
Hefüetrof een zaak tegen 9 verdachten' Er waren 3 verdedigers'

n.l. Mr De Pont, Mr Vãn Kuyk en ondergetekende' President was

Dr Randermann, Staatsanwalt Dr Dürth'
De belangrijkste figuur was H' Sneevliet'

õã uãr"uiråiging frield in, dat de verdachten een verboden poli
ã*" p*tr¡ Uã¿áä" voortgeze-t en anti-Duitse geschriften n4Uî
opgesteld ãn uitgegeven. Beide misdriiven werden beschouwcl als

;åi;il"" ond"r"dË sabotage-verordeníng, cmclat het misdrijven

waren, die in staat **r"o åã openbare oid" io de bezette Neder-

landse gebieden in gevaar te brengen'- 
^O. "ittiig"" 

.rrorrd"ri plaats op 7 Àpril, 8 Aprit en .9 April 1942'

6 úp;f werd het roätna ',itg"sptk"l 
en werden de verdachten'

naar ik meen met één uitzoñdering, ter dood veroordeeld. Dit

"ã""it 
i 

"p 
Maandag 13 April ten r''itvoer gelegd' O.¡ Sel1ele zf*

draaide o* a" figo,tt"van Sneevliet' !1i *"t¿ zeer uitvoerig onder-

;;úf ; heeft ienslotte voor zichzelf 
-een 

langduriqg-.""*gÎ:d ff-
fund?erde verdedigingsrede gehouden- in voortreffeliik, Duits', De

oresident liet meermalen van ziin' waardering voor Sneevllet ÞrrlKen'

ïTi¡ i*pott."tde allen.
De vraag waarom het ging wa-s: 

-
a. of ãe verdachten äeriverboden p-afiii hâdden voortgezet;

b. of zii anti-Duitse geschriften hadden uitgegeven;

c. of d.eze beide handelingen bedoetrd of ín staat waren om de

openbare orde in Nederland in ggvaar- te-brelgen.
In dat leval was het sabotage en stond er de 'doodstraf op'

De zittingen werden ten dele bijgewoond door Dr Wimmer, Gene-

ral-kommisiar ftir Justiz. Het wál de eerste vervolging op grond

van de sabotage-verordening."
Typerend voor" de opvattingen in nationaal-socialistische kr-ingen in-

"áË" 
prop"g"nda wis een b-epaalde uitspraak van de,president'

,,pä St"":ttuowalt en'de president woegen op welke wiize 'de in-

houd van ,,Spartacus" populair werd gemaakt'
Eén der verdìchten, ik meen lvlenist, antwoordde:

,,Door diepe waarheden in eenvoudige vorln te zeggen'"

Hierop antwoordde de President:
,,Zo biereikt men de mãssa niet. Die bereikt men het beste met

slagwoorden, .dat werkt het beste."

Våi æt""g zijn ook de slotconclusies van het Obergericht' Zij geven

een beetrd l"i¿" houding der verdachten, die moedig de consequen-

ties van hun overtuigingladden aanvaard en vermeldden o'a'

,,DeillegaleR.S.A.P.oPv¡ierpolitiekeontwikkeling.indetailsuitvoerigwerd
ãg;g;; b;hÑiot de^"omm''i.istische partijgroeperingen'-lie :f 1111111i":l:
baiis"d" omverwerping van de bestaande staten nastreven en een arbeidersstaat

'rroin"tt h"t systee; Ñ4arx, Lenin en Luxemburg v/illen vestigen' -.-
De'hoogterr"â"rliike opvattingen van de R'S'A'P' komen in de als leidgedachte

uitgespóken mening van Lenin tot gelding:

Jo-d"r" periode zullen imperialistísche oorlogen elkaar zolang opvolge.n' iot
áe arbeidärsklasse in enigJ bebngriike landen van Europa- de. overw'i-nning

van de nieuwe economische we¡eldorde (Karl Marx) verwerkelilld -t¡eelt.

Âls communistische partij vân Trotzkistische richting ziet de R'S'A'P' in de

sàatsleidine van Stalii een verraad aan het door Lenin opgestelde PartiiPrograrn
.o b"rchori*t zich in zekere zin als testamentvoltrelJ<er van Lenin' die onder

ã" "vl.ìã" ¡"a"*atiorr.i",, de verwerkelijking van de internationale prgbl_eryn

,"t it*J U"t"gt te brengen. Naar de m""iig "a" 
de Trotzkisten heeft Stalin

onder sebruikmaking var de internationale"solidariteit een_ sovjet-Russische

wereldãacht opgeric-ht, zonder rekening te houden met de belangen van oe

arbeiders van de andere ianden.
ó" pãfiti.f." loopbaan van de partiileider,sneevliet vm een kleine vakbonds-

secretads tot een vertegen*ooräigur'van de Comintern,voor,w1gstukken,-v-31

het Ver¡e Oosten, in Nãderlands Óost-Indië en China, alsmede zijn Persoonlrlke

verbindinS met íenin, Trotzki en Stalin naast ande¡e communistische arbeiders-

ilã;;;;i';;á*"-i""¿"', wiist eI op, dat men hier met een fanatieke en-ge-

,"frool¿" communistische topät""tio"ä.it te doen heeft, wiens staatsgevaarlijke

*"rk"aa-heid door de maaËegelen, Ívelke door de-politie-autoriteiten van ver-

t"tilt"trã" bnden tegen hem wäden genoqgn,-wordt onderstreept'

Ofschoon de partii tót ,rt tou in haar ãntwikkelingsstadium wâs en nog over een

"*i ìJ""¿i"g lilein ledenaantal beschilte, was toch de kern voor een massa-

beweging geschapen, *""tt""" -"q *"g"ot h"t T{ d". ille,galiteit 
-::*-::d:"-

n"u"":r rt"t""ihtt op^ de meest betrouwbare vroegere leden teruggreep' vr'aaroP oe

Ëtere organisatiË gebouwd werd.
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SNEEYLIET gaf gedurende ziþ verhoor zijn politieke werkzaamheid zonder
voo¡behoud toel Hil staat op het standPunt, dat ñij zijn politieke spel als gevolg
var gebrek aan ervaring in het illegale werk ve¡loren heeft. In karakeristiek
opzicit is hii als een fanatiek saijder voor het Trotzlcisme te beschouwen, die
oägetwijfeld'grote invloed op zi¡o omgeving uitoefende. Zijn strijit voor zijn
poÍti.ké ideeén toont duidelijk, welk een gevaar hij voor de openbare veilig-
Ëeid en orde betekent. Ðe st¡afbaarheid van ziin houding was hij zich volkomen
bewust. Hij staat oP het standpunt, dat in de politieke striid met offers ge-

rekend moét worden en hij zo nodig bereid is voor zijn politieke overtuiging
te sterven,

MENIST: Äls jood en communist is Menist een gevaarliike agítator' die fanatiek

aa¡ de marxistische en leninistische ideeën vasthoudt en als zogenaamcte ar-

beide¡sleider werlsaam wilde zijn. De strafbaarheid van zijn gedrag is hij zich

teû volle bewust.

DOLLEMAN: Dolleman moet men zonder twijfel als één van de voornaamste

veraniwoordelijken zien.

SCHRIEFER: Als argument voor zijn illegale werkzaamheid gaf bii aaû' ilat
hij een fauatiek tegenstande.r van het kapitalisme is.

GERRITSEN: Bij hem betreft het een fanatiek fuoctionna¡is, die in taaie ve¡-

betenheid aan de' com¡nunistische ideeën vastloudt.

KOESLA,G: Koeslag kenmerkt zich als idealist en het ve¡bod vau de illegale

cor¡munistische activiteit \¡/as hem bekend.

EDEL: Hii is overtuigd communist en daa¡om als gevaarlijk staatwijanil te

beschouweu.

WITTEVEEN: Hem is bekend, dai het genoemde hetz-schrift- 
=sparfags"'

"oãiaJfti¡ 
met de vervaa¡diging daarvan be-gon, eerst door een a¡idere drul<*er

*.rd ."-åog"*teld. Hie¡uit ialt-op te makei, dat de beklaagde zich volkomen

bewust was van de draagwijdte van ziin handeling.

BÂRTEN¡ Ðoor zijn houding heeft hii duideliik getoond, een fanatieke aan-

hanger van het com;u¡isme tá zijn, die ïoor deze idèeën werkte, zonder schroom

en op iedere wijze."

Op I April werden Henk Sneevliet, Ab Menist, \Villem Dolleman,

Jin Schriefer, Cor Gerritsen, Jan Koeslag, Jan Edel en Rein Witte-
ieeu ter dood veroordeeld' De overigen' w.o. Mien Sneevliet, TrÍeo

de Haan, Janny Schriefer, Jelle \Mitteveen, Gijs Barten, Remmert v. d.

Graft, Edãy iao Lambaart bleven in gevangenschap - þoew-el de

president vân'de rechtbank had toegezegd-, dat Mien Sneevliet, l-anny
'Sch¡iefer en Jelle \Mitteveen zouden viiikomen - en werden korte

tiid later oaal;Doitrlund vervoerd. De v¡orrwen doorstonden de zware

jaren in het beruchte kamp Ravenslrtigk e,n krilamen na de oorlog

lerug. Giis Barten en Remmert v. d. Graft g{gen om niet meer terug

te kãren.'Hun leven eindigde in gevangenschap. De drukke¡ Eddy

van Lambaart, \Merd door het einde van de oorlog uit zijn gevangeû-

schap van ruim 3 jaar gered. Ziir- gezotdbeid had echter door het

verblijf io de gevangenkampen zo geleden, dat híi sPoedig na zijn
terugkeer vooieen langdurig verbliif in een sanatorium wexd oP-

genomen.
Ñog eenmaal mochten de,ter dood veroordeelde mannen hun wou-
wen en familieleden zien. Eea gratieverzoek rverd afgewezen. Toen,

op Zondag 12 April, werden zii naat Amersfoort vervoerd. Het was

de hatste-gang van de 7 moedige manlen (Cor Gerritsen had in de

cel zelf 
".ã "iíd aar. zyn leven gemaakt), die het kostbaarste goed

hadden gegeven, datzlibezater., voor de overwinning van het socia-

lisme. Zí¡ 
'brachten in de bunker van het kamp- te Ame_rsfoort hun

laatste uren door, verbonden door gezamenliike shijd, door ge-

zamenlijke overtuiging en gezamenlijk lot. In die laatste uren was er

voor hen geen dag-en geen-nacht meer, geen we1\e1 en geendaPen.
Het leven was uitgeteld. Over deze laatste ogenblikken vertelde een

medeqevangene, N-r 15 P.D.A., in een brief, welke hij op 6 November

rgø iichttãtot de redactie vân het weekblad ,,De Vlam".

,,Geachte Redactie

fn ,,De Vlam" van 27 October las ik een artikel ,,Slachtoffers van

de Nazi-ter¡eur herdacht". Ofschoon ik niet behoor tot de Vlam-

croep (ik ben losse-mrmmer-lezer) en behoor (schrik niet) van

ñ"iriid tot de A.R. (thans partijloos), heb ik toch gedurende mijn
vierjarige gevangenschap met name onder communisten eu socia-

Ustá väÑ.ienäen lerãn kennen en voor velen heb ik een hoge

achting. Ik werd, nadat ik 8 maanden Scheveningea had opgeknapt,

op 5 Àpril Lg42 iß Amersfoort in de_-bunker gedepon-eerd en.zat

däar mãestal alleen. De andere 7 cellen waren leeg' Ik heb daar

6 weken doorgebracht, waarna Ík in het kamp werd-ondergebracht'

Op Zondag 1Þ April werd ik uit mijn slaap opgeschrikt door S'S'-

gedaver. Hollandse S.S' onder Duitse Fübring. Het was ongeveer

ö rr*'r avonds. Van alle 7 cellen werden de deuren losgegooid en

er werd een strenge bewaking ingesteld. Ðubbelposten byirel g"
binnen. Ik hoorde-schree.t*enì ,,Ei kommen ietzt ganz gefährliche

Leute." Instructies rrerden gegeven en even daarna hoo¡de ik' dat

in elke cel een lotgenoot werd ingesloten. Al,s je hard schreeuwt

kan ie elkaar in dið ceilen onderlitlg ver-staanbaar maken, althans

wat le rechter- en linkerbuurman betreft. En al spoedig hoorde

ik een van de gevangenen zeggeft ,,Voor de oorlog Ío"þt -d"
Nederlandse regãring *i¡ "o 

nf 15 Mei de Duitse. Als ik dat

ongeluk niet haã geh;d en niet in het ziekenhuis rÃ/as opgenomeû,

haãden ze mii n-=ooit gevonden." En toen de prachtstem van

Sneevliet: ,,Mannen wif ziin er trots op, dat *ti d" eersten in
Nederland zijn, die voor een rechtbank veroordeeld zijn voor de

zaak vau de Internatiotale. En die hiervoor moeten stèrven"'

À
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Terioops, de bewalcing was zo scherp, dat b'v. elke 15 minuten de

tichten^ in de cellen werden ontstoken (ook de mijoe) om door

het ]udasvenster te zien of ook iemand zelfmoord pleegde of wel
trachtte te ontvluchten' En eveneens werden doorlopend'door twee

S.S.-ers (Hollandse) de buitenramen, die trouweãs geblindeerd
waren, met zaHantaarns belicht. Al spoedig begreep ik wie mi-j r¡
de bu¡ker gezelschap hield. Zeven (niet acht) ter dood veroordeel-

den. Allen-mochten een gratieverzoek tekenen' \Mat "1 ool5 
-ge-

daan hebben. Eén van hei merkte nog oP, dat het toch ry91-fii9
was vaû die president van de rechtbanÏg ãat hij ¡oa 6sl66frl had,

dat nu vanavãnd hun wouwen (naar ik meen drie hunner) i" wí¡-
heid zouden wo¡den gesteld. ,,Die ziin nu weer th-uis- iongenl'"
Ongeveer zes uur's moigens we¡d hun medegedeeld, dat het-gratie-

lr"Joek was afgewezen] (wat een kwatsch---vertoning) en dat het

vonnis aanstondi zou worden voltrokken' Sneevliet vroeg toen, of
ze sarn€n gefusilleerd mochten worden, hand in hand'. Dit werd

afgewezeoi,,Sie werden gefesselt mit den Hânden auf den Rücken'"

Dãarna, ol ze zorlder Utin¿aoet mochten steryen. Dit werd toege-

staan. Verde¡, of hij als oudste het laatste mocht wordendoodge-

sehoten. Ik hãor he* nog zeggen'i,,Niet waar mal*ers, dat recht

komt mij toe als jullie ouãstel-Ik was toch juilie leiderl
Atlen mochten een sigaar opsteken. \Maarop gezegd werd 

-(o,
galgenhumor): ,,Ja, lateä we ãat doen, de Nederlandse staat be-

i*ait n"t." Daarna nam Sneevliet het woord en sprak als volgt:

,,Ik heb vannacht miin Gethsemané geleden. Toen Ík iong was en

ik in de beweging begon, zei mijn pastoor tegin Te-: Jon-g je mag

ie gang wet ga"anlah le ie geloof mãar behoudt. Welnu, ik heb ct9

"nfra 
!"ttt"ãu" en hät þeÍoof behouden.-He! g:loof in de zaak

u-i ¿ã Internationale. Èr moet nog veel geleden en gestreden

worden, maar de toekomst is aan óns." Zõ ongeveer sprak hii'
Daarop vertelde hii nog enkele dingen uit Indië' Ze waren toen

alen iä één celletjé geÈ'racht. Vlak tegenover het mijne; 
-graat !0

x 200 cm. En dan'dai onhoerende moment: ,,Laten we elkaar de

hand geven" en uit volle borst zongen to_en zeven marulen' een

oot .rroät hun dood, ,,de InternatÍonale". \Mat een melodie en wat

een woorden. Ik heb meermalen een concert bijgewoond, maal

nooit zo met gevoel en overtuiging horen-zin-gen' Ik schaam me

niet dat ik huide. Toen ik later zel{ ter dood werd veroordeeld,

was ik niet méér ontroerd dan door dit mooie moment' Daarna

wàeg éé" der aanwezigen stilte en er werd een katholiek gebed

opse;€Sd. Welk weet ¡I oiet. Het was muisstil. De wachtmeester

"àã¿ 
¿it alles goed. Daarna werden ze in een 3uto geladen',Om

twintig ouu" ,r"þ viel het eerste salvo. Toen ik vier weken later

uit deîunker kîam en in het kamp werd ondergebrachg vernam

ik, dat die morgen alle gevangenen in {e baral¡rken waren in-ge-

gãt"". tli"*andmocht ã"o *iu er uit die bunker kwam' In het

kamp wist men dus: er gebeurt iets bijzonders. Wat en u'ie vrist
men niet. Late¡ heb ik het hun partijgenoten kunnen vertellen.
(Men zal zich nog wel nr 15 herinneren).
Ik heb behoefte õm neer te schriiven, dat Ík grote bewondering
heb voor de wijze, waarop deze mensen als HELDEN nin ge-

storven. Onverschrokken en vol geloof in hun zaak. Ik kon niet
nalaten U deze Heine bijzonderheden te schrijven, omdat ik de
enige ben geweest, die de laatste uren van deze helden heb meege-

gemaakt.

Met beleefde groeten verbliif ik,
Nr. 15 P.D.A.

*
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Publicattes van het

M¿tr* - Lenin - Luxemburg - Front

,,Spartøcus- (gedn¡kÐ 4 pag. frequentie tweewekeliiks'

(gestencild) -+ 16 Pag. folio, freq. 2 x pet maand'

,,Brí,eoen aan Socìaøl-D erwcrøteri of

-Socí,alístdsche BrieoeË (gestencitd) 2 pag. freq. tweewekeliiks'

leugdorgaøt ,,Het Kornpo.{ (gestencild) 6 pag' freq' maandeliþ'

,,Brieoen cotn een feugilorâenff (gestencild) I pag. freq' 2 x p' maand'

,,Btíeoen ter beoorileröng oan, ile Internatíonale Klasse-eenheåff

(gestencild) 2 pag. fteq. 2 x per maand'

,,Tì.iilsproblemeri (gestencitd) 6 pag. 2 munmers in' L942'

,,Ríøhtlùinerf (intern) (gestencild) onregebnatig'

,Juní.tæ-Broclune' van R. Luxemburg (vert' Sneevliet)

8 afleveringen à 16 blz. (gedrukt)'

,,spartaats OnhtsaaktÎ brochure van Sneevliet over Februari-staking

(g*ft I blz. kwarto)'

,,Møni,festi van het M.L.L'-Front en Contre le Couran! brochure

(geclrukt I blz.).
(gedrukt en gestencild).

vele manifesten, plakstroken, snippers en ander propagandamateriaal,

(gedrukt en gestencild).
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HENRICUS J. F. M. SNEEVLIET

Ziin naam roept herínneri,ngen op aan bepaalde epßoden ìn de ge-
schíedenôs oan de arbeidersbeusegíng oan ooor iLe fuseed,e u¡edd,-
oorlog. Zoøel bij aråenden als bl¡ tegenstanders, u)ant hii had. ze
beíden. Hii Øas een stritjdervøtuur, di,e øiin leoen ín d.íenst hød. ge-
steld, oøn een id,eø en oooÍ de oeruezenkiking døøroon streed met
ølgehele ooergcþe en Ãelfopof'f eríng. Een briliont tpreker en bekuøøm

iownalist, díe uì.st te bezielen maar ook te bestrí:jden.
In de Nederlandse arbeídersbeøegíng nørn hij een biizondere plaats
ín. Eén der øeönigb ørbeídersleìders ín dát kleine land, díe beschi,lcten
ooer een grote ánterna.tí,onale eroari,ng, en dí,e delfs ín ander.e Landen
een toonea.ngeoende rol ín d,e socíalístísche beuegí,ng had, lcu.nnen
ypelen. In de løatste 15 iøar oan zì.in leoen usas øi.jn naam in het
biizonder oerbonden aam de reoolutâonnøír-socíølìstísche ríchtí.ng, díe
ooorna.meliik tot uít¿ng kusøm ì,n de poktíek oøn de Ret¡oh¡tíonnøír
Socí.alístísche Arb eid.ers P ørtii.
Henk Sneetslìet Øa.s een a.ctieoe íd,ealíst, dÍe, gedreoen door een
sterk ontuíkkeld, geooel ooor socia.le rechtoaørdígheíd, de ongekDiifeld,
schì.lterende kar*en Døn een burgerliike cøní.ère opgøf om het socía,
lísne te dìenen en díe het trouto bleef ín goede en kuød.e tì|il.en.
Ziin eínde u>øs tragísch, m.øør ziþ leoen uøørd.íg.

Jeugd en socicdÍsme

Henk Sneevliet we¡d geboren te Rotterdam op 13 Mei 1883, als zoon
yan de gevangenisambtenaar Anthonie Sneevliet. Hij groeide echter
op in de Brabantse stad 's-Hertogenbosch, opgevoed door de twee
zusters van zijn moeder, die stierf toen hij ßog zeet iong was. Hij
doorlíep daar de lagere school en de H.B.S. - hij was een uitzon-
derlijk begaafd leerling - maakte'daarna een scholingstijd van drie
jaar bij de Nederlandsche Spoorwegen door en trad in dienst van
deze maatschappij. In Zwolle, waar hij gestationneerd was, kwam hii
in aanmking met de vakbeweging en met het socialisme en maakte
zich los van het geloof, waarin hij was opgevoed. Het katholieke
milieu van zijn jeugd is echter van grote invloed geweest op zijn
leven. Over deze periode in zijn leven vertelde hij later: ,,Zodta ik
de H.B.S. in 1900 verliet, heb ik mij aangetrokken gevoeld tot de
socialistische arbeidersbeweging en heb ik mij ingespannen om de
sociaal-democratie te leren kennen. De omstandigheden van miin

ieugd werkten daartoe eensdeels mede, aan de andere kant waren
zii -belemmerend. Want ik bracht mijn jeugd door in katholiek Bra-
bant, was zelf katholiek. In het katholieke Den Bosch wâs geen

politiek leven. Het katholicisme heeft sterk bindend vermogen door
zi¡tr fiine mystiek, zijn innerlijke poëzie. Maar ik leefde bii miin
ouders in letterlijke en figuurlijke zin aan de grenzen van Armoe-
land. DÍcht bij huis, de verschrikkelijkheden van de Armoebuurt, die
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ft van nabij kon \flâatnemen ên wâarvoor de kerlc trrraaÍ zo weinig
uitkomst heeft.
In huis het zorgen om rond te komen met het klein tractementje van
Heine beambtã, bestaan met zeer weinig zonneschiin. Hulp va1

buiten maakte mij het aflopen der H.B.S. mogelijh toen nog een zeld-
zaarnheid in Den Bosch voor andere dan kinders der bezittende
klasse. En ik kan wel zegger., dat de schooljaren, de laatste twee voor-

al en het op mijn 17e jaar gedwongen ziin wat te gaan verdienen,. ter-

wijl de klassegenoten - waarachtig daaronder_ waren er met wie rk
mij meten koñ - zich verder *o"ñt"o ontwikkelen, van beslisse-nd'e

invloed zijn geworden op de latere ontwikkeling van mijn gedachte.-

en gemoedsleven. Direct, nadat ik bij de StaatssPoorwegmaatschappll
in ãienst kwam, vond ik aanraking met de bewegíng. In 1901 reken-

de ik me aI gelukkig, ik was toen nog niet aangesloten-, in de verkie-
zingen te Zriffen btãadjes te mogen verspreirìen voor de candidatuur

lr".r"du oude Tak. nn mi¡n voorõntwikkeling kon geen vred-e hebben

met een op gevoel laten gaan, een meelop-en zo¡der r,neer. ]k ging oP

eigen vuiJt ãonder bepaald systeem, zoals zovelen doen, lezen over

de" sociaal-democratie, werd met de sociaaldemocratische leer ve¡-

trouwd,
En het was eeû voordeel, dat in de harde practiik van het leven ik
niet de poëzíe en de schoonheid van het blijde katholieke-geloven

verloor ?onder dat mij díezeldde levenspractijk de Rijkdom, de

schoonheid, de Glans van de Religie der sociaal-Democratie schonk.

Want de sociaal-democratie is wèI begrepen meer dan een politieke

leer. Zij legt de zware verplichting op van getuigen, van het zaaíen

,r* ptop"f"o dazaadin alle omstandigheden'"
SouJuliåt "getoofite in het socialismel Voor hem was het meer dan

een veranãeri¡g itt a. economische structuur van de maatschappij'

Het was een vo"rmgeving aan alles wat schoon, edel en rechwaardig

was.
rrä rloot zich aanbii de Ned. Ver' van Spoor- en Tramwegperson-eel

eo'*erd in 1902 liå van de S'D'A'P' Hij bestudeerde ijver-ig het

**ir*u, dat in die tijd in de S.D'A'P' nog algem-een aanvaard werd

en ontwikkelde zich spoedig tot een bekwa-1e- leidende kracht' Spoe-

dis reeds werd hii ,rooì"itt"i van de partijafdeling Zwolle' In 1907' op

23liarise leeftiid, koos men hem tot lid van de gemeenteraad en-om-

stråeks"dezelfdL ti¡d nam hij het redacteurschap !P {ch van het plaat-

sai¡k weekblad ván de S.D.A.P. Reeds toen, in die- jonge íaren' 9p:n-
buåde" zícinzlir grote gaven als spreker, journalist en organisator'

Een srote invloãd-op hei leven van- Henk Sneevliet en ook oP ztjP

;.ï.d:-k;;"*tLJái"'e lr"¿ Henriëtte Roland Hotst. Hij kwam reeds

iort na zijn aansluiüãg bij de socialistische bewegirrg met deze be-

saafde dichteres en mir*istit"he schrijfster in aanraking' Een veertig

iaren later, na de tweede wereldoorlog, schreef zii over deze ttld

de volgende herimering:

,,Henk Sneevliet - ziin naam roept het beeld op vaIr de ionge
beambte* aan het station te Zwolle in de bewogen dagen na de
algemene staking van 1903. Zodra hij mii zag, wanneer & 11 d"
vorige avond voor de afdeling der S.D.A.P. gesproken te hebben,
op liet perron kwam, schoot hij op mij af en bleef hii bíj mii tot de

trein zich in beweging zette.
Hoe vol vuur v/as hii, hoe vol enthousiasme voor de strijd der arbei-
dersHasse en tevens hoe leergierig. Hii had de H.B.S. afgelopen en

las Duits, Frans en Engels, zodat hii de socialístische literatuur uit
de eerste hand kon beshlderen. Al spoedig bemerkte ik, welk een

uitununtende gave van geest en gemoed deze ionge man bezat. Al
nam hij met [art en ziel deel aan de arbeidersbeweging- in Zwolle
en weldr4 in Nederland, zo leefde hij toch ook met grote belangstel-
ling mee met de internationale beweging, in de eerste plaats rnet d-e

Engelse en de Russische, waar de revolutionnaire massa-acties zich
tusien 1903 en 1905 in talloze stakingen ontlaadden.
Het duurde niet lang of Sneevliet was voorzitter van de afdeling van

de S.D.A.P., die hij tot steunpilaar van het marxisrre maakte. Wat
een mooie avonden hebben \Me samen gehad, als ik van een verga-

dering of een cursus bij hem en ziin wouw logeerde. Tot díep in- de
nachizaten wij te praten, niet enkel over de problemen van de dag,

maar ook over veleãndere dingen; de toekomst van het socialisme, de

ontvoogding der gekleurde râssen, de socialistische literatuu¡, die

toen in Holland opkwam."
Evenals in Duitslànd, Frankriik en andere landen ontstond ook in
de S.D.A.P. van die tijd een scherpe tegenstelling tussen de marxisten

en de revisionnisten. In 1907 richtten de eersten het weekblad "De
Tribune" op. Twee jaar later werd op het congres in Dewenter-het

con-flict uitgevochten. Een groot deel der marxisten, onder leiding
van \Miinkoóp, Gorter, Van Ravenstein, e.a. weigerde gevolg te geven

aan de eis ,,De Tribune" op te heffen' verliet de partii en richtte de

Sociaal-Democratische Partii (S.D.P.) op. Een ander deel bleef in
de S.D.A.P., meende de proef te moeten nemen met het marxistisch

biivoegsel van ,,Het Volk-, dat onder redactie van Henr. Roland Holst

"" 
f'. tut. Wibaut, eens Per week zou verschijnen. Ook Sneevliet be-

hoorde toen to,t de laatste groep en stelde zich op het standpqt'
dat men de partii niet moóht verlaten zolang,er nog biffien de

S.D.A.P. de mogeli¡kheid bleef de inzichten van de marxistische min-
derheid te propageren.

Voorzitter vc¡n de N.V. vøn Spoor- en Tranmwegpersoneet

In 1909 la,vam er een eincle aan ziin verbliif teZvtolle en tevens aan

zijn betrekking bij de Spoorwegen. Henk Sneevliet werd gekozen tot
voorzitter vun d" Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramweg-
personeel en vestigde zLch in Utrecht' tIüy": toen !6 jaal e1 kr¡eg
ãe kans zich vo[eáig te onþlooien' De N.V. had zich onder leiding

45

44



van de vorige voorzitter, Jan Oudegeest, na de aderlating van 1908'

nog niet kunnen herstellen Het vertrouwen van de sPoormannen was

naïe grote nederlaag moeilifk te herwinnen. De grote lracht, de
durf en-het revolutionnaire sentiment, die Sneevliet echter aan de top
van de organisatie toonde, deed haar spoedig groeien in een mate,
die het sp-oorkapitaal en ook de Nederlandse regering verschrikte'
Terwijl Oudegeest zich neerlegde bíj de muilkorfwetten van de

regering Kulp-er, keerde Henk Sneevliet zich fel tegen deze wetten,
*ãltu ð" wiiheid van het spoorwegpersoneel aan banden le-gden. Hii
bracht een íolkomen nieui elemãnt in de politiek van de vakbe-
weging, streefde naar een fusie met het syndicalistische N'A'S' en

deîoãning van een drievoudig verbond van sPooÍnannen, haven-

arbeiders en mijnwerkers. Een dergelijke samenwerking zou- - na-

tuurlijk met kraôhtíge deelname van ,le arbeiders aan de vakbewe-

g"g - een gote druk kunnen uitoefenen op de sleuteþosities van
het Nederlandse kapitaal en de regering'

fn verband met de ínternationale zeeliedenstaking braken er in het

iaar 1911 in de havens van Amsterdam en Rott-erdam stakingen van

Lavenarbeiders en zeelieden uit. In Amsterdam behoorden de stakers

tot het N.A.S., die van Rotterdam ¡7r¡aren aangesloten bij de organi-

saties van het N.V.V., maar allen maakten deel uit van de Interna-

tionale Federatie van Transportarbeiders. Ook de N.V. van Spoor- en

Tramwegoersoneel was daarbii aangesloten. over de steunverlening

aan de siakers ontstond een belangriik meningwerschil in N'V'V' en

S.D.A.P. De Int. Fed. van Transportarbeiders ondersteunde zowel de

stakers van het N.A.S. als diê van het N.V.V. Het bestuur van het

N.V.V. besloot echter alleen de Rotterdamse stake¡s te steunen'

Sneevliet, die de liin van de I.T-F. wilde doortrekken, bleef in dit
bestuur in de minderheid. op zijn Ínitiatief besloot de organisatie

van spoormannen echter alle stakers te steunen.

Ook in de S.D.A.P. kwam de steunvraag aan de orde. Het standpunt

van ,,Steun aan allen- werd verdedigd ãoor de linkervleugel van de

p".tii. ou rechtervleugel wenste doorvoering van het standpu:rt van

iret Ñ.V.V.-¡estuur. Troelstra stond er tussen in' Op een Amster-

damse vergadering van stakers sprak_hii_in het vuur val ziin rede

over de Aristerdairse arbeiders als ,,bloed van ons bloed", als kame-

raden, die de steun verdienden tegen het kaoitalisme'

Sneeviiet schreef over deze internationale zeelieilenstaking een bro-

chure, welke eerst verseheen in het tiidschrift ,,De Nieuwe Tiid ,

waarin hij de onthouding van steun _a-an 
de Amsterdammers door

N.V.V. "o 
S.O.e.p. schefo veroordeelde' Naar aanleiding daarvan

stuurde Troelstra hem het volgende briefje:

Scheveningen, 7 November 1911

Amice,"'-"e"* 
l* ik je artikel in de N.T., dat mij een waarilevolle bijdrage lvas voor

het vormen van een oordeel over de'kwestíe verhouding tot Ned. Vakverboad
bij steunbewegingen, die 11 dezer in het P.B. aan de orde komt. Eén elemeirt
ontbreekt in je beschouwing: de noodzakeliþeid om boven alles intact te laten
wat er gegroeid is, de macht en eenheid de¡ beide lichamen S.D.Ä.P. en N.V.V.
Dat hebben t¡¡ij - t andere moeten wij nog zien te kriigen Geen breuk
dus. t N.V.V. dws nãet afstoten maar ooertuígen,

Groetend

t.t,
(w.g. TRoELSTRA.)

:

I
Op de partijbestuursvergadering van de S.D.A.P., waar besloten
werd het standpunt van de N.V.V.-lei¿ling te onderschriiven, ontbrak
echter Troelstra.

De brochure van Sneevliet, na dus eerst in ,,De Nieuwe Tijd' als
artikel te zijn opgenomen, verscheen nu met een voorwoord van
Henr. Roland Holst. Zij sprak daarin uit, dat als het congres van de
S.D.A.P. het besluit van het P.8., n.l. de onthouding van steun aan
de Amsterdammers, zou goedkeuren, de voorstanders van die steun
niet langer in die partii zouden thuishoren, maar naâr de S.D.P.
moesten overgaan, Deze steunkwestie werd door de mensen van de
Iinkervleugel in de S.D.A.F. hoog opgenomen als toetssteen van
solidariteit, socialistische politiek en internationalisme.

Het congres van de S.D.A.P. in 1912 belrrachtigde echter het besluit
van het partiibestuur. Sneevliet ging daarna over naar <ie S.D.P. In
de N.V. van Spoor- en Tramwegpersoneel kwam de lorestie van de

verhouding tusien S.D.A.P. en N.V.V. aan de orde' Een voorstel van
de medesianders van Sneevliet, waarin duidelijk de onzijdigheid
werd uitgesproken in de botsing S.D.A.P.-S.D.P., werd a.lgewezen.

EveneenJwãrd een motie van de tegenstanders afgewezen. Sneevliet
trok hieruit .de consequentie en trad af als voorzitter van de N.V.
HÍj wenste een duideliike uitspraak en verklaarde zonder 'døe, de
veiantwoordelijkheid voor de leiding van de organisatie niet langer
te kunnen dragen. Sneevliet was zeer beslist opnieuw als,vo_orzitter

herkozen ge*orden als hij dat gewenst had. De principiêle kwestÍe

van onzijdigheid der vakbeweging in de richtingenstriid binnen d_e

soeiaal-dãmócratie woog'hem echter zwaarder. In ,,Ons Orgaan",
het blad van de N.V., wãarvan hij redacteur was, richtte hij zich nog

eenmaal tot de leden van de organisatie. ,,Sneevliet's verdediging ín
het orgaan van de Ned. Verenigin¡5 trof ons door de waardige toon,
wij va'n alle persoonlijke kwaádaardiqheid en insinuatie," schreef
de christen-socialistische schrijfster Enka in ,,Opwaarts" van 26 Juli
1912. Het was het afscheid van Henk Sneevliet als voorzitter van zijn
organisatie, waaraaî hii zich sterk verbonden voelde. Hoezeer de
leãen van de N.V. ziin arbeid op prijs stelden, bleek in 1916 bii het
S0-jarig bestaan. Hei hoofdbestuu¡ scb¡eef hem de volgende bríef:
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verkeerd hebben, waar z-ti thuisbehoorden, in de S.D.P. of S:D.A.P.
Bij de Heine groep van dappere en consequente geestverwanten,
opkomende voor de socialistische idealen, voor princþiëIe sociaal-
democratische politiek ook tegen de S.D.A.P. in, of bij de grote
heterogene massa in de S.D.A.P., die voor een principiële politiek
moest ,gewonnen worden. Tot de groep wier innerlijke tweestriid
door de dichteres Henr. Roland Holst op zo schone wijze is uitgezegd,
in haar bundel: ,,de Vrouw in het \Moud", waaruit ik ter kenschetsing
wil aanhalen:

,,Dat'k níet kan zien bij d'enen niets als rech!
bij d'and'ren louter onrecht, maar geregen
z'aant's levens snoer dooreen zie, is toen wegen
scheidden, t noodlot geworden dat mij slecht
Want felle dagen van verwoed gevecht
zijn wie zo zien als ik zie, níet genegen:
dan geldt het onvoorwaardelijk voor of tegen;
wíe, zo niet zijn kan, wordt daad ontzegd
Ik zie nad'ren de dag dat ik ter zijde
gev/orpen door de St¡oom die'k niet kon keren
eenzaam, om mij heen de leegte, zal staan
met al de kracht van míjn zomergetijde
verbruikt, en niets anders om op te teren
dan wat herin'ring van vergeefse daân,"

Tot op het laatst toe was ik in Holland weifelende tussen S'D.A.P.
en S.D.P. Nog voor ik wegging naar Indië, :ging ik terug naar de
S.D.A.P., o"ijt ik niet kon billijken, dat de S.D.P. meedeed aan de
verkiezingen en zodoende door S.D.A.P.-ers bezette plaatsen in ge-
vaar bracht, wijl naar mijn mening de S.D.P. alleen de taak had te
verrichten kennis te verbreiden betreffende de marxistische maat-
schappijleer, een soort marxistische Fabian Society moest ziin. Hoe
vaak heb ik mij sedert hier in Indië geschaarnd over die weifelende
houding, het verlaten der S.D.P., het teruggaan naar .de S.D.A.P. . ..
De toenemende verburgerlijking van de S.D.A.P., Troelstra's voor-
Iiefde voor het mínisterschap in 1913, de debâcle van de onder
revisionnistische of opportunistische invloeden handelende partijen
in de grote landen, toen de oorlog uitbrak, de practijk van het
koloniale kapitalisme, de machteloosheid en frazenrijkheid der kolo-
niale ethiek, deze.omstandigheden samen, alsmede de zegetocht van
de imperialistische ideologie, de imperialistische denkbeelden in alle
landen, hebben mij heengeholpen over alle onzekerheid. Ik ben pas
in miin Indische jaren volkomen bewust geworden, dat ik de opvat-
tingen ben toegedaan van Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz
Mehring, e.a. in Duitsland, Lenin, Trotzþ, e.a. in Rusland, Gorter,
Ravesteijn, 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, zolang ik
buiten ltrolland blijf, zeer weinig waarde heefg ben ik ten tweede

'r¡.K., 

de 19 fuli 1916

Op de herdenkingwergaderiog van het 8O-jarig bestaan onzer Vereni$ng op
zluti i.l. werd (door het lid Kroon van t{,rnhem) voorgesteld met een verwijzing
naa¡ Uw werken voor onze Organisatie, ook U naast de overige pioniers van
de Vereniging, de dank hiervoor over te brengen.
De vergad-ering hechtte door haar applaus hieiaan haar goedkeuring. En het is

orr. ""i op.ecÉt geûoegen met dezè b¡ef die kametaadschappelijke gevoelens
u te mogei veüolken' 

Beste Groeten
Namens het Hoofdbestuur

(w.gJ Nathans.

In het iaarverslag van de N.V. over 1915-1916 werd het werk van

Sneevliet in de volgende bewoordingen gememoreerdi

,,Ook het Weekblad vau de lste v¡as geheel aan dit jubileum gewii<l met
büdraEen mede van vele oude kameraden.
Då *ã"g"t. vootzitter-redacteur Sneevliet in Indië, die, in de moeìlijkste jareu

van onze-arbeid na 1908 dan de spits had gestaan, werd op verzoek-van-uit de

vergadering haar gevoelens van sfnpathie ðn kameraadschap overgebracht"'

Nqar Indonesië. Pcrtiikeuze

Na zijn aftreden als voorzitter van de N.V' was het voor SneevHet

door zi¡n radicale politieke stellingname, die in de stakin-gsperiode

en daarîa in openbìarheid was .getreden en uiteraard in die storm-

achtige tijil deäandacht van burlerhjke kringen getrolken had, heel

*o"it"i¡k ðm in Nederland weer een bestaan te vinden' De spoor-

wege; stelden er geen priis op een man als-sneevliet weer in haar

dieäst te nemen. in l9l8-vertrok hii naar Indonesiël) en trad als

redacteur in dienst bij het ,,soerabaiaasch Handelsblad'. Maar reeds

spoedig daarna, in juni 1913, aanvaardde hij de betrekking van

säcretõis van de Handelsvereniging te Semarang. Een soort handels-

kamer, die een belangrijke rol speelde in het economische leven' De

secretaris nam een zðüitandig leidende positie in. Het bestuur van

de Handelsvereniging stelde iich ten aanzien van-de politieke-over-
ttigi"g van de ti"oio" secretarÍs oP een-tameliik ruim standprrnt'

Ziii vóorganger was trouwens ook sociaaldemocraat geweest' .Zolang
het niet iot -revolutionnaire daden kwam, lverd het Sneevliet wii-
gelaten zijn mening te verkondigen
ilenk Sneävliet ma-akte in die jaren ín politie-k opzicht een moeilijke
periode door. Hii had moeite zich te verzoenen met het standpunt,
'clat scheiding van de oude partij, de S.D.A.P., noodzakelijk was' Over

deze tijd zegf.hii zellz

,,Ik befuoord-'e tot die sociaal-democraten, die door de Deventer-

uitrverping der,,Tribune"-redacteuren vooftdurend in onzekerheid

t¡-ffoãã.o nog Ned. Oost-Indië handhaven wii de huidige,_e.n toen door

rá"i"úrt"o .n Indonãsische nationalisten aanvaarde naam,,Indonesië"'
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male tot die partii toegetreden en hoop ik alsnog- t9 þ11"" g:udl-

maken, wat ik in irnetú¡t e onzekerheid en kortzichtigheid aan haar

misdeed."
Men ziet, Sneevliet beschikte over de voortreffeliike eigenschap'

welke men helaas bij vele politici mist, zwakheden en ryeifeli-ngen t9

erkennen in eigen pbtiti"t " groei. Juist deze eerlijkheid, - de geci-

teerd.e woord"ti*"id"o gebeãigd in ziin verdedigingsrede gedurende

het proces in 1917 te Seäaran[ - h9Èb9n hem verheven boven ziin

tegeåstanders, die met laster zlijn politieke activiteit in Indonesië in

discrediet trachtten te brengen.
M;t R;t" Luxemburg had"sneevliet nog aân het einde van 1911

persoonlijk kennis geíraakt en met haar 
-gesproken over de situatie

'ir, ¿" no'U"trdse paiui. Ziihað' aan Henr.-Róland H-olst geschreven:

,,Aan kameraad Sneevliet had ik een plezierige gast"'

Politieke en sociqle orgcrnisatie der lndonesiërs in 1913

Toen Sneevliet in Indonesië kwam, wãs er van een politiek nationa-

lisme nauwelijks sprake. De beide gïote n_ationalistische organisaties,

ãe Budi Utomo ei de Sarekat Ishñ, hielden zich in de eerste plaats

tãJg *"t culturele en economische belangen en namen ten-opzichte

"""-U"t 
Nederlandse gez^g eeî verzoeningsgezinde houding aan'

Een meer militante bÑeging was de partij van Douwes l)ekker' de

hãil;ü p;;üj. Deze ha;rãeds her sireven naar onafhankelijkheid

irr lt""t vaa.rdål geschreven, berustenil- op e9n samenwerking- van in

Indonesië *on"näu Europeanen, Indo's ãn Inc{onesiërs' Zii bestond

echte¡ voor het grootste deel uit Indo's, een kleine grgep in .de
ioãoo"ris"t u samãnleving. In 1913 werd de Indische Partíj verbodøn

"n 
d" lnoo*"amste leideis, Douwes Dekker, Tiipto l\{angunkusumo

en Surianingrat, werden geÏnterneerd' Het pionierswerk van deze

*;; rr"rr"d" Îndische rãrti¡ is echter van grote betekenis geweest

rã"i ¿" ontwikkeling ,r"r, ã" nationale bevriidingsbeweging in

Indonesië.
Ë"o irraorr"rische vakbeweging was er practisch niet in Indonesië. Er

-"i* 't 
"torganisaties 

lr"i Eotop""t'ên, waarbi¡ een klein aantal

Indonesische"ambtenaren was aaigestroten' Hier en daar begonnen

irrão.r"rir"h. ambtenaren en onderwiizers eigen organisaties op- te

richten. Maar de s.poradisch bestaande Indonesische vakbeweging

ilä-ä t*ldkarakter en zij poogde de belang-en van de leden te

behafrigen ii nauwe samenwerking met de werkgevers' De minste

õ;ltl'Ë" critiek was voor de laatsten voldoende om elk contact met

dL 't 

"korg"oisatie 
te verbreken' De eerste bond van qooorwegperso-

neel sins er aan ten gronde' De in 1908 oogerichte "Vereniging 
van

ä;;""- å-i;;*"n ï"rrott"el1 (V'S'T'P')'was echter actiever dan

lrã", uootnu.rger. Tóch was men ook daar in l-912 nog 
-niet 

zover'

ä; * ;"ä";: middelen dan overleg een toevlucht werd genomen'

B;;åtu" b"perkre her lidmaatschap zich slechrs tor het lsre Hasse-

personeel der Staats Spoorwegen. De bond bestond daa¡door voor
het grootste deel uit Europese personeelsleden.
Een"socialistische partij of 

^groef 
bestond er in Indonesíë niet' Wel

was er een Hein áantal verspreide Europese leden van de Neder-
landse S.D.A.P.
Zowas het in het kort samengevat in 1913 met de politieke en sociale

organisaties van de Indonesiërs gesteld.-Er-was onderd:ukking el
.oõi"le armoede. Er was ook ontewedenheid. Deze vond echter, in
het algemeen gesproken, nog niet haar uitdrukking in sociale en

politieke formaties.

OpricblinE I.S.D.V.

In Semarang kwam Henk Sneevliet in aanraking met de V-.|.T.P.'

waarvan het hoofdbestuur in die plaats gevestigd was. Men stelde van
die zijde het contact met de vroegere vakbondsleicl et zeeÍ 9P nrlis e-n

in begin 1914 nam Sneevliet op voorstel van het bestuur de redactie

op Aðh van het bondsorgaan ,,De Volharding". Hij sla_agde er spoedig

in vele leden van de spoorwegorganisatie voor ziin ideeën te winnen
eu het besluit doorgevãerd te kri¡gen, dat de V.S.T.P. zonder onder-

scheid voor alle spãormannen werd opengesteld' Het gevolg daar-

van was, dat later vele Europese leden de organisatie verlieten, maar

de Indonesiërs lcegen een striidbare vakbond, die nog vele jaren

een toonaangevende rol speelde in de Indonesische vakbeweging en

in de natíonale vrilheidsbeweging.
Tussen de sociaal-democraten in Indonesië lcwam in 1914 een nauwer
contact tot stand en in Mei 1914 werd op initiatief van Sneevlíet, in
het gebouw van de Bond van Minder Márine Personeel te Soerabaja,

de Iîdische Sociaal Democratische Vereniging (I'S.D.V') opgericht.

Biina alle Nederlandse socialisten traden tot de organisatie toe. Ee¡

¡aar later verscheen het weekblad ,,Het Vrije Woord', onder redactie

van H. Sneevliet en Ir A. Baars.
Het optreden van Sneevliet in het Indische verenigingsleven werd in
het bègin door verschillende Nederlandse dagbladen i1 Indonesië
begroef en als een feit van betekenis geacht. Maar toe_n redewoeringen

en krantenartikelen aantoonden, welk politiek standpunt hij propa-
geerde, was het met de liefde zeer snel gedaan. Het kwam in het kort
fuetop teet, samenwerking tussen Europese err Indonesísche arbei-
ders; ondersteuning van de nationale vriiheidsbeweging tegen het
Nederlandse imperíalisme dcor de socialistische arbeidersberreging;
niet alleen het buitenlandse kapitalisme maar ook het inheemse

kapitalisme moet bestreden worden; de nationale bevriiding van
Indonesiê zal de vrucht zijn van de hechte organisatie en de stríid van
boeren en het zich vormende moderne proletarÍaat in fndonesië,
m.a.w, de voornaamste stuwende kracht voor de bewifding van het
buitenlandse imperialisme zal zijn de sociale verzetsbeweging van
de grote onderdrukte en uitgebuite massa; en tenslotte, de Europese
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socialisten hebben niets gemeen met cle belangen van het b"it"l-
landse imperialisme in Inãonesië en hebben de-politieke_ en morele

plicht zicË soHdair te verklaren met degenen, die door dit imperia-
lisme onderdrukt worden.

Henk Sneevliet had binnen zeer korte tijd het Maleis en Javaans
Ieren beheersen, zodat hij op massa-vergaderingen de Indonesiërs

toesprak. In ziin redevoeringèn brandde het vuul van de vriiheid'
hii riep het voli< op te striideá voor eigen recht, tegen onderdnrlcking

d shiernii, voor nationaie wijheid eñ socialisme. De eerste reacties

bij de Inilonesiërs waren *"urLo verbazing over de woorden van dit
há van het heersersvolk, die zii uit de mond van hun eigen-voor-

mannen nog niet gehoord hadden' Daarvan getuige het-verslag in

het clagblaã ,,Matäam- van de redevoering van-sneevlie¡ e I de

algemeie verladering van Budi Utomo, diJop 24 Januari 1915 te

Oìóki" plaatsriond. Aãnwezig waren ook verschillende vooraanstaan-

aË 
"ltárit"iten 

en politici, "o.a. de heer Engelenburg, de resident

van Banka.

,,Ä,ls eerste spreker trad op de heer Sneevliet, die het had over Jong
j"u"ouo en de Vakbeweging. In het orgaan der Vereniging v1n
'Spoor-Tramwegpersoneel "getia"*d 

,,De Volharding" trefl men de

hãofdpunten dãl"r ,rootdtãcht aan en wij hopen dat artikel in ons

blad ian morgen op te nemen' Nog zelCen hebben we iemand zo

mooi, zo g"noill oI, zo uit c{e diepie van ziþ hart ziin van lang-

d""ig" stuãie getuigenis afleggend-e 1e$ng horen verkon{ig"l 
31:

d, ilå", Sneevliet dãt girt"reãäeed. Gedurðnde twee uren heeft hii
de vergadering weten"te boeien, r¡zant m_et ademloze stilte hoorde

*uo d"?" ,pr"ü", aan. fn een apart artikel-hopen we morgen op 
{ez.e

"ooiar""ftti"rug 
te komen, wJnt zo iets doet men niet in een vloek

en een zucht. 
"W'e weten, dat die zuiver socialistische en antí

;A.ti"gt- en werkgeversgezinde voordracht een diene indruk op de

aanwezi1e fong favanen [emaakt heeft en toch durfde men blijkbaar

niet met"eJn lúict applau"s te bedanken'

Doctor Radiiman haastte zich om de heer sneevliet voor diens mooie

"o*¿t*ftt 
ie bedanken, tnaaÍ líet er zeer vootzichtíg op- vglgen'

d; ú ücht, hetwelk de heer Sneevliet had ontstoken, te schel voor

de aanwezige Jong Javanen was, dat-zij die theorieën pas na-een

f"p""ia" uþ åo"ä"it kunnen verwerken' 'A' bon entendeur' demi

mot ruffit."
Spoedig beschikte de I.S.D'V. over een aantal bekwame krachten'

die naäst Henk Sneevliet de socialistische ideeën onder het volk

brachten. Daar waren o.a. Ir Baars en P' Bergsma en de iong-e-Indo-
nàsiers Semaun, Tan Malakka en Darsono. De laatsten hadden in

de massa-organisaties van de sarekat Islam, die millioenen leden

æt¿u, """ 
grãte invloed gekregen' 

-]ele 
belangrijke afdelingen gíngen

over tot de politiek van de I.S.D'V'

De lintservleugiel Yan Screkcrt Islc¡n

Toen na het uitbreken van de eerste wereldoorlog de Indië-Weerbaa¡-

Actie ging starten, die tot doel had het Indonesische volk in de ver-

dedigiig "van de kolonie te betrelken en een aantal nationalistische

leideis ian de Budi Utomo en de Sarekat Islam hu:r medewerking

daaraan verleendg kee¡de ,,Het Vrije \Moord' en ook de linker-

vleugel van de Sarekat Islam zich fel iegen deze activiteit. Sneevliet

schrãef kort vóór het congres van de Ceñtrale Sarekat Islam te Blitar
in 1916, weike een motie ten gunste van Indië-Weerbaar met grote

tegenstand van de linkervleugel aannam, een prachtig beheerst arti-

ki, waarin hij een beroep deãd op leden en leíding uT P"di Utomo

en Sar"kat Islâm. Het wjrd in hef Maleis vertaald op de bijeenkomst

voorgelezen en later gedeelteli¡k in het biad van de Sarekat Islam,

,,Utïsan Hindia", onãtg"oo*"o. Het laatste deel van het artikel,

gericht aan de leiders, zullen we U hier citeren:

,,Leiders van Budi Utomo, Sarekat Islam, waarom geeft,gij !-g..e\,voT"1,"""¡*
áoorzichtis spel van de overheerser? Hii heeft U nodig Hii heett UrÃ¡.v^olk

nodig. Wãlnu" waarom gebrulkt gij die toestand niet ten bate van Uw volkl

D;i; g!1", tft gij"begint Ù over te- geven aan ,,Indie Weerbaar" en U

teweden iã'stellen mãi wissels op de toekomst' 
-

ilid*r, op hoe droevige wiize ioont gli zelÍ, dat de politieke djPheid in U
o"i¡r""i.t äm krachug õp te komen toãi d" belangen van Uw volk'"

_Cî ¿i" i" deze tiid"de*ksaûijas moest zíjn, die võor geen hinderpalen,terug-

í"¡rikL"" in de stri¡d voor hun idealen ' ' ' waarom laat gíj U vaû de wrls

ñ;;; door de goådkop" argumenten van Uw heersers' die gij moet kunnen

dro.åen. als sii hãt wezãn dei koloniale overheersing begrijpt'

N""o, milit"irã'weerbaarheid heft Uw volk niet op, integendeel':ij is duur' ãl
kost ãff"rs. Zii brengt nog groter slaafsheid dan nu reeds in de massa leeft'

De reseringsambtena¡en *iä a" beu:ilzen voor hun t¡6llin8' dat Holland beter

is als"overñeerser dan elk ande¡ land'
i¡¡ ,"i"." U: Gii vecht voor Uw' land ' ' ' en een weemdeling- heerst' 

-
Zii;;EE;; u' cij "*rrt 

voor uw rustige ontwikkeling'" en' de gang der ont-

*iit.ñãn wordt'door militarisme vertraagd'
M;;b"?"""i;i¡ ,t"lt"t u, leiders, in dieist v-an Hollandse bela'gen "' en zii

t"ãL"r ¿..t-"e de enige lracht, die het volk oph-effen kan' die van eigel

ã.n""it"u", striidend ,roo". *ui,ra",á, striidend voor iechten en orí'fueíd" striidend

t"ã"., otÁ"".éersbelangen. Zij leiden Uw aandacht af van Uw eigen za¿rl( oP

hrt zaak. . . en zii verlammen Uw kunnen'

õr *ii¿* gij U úezinnen: d'e -regeringspolttryte.kon,ulo,polittek 
*(,'n^P:

rege.lngspoüiek van thans wordt slechts geleid door de belangen van NederÞnos

kaoitalisme.
örätñg Uw hart. '. leiilt Uw organisaties in andere banen' Maakt U zelf

van knechtschaP wij."

In de loop van het volgende jaar werd, de Sarekat Islam door het

optr"à"" i"" de linkervÏeugelåanzieniijk in linkse richting geduwf'

Zì¡ treeg een overwegend-politiek karakte¡ 
"o- 

o-P,-1"1 congres in

fSiZ spåt z\ zich,tii vooi nationale onafhankelijkheid en,actieve

strijd tigen håt overheersende buitenlandse kapitalisme' Gedurende
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De Indonesische vckl¡eweging
De I.S.D.V.-ers ontwiliikelden in het biizonder op het gebied van
de vakbeweging een grote activiteit. VeIe nieuwe striidbare vak-
organisaties õntitonden op initiatief van de LS.D.V. en de V.S.T.P.
iniamenwerking met de Sarekat Islam. Over dit werk van de I.S.D.V.
schreef Petrus Blumberger in zijn overigens reactionnair boek: ,,De
Nationalistische beweging in Nederlands-Indië":
,,Ook op het terrein der vakbeweging waren de mannen der I.S.D.V.
in contãct gekomen met de S.I. Tevoren was i! hun'orgaan ,,Het
Vrije Woorã" var- 25 Juni 1916 betoogd, dat het aanrakingspunt
speciaal op dàt terein zott ziin gelegen, n.l' op dat van de economi-

sõhe strijd. fmmers Tjokroaminotõ') ãelf had steun gezocht i1z9_nder-
heid bii het vormen van vakorganisaties. De taak der I.S.D.V. zou

dan ziji om voorlichting te geveû en ,,antwoord te_ zoeken oP vragen'
waaroþ noch de bevolking zelve, noch haar overheersers tot ûu toe

het an-twoord konden gtttãn." Dit zou alleen mogelijk zijn - werd
ter dier plaatse uiteengezet - door voortdu¡end in -aanraking 

te
bliiven met de bevolking: door haar wensen te leren kennen, door
haár strijd te steunen enãoor haar ve¡trouwen te winnen. Inderdaad
heeft, g;lijk verder werd betoogd, de actie der I.S.P.Y. op gcongmis-ch
terreirigrote politieke en geesteli¡ke betekenis gehad; ¡ fis 2in,-dat
zii de levensãpvattingen van menige inlander heeft gerevolution-
neerdt"

een lange periode zou de Sarekat Islam Laar politiek baseren_op
het standpunt van non--coöperatie (niet-samenwerking met het Ned.
koloniale gezag). Tot strijd tegen ELK kapitalisme kwam zij echter
niet, dit wãs een zeer belangrijk onderscheid tussen haar'burgerlijke
meerderheid en haar socia.Iistische linkewleugel. Op dit congres in
lglT werd ook de I.S.D.V.-er Semaun in de leicling van de Sa¡ekat
Islam gekozen. Een jaar later waren de I.S.D'V.-ers Subidio en
Semaun Iid van het hoofdbestuur en Darsono propagandist van
de S.I.

Het proces tegen Sneevliel

Intussen had Henk Sneevliet in een paar iaren reeds een grote naam

in Indonesië geliregen. Hij was de grote wekker van het Indonesische

volk. Zijn ve-rgade-ringen- werden 
-door 

duizenden Indonesiërs bii
g"*oot á. Artikelen ván hem verschenen niet alleen i¡ ,,Het Vrije
fuoorü, maar ook in vele Indonesische bladen. De door hem ge-

propageerde politiek had weerklank gevon$en in grote-delen 1an .de
indãnãsische-nolkt*"tt", maar ook bij vele ionge Indonesische in-
tellecfuelen. Vooral deze laatsten zouden later van grote betekenis

zün voor het voortdragen van de revolutionnair-socíalistische ideeën.

Välen van hen zoudeã nog vele jaren doorbrengen in het beruchte

eoncenüatiekamp van het Ned. Koloniale gezag, Tanah' Merah aan

de Boven Digoel of, zoals Mas Marco, er aan ziekte langzaam weg-

sterven.
In Rusland was de Februari-revolutie van 1917 uitgebroken, die een

einde maakte aan de tsaristische alleenheerschappij. Sneevliet schreef
op de avond van de 18e Maart, toen de eerste berichten Indonesië

bãreikten, een artikel over deze revolutie in Rusland. Het werd de

volgende dag in het Semarangse dagblad ,,De Indiër" gepubliceerd.
Hlfnaa het-geschreven op een moment, van grote weugde. In de

diepe duisternis van de eerste we¡eldoorlog was een lichtstraal aan

de 
-hemel 

verschenen. Het artikel, dat Sneevliet schreef, wâs een

iuichkreet, een ,,lofzang uit een jubelend gemoed"' Het tweede deel

är van bevatte scherpe critiek op het koloniale regime en een opwek-

king tot strijd gericht aan het volk van ]ava:

,,Dringen de tonen der weugdeklokken ook tot de steden en dessa's dezer landen

door?
Hier leeft een volk in een door de natuur als geen ander gezegend land'

Hie¡ leeft een volk, behoeftig, onwetend,
Hie¡ leeft een volk, brengt iiikdommen voort, die al sedert ee-uwen wegvloeien

naar de brandkasten deiheeisets in \ilest-Europa, voomamelijk in het kleine

land, dat hier voert de politieke heerschappij'
trIier leeft een volk, dat duldt en draagt.

Politieke organisatie verboden.'. recht van--vergadering-toegezeg¿1,.m¿ar niet

doorseroerdf critiek in de pers met zware offers bedreigd door een justítie, die

""r"fidig, 
onbiltijk moet riezen, omdat zij {e justltie van de overheerser is;

poei;s"ã tot actià best¡eden met het geweld der internering'
Þãf;tiJt" actie slechts toegelaten ALIA6TIE vÀN DE HEERSER, als HooN
voo¡ het volk. . . actie b.í. voor militaire weerbaarheid ter verdediging van het

,,vaderland", door de weemde heerser aan zijr-r- bevolking ontnomen'-
iîer leeft en duldt en lijdt en draagt een millioenenvolk al eetwenlang ' " en

sedert Dipo Negoro was ãr geen der-roormannen, die de mass¿'s in actie bracht

om eigen lot in handen te nemen.
Volk ian Tava, de Russische revolutie houdt ook lessen in voor U'
Ook het Éussische volk duldde een onderdrullking van eeuv¡en, was arm en

qrotendeels analphabeet als gij.
äJ;;; a" r.gà aleen door"ónafgebroken strijd tegen een regering van geweld

en van misleidäg. Ook in Rusbnã zijn arbeidersverenigingen, door adviseu¡en

van de regering geleid.

,,ól ¿i""it a"í Vr¡ttaa is een zwa¡e dienst'. zii duldt geen zwakheid,, geen

ialfheid, guen *"iféüog, geen onzekerheíd' Zíi vtaagj de gehele persoonlijkheid'

moed, bovenal moedl
Klinken de tonen der weugdeklokken nu na in onze harten?

Zullen de zaaiers van het 
-propagandazaad voo¡ Indísche radicale politieke en

economische volksbeweging-huir insp""ing verd'bbelenP
En blijven werken zorider- ophoudeã, ook al valt veel zaad oP steenrotsen en

schiet maa¡ weinig zichtbaar oP?

E;iiif;*;rkun"t"g"r, alle póging tot onderdrukking der wijheidsbeweging jnf
Dao kän het niet anäers of Îr"l 

"õu. 
van ]ava, van I¡dië zal vinden, wat het

Russische volk gevonden heeft: ZEG$PRAAL."
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De officíer van Justitie Mr M. B. van Meerten te Semarang vond in
dit artikel aanleiding om van de Raad van Justitie te Semarang
rechtsingang tegen Sneevliet te vorderen met bevel tot gevangen-
neming. De Raad kwam echter tot een afwijzende beslissing, waaroP
de officier verzet aantekende bij het Hooggerechtshof, dat wel rechts-
iog*g verleende maar gevangenneming afwees. Op fr,2L,22 en 23

Nõvember l9l7 vond de openbare rechtszitting te Semarang plaats.
Het proces werd een grotã overwinning voor Sneevliet' De officier
Mr M. B. van Meerten had in zijn Memorie van Verzet 9n in ziin
requisitoir vele dwaze en domme-dingen geschreven, welke g"hlg-
deñ van slordigheid en een volslageñ geÉrek aan kennis van het
wezen der sociaal-democratie, de levenslóop en het karakter van de

aangeHaagde. Hii verloor volkomen zijn figuur onder de harde
shgãn, diã Sneevliet hem in zijn dagenlange verdediging toediende.
DJbeklaagde werd de overwinnaar en de officier de grote verliezer.
De Raad van ]ustitie ontsloeg Henk Sneevliet van rechtsvervolging.
Het verslag van het proces is kort daarna door Sneevliet en Baars in
boekvorm uitgegeven. Het bevat 368 bladzijden, rraarvan bijna 300

gevuld met dã verdedigingsrede van Sneevliet. Het is_ een briljante
verdediging met momenten van sche¡pe critiek en buitengewoae
slagvaardigheid. De critiek op het regeringsbeleid in Indonesië, dat
zijn ardkel in het tweede deel bevatte, werd door hem zin voor zin
met een grote hoeveelheid gegevens zwårt op wit verdedigd. De
beschuldi!'ingen en dwaasheden van de officier van Justitie stuk voor
stuk weerle{d. Het boek is een prachtig propagandageschrift ge.-

worden, eeiverdediging v¿Ltr een rãvolutionnair-marxistische politiek
op hoog peil.
Sieevtiãt maakte de rechtszaal tot een tribune voor de verdedi$ng
van, ziin standpunt. In zijn rede troffen we nog de volgende treffende

Passage:

,,Gij kunt geeu süaf toePassen Mijne Heren, -die 
enige invloed kan hebben op

miin over¡r"iging noch o:p dz uíize, uaarop ìk die ooertuì'ging propageer' Yan-
d.ar d"t ieãerã straf, áie gij zoudt willen opleggen, een deel van het met

iustitiële st¡affen beoosde doel missen.

ík b"o."o revolutionnãir sociaal-democraat. Revolutionnair, mijnheer de Officier
van Justitie! Overeenkomstig de opvattingen d-oor Ma¡x en Engels ii l"l, b:;
roemãe Communistisch Manifest van het eind der veertiger iaren, dat ik U

eiøenlük in zün geheel zou moeteq voorlezen, maar waafvan ik vertrouw, Mijne
ffãt"o, d"t gi¡ ãe g"d"chtuogang beter zult kennen dan de Openbare Aan-

klager. . ."

Ontslcrgen cils secrelc¡is v<¡n de Hcndelsveleniging

De vervolging had Sneevliet reeds voor de rechtszaak zijn betrek-
king gekoJt. be Nederlandse pers v¡âs een. felle 

-camp-agne 
tegen

herñ È'egonnen met als inzet de wens van zijn ontslag als secretaris

van de ilandelsvereniging, in het bijzonder het dagblad ,,De Loco-

motief" achtte het blijkbaar ziin taak dit laatste te provoceren. Op
18 April werd Sneevliet ontslagen. De Handelsvereniging stelde hem
echter nog voor de keus. In zijn rechtszaak zei Sneevliet daarover:
,,Mijne Heren Rechters, toen diezelfde heer van Hasselt mij de laatste
kans aanbood om secretaris der Ilandelsvereniging te blijven, n.l.
door het afbreken van mijn mondelinge en schriftelljke propaganda,
het afbreken van iedere bemoeienis met politieke organisaties, een
voorwaarde, \ryaaraan geen mens kan voldoen, die zichzelf respec-
teert (het verschacheren van een overtuiging is niet ieder gegeven),
zeide bedoelde heer *ij o.a. ,,Het bestuur der Handelsvereniging
wil niet het risico lopen, dat de secretaris der Vereniging wegens mis-
drijf terecht staat; als U aan onze voorwaarde voldoe! zullen wij U
voorlopig handhaven." Dat ,,voorlopige" natuurlijk vanwege het ge-
noemde risico."
Enige maanden later trad Sneevliet als vrijgesteld secretaris in dienst
van de V.S.T.P. Zijn nieuwe salaris bedroeg een derde van datgeng
wat hij bij de Handelsvereniging verdiende. Zijn politieke overtui-
ging was hem van meer waarde. Maar tevens betekende dit ontslag
hetãfbreken van een carrière in het burgerlijke leven. Sneevliet had
met zijn grote kwaliteiten ongetwijfeld daarÍn een goede pos'.he

lar¡nen ve¡overen als hij dat gewild'had. Met hart en ziel was hij
echter aan de socialistische strijd verbonden en hij was bereid alle
consequenties daarvan te dragen' Het offer werd echter ook door-zijn
*oow, Betsie Sneevliet, gebrachg die voor de zorg stond met haar

twee kinderen van het geringe inkomen rond te komen. Ook zii
heeft heel veel bijgedragen tot de ontwikkeling van de revolution-
nair-socialistische beweging in Indonesië'

ù

Bechtervleugel scheídt zich af vcrn I.S.D.V.

In de I.S.D.V. vond in het jaar 1917 een scheuring plaats. Reeds

spoedig na de oprichting tekende zich een reforrnistisohe,vleugel af.
lã tOtO begon rnen ook van de ziide der S.D.A.P' in Nederland critiek
uit te oefenen op de linkse koers van de l.S.D.V'-leiding. Het uit-
breken van de Russische revolutie en het proces-Sneevliet verscherp-
ten de tegenstellingen in de Indonesische sociaal-democratie in sterke
mate. De rechtervleugel stond een scheiding voor tussen Nederlan-
ders en Indonesiërs op het gebied der politieke en sociale organisatie
en wees de directe bndersteuning van de Indonesische vrijheids-
beweging tot verwezenlijking van de onafhankeiijLheid van Indone-
sie en een socialistische beTnvloeding van díe beweging door samen-

gaan van Nederlandse en Indonesísche socialisten van de hand. In
September scheidde hij zich vân de I.S.D.V. - het was een aantal

Neïerhnders - af en richtte de Indonesische afdeling van de

S.D.A.P. op (later I.S.D.P'). Op vakbewegn$sgebiea hadd?n ?i de

scheiding i¡et de Indonesiërs ìver het algemeen reeds voltrold(en.
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Propcrgcndc van I.SÐ.V. bi! leger en vloot

De activiteit van de I.S.D.V., welke nu overwegend een organisatie
van Indonesiërs u¡as geworden, breidde zich in 1917 en 1918 verder
uit. Nieuwe va.korganisaties werden opgericht, de Linkervleugel in
de Indonesische organisaties kreeg in sommige plaatsen een massa-

aanhang onder de Indonesië¡s. Maai ook het lagere personeel van leger
en *atúe onderging de invloeden van de Russische revolutie en de
revolutionnaire ontwikkeling, welke aan het einde van de oorlog in
Europa en ook in sommige ãelen van Azië plaats vond. In het bijzon-
der dì uitingen van revolutionnair verzet bij de Nederlandse marÍne

baarden heiNederlandse imperialisme grote zorgeî. Onder dit,per-
soneel groeide de invloed van de I.S.D.V. Verscheidene I.S.D.V.-ers
speelden een belangrijke rol in soldaten- en matrozeno_rganisaties.
io A.u. Brandsteder,ledacteur van de,,Matrozen- en Soldatenkrant",
e.a. Een soldatenbond, van Nederlandse en ínheemse fuseliers, welke
in begin 1918 werd opgericht, telde binnen drie maanden meer dan
3000 leden.
Onder de mannen van de Nederlandse marine was de invloed van
Sneevliet groot. Daarvan getuige de volgende -urtsplaak- 

van dg

R.K.-propalandist aan boorð van H.M. ,,Regentes",- T d" -Javap-ost"
van 211 ¡uni fSfS, ,,Men denkt in Indië, dat de Ind. Soc. Dem. Ver.
een Heine maar lrridruchtige bende is, waarmede men n-u juist zozeer

geen rekening behoeft te-houden. Dat is een- meer- dan- ergerliþ
ãwahng. Wan:t de I.S.D.V. vindt onder de minde¡e schepelingen, die

doo¡ alies en een ieder in Indie als minderwaardÍg worden beschouwd

en dit is een treurige waarheid, iuist veel aanhang,ers. Het is dan

ook geen bluffen vãn Sneevliet, to_en hij sprak in het Semarangse

Mariãegebouw in de 1 Mei-vergadering van 1918: ,,P-artiigenoten,
wiendei, rode garde der Indische vloot'i een gezegde,dat Sn-eevliet

doen kan, omdãt hij er van overtuigd is, bijna de gehele vloot in
Indü: op zijn hand te hebben."
Het is ie begrijpen, dat men onder deze omstandigheden in kolo-

niale kringen"Siãevhet als een groot gevaar ginq {en' JoJ twegmyl
toe zond ä"o ""o 

agent-provoõateur oP hem af. Een luitenant, die

de onderster¡.ning vãn Sneevliet wenste þij de voorbereiding van

een militaire opstãnd en o.a. om door Sneevliet ge_scþeyen manifesten

woeg en o* idr"rr"tr van vertrouwensmannen. Sneevliet echter was

see;puhchist maar een revolutionnair-socialist, en dat verschil scheen

äu" i" die laingen niet te kennen' Hij wenste geen-samenzwering,

maar de openbiarheid ' Later verklaarde hii: ,,Ik heb {e beweging

en organisätie van militairen steeds als een onderdeel der volks-

beweging geziet"
Vanuít Èaiavia werd de chef van de Politieke Inlichtingendienst
Muurling naar Semarang gezonden oa met Sneevlí-et te praten'. fn
dit gespäk verklaarde hïj:-,,Het publiek is van oordeel dat de be-

u/egng onder Uw suggestie geraakt; er is geen tegenwicht tegen Uw
actie. AIs U zich aan de ene kant plaatst, is de strijd ongelijk. U is
een uitgesproken revolutionnair man en Uw volgelingen staan onder
Uw suggestie."

Verbcrnaing uit Indonesië
Ziin, pog¡ngeø om Sneevliet te bewegen zijn politieke activiteit Ín te
perken, in het bijzonder de critiek op misstanden bij leger en vloot en
de organisatie en politieke beïnvloeding van het personeel, bereikten
geen succes. Op 5 December 1918 werd het besluit tot externering
van Sneevliet uit Indonesië bekend gemaakt. Enige weken later
vertrok hij. Moeilijk et zwaat was de scheiding voor hem van de
mensen, die hij de weg naar de wijheid gewezen had. Jaren later
zou Hen¡iëtte Roland Holst over dit a{scheid getuigen:

,,In Indonesië heeft hii alles gedaan om kamera¿dschappeliik om te gaan met
de inheemse striiders op ]ava, die, toen hij heenging, een afscheidsfeest hem
hebben aangeboden, zoals bijna nooit aan Nederlanders te beurt valt."

Zijn verbanning werd later gevolgd door die van anderen, o.a. Ir A.
Baars, Brandsteder, Van Burink, Dekker en Bergsma. Hij had echter
de grondslag gelegd voor een revolutionnaire beweging, die uit-
groeide tot een massabeweging. Een aantal bekwame en intelligente
Indonesiërs, als Semaun, Tan Malakka en Darsono, stond aan het
hoofd van de I.S.D.V., de linkervleugel van de S.I. en van de vak-
beweging. De revolutionnaire beweging in Indonesië stortte niet
ineen bij het vertrek van Sneevliet. Integendeel. Zij nam een grote
vlucht en legde de grondslag voor de bevrijding en onafhankelijkheid
van Indonesië.
Nog lang bleef het contact van Sneevliet met de Indonesische orga-
nisaties bestaan. Op het tweede congres van de Communistische
Internationale was hij aanwuig als gedelegeerde van I.S.D.V. (vanaf
1920 de Partai Komunis Indonesia) en tot eind 1923 onderhield hii
verbinding als vertegenwoordiger van de Cor¡intern in Oost-Azië.
Iu 1945 schreef Henr. Roland Holst in een herdenkingsartikel over
Henk Sneevliet:

,,Wanneer in later dagen ter ere van de voorstrijders der Indonesische wijheids-
beweging monumenten zullen wo¡den opgericht, dan zal ook één aan Henk Snee-
vliet gewijd niet ontbreken. En de zangen der dichte¡s zullen van hem getuigen,
dat hij de eerste zoon v/as van de uitbuitende natie, díe de geknechte Javaaen
opdep tot het verzet."

Vertegenwoordiger van de Conintern in hel Verre Oosten

In 1919 keerile Henk Sneevliet weer terug in Nederland. Het was
echter van korte duur. Hii werd benoemd tot penningmeester van
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de Transport-Federatie van het N.A.S. en qpeelde nog een belang-
rijke rol bij de zeeliedenstaking van 1920. Io Irr"i van dat jaar.ver-
bbk hii naar Moskou als afgevãardigde van de P.K.I. (LS.D.V.) ter
bijwoning van het tweede congres van de Communistische Inter-
nationale.
Op dit congres werd Sneevliet benoemd tot secretaris van de speciale
commissie voor koloniale waagstukken in het Verre Oosten, waar-
van Lenin voorzitter was. In vèrband met het werk van deze com-
missie had Sneevliet vele besprekingen met Lenin, die_ ¿F g_ 

^oI9
kennis van de ve¡houdingen itr Oost-Aziê zeer waardeerde. In 1921

werd hii op voorstel van Lenin a¿rnge\ryezen voor de functie van
vertegenwoõråiger van de Comintern in het Ver¡e Ooste¡. 74" :p:
dracht tuidde: verbinding tot stand brengen tussen de Chinese C.P.

en de burgerlijk nationalistische Kwo Min Tang van Soen Yat Sen,

overeenkomstig de besluiten van het tweede congres van de

Comintern,
In die tiid was het met de Kwo Min Tang nog wel enigszins a1d3rs
gesteld á"t oo met de beweging van Tsjang Kai Tsjek. Hoewel het

ãen burgerlijke beweging wãs, iteunde zij verschillende arbeiders-

organisaães 
-en 

had bv. de leiding bij een grote staking van de,zee-

heãen in LSZZ. De zwakke potitiãke en organisatorische constellatie

van de K.M.T. en de radicale tendenties, die daarin naal voren
kwamen, versterkten bij de Comintern de gedachte ,dat politieke be-

invloeding van deze organisatie voor de Chinese communisten grote

mogelijkheden zou bieden.
De"leiders van de K.M.T., Soen Yat Sen c.s. verkeerden in L922 tÐ'

een moeilijke positíe. Zij moesten door het verraad van Tsjen {lioeng
Ming, de'gorrì"*u* van de provincie Kwang Toen, zich illegaal

ophouden in Tsjanghai.
K^ort nadat Snóvùet in China was aangekomen, vond er op het
'Westrneer te Hangtsiau in Tsje Kiang een bijeenkomst plaats van

het centraal 
"o*itã 

van de Chinese C.P., waarbij Mareng (pseudo-

besluiten van de Comintern uit te voeren'
Mareng voerde verschillende besprekingen T9l-Sog" Yat Sen en ho-ç
funcdoîarissen van de K.M.T. om de mogelijkheden van de revolu-

tionnaire arbeidersbeweqing te versterken. Het daarbij door hem

verdedígde standpunt .trio d" waarde der proletarische klasse in de

f
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Onùerge teekencien Senaoen rBo ed iso et j i t ro, ldohaoad Kas a.n t
Ilad j i tso es ro ¡ Kadanisman, Soerarl i rH.'rT. Dekker r P. BexgsEat
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deze partijen te handelen, voorstellen te doen en op-
drachte::rhero doo¡ de ':estu¡en van genoemde partijen
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koloniale en half-kolonÍale landen voor de bewiidingsstriid der onder-
drukte volkeren, werd op practische wiize ondersteund door de grote
staking van de Chinese zeelieden te Hongkong, die meer d? , ,300
oceaanstomers vasthield, 56 dagen duurde e¡ met een volledige
ov.erwinning eindigde op het Britse Imperialisme. Grote betekenis
had ook deãe staking voor de ontwiReling van de Chinese arbeiders-
beweging. De vakbeweging en ook de invloed van de Communisti-
sche Þarti¡ groeiden snãI. Volgende stakingen vonden voornamelijk
plaats onder leiding der communisten. Hierbij moeten we er op
wi¡zen, dat er practisch geen reformistische socialisten in China
waren. China verlangde de revolutionnaire daad.
De besprekingen van Mareng leidden tot toetreding van de Chinese
comm.trristen tot de K.M.T. Een contact kwam ook tot stand fussen

de Russische gezant in China, A. Joffe en Dr Soen Yat Sen, in de
tijd dat deze Iaatste illegaal in de Franse concessie van Tsianghai

verbleef.
Verscheidene malen reisde Mareng naar Moskou om verslag uit te
brengen, had besprekingen met Lenin, Tro,tzki, Boecharin, e.a. Met
Stal¡i hact hij verschil vãn mening over het waagstuk van de-Oost-
chinese spoorweg. Ðezelag over een lengte van 1500 km 

_op 
Chinees

gebied en was len onderdeel van de spo_orwegverbinding tussen

ñ{oskou en Wladiwostok. Mareng stelde zich op het standpunt, dat
men uit propagandistische overwègingen de spoorw-eg' welke older
Russisch-Chineies directorium stond, geheel in handen van de Chi-
nezen moest geven, Stalin was echter van mening' dat men deze

voor Rusland"belangrijke verbinding moest behouden. Een aantal

iaren later, toen Stalin in Rusland de macht al grotendeels in hand-en

had, verkocht hij de spoorweg aàr, Japan en richtte een nieuwe lijn
op Russisch gebied op.
h ßn is dJpotitiek van de Comintern in China op een- catastroqfg
uitgelopen. De opvolger van Soen Yat Sen, de 

-g-eneraal 
Tsjang Kai

Ts¡-ek, iloeg de Chinese arbeidersbewesng 9P bloedige wiíze neer'

Snäevliet hád echter met de capitulatiepolitiek van de Comintern, die

ter wille van de eenheid met de K.M.T. alle machtsposities van de

Chinese communisten prijsgaf, niets te maken' Hem stond slechts de

ervaring in Indonesië vìor ogen, die leidde tot een stelselmatige ver-

sterkini van de revolutionnãire beweging. Later, in ,,De Nieuwe

Weg-, ichreef hii ín een artikel - Aantekeningen bii een critische

besõhouwíng van Prof' Tsien Toe Sioe, de woegere se-cretarís van

de Chinese"C.P. -: ,,Overschatting van de betekenis der mílitaire
activiteit van de kant der internationale wegwijzers, vooral in de

soanninssperíode, voerde tot de staat van dienstbaarheid der arbei-

d"rsbe*"e[ing jegens de nationalistische pa,rtii el t-ot 
-het 

grote dé-

bâcle, daigelncaiseerd moest worden toen het bleek, dat uit Tsiang

Kai Tsjek ãen nieuwe Yoean- Sií Kai-was ge-gr-oeid."

Behalve ziin activiteit in China onderhield Sneevliet ook.het con-
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tact met de P.K.I. Ín Indonesië en de C.P.-en van andere landen in
het Verre Oosten. Einde 1923 nam hij echter ontslag als vertegen-
woordiger van de Comintern en keerde naar Nederland terug.

Voorzitter van het N.¡t.S.

Sneevliet was critischer geworden ten opzichte van de politiek van
de Comintern. Bezwaren maakte hii in het bijzonder tegen de vak-
bewegingspolitiek. In Indonesië was hij reeds tot het standpunt ge-
komen van de noodzakelijlùeid van een revolutionnaire vakbeweging.
Kort na ziin aankomst in Nederland aanvaardde hii het voorzitter-
schap van het N.A.S., dat hij vier jaar daarvoor nog geweigeril had.
Het N.A.S. was door de politiek van de C.P.-ìeidíng sterk in leden-
tal achteruitgelopen, bovendien had in 1928 de syndicalistische op-
positie de organisatie verlaten en het N.S.V. opgericht. In de C.P.
was het laatste jaar een sterke oppositie ontstaan tegen de politiek
van het driemanschap Wijnkoop-Van Ravesteyn-Ceton. Critiek
z,owel op de algemene politiek van de partijleiding als op de vak-
bewegingspolitiek, welke zich keerde tegen het N.A.S., bracht
Sneevliet aan de ziide van de oppositie.
Enige iaren heeft hii als partijbestuurder van de C'P. en als voor-
zitãr van het N.A.S. alle mogeliike moeite gedaan samenwerking
mogelilk te maken en wijziging in de C.P.-politie\ t9 !,r9ngen.
Krachten in Moskou bleken echter machtÍger te zijn. In 1927 kwam
de breuk met de C.P.H. van Sneevliet en de oppositie van de N.A.S.-
Communisten.

OpricfrEng Bevolutionncir Sociclistische Pcrti!

In de Sowiet-Unie openbaarden zich ontaardingsverschiinselen in
het regime-der bolsjewiki. Na de dood van Lenin was de strijd om

de heeischappij begónnen. De bonapartistische Staljn-groep, steunend

op het bureãucratiJme van het partijsecretariaat, sloeg met de meest

biute geweldmethoden de oppositie in de Russische partii neer. Vele

vooraarnstaande parrijleiders, met Trotzki aan het hoofd, werden- ge-

arresteerd "o 
lteibroneo. Bii de communistische partijen in het bui-

tenland waren scheuringen en royementen reeds lang,voor 1927

begonnen en steeds groietu oppositiegroepen, welke zich tegen de

afh"ankelijl<heid van dã Russische staatsPolitiek en de inwerking van

de politiek der Stalin-groep verzetten, werden_uitgestoten.

Sneàvüet zocht contacl rnet vele oppositionele elementen in het

buitenland, met de groepen van Souvarine, Rosmer, Monatte en

M. Paz in Frankrijk, met de Lenin-bond van -Tfugo Urblhn¡ 1
Duitsland, Overstraêb¡ in België, enz. De ontwikkeling in Rusland

en in de Comintern gaven hem de overtuiging, dat de lid -was
aangebroken voor de fórmatie van nieuwe revolutionnaÍre arbeiders-

partijen. De verhoudingen in Nederland waren van dien aard -'n""J tl"lrr" comm. part¡en, welke elkander te vuur en te zwaard
bestreden - dat men van een directe oppositie binnen deze partijen,
een ander voorterrein had men als N.A.S.-man niet, niet veel ver'
wachtte. In Februari 1929 werd de Revolutíonnair Socialistische
Partii in Nederland door Sneevliet en de ziinen opgerieht.

Hen¡iëtte Bol¡¡nd Holst

Sinds de terugkeer van Sneevliet in Nederland \Mas er tussen hem en

Henr. Roland- Holtt een vruchtbare samenwerHng geweest, in de

C.P.H., in de redactie van de tijdscbriften ,,Klassestrijd" en ,,De
Nieuwe Weg" en bii vele acties, waartoe zij het initiatief namen'

zoals o.a. de-steun aan de Indonesische vrijheidsstriiders na de com-

munÍstisehe opstand van 1926-L927 en de protestactie tegen het
neerslaan van^de oppositie in Rusland. Henriëtte was aanvankelijk
iûL924 met de oppãiitie van ]' de Kadt uit d9 C.P. getreden, maar

spoedig daarna weer in de partii teruggekeerd'
f"*"Èet had een grote verering vooi ãeze vrouw, waarvan hij de

gedichten lroo, 
"e.tlgtoot 

gedeelte uit het hoofd kende' Hii þa,{-veel
ian haar geleerd en"hechtte grote waarde aan haar oordeel' \Maar-

dering *"t "t wederzijds eã ook,p-ersoonlijke s1'rnpathie' In de

rt o.iñiku tijd van zijn tweede huwelijk, met een Russische wouw -
dat zó tuagisch eindigde met scheiding en verdwijning -van ziil
geliefd doJhtert¡e Simá naar Rusland - heeft zij, hoewel zii y9¡l
ñield van Sneevúet's eerste vrouw, Betsie Brouwer' al het mogeliike
gedaan om hem te heþen.
idaar Henriëtte ontwikkelde zich in de richting van het religieus-

socialisme en kwam tot het standpunt van geweldloosheid, in tegen-

stellin g tot het oorspronkelijk cloõr haar gepropa geerde .revolutíon-
naíre åarxisme. Ziiiwas ook de partiistrijd, de fracties' de versplin-

tering en de teleuistelling over de ontwikkeling in de Sowietstaat,

*o"íu. Einde 1928 trad ãj uit de C.P.H.' \üaar men haar ondanks

haar felle critiek niet geroyeerd had.
Henk Sneevliet kon aõh eõhter niet verzoenen met de scheiding van

zijn oude leermeesteres en stelde llle pggrqgen in het werk om haar

vóo¡ de R.S.P. te winnen. In April 1929 schreef hij:

,,u hebt tot dusver ûog niet het besluit kunnen nemen tot aansluif.ng. 
-Anders

;;"ãt U ten opzichte ian de R.S.p. de positie ir¡nemen, die Balabanoff heeft

ten aanzien van de ltaliaanse partij"'

Op 26 April reageerde hii op een brief van haar, waarin zij de níeuwe

partij afwees:

,,Ik ben mij ten volle bewust, dat de kleíne R.S.P'-formatie in haar gehele-werk

gtotu t"koiko*ingerr toont. Ik vecht alle dagen ook in het N''{'S'-tegen de- na-

ierking lr"o a-poÏiti"ke oriëntatie. In een tiid van slapte wo¡dt die a-awgrking

u"o ,"ã, g"oot'g"rr""". Ik zoek alle dag_en naa¡ elementen met politieke harts-

tocht, welie aiå gebonclen is door de-buitensporige eisen, die althans a¿n de

ó3

.t

62



ijverigen gesteld worden, die valcverenigingswerk doen, Zonder deze elementen
t"oigJ" ü geen goede k"o."Ir. En cte"zaäk zelf is van zoveel beþg, 

-d-at iLmiermaleí d'" "uiþg gevoel het vakverenigingswerk los te laten, ook al biedt
een jong opgekomen pa*i¡ geen spoor vao bestaanweiligheíd. Juist_daarorn
betreur ik in:zo ste¡ke mate, dat velen alleen maar moedeloos geworden zrjn,
mediteren, philosopheren, de betrekkeli¡ke waarde van het pogen, dat wij onder-
nemen erkennen, doch op geen enkele wijze claarbij huþ vedenen."

Op 14 Januari 1930 doet hij een nieuwe poging en probeert haar te
inieresseren voor de propaganda van de R.S.P. tegen de _ot'ier-
drukking van politieke organisaties in Indonesië. Zii antwoordt-hem
echter dát zijÃaat steun vèrleend had aan de Liga tegen Imperialisme
en Koloniale Overheersing welke toen, hoewel de Indonesiërs er
nog a¿rn medewerlten, reeds algemeen beschouwd werd als een

mantelorganisatie van de Comintãrn. De kloof tussen beiden werd
voortdurend groter. Op 20 Januari schrijft Sneevliet haar:

,,AIs ik uit Uw schrijven van 17 ]anuari verneem, dat U wel bereid zijt om in de
huidige omstandigheden steun te verlenen aan de actie van de Liga, t_"ryl! y
op 16 Januari bezwaren ontwikelt tegen steunverlening specíaal aan de R.S.P'
võor dit doel, moet ik ronduit zeggerr, dat ik Uw gedachtengang ín deze-niet
kau voþen. Dat iemand ten opzichte van de bruikbaarheid yan het geweld il
de shijã andere meningen heeli dan een revolutionnaire marxist is op -ichzelf
g"eo.édeo tot verbazin!, aI wekt het geweld der koloniale regering in Indonesië

Èij een sterk ontwiReld rechtsgevoel náar miin mening normaa-l andere gevoelens
dán die op geweldloosheid üj[en. Ten opzichte van de bruikbaarheid van het
gewetd in^dã strijd lciest de tóonaangevedde stroming in de Liga, dat is zonder

äeer de commonistísche stroming, veel scherper partij dan de R.S.P. Dat 
-is

bekend qenoeÉ. In alle omstandiqheden brengt de communistische stroming de
qedachte" aan"geweld op de vooigrond, vandaar dat wii met zoveel putschen

õok ín de koloniale landen te doen krijgen.
Dat mer¡ steun verleent om, zij het ook naast al dan niet religíeuze anarcho-kom-

munisten, Wiinkoop en De Visser publiekelijk te laten optredcn ten behoeve van

.,de Liga, terwi¡l men huþ onthor.rdt voor de stroming N.A.S.-R.S'P.' maakt het
voor tii¡ onbegrijpelijk wãarom in,,De Weg tot Eenheid'(brochure van H'R'H'
r- Red.j spt"iã"i-tegun het kwaad der communistische methoden zo scherp te

velde is getrokken."

Een half iaar later bedankt H.R'H. voor de redactie van ,,De Nieuwe
Weg". Hét diiect contact tussen Sneevliet en haar is practisch ver-

broËen" Zij ineeft zich voorgoed van elke partijband losgemaakt-en

keert zich geheel naar het-religieus-socialisme. Maar als Sneevliet

in 1933 in vãrband met ziín manifest over de muiterij op ,,De Zeven

Pror¡inciën" gevangen zit, zer,dl zij hem vele brieven 
-en 

op ziþ ver-
jaardaghet v:olgenáe telegram: ,,Moge de warlnte va¡ kameraadschap
ju ,r"trã".g doõr de murãn heen bereiken - H. Roland Holst"'
Ê"o n"ntni"ontact, zoals in het verleden, heeft Ín de latere iaren niet

meer bestaan. Toch kon Sneevliet niet nalaten haar van tiid tot tiid
op te zoeken, steeds weer opniexw een beroeP o! haar te.doen en

mleestal zijn argumenten te onderstrepen met citaten uit haar ge-

dichten uii ae åia, toen zii elkander nog begrePen. Zt1 bleef voor

hem ,,eea Debora van onze stam'.

In de Tweede tranor

In 1931 werd Sneevliet gekozen in de Provinciale Staten van Noord-
Holland. Twee jaar latei, toen hii zijn vijf maanden gevangenisshaf
uitdiende, die de rechtbank hem had opgelegd voor ziin solidariteits-
actie ten bate van het protesterende marinepersoneel in Indonesië,
werd hii tot lid van de iweede Kamer gekozen' Deze Iaatste verkie-
zing was voor een belangrijk deel te danken aan de afkee¡ welke
deze veroordeling had gewekt in socialistische kringen'
In de Tweede Kãmer kwamen in het bijzonder zijn kwaliteiten als

spreker tot uiting. Hij was t"!"tP e1 gitisq! e_n ziin redevoeringen
getuigaen van kènnis van zaken. Altiid, zelfs bii- zijn 

-{elst-e 
tggen-

ãtandãrs, trok hij de aandacht en werd beschouwd als één der beste

qprekers van de Tweede Kamer. Verschillende van ãeze redevoe-

"iogen 
zijn door de R.S.P., later R.S.A.P., in druk 

-uitgegevel.
Vaã de ii¡de der stalinisten had hii, ook gedurende de verkíezings-

campagne, voortdurend te maken met de vuilste laster. Ti--ve_r-
keeidel toen in de laatste fase van de z'g.n' ,,Derde Periode", de

tijd, waarin in hun termÍnologie de sociaal-democraten ,,sociaal-
fáscisten" en de links-socialisten,,links-sociaal-fascisten" waren. De
trotzkisten bleven echter voor hen altijd ,,handlangers van de fas-

cisten-. De R.S.P. (R.S.A.P.) stond toen grotendeels op het standpunt
van de rich,ting, waarvan L. D. Trotzki, die in 1929 uit Rusland was

verbannen, de theoretische leider was.
Tot 1937 maakte Sneevlíet deel uit van de Tweede Kamer. Toen

verloor de R.S.A.P. bii de verhezing haar zetel. Hii was dâârna nog

enige jaren lid van de Amsterdamse gemeenteraad.

L. D. Trotzkí

Sneevliet had grote waardering voor Trotzki, die hij de ,,granieten
jood' noemde.-Op sommige punten vertoonden- zij ook enige over-

ãenkomst. De vasihoudendheid, de iizeren wil, de toewijding aan de

socialistische shijd en de onverzoenlijkheid. Vooral dit laatste heeft
beiden nogal eens Parten gespeeld, als de ideeënstrijd o¡der__geest-

verwanten-tot scherpere conflicten dan nodig was, leidden. Verder
dan het reeds geno;mde ging de vergelijking echter niet. Trotzki
was in de eerstã plaats een groot theoreticus, terwiil Sneevliet, bii
alle kennis waaro;er hij beschikte, toch altijd meer practisch inge-
steld was.
Zo'n ideeënstrijd was er in 1935, toen de jonge, uit R'S.P. en O.S.P.

gefuseerde R.S.A.P. te maken kreeg met eP'û aaîzien.lfke opp_os.itle

ian oud,O.S.P.-ers, die zich onder invloed van de Duitse S.A.P.

(Sozialistische Arbeiter Partei), keerde tegen e€n samengaan met
het overwegend trotzkistische Centrum voor de Vierde Internationale
en tegen hét N.¡..S. Een weinig meer tact had misschien niet een
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scheuring kunnen voorkomen, maar zeker de omvang aanzienliik
kunne'¡r verminderen. Natuurliik vergeten we bij deze eritiek niel,
dat er bij verschillende elementen van deze opposÍtie absoluut de
behoefte bestond om met de partij te breken.
Nauwelijks een iaar later had Sneevliet zelf met Trotzki gebroken. Er
waren scherpe politieke tegenstellingen tussen de R.S.A.P. en het
Centrum voor de Vierde Internationale. Dit was echter een zaal< voor
de partij. Een persoonlijke breuk werd vooral bewerkstelligd door
een bríef van Trotzki in December 1937, waarin hii Sneevliet een

aantal persoonlijke verwijten deed, o.a. het met handen en voeten

gebondèn ziin aãn zijn positie in het N.A.S., waardoor zijn-politiek
õeihvloed zóu worden. Het was echter een feit, dat Sneevliet zich
allerminst financieel aan het N.A.S. qebonden voelde. Gedurende
ziin víer iaren kamerlidmaatschap had hii het voorzitterschap van het
N.A.S. ongesalarieerd uitgeoefend, terwiil hii bovendien nog eel
deel van ziin kamervergoeding aan de kas van de partii afstond'
Herhaaldelilk had hii te kennen gegeven zich het liefst geheel aan

het partiiwerk te wiiden. Een beslissing in die zin zow hem eerder
verlost dan gedesillusioneerd hebben. Dat neemt natuurlii\ níet w_!9,

dat Sneevliet wel voorstander was van een pro-N.A.S.-politiek. Wat
Trotzki betreft, hii heeft altiid waardering voor hem behnuden, on-

danks een persoonlilke en politieke breuk. En hii heeft hea meJ

alle krachten verdedigd tegen de laster van stalinístÍsche en Russi-

sche zijden.

Spcn!e

Kort na het uitbreken van de Soaanse burgeroorlog in 1936 vertrok
Sneevliet voor een maand naar Spanle om uit eigen ervarinq kennis

te nemen van de sit¡atie. Hii ontmoette Caar verschillende oude

wienden. Santillan, êên van de leiders van de C'N.T. en F'A'I' en

Andres Nin, lnoeqer één der secretarissen van de Rode Valcbe-

wesings Internationale en later leider van de lÍnkeronpositie in de

S"åä"íu C.P. In 1929 had Sneevliet er nos. doo¡ bemi<Idelinq van de

Noorse Arbeiders Parti.i voor gezorgd, c{at Nin heelhuids Rusland kon

verlaten. Hii was nu de voornaamste leíder van de niet- onbelang-

riike Soaansä ünks-socialistische partij, de Poum. fn Catalonië voor-

a1 beschikte deze partii on"t een grote aanhang' Aa1 h-et nee-rslaan

van de fascistische opstand in Catalonië had zii een belangriik aan-

deel gehad. Hoewel de R.S.A.P' en de P'O'U'M' het niet in alle

opzichten met elkander eens waren' was zi.i t¡an cle Soaanse politieke

formaties het meest aan de R.S.A.P. verwant' Tot het einde van de

burqeroorloq toe heeft de R.s.A..P. haar met alle moqeliike krachten

ondersteund'en in het biizonder heeft Sneevlíet daartoe biigedragen.

De interventie van Rusland in republikeíns Spanie was de oorzaak,

dat de P.O.U.M' verboden werd en haar leden vervolgd' Nin werd
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in 1gs7 gearresteerd en door de G.P.Oe Ín de maand Augusfus van

dat iaar lermoord'
O"* äõ.U.Vf., die nu in emigratie een moeilijk. bestaan lijdt en ee-n

l"ä"". iU"g"f" organisatie ÍnÞranco-Spanie heeft, heeft na de tweede

î'*.1á*¿ãe Sneävhet herdacht als één van haa¡ helden' En rvel

;ã; hti 
"? 

ontzaggelijk veel åeeft gedaan om de- strijd van de

;il;;JJ."" in dã"Spaanse burgeroorlog te ondersteunen, de

P.ö.U.M. te verdedigen^ en de vervolgingen en de laster der Russi-

;;i;-J";;"o *"rtidk'-tttdig te maken en te ontrnaskeren'

G.P.Oe

Op 4 September 1937 vond men op de weg naar Chamblandes niet

".i; "* 
ï""r"on" h"t lichaam van een mãn doorboord met kogels

"í; 
klein maehinegeweer. De moordenaars schenen munitie niet

o"*r,"r"d te hebben, òm de absolute zekerheid te hebben. dat het

irãlrtiãìi"t inderdaad dood was. Het was Isnaz Reiss' Iid van de

;i;;;tuh" C.P., hoge functionnaris van de Geheime Dienst in het

l"it""l""¿ van het'Volkscommissariaat van Binnenlandse Zaken, ge-

ã"""i""td met'de o¡de '¡an de Ro'de Vlaq, belast met opdrachten

io fV".t-E"topa. Hii bleek later vermoord te ziin door de G'P'Oe'

Iønaz Reiss. een toegewiid revolutionnair, verontrust 'over de ont-

rfuL"f*n itt ¿u Soø"t-Unie, het was in de tiid van de beruchte

MoskousË processen - de executie van Toechatsíevski, Takir, e.4., was

te verwachten - had besloten te breken' Hii zocht contact met

sneevlíet, die hii van vroeger kende. op 10 truni 1937 vonil een be-

spreking'tussen hem en sneevliet plaats, waarin hii_ziinlesluit mede-

deelde.t Binnen een paar weken 
'zou 

hii tot een breuk komen' Op

17 Juli ontrrinq sneevliet van hem een brief met een afschrift van

een"afscheidsbrief aan het Centraal Comité van de Russische Com-

munistische ?artii. Reiss verzocht deze laatste brief te rvillen publi-
ceren. Daarin beschuldiqde hii de leidinq van de partii van verraad

aan de zaak van de arbeidersklasse en het socíalisme, van het ver-
moorden van Russische en buitenlandse revolutionnairen, deelde ziin

besluit mede te breken met het Russische reqime en sprak zich uit
voor de vorming vân een Vierde Internationale. Hii zond tevens zifn
ordo van de Rode Vlag, die hem in 1928 weqens betoonde diensten

aan .de proletarische revolutie rvas geschonken, terug. De brief aan

het Centraal Comité werd geoubliceerd in ,,De Nieuwe Fakkel",
het blad van de R.S.A.P. ,,Ludv¿is", zo was de sehuilnaam van lçaz
Reiss, had tevens verzocht opgenomen te worden in de R.S'A.P'
Op 25 ]uni vond er in Pariis tussen Sneevliet en Sédov, de zoon van
Trotzki, een bespreking plaats over de vraag, wat er te doen stond'
Enige maanden later, op 5 of 6 September, zouden Reiss, Sédov en
Sneevliet elka-ar treffen in' de Franse stad Reirns. Maar op 4 Sep-
tember werd Reiss in Zwitserland vermoord. Itrij was het slachtoffer



geworden van het vertrouwen in woegere collega's (van de Rus-
sische Geheime Dienst), die hem meermalen te kennen hadden ge-

geven, dat ook zij niet langer onder het juk der G.P.Oe konden leven'
Ächteraf bleek echter, dat van I tot 10 Juni twee werktuigen van
de G.P.Oe, uit Parijs afkomstig, zich in Amsterdam hadden opge-
houden en Sneevliet hadden ,,geschaduwd" met de blijkbare bedoe-
ling de verbliifplaats van Reiss vast te stellen. Op 17 Juli liet Reiss
zijn brief op het Russische gezantschao in Pariis bezorgen. Hoogst-
waarschijnlijk \Maren toen reeds bii de G.P.Oe de verbindingen met
Sneevliet bekend. Ook later heeft Sneevliet nog te doen gehad met
een poging om ziin woning binnen te dringen, toen de weduwe van
Reiss in Amsterdam vertoefde.
De breuk van Reiss met de Russische heersers werd in October van
hetzelfde iaar gevolgd door die van zijn vríend, generaal Walter
Kriwitski, leider van de militaire spionnage in \Mest-Europa. Hii
slaagde er in nog een belangriik boek te publiceren (,,Dat heb ik
gezien) en vele artikelen te schrijven. Vier iaar kon hii zijn moor-
deoaars ontlopen. In 1941 vÍel ook hii de G.P.Oe ten offer' Hij werd
vermoord in een hotelkamer te New York.

oiotseling onvoorbereid een redevoering moest houdel en daarbij

inel en õ"oüg reageerde op internrpties vanuit de zaal.

Het heeit Sne-evHel in ziin þohtieke-loopbaan, na zijn breuk met de

C.P.H., nooit ontbroken aan-belangstelling van de ziide der stalinisten.

Men kon er maar geen genoeg van krijgen in alle publicaties 
-en 

in
alle toonaarden deã voúe kond te doen, dat Sneevliet een ,Jrand-
langer van de fascisten" was. De C.P.-er Schalker vond het zelfs

ooõ'g "t een smerige, tasterlijke brochure, in toepasselijke zrrarte

band] aan te wijden In de oorlog speelde men het nog klaar om-in
de eérste staliniitische publicatie-(Nìvember 1940) te verklaren,-dat

de R.S.A.P. overgelopei \ryas naar het fascisme. En dit, terwiil er

reeds sinds Juli-ilelaal materiaal in grote hoeveelheid van de

illegale R.S.A.P. was verschenen.

Voor de oorlog

fn de voerafgaande jaren was Henk Sneevliet het persoonliik le-ed

niet bespaard gebleven. Ziin beide longens Pim en Pam-verloor hij
kort na 

-elkaar, in 1932 en 1937, onder bijzonder tragische omstan-

digheden. Hij had veel van hen gehouden en,het waren grote slagen

voór hem. Sneevliet, een echte kindervliend, hem was niets over-

gebleven.
Veel heeft in die iaren de steun van ziin vrouw, Mien Sneevliet-
Draaiier, voor hem betekend, waarrnee hii sínds het be-gin der

dertiger iaren getrouwd was. Zii heeft met hem de moeilijkste tiid
lr"n ã¡o iurr"t, i"o hun beider leven, doorgemaalct. En misschien, op
de afitand welke ons nu daarvan scheidt, de meest grootse tijd.
fn de laatste iaren voor de oorlog is Sneevlíet zeer actief geweest, in
de propaganda tegen de oorlog. De R.S.A.P. zag_de komende oorlog

als eeIr imperialistische oorlog, waarbii de arbeiders niets te winnen
hadden. Oþ internationaal gebied zocht Sneevliet naar verbindingen
om internationaal optreden van revolutionnair-socialistische organi-
saties mogelijk te åaken. AIs gevolg daarvan kwam in 1938 het
fnternatioñaal Arbeiders Front tot stand'
Sneevliet beschilite over een grote internationale ervaring en een,uit-
stekende talenkennis. Frans, Duits en Engels, evenals zijn Maleis,

beheerste hij zó, dat hij op vergaderingen voor de- vuist-weg rede-

voeringen dáarin uitsprak. Tn onze herinn-ering is blijven hangen lej
beeld ían een massaiergadering in Salle \Magram te Parijs, waar hij

Illegcliteit
Toen de oorlog in Nederland uitbrak, vertoefde Henk Sneevliet met

ziin vrouw in Brussel voôr een bespreking. Enige maanden te voren

nóg had hii daar afscheid genomen van Julian Gorkin, in die tiid
¿¿i der leiåers van de P.O:U.M., toen deze naar Amerika vertrok'
Gorkin bood Sneevliet aan, voor de duu¡ van de oorlog, een reis voor

hem naar Amerika te organiseren. Sneeùliet ha{ op dit-aanbod-ge-

antwoord: ,,Ik kan miin 
-partijgenoten niet in de steek laten' Waar

* a"lrbevinden, b"hóotik óéÉ te zi¡n' Zli nin in Holland en zullen

ãJ Uti¡"""." En nu de Duitse vliegtuigen-ovèr België "Pg:","" ,1"
berichten binnenkwamen, 'dat Duitse tIoePen over de Nedellandse

en Belgische grerlzen waren getrokken, dacht hij er slechts aaÐ, zo

,ooedii *"s"Ïik naar Amsteidam terug te keren' En weer was er

"ão 
ku"* oñ 

"iän 
veilig te stellen. Hii had naar het zuíden kunnen

vluchten. Zijn trouw iao de partij én de sociatistische strijd was

echter groter dan het verlangJn naar eigen lijfsbehoud'

U"t g.ãte moeilijkheden gelúkt het beiden nog,geduren{e {e oo1-

togsdägen in Eindhoven ãan te komen en vandaar Amsterdam te

be?"ik"î. Reeds enige dagen na de capitulatie van Nederland' o-p

ig M"i, kwam de Driitse p"olitie aan de woning van Sneevliet aan de

Orr"rtoå* om hem te airesteren. Sneevliet en zijn wouw hadden

echter hun huis al verlaten. Vanaf die dag is de grote zwerttocht

beøonnen van het ene adres naar het andere, steeds bedreigd door

du"S.D., die verlangend was deze man in handel te krijge-n' 
-pe n.S.e.p. gng õver naar de illegaliteit, werd M'L'L'-Front' Er

ve¡scheen ilelaa"l propaganda-materiaal in grote hoeveelheid en Ín

"U" 
*ott"n. niig"i.tìaäden moedige *et"ãn, over het gehete lan$

verspreid, werktä dag aan dag metlevensgevaax aan de grote taak

de aibeiders met hun iocialistis-che en internationalistische Propagan-
da te mobiliseren tegen het fascisme en tegen de imperialistiscìe,oor-

f-og. n" leidende krächt van deze Gideonsbende was SNEEVLIET'
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De bezettingstiid was een zeer moeilijke tiid voor hem. Hij was te
veel de man van de openbaarheid, de man, die naar buiten optreedt
en ziju propaganda voert met het gesproken woord, van het podium
in vergaderingen en bij acties. Bovendien had hij behoefte aan goede
verzorging en sfeer, die hem ontbrak in de tijd van onderduiken.
Hij, de man van de grote daad, was zo hulpeloos in de kleine rlingen
van het dagelijks leven.
Hij werkte hard, zoals hij altijd had gedaan, voerde de redactie van
de uitgaven van het M.L.L.-FronÇ schreef artikelen voor het
,,Bulletin", voor ,,Spartacus", brochures en manifesten. Hij organi-
seerde en leidde, bezielde de vergaderingen van de Centrale Leiding
hield besprekingen in het land, met de Belgen. Hij werkte en streed
in verborgenheid.
Er waren politieke onenigheden in het M.L.L.-Front over de ve¡-
dediging van de Sowjet-Unie. Er dreigde een breuk met zijn oude
v¡iend Dolleman. Dit laatste te beseffen moet hem ongetwiifeld
veel pijn hebben gedaan. Bijtiids nog kon de scheiding vóorkomen
worden, op tijd nog vóór het voor altijd te Laat zolu ziir^.

ã¡restctie
In Amsterdam, waa¡ Henk Sneevliet met ziin vrouw op dat moment
verbleef, komt het bericht binnen van de arrestatie van het C.L.-lid
Cor Gerritsen. Zij breken ogenblikkeiíjk op en vertrekken naar een
onderduikadres in Vught. Maar na enkele dagen verneemt men daar,
dat er reeds verschillende andere arrestaties verricht zijn, Het adres
te Vught'is de gearresteerden bekend.
Men vlucht naar Roosendaal. Diezelfde dag komt de S.D. op het
onde¡duikadres in Vught aan. Daar is men nog in staat de S.D. een
andere richting uit te sturet en enige dagen op te houden. Zij
zoeken in Tilburg en omgeving alle cafás en hotels af. Dan is er geen
houden meer aan, zij bekken naar Roosendaal.
De Sneevliet's w¿ren op een bekend adres. Er komen voortdurend
verontrustende berichten ook uit Vught. Ze moeten weg in het
donker van de avond bij hondenweer gaat men er op uit om een beter
onde¡duikadres te vinden. Nog een paar maal verhuizen de Snee-

vliet's. Er is geen'ontkomen meer. De S'D. is in Roosendaal aange-

komen. Men ãoekt, men verhoort en neemt alle maatregelen. Deze

,,Kommunist", deze Sneevlie! mag niet rneer ontkomen. Dan, in de

nacht van 6 op 7 Maart, valt men het huis te Bergen op Zoom bi119o,

waar Sneevliet en zijn wouw zich verborgen houden. De S.D. meldde:

,,Ein besonderer Fang".

Berc¡ni Kc¡rentr Benqr - ,,dcrpper ziin onrdat hel goed is"
In het vooruitzicht van de dood is Sneevliet gebleven wat hij was:

de strijder voor het internationalistische socialisme, de verantwoor-

deliike leider van de partij. fn het proces houdt hij een lange ver-

dedigingsrede, e€n verdediging van zijn overtuiging en van zijn
kamãraãen. Een rede, die ãelfi de Nazi-rechters imponeerde' Dan

komt het vonnis: de doodstraf. Hij had het verwacht.
Henk Sneevliet schrijft aan ziin' familie in Vught:
,,Een solclaat met veertig jaren tróuwe dienst aan beginselen, ¿ie niet die van

iuäie zi¡n, zal op zíit p"osi sterven. Dat moest het leven-me nog-brengel^¡rl
'werden'mii *o"^g"t 

"*^ar" 
slagen toebedee$ $o-or h* ve¡lies van Pim itr 1932

"o 
t"o P"å 5 ¡aä daarna. Ik-mor niet en ik heb me verzoend met het lot, dat

me trof. tk he6 de r¡/etenschap, dat ik woeg er op uittrok om te zaaien en dat

het gerecht, dat mij vonniste] eerbied kenãe vooi de manier, waaroP tot het

laatie toe de plichtâ zijn nagekomen, die ik op me nam"'

Aan zijn vrouw, die eveneens gevangen za! schreef Sneevliet:

,,...zelfs uítgesproken tegenstanders hebben de gaafhad en ile trouu: erkenð

í* d" *orriãt,^*uurop iti¡ h"t vaandel van 9r'ze beginselen dr99ge1' H3t

bracht geen rijkdom "i g"éo roem, dat is het lot -van 
dezulken' die niet de

**"i¿ i"" hJden en mõrgen als de hoofdzaak erkennen, maar in 
"119 

oT-

"""ãì!fr"a"- 
ran een toekãmst denken, waarin notmen van hoog gehalte de

betrelåingen van mens tot mens zullen-regelen' Voor ons,zijn,we¡eldlrede e-n

verbroedeiing geen begrippen ge\ry'eest, die nooit verwezenliikt kumen worden'

v;-i;" iorË it aier,, fr i" ¿" i"*p"l ,"r. de solidaríteit, de-levend_e kameraad-

;"h";; "i"n 
.,roo, allen? Tot ã maal toe maakte ik pgrsoonlíjk beìang op

n"*åhtig" ogenblikken ondergeschikt aan het dienen van cie solidariteit' gn lt(

fl;; i;i.vJ" niet zien ah ãen mislul<king, omdat- vecl .zaad oF t:=Tott":
viel en omdat nu de dood roePt in deze gestalte' Ik denk aan cle dlcntrege$

""î 
ff"*t¿,," Roland Holst: ,ik weet dai dezulken bestaan om de kloof te

Ëçuf,.-r.;rp;, *""r¿oo, het-volk zal gaad'.,Ik erken die waarheid en hoop

uit'haar kraiht te Putteil tot het laatste ogenblik'

Ik hi;td;;;t;;" eigen getoof, eigen weg ã3 eigen roeping en de pater'.die mii

hier bezocht kon mT¡ elniet toe brengen' Moeder, om een weg terug te gaan'

die ik niet als bruik-baar etken. Zo is het goedl"

Äan zijn stiefdochter en schoot"oon:

,,Tot het laatste ogenblik hoop ik de tiracht te bezitten om de Maleise--spreuk

iä i"t". g"ia"" t Biraní Katertà Benar ¡ dapper zijn omdat het goed isl"

En dan in de bunker te Amersfoort, enige ulen voor de terechtstelling:

,,MANNEN WIJ ZIJN ER TROTS OP, D.{T $J Pr.nrnsrEN IN NEDER-

LÄñäzfN, oin üoon EEN REcHTBANK \ERooRDEELD zIlN-YggI
DE ZA.{I¿ ÍA,N PB INTERNATIONALE EN DIE HIERVOOR MOETEN

STERVEN."

En of hij het laatst doodgeschoten mocht worden:

,,NIET\M.AARMAKKERS,DATRECHTKOMTMIJTOEALSJULLIE
öupirs, IK wÀs rocu JULLTE LEIDER?"

Henk sneevliet stierf voor het vuurpelcton, moedig en met het geloof

in de goede zaakvanhet socialismã. Ui¡ stierf, zoals hij geleefd had:

.tLS EEN STRIJDER VOOR HET SOCIALISME.
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ABRAHAM MENIST

De man, die in de laatste jaren van het bestaan van de R.S.A.P.
steeds grotere betekenis en waarde voor de partij ging krijgen en
wiens werk zoveel er toe had bijgedragen dã neergangscurve van
na-1935 in tegengestelde-richting om te buigen, Ab M-eniit, v¡as geen
p-oliticus ven de grole hþ. Hij had allerminst de neiging toihet
abstracte.-Zijn goje kracht lag in het bijzonder op heigóied van
de dagelijkse strijd 

_van de arbeidersklasse, ter bevrediging van haar
behoeften en ter oplossing van haar nodea. Maar, en dãarõm had hij
zo'n grote rlzaar_de voor zijn partij, hij verloor daarbii nooit de biûding
met de-politieke strijd voor het socialisme uit hét oog. Zjn wer[
als v¿kbewegiAgsbestuurder ea als strijder voor de b=elangen der
werHozea in de jaren van de grote crisis, bleef voor hem altijd-werken
en strijden in de richting van het grote doel, de bewijding van het
proletariaat en de 

-verwezenlijking van het socialisme,'waarvoor hij
mede de partij had opgericht.
Iu Rotterdam,_waar hij gestationneerd was, rvaren er voor de oorlog
in de kringen der arbeiders weinig mensen zo populair als Ab Menistl
Tot ver over de politieke scheidingslijnen heen. ñu nog, jaren na zijn
dood, ontmoet men bij het noemen van zij:'- naam ondãr de arbeideis
slechts waa"riering, zelfs verering voor deze man. En hoewel er geer
partij meer bestaat, die de ideeën van Menis! van de R.S.A.P., þro-
pageert, vindt de nawerking van zijn activiteit nog altijd uitdrukking
in een deel der Rotte¡damse arbeidersbeweging. Zo had na dè
oorlog de E.V.C. in Rotterdam en omstreken (Dordrecht, enz.) een
overwegend revolutionnair socialistische inslag en ging het verzet
tggen de stalinistische overheersing in de E.V.C. voornamelijk van
de Rotterdamse afdeling uit. Dit leidde zelfs tot de stichting van een
nieuwe vakbeweging, het O.V.B. Ook in andere kringen en andere
organisaties kan men in algemene trekken nog iets van de nawerking
herkennen van hetgeen Ab Menist en zijn vrienden in Rotterdam ver-
¡ichtten. De binding met bepaalde principes van het revolutionnai¡
socialisme en de immuniteit voor het stalinistisch bederf.

Groei

Âb Menist werd geboren in Amsterdam op 3 November 1896 als
tweede zoara ya:a de joodse winkelier Isaac Menist. Hij volgde de
lagere school en de ambachtschool en ging in het meubelmakersvak.
Spoedig reeds kwam hij Ín aanraking met de socialistische arbeiders-
beweging en kort voor de eerste wereldoorlog werd hij lid van de
socialistische jeugdbewegíng; nog iets later van de J.G.O.B. (geheel-
onthoudersjeugd). In de orthodox-ioodse kring zijner verwanten
leidde deze ketterij tot spanningen en tenslotte tot het verbreken van
de familiebanden. Een breuk, die later nog vergroot werd door zijn
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huwelijk met de niet-ioodse Jo Raapis.
In 1916 werd Ab als diensþlichtigo voor de militai¡e dienst opgeroe'
pen en diende een jaar bij de vestingartillerie. Hij was echter anti-
mÍlitairist en neigde gedurende zijn diensttijd steeds meer tot de
opvatting, dat oorlog en militairisme bestreden moesten worden doo¡
dè persoãnli¡ke daad, de dienstweigering. Latet zott $j ten 

^ryri:ov"n-de dienitweigering tot geheel andere opvattingen komen, nl' dat
voor politieke eniociale verãnderingen binnen de mensenmaatschap-

pij ni* de persoonlijke isolatie maãr de daad van de massa door-
slaggevend ís.
fn ßt7 weigerde Ab Menist de militaire dienst en werd tot ge-

vangenisstraiveroordeeld en opgesloten in het fort-spijkerboot be-

¡uclite burcht voor gevangen dienstweigeraars. Pas aan het eind van
de oorlog, Íu 1918, komt hii weer in het vrije leven terug--!"i ja¿tr

werkt hif op het kantoor van het linkse Amsterdamse weekblad ,,De
Nieuwe'Aåsterdammer" en gaat daarna in de bouwvakken. .A,ls

metselaar bestijgt hij de steiger. Dit beroep zou later tot ziin activi-
teit voeren in de Federatie van Bouwvakarbeiders.
Bij zijn ontslag uit Spijkerboor hadden d9 gevangenisautoriteiten hem

,,als Éh¡treod ãandefüän" het Boek der Boeken geschonken,-dat hem

gedoreåde zijn verbliif had gediend tot ,,troost -en 
geestelijke medi-

ãatie". Maar Ab had meer gelezen dan dit boek. Zijn nog onrijpe,
half sociaal-democratische, half libertaire opvattingen had híj ver-

vangeu doo¡ een grondige kennis van het marxisme, die ?iin-levens-
besãhouwing in o-verwelende mate beTnvloedde. In 1920 sloot hij
zich aan bif de Communistische Partii Holland.

het P.-A..S. te Rotterdam vele nroeiliikheden te overwinnen. Er waren
bestuursapparaten binnen de plaatseli¡ke organisatie van een zeer
heterogene samenstelling. Een syndicaiistische traditie drukte haar
stempel op de N.A.,S.-mensen in Rotterdam. Er was wantrouwen
tegen iedere partij 9n iedere vorm van parlementairisme. Hetgeeo

log v_erstgr$ werd door de politiek van de C.p.H. ten opzichtelao
het N.A.S. Persoonlijke rivaliteit en animositeit tussen 

-bestuurders

vormden eveneens een rem om tot vruchtbaar werk te geraken, In
s-amenwerking 

-met- 
andere besfur¡rders slaagde hij er in een groot

deel vau de tekortkomingen in de Rotterdamse organisatie te õver-
winnen err een bete¡e verstandhouding tussen de-bestuurders.van
de verschillende onderdelen tot stand te brengen. En wel in het bii-
zonder door zijn geestelijk overwicht en zijn buitengewoon tactisch
optreden. Enkele jaren na zijn benoeming in Rotterdam was Ab
Menist de spil geworden van de N.A.S.-beweging in die plaats.

De l.S.P.

De R.S.P. was in Rotterdam, in weerwil van het initiatief tot vorming
van het Rev. Soc. Comité, in de beginperiode nog zeer zwak. Bij de
verkiezingen voor de Tweede Kamer, welke in 1929 kort na de
oprichtíng van de R.S.P. werden gehouden, verkreeg men in Rotterdam
slechts 1504 stemmen. Twee jaren later, bi¡ de Statenverkiezingen
van 1981, werden er op de R.S.P. 6068 stemmen uitgebracht en bii
de kort daarop plaatsvindende Gemeenteraadsverkiezingen 11.910.
Het laatste cijfer was echter niet reëel. Er bestond toen een bond-
genootschap met de groep Van Burink, die zich kort tevoren van
Wijnkoop had losgemaakt. Ben samenwerking, die in de Rotterdamse
R.S.P. niet algemeen aanvaard werd en reeds spoedig daarna werd
verb¡oken op grond van het proces van morele aftakeiing bij Van
Burink zelf. In 1933 bij de Tweede Kamerve¡hezingen kvam het
reële stemmencijfer van de Rotterdamse R.S.P. uit de bus, nl. 6438.
Ab Menist, die sinds de oprichting van de R.S.P. een groot deel van
zijn krachten aan de partij gegeven had en door zijn propagandis-
tisch werk in belangrijke mate had bijgedragen tot de vestiging van
de jonge partij, werd in 1931 gekozen tot lid van de Provinciale
Staten van Zuid-Holland en tot lid van de Gemeenteraad van
Rotterdam.
Het optreden van Ab Menist in Rotterdam en ziin toenemende popu-
lariteit in arbeiderskringen op de linkervleugel was een doorn in het
oog van de stalinisten, die daarin een verzwakking vao hun toch al
niet sterke positie in de havenstad zagen. Op een avond in 1931, toen
hij laat van een vergadering naar zljn huis in de stille buitenwijk
terugkeerde, wachtte hem een onâangename verrassing. Een knok-
ploeg van de C.P.H. had een straatlantaarn onklaar gemaakt en
stond hem in het donker van de nacht op te wachten. Met stoel-

VesliginE in Rotterd^m

Hü was ook toegetreden tot de Federatie van Bouwvakarbeiders van

n"i N.¡,.S., *"äit, hij reeds spoedig allerlei bestuursfuncties ver-

vulde. In 1924 we¡d'hi¡ .troot korte tijd als vriigesteld bestuurder

naar Rotterdam gezonden om, nâ bëindiging 
"?1-11" 

taak,-weer in
de bouwerij te trsterdam terug te keren. _In 1926 werd hii echter

definitief bLnoemd tot bezoldifd bestuurder van de Rotterdamse

afdeling van de Federatie van Bouwvakarbeiders- en korte tijd later

verkozå tot secretaris van het Plaatselijk A¡beids Secretariaat.

In de C.P.H. had Ab Menist de zijde van de N.A.S'-oppo-sitie gekozen

en in 1927, toen de N.A.S'-communisten tot een breuk kwamen met

de C.P., behoorde hij tot degenen, die in Rotterdam het Revolution-

nair Soåiahstisch Comité,opiichtten om daarmee de uitgetreden op-

nositie orsanisatorisch samËn te binden. Dit Comité, gevolgd door de

åprichUni van vele andere comitás in het land, legde de grondslag

väo, d. ñev. Soc. Partij, welke in 1929 werd opgericht en waarvan

Ab Menist Partijbestuurder werd'
E¡ waren ioor Menist bij de aanvang van zijn werkzaamheden bii
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poien gingen de lafaards hem te liif. Menist werá zwaar getroffen,
ira"r Èoi¿"h toch weer spoedig herstellen. De aanslag trok de

aandacht van de pers en had de C.P.H. zeker geen goed gedaan-'

Men beperkte zich dan ook verder tot bestrijrling met ,,geestelijke"
w"peoei en voortaan kon men regelmatig in de Rotterdamse rubriek
v"i ,,De Tribune", later ,,Vollaãagblad", lezen over de ,Jascist"
Menist.

De belcugeD der werkloze crþeiders

In de crisisjaren voo¡ de oorlog had vooral Rotterdam te maken met
een grote werHoosheid .onder-de arbeiders. En naar mate de crisis

langer duurde werd ook het aantal permanent werklozen groter.
DuLenden gezinnen waren aan wanhoõp en ellende overgeleve_rd en

de politiek van de regering was er allerminst op gericht om daarín
veråndering te brengei. Iniegendeel. In het be$n"van de w-erkloos-

heid werden er werlilozeno.ganisaties opgericht om gezamenliik voor
de belangen van de uit hef productiepro,ces, gestoten arbeiders, op

te komenl Een arbeider, die^buiten hèt bearì'¡f staat, heeft echter

weinig mogelijkheden meer om ziin eisen lracht bij te zetten. De

positiã rr"o"d" nog werkenduo *"id eveneens moeili¡ker. De 
-we1k-

lozenorganisaties ontaardden voor het grootste deel- in agitatie-
app*.^tão van de C.P.H. En de verpaupering o¡der de werklozen
nam voortdu¡end toe. Er moest iets gedaan worden'
O¡r initiatief van .Ab Menist besloten de partiiafdeling en het P'A'S'
tot oprichting van gratis adviesbureau s voor werklozen' Men moest

tracËten de lerHoãe arbeiders te heþen bij hun dageliikse noden'

Zorgen, dat zij in ieder geval bij de Eestaande regelingen het volle
ponã kregen. Hun helpen bij hun moeilijkheden, zowel op-sociaal
ãtt op ¡"iiaisch gebied. De bezetting van de bureau's werd opge-

drageì 
-aan 

enigJ Ìcachten van het P.A.S', vertrouwd met de rege-

hngãn voor we¡Èlo""nzotg' Door zijn,lidmaatschaP v-43 de Gemeente-

t"àâ 
"o 

via de kanalen van de vakbeweging was Menist tevens in
staat zich bií ambteliike instanties gehoor te verschaffen.

En de werklozen wisten de weg naar Ab Menist te vinden, want zo

vatte de vollsmond de bureauJonder ziin naam sâmen. Zij goo!d91

al hun ellende op tafel en verwachtten de hulp-en vo-oral het geduld,

het begrip eo f"t gevoel, dat ni bij het koude ambtelijk apparaat

niet geio^nden hadà'en. En inderdaad kon er door se¡ieus werk nog

heel ivat bereikt worden. Er werd niet alleen geadviseerd maar ook

voortdurend met de ambteli¡ke instanties overleg gepleegd'

In 1936 werd door de R.S.A.P. en het P.A'S. besloten over te gaan

tot de oprichting van de ,,Algemene Werklozen Bond"' pe, toeloop

was zo frooq dJt men zelfs niet in staat was 
-onmiddelijk -alle 

men-

sen adñinistratief op te vangen. Er ontstond e-en 91g3rysatÍe van

duizenden leden, diä door ha=ar aansluiting bii het N'A'S' vao be-

paalde voordelen der vakbewegíng gebruik kon maken. Het waren
werklozen, die niet in de vakbewegÍng georganiseerd waren en
door middel van de werklozenorganisatie vertrouwd werden ge-
maakt met het belang en de noodzakeliikleid van de organisatorische
aaneensluiting van de arbeiders. Hoewel de R.S.A.P. in haar verband
een stromíng had, die niet pro-N.A.S. was, konden practisch alle
leden in Rotterdam zich verenigen met dit belangrijke werk, dat door
R.S.A.P. en P.A.S. ondernomen werd. Na het succes van de A.\M.B. be-
gonnen ook andere vakcentrales werklozenorganisaties op te richten.
Zij kwamen echter te laat met hun werk voor de ongeorganiseerde
werHozen. Trouwens het uitgangspunt was ook anders. Door R,S.A.P.
en N.A.S. werd in andere plaatsen van het land het voorbeeld van
Rotterdam gevolgd en dergelijke organisaties voor werklozen opge-
richt.
De R.S.A.P. te Rotterdam had oorspronkelijk de organisatie van de
werklozen en het werk van de adviesbureau's op zichzelf reeds als
zeer belangrijk beschouwd voor het wekken van zelfuertrouwen en
klassebewustheid. Politiek propagandístisch had zij een zekere
afstand bewaard. Zij wilde de A.W.B. in het belang van het werþ
lozenwerk geen partijstempel opdrukken. Zo is het te verHaren, dat
bij de Tweede Kamerverkiezingen Ín 1937 ook Rotterdam iets van
de algehele teruggang van de partii meekreeg: Bii de Gemeenteraads-
verkiezingen van 1935 behaalde zij 713L stemmen, in 1937 waren het
er 6831. Had men het advies van de Rotterdamse afdeling opge-
volgd en een aparte Rotterdamse lijst ingediend met Menist aan de
kop, dan zouden ongetwijfeld meer stemmen zijn uitgebracht op de
R.S.A.P. Het partijbestuur stelde zich echter op het standpunt dat
men niet moest manoeuvreren, maar één gemeenschappeliike liist
indienen. Princþieel iuist, maar in dit verband misschien wel wat
steil.
De.sympathie, die men in arbeiderskringen had voor d.b Menist begon
men echter ook over te dragen op zijn partij. Men kreeg belangstel-
ling voor zijn werk in de Gemeenteraad. Een plaatselijk l4-daags
blad ,,Recht voor Allen" werd uitgegeven, waarin de politÍeke op-
vattingen van de R.S.A.P. in populaire zin tot uiting kwamen. Het
wist aan te knopen zowel bij het raadswerk van Meníst als bij de
sociale en politieke strijd in het Rotterdamse gebied. Het blad had
spoedig een oplaag van vele duizenden exemplaren. Ook op andere
manieren werd binding gezocht. Er werden cursussen, discussie- en

ontspanningsmiddagen georganiseerd. En in het winterseizoen von-
den op Zondagen goedkope filmochtenden plaats - deze waren ook
voor de werkende arbeiders - waar goede films werden gedraaid en
hef revolutionnair socialistische woord gesproken werd. In de laatste
jaren voor de oorlog werden elke maand in minstens twee grote bio-
scopen, meestal drie, dergelijke filmochtenden georganiseerd, waarbij
enige duizenden arbeiders en vrouwen onder het gehoor van de
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R.S.A.P.-spreker kwamen. Sneevlie! Langkemper en vele andere
uitstekende sprekers kwamen, maar de mees* geziene spreker voor
dit gehoor bleef altijd Ab MenÍst. Met hem en met hetgeen hii te
zeggen had, voelden zij zich het meest verbonden.
En van deze gehele beweging en al dit werk was HIJ het middel-
punt. Hij werkte hard. Vrije tijd had hii bijna niet mee¡. Zelfs zijn
huis werd in de drukte betrokken en vaak had Jo Menist zijn wouw,
de grootste moeite om haar man een paat rusiige uren te bezorgen.
En hoe ontzaggelíik veel geduld had hii om steeds weer opnieuw
die verhalen van ellende te horen. ,A.an de andere kant voelde hÍi
zich echter gelukkig, zelfs met het weinige, dat gedaan kon worden,
de vele wanhopigen de morele steun te kunnen geven, welke zii
nodig hadden.

Ziin rede bii de instc¡Il<¡tÍe rr{rn butgemeesler Oud

Het raadswerk van Menist berustte op realiteitsbesef en ontaardde
nooit in een negatieve agitatie. Een bewijs daarvoor was ziin rede-
voering in 1938 bij de installatie van Mr P. ]. Oud, de vroegere
minister van Financiën, tot burgerneester van Rotterdam.
De nieuwe burgemeester werd in de Raad welkom geheten door de

loco-burgemeester A. de Zeeuw en het oudste lid van de Gemeente-
raad, dJheer Schalekamp, sprak hem uit naam van de Raad en de

Rotterdamse bevolking toe. In strijd met de heilige traditie verbrak
Ab Menist de ceremonie door eveneens het woord te nemen:

,,AIs lid van de Raad wil ook ik enkele opmerkingen maken ter
gelegenheid van het feit, dat gij als burgemeester van Rotterdam
het voorzitterschap van de Raad aanvaardt. Het is genoegzaam

bekend, dat ik mij als regel wars houd van alle plechtigheden en

als ik daarvan vandaag ãtwi¡t<, dan doe ik dat, omdat gii hier
komt als voorzitter van onze vergaderingen en omdat ik mij, als

Iid van de Raad, niet kan aansluiten bii de algemeenheden, die
het oudste lid van de Raad, de heer Schalekamn, hier namens de

Raad heeft ten berde gebracht. Ik heb seen behoefte om wie ool<

te lcrenken, maar ik neèm het recht, a]s lid van de Raad, om van-

daag mijn opvattingen kenbaar te rnaken.

Rotãerdám is meer ãan welke stad van ons land ook een proleta-
¡ische stad. Het overgrote deel van de proletariërs leeft in deze

stad in zorgelílke omslandigheden. Rotterdam is zwa-ar geteisterd

door de ecãnomische crisis,bf beter gezegd door de chaos, die het
kapitalistische stelsel wist te venvekken. De nood ís te Rotterdam
hoãg gestegen. Het armste deel van de bevolking lijdt er het meest

ondãr] Er ãiir- et, díe telkens weer de behoefte hebben om aan te

tonen, dat het economische leven in Rotterilam zich herstelt en

dat het alle schijn heeft, dat Rotterdam door ziin moeiliikste iaren
heen is. Indien-ook gij met deze opvatting naar Rotterdam zijt

gekomen, dan hebt gij het mis. Zeker, er is een deel van de Rot-
terdamse bevolking, dat ook in deze tijd ziin posÍtie weet te ver-
beteren, maar het is een zeer klein deel van onze bevolkíng. Gii
kunt ze vinden indien gij kennis neemt van de statistieken, die uit-
gegeven worden door ons gemeenteliik bu¡eau. Gii kunt daaruit
zien, dat er voor de eenvoudige arbeÍders, dat er voor alle in-
komens, liggende beneden de f 3.000,- per iaar, geen verbeteríng
is gekomen, maar dat die Rotterdammers, wier inkomen ligt
boven de f 5.000,- per jaar en speciaal zii, die meer dan f 50.000,-
per jaar als inkomen hebben weer een goede tiid achter de rug
hebben.
Die kleine groep van bevoorrechten zag te Rotterdam in het laatste
jaar haar verrnogen groeien met bijna honderd millioen. Het
aantal millionnairs steeg in deze gemeente met rr-rim een derde,
nl. van 55 op 75. Voorwaar, het is een uitstekend bewijs, dat het
de riikaards te Rotterdam naar den vleze gaal.
Maar ik wil Uw aandacht vestigen op dat andere deel van onze
bevolking, dat deel, wat in nood verkeert, dat voortdurend gebrek
lijdt. Ik wil een paar cijfers geven, die tegelijkertíjd ondersteboven
kegelen het inhoudloze gepraat, dat de positie van Rotterdam, dat
moet dus njn van de gehele bevolking, beter is geworden.
Ik wil slechts vier iaren teruggaan en er op wijzen, dat Rotterdam
in het beste deel van het jaar, in 1934 - ik noem ronde cijfers -
in totaal 37.000 ondersteunden had. In 1935, in dezelfde maand
van dat iaar, was dit opgelopen tot 43.000, ín 1936 tot 44.000, in
1987 tot 45.000 en in 1938 tot bijna 48.000. Let wel, het totale
aantal ondersteunden door de Gemeentelijke Dienst voor Maat-

schappelijk Hulpbetoon hier te Rotterdam, in één van de gun-
stigste maanden van het jaar. Uit de stijging van het laatste jaar
bliikt nog eens duidelijk, dat tegenover die Heine groep, die rijk-
Rotterdam vertegenwoordigt, er een grote groep is, die ons arm-
Rotterdam, zoals het in wezen is, toont.
Ik zal het bij deze cijfers op het ogenblik laten. Wij zullen bii
gelegenheid nader daarop terug kunnen komen, maar ik waag mii-
zelÍ. af. of gii, mijnheer Oud, in staat zttÌft ziin om te begrijpen de
juistheid van het beeld, dat ik heb opgehangen. Ik twiifel geen

moment aan Uw bekwaamheid, ik ben bereid haar zelfs zeer hoog
aan te slaan, maar Uw levensbeschouwing is totaal verschillend
vau de mijne. Gii beoordeelt de verhoudingen in onze samen-
leving van een andere gezichtshoek uit dan ik. Wii, Rotterdammers,
hebben U op een andere plaats in onze staat leren kennen. Gij
zijt persoonlijk mede-verantwoordelijk voor een beleid, dat wij in
de crisisjaren gekend hebben en dat zeer planmatig het levenspeil
van de arbeidersbevolking heeft afgebouwd. Ik zei het reeds: Rot-
te¡dam is een proletarische stad. \Melnu, dat proletariaat vart
Rotterdam, ìMaarvan ik deel uitmaak, heeft die aanpassingspolitiek
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van minister?resident Colijn en van II, toen gii nog minister van
Financiën waart, als een nodeloze kwelling beschbuwd. Het is
daarom niet rnogelijk om mij zonder meer aan te passen bij de
vriendeliike woorden, welke hier in de Raad zijn geuit. Indien het
waar is, \¡/at van bepaalde ziide ís geuit, dat gii hier naar Rotterdam
ziit gekomen om o¡de op zaken te stellen, laat ik het duidelijk
zeggen, als regeringscommissaris - en ik kan aan de juistheid van
die uitleg op grond van Uw politieke looplaan in de laatste jaren
niet twijfelen - dan vindt gii in mij Uw felste bestrijder.
Ik ben er van overtuigd, dat de woorden, die ik vanmíddag heb
gesproken, uit het hart gegrepen zijn van geheel proletarisch Rot-
terdam. fndien gri rolt ziin, wat gii de laatste iaren ziit gerveest,
dan zal ik niet nalaten om er aan mede te werken, om ook doot
mijn werk híer in de Raad, de Rotterdamse arbeidersHasse te mo-
biliseren tegen Uw beleid.
Ik heb gezegd."

In de volgende iaren zal inderdaad de verhouding tussen Meníst en
de Raadsvoorzitter steeds geqpannen bliiven.

De B.S.A.P. gtrat Yooruit

fn het lande$k partijwerk had Ab Menist eveneens een belangriik
aandeel. Hij maakte deel uít van het dagelijks bestuur van de partij.
Hij sprak op vele vergaderingen in het land en werkte rnede aan de
partiipers. Ook aan verschillende internationale congressen en bii-
eenkomsten nam hij als afgevaardigde van de partii deel. Hij was
nauw bevriend met Henk Sneevliet en deze maakte ga¿rrne gebruik
van de grote ervaring van Menist. Zijn voornaamste taak lag echter
in Rotterdam en omstreken en de beweging in dat gebied. Hii was
de man van de Rotterdamse beweging, van de partii, die steeds paraat
was en reageerde met pamfletten, vergaderingen en ande¡e aetÍes
als zich gebeurtenissen voordeden, welke ingrepen Ín het leven van
de werkende bevolking.
Het resultaa.t van zijn werk tconden de verkÍezingen van 1939. Bij de
Statenverkiezingen verkreeg de R.S.{..P. in Rotterdam 12.996 stem-
men. Bii de Gemeenteraadsverkiezingen 16.934. Naast Ab Menist
kwam ook Kees Vrins voor'de R.S.A.P. ín de Gemeenteraad. OoÌ< in
andere plaatsen ging de R.S.A.P. vooruit. De partij was de neergang
van na 1935 reeds te boven gekomen en ging gestadig voonrit in
ledental en aanhang. In belangrijke mate had Ab Menist met ziin
werk daartoe biigedragen.
In het laatste iaar voor de oorlog had Menist tweemaal met de
rechter te maken gehad. Op een openbare vergadering in Rotterdam
had hii het ,,bevriende" staatshoofd Hitler beledigd en moest daar-
voor in Februari 1940 een gevangenisstraf van L4 dagen uitzltten.

Tegelijkertild líep er een veroordelÍng tegen hem wegens belediglng
van het andere ,,bewiendd' staatshoofd, Franco. Deze bedroeg trvee
maanden voorwaardeliik. Een opnieuw schuldig maken aan dit feit
kwam niet meer voor, of het zou in de illegale pers moeten zi¡in.
Maar daarvoor had de Nederlandse justitie en het Nederlandse recht
opgehouden te bestaan.

IllegcliteÍt
De 10e MeÍ. In de vroege morgen trokken de Duitse¡s de grens over
en zetten hun paruchutistentroepen neer ín en om Rotterdam. En
terwiil er ín Rotterdam-Zuid, waar hij woonde, op verschillende
plaatsen werd gevochten, kwam de Nederlandse rrolitie bij Ab Menist
aan huis om hem te arresteren. Arresteren? \MaaromP Was hij dan een
fascist? Neen, dat níet. Maar misschíen was het voor sommigen wel
erger. Hii was revolutionnaír-socialist! Ab Menist was echter niet
thuis. Vanaf de 10e Mei begon zijn onderduÍkperÍode. Want korte
tíjd later bleeþ dat de Duitse nazi's toch nog meer verlangend waren
dan de Nederlandse politie om de ,,jood Menist in handen te kríigen.
I{ii dook onder in Amsterdam en reeds vanaf de aanvang van de be-
zettíng begint hii met Sneevliet en anderen aan de uitvoering van
de opdrachg gegeven door de partij, de illegale organisatie op te
bouwen. Maar als het voorbereidingswerk de voltooiíng nadert en
de illqgale partij op het punt staat naar buiten op te treden, treft
Ab een ernstig ongeluk. Aangereden door een auto wordt hii ernstÍg
gewond en met een zware he¡senschudding het Wilhelmina-Gasthuis
binnengebracht. Men is achter zifn naam gekomen. Ifet ailres is
uiteraard onbekend. De politie informeert bií ons in Rotterdam naar
de verbliifplaats van ziln vrouw. rWij hadden echter reeds te veel er-
varing. Achteraf bleek echter de zaak wel te vertrouwen; zowel de
politie als de dokters en het verpleqend personeel. Pogingen, die in
het werk werden gesteld om Meníst uit het ziekenhuÍs weg te halen,
bleken niet nodig. Men hield hem verborsen zolanq het mogelifk
was - en njn geval was nog een langdurÍge geschiedenis - en toen
Iiet men ziin vrouw hem weghalen.
,A.b Menist wierp zich geheel op het illegale werk. Hii was de man,
die het organÍsatorisch appâraat opbouwde en leÍdde, voorzÍtter van
het Organísatie Bureau van het M.L.L.-Fron! tevens mede-redac-
teur van ,,Spartacus" en lid van het Politiek Bureau. Met zijn gezin
leefde hij in die tiid in moeilijke financiële verhoudÍngen. Toen wij
hem bij onze eerste ontmoeting na de 10e Mei vroegen, hoe hii de
oplossing van het probleem van levensonderhoud voor zich en zijn
gezÍn voor de naaste toekomst voorstelde, was ziþ antwoord:
.,,Ik verkeerde nu reeds tíen iaren te mÍdden van arbeiders, die
het verstonden dag Ín dag uít, iaar in iaar uit, te moeten rond-
komen van een schamele werkloosheidsuitlering., Deze kunst
zullen ook wij ons nu eigen moeten maken."
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IIij stelde zijn grote kwaliteiten ín dienst van het M.L.L.'Front. Geen
offer was hem te zwaat, geen risico te groot. En hii was zÍch bewust,
dat hem als jood, die tevens illegaal werk verrichtte, een zekere dood
te wachten stond. Hii onderhield de contacten met alle delen van het
land, zocht steeds naar nieuwe mogelijkheden, zorgde voor het func-
tionneren van ,orgaaisatie .en propagandawerk en toonde daarbij
een geestdrift welke anderen aanstak en de bezieling gaf, die men
nodig had om de gevaren van de illegaliteit te trotseren.

Zill crrestcrtie

Toen in 1942 reeds een aantal leídende functíonarissen van het
M.L.L.-Front gearresteerd was, werd hij het slachtoffer van een ramp-
zalig toeval. Juist toen hij bii Tom Rot van het illegale blad ,,De
Vonx- even langs kwam om ziin fiets te halen, deed de Duitse
politÍe ín het huii van Rot een inval in verband met het illegale werk
van de Vonk-groep. En bii toeval viel ,4,b Menist de S.D. in handen.
Moedig was ziin houding ín gevangenschap en bii het verhoor, hoe-
wel hii als ]ood aan grote vernedering en mishandeling blootstond.
Moedig was ook zijn houding gedurende het proces. Hoe duidelijk en

kernachtig was zijn antwoord, toen de rechter en de Staatsanwalt
woegen op welke wiize de inhoud van ,,spartacus' populair werd
gemaakt:- 

,,Door diepe waarheden in eenvoudige vorm te zeggen'"
Dit laatste had hii zijn gehele leven gedaan, bii ziin raadswerh ín
ziin redevoeringen en in de propagandalectuur. Ziin woorden waren
lqa tot d" 

"tbâid"tt 
gerichi erimãesten door hen'begrepen worden.

He! cfscheld
Ab Menist werd ter dood veroordeeld. In de laatste uren voor de

dood sch¡eef hij zijn vrour¡¡, ziin beide dochters en ziin oude vader
van72 iaar, die reeds sooedig daarna zijn einde zou vinden in het
grote iodengraf van het Derde Riik. En het was of nÍet fi, maar iuist
ñq de taak had moed in te spreken. ,{an ziin oude vader, de ortho-
dóxe iood, rvars van alle ¡evolutionnair gedoe, schreef hii:

,,Fi!n, dat wii iuist nu mogen zegqen, dat de laatste jaren ons niet
verder van elkander verweemd hebben; integendeel . . ."

,,Pa, ie bent nu bijna 72 iaar. Je meende zoveel dichter bii de

dood te ziin dan ik. Het leven loopt anders. Er wo¡dt ie niet veel
bespaard. Maar ik, die nu zo dicht bij ziin eintle is, die niet ge-

trooft in Goddelijke Almachg die dit alles heeft,gewild, ik smeeì< je'

bliif sterk, draag ook dit, neem iets van miin berusting over'"

Aan zijn wouw, Jo Menist, in ziin laatste schriiven:

,,Een wonderliike kalmte beheerst mii. Ik kan zel{ niet begriipen,
dat dit mogelijk is. Ik ben geen wondermens en ook niet prozaïsch,

zofldet gevoel, zonder hartstocht voor het leven zelf. Want hoe
dichter ik bij de dood ben gekomen, hoe liever het leven zelf mii
is geworden. Ik bea mezelf en aanvaard met innerliike berusting
het vonnis, waardoor ik getroffen zal worden: AIs Ík zo sterk ben,
dan komt dit niet alleen door ons socialistisch ideaal, dat ik reeds

80 iaar beleefde en waarvoor ik, omdat ik niet anders kon, nu ga

sterven. Neen, mijn lief wouwtie, dan ltomt het ook door jou, om-
dat mijn leven door jou zoveel rijker is geworden. Wat hebben
wij machtig veel samen beleefd."

Yoor ziin kinderen was hii de grote kameraad. En hoeveel hield hij
vat ze. Aan Ell¡ ziin oudste dochter, schreef hii:

,,Er is geen iidelheid in het geweldige vertrou.;ven, dat ik in ie
stel. Ik wil je zelfs niet wagen ie vaders leven als voorbeeld te
nemen en ie daar naar te richten. Ik ben te veel realist om niet
te weten, dat ieder zijn eigen levensweg moet zoel<en. ]e bent nog
te iong om die nu reeds te bepalen. Het leven rolt voort. Het
leven zal steeds nieuwe vraqen stellen en ze dienen nÍet oogelost
te worden door hetgeen achter ie ligt. Geen geclwongen positie

door de ouden díe gaan, waarbij nu je vader behoort, mag bepalend
voor je levensweg ziin'
trk ken ie zelfstandiqheid-, of líever, ie ionse,'fiere en sterke zelf-
bewustziin, ik ken íe onkreukbare eerliikheid, de levensdrang. Dat
is cenoeq voor mii om te weten, waarheen ook ie levensweg zal
leiden, ik kon er altijd trots op ziin, dat lii mijn dochter was. Je
zal slagen."

En aan Ineke, zijn iongste dochter. . . miin klein prulletje, zo noemde

hii haar:

,,Ifoewel ie nu oas i9 íaar bent, was ie tanh weel in ie vaders leven.
Met iou was ik altild gelukkig. [e was altiid zo'n heerllik zonnetie.

Te gaf zoveel wârmte. níet alleen aan mi¡. ook aan moeder en Elly.
Ik weet zelcer, dat ie flink zult worden. voor moeder een grote
steun, dat ben ie nu al, ook voor 811v. \Mat ben ik blii, dat ie.er
bent. De levensweugde, die ik altijd in ie zag, zal je nu zo glul
aan moeder en Ellv geven. Ik zag er erq teqen op om ie deze
week te zien. Maar ík ben blii, dat moeder de moed had om ie mee
te brengen en dat ik ie nog even in miin armen mocht hebben. !e
zal het leed gauw vergeten. Gelukkig maat."

Op de l3e April 1942 maakte een nazi-kogel een einde aan het leven
van een moedig strijder, die zijn leven tot het laatste ogenblik in
dienst had gesteld van het socialÍsme. In gedachten van velen zal hij
verder leven en duizenden Rotterdamse arbeiders zullen hem bliiven
eren als één van hun grote voorgangers en zij zullen hun kinderen
vertellen over deze eenvoudige man, wiens socialisme niet alleen van
de toekomst, maar ook van bet heden was.
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WILLEM F. DOLLEMAN

Meer dan 80 jaren was Dolleman een actief striider voor het socialis-
me. Een arbeidersjongen, die zich ontwikkelde tot een theoretische
kracht van zijn partii. Een toegewiid strijder, gevoelvol kameraad,
onkreukbaar, opofferingsgezind en pijnliik eerlijk. Een voorbeeld
voor zijn partijgenoten.
Hii beleefde ziin shijd voor het socialisme, zowel met zijn verstand
als in zijn gevoelsleven. Grote waardering had hii voor de Duitse
revolutionnaire socialiste en marxistische theoretica Rosa Luxemburg.
Maar ook voo¡ de dichteres Heuriëtte Roland Holst. Beiden hebben
een grote invloed op zijn lwen uitgeoefend. Hij had een goede pen
en was een schrijver, waawan ,,getuigd werd, dat hij niet oppervlak-
kig en niet propagandÍstisch schrijven kon". Een briljant spreker was
hii niet, maar hij wist ziin toehoorders te binden, omdat hij wat te
Veggeu. had. Het meest sprak hij echter door zijn artikelen, zijn
brochures en pamfletten.
Vfillem Dolleman werd op 19 Juli 1894 geboren in het Brabantse
do¡pje Gorsel. Het christeliik gezin, waarin hij opgroeide, had voort-
durend met de grootste armoede te kampen. En evenals de meeste
arbeiderskinderen in het begin van deze'eeuw, zodra de lagere
school doorlopen was, moest hij uaar een baas. Hij koos het vak
van bakker en banketbakker, een beroep, dat hij verder zijn gehele
leven is blijven uitoefenen. Tot op de dag van zljt arrestatie.

Op jeugdige leeftijd reeds kwam Dolleman met het socialisme in
aanraking. Ziin eerste contact ging via de geheelonthoudersbeweging.
Zo'n Heine 50 jaar geleden was het drankmisbruik onder de a¡bei-
ders nog zeer groot en vormde een groot gevaar voor de bewustwor'
ding van de arbeidersklasse. Süijd voor het socíalisme betekende
vooi de socialisten tevens strijd tegen verpaupering in de kroegeu.
Het gebeurde dat socialisten daardoor geheelonthouder werden, maar
vaak was het ook andersom en kwamen vele geheelonthouders via
de strijd tegen het ieneverpauperisme tot het socialisme. Zo was ook
voor'Willem Dolleman de geheelonthoudersjeugd een tussenstatíon
op de weg naar de socialistische beweging. Zijn eerste stâPpen richtte
hij naar ãe socialistische jeugdorganisatie ,,De Zaaiei', waarin hij
ziðh spoedig met volle energie op het werk wie¡p. Hii vervulde ver-
schilleide functies, o.a, hoofdbestuu¡der en redacteur van het orgaan.

Het peil van ,,De Zaaier" was tamelijk hoog en verschillende leidende
figuren op de linkervleugel van de Nederlandse arbeidersbeweging
ziin uit haar voortgekomen.
In 1912 trad Dolleman toe tot de S.D.P., die later haar naam ve¡-
anderde in C.P.H. Ook in deze organisatie speelde hii een actieve
rol, was iarenlang secretaris van de afdeling_ Den Haag 91 lid va1
het partijbestuur. Gedurende deze iarcn was hij persoonliik bewiend
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met de andere Haagse communÍst LouÍs de VisSer, die in 1945 als
politiek gevangene in Duítsland omkwam.
De ontwikkeiing in de Ç666trnistische Internationale en in de
Sowjet-Unie, benevens de fractiestrijd in de C.P.H. waren voor hem
aanleidirg zich aat te sluiten bij de oppositie van Sneevliet en Bouw-
man. Hij rvas tevens actief N.A..S.-bestuurder en trad iL l9Z7 met de
anderen en bloc uit de C.P.H. Een kleine twee jaar later behoorde
Willem Dolleman tot de voornaamste oprichters van de Revolution-
nai¡ Socialistische Partij, waan/an hij van begin tot het einde partij-
besfuurder was, d.w.z., na de fusie met de O.S.P. ook van de
R.S.A.P. Enige tijd was hij redacteur van het partijblad ,,De Baan-
breker".
In de loop der jaren is hij verder nog vaste medewerker geweest van
de tijdschriften ,,De Nieuwe Tijd", ,,De Nieuwe \Meg', ,,De Inter'
nationale", redacteur van het R.S.A.P.-maandblad ,,De Rode Octo-
ber". Verder vaste medewe¡ker en parlementair redacteur van het
partijblad van de R.S..{.P. ,,De Nieuwe Fakkel" en redacteur van

.De enU-F scist-, orgaan van de afdeling Den Haag. Hii schreef
een groot aantal brochures, waârvân vooral bekend zijn: ,,Verraad
van de C.P.N." en,,Nederland en de Oorlog"'
Het ,,Volksdagblad'van de C.P.N. vond in zijn brochure ,,Verraad
van de C.P.N." aanleiding een lastercampagne tegen hem op touw te
zetten. In antwoord daarop schreef Dolleman in ,,De Anti-Fascist"
een ,,Open Brief aan Louis de Visser". Wij citerea daaruit het
volgende:

,,OPEN BRIEF A,{.N LOUIS DE VISSER

Louis,
Het is pas enige maanden geleden, dat wij elkaar ontmoetten. Bii deze gelegen-

heid çpiak jij ji verwondering er over uit, dat ik nog steeds bij ,,het groepje van

Sneevüet" iäJ. Io 
"od"t. 

laidet, zo was je mening,-hebben miin geeswenvanten

verschrikkeliike misdaden op hun geweten uo ooU 5ouevliet maakte zich t"q"ryg
aan denu¡ciårende aanvailJn op jãuw Partij. Je zeide zeker te weten, dat ik dat
nooit zou doen.
Ik heb ie toen gezegd, dat ik mii in het gezelschap van de revolutionnaire
socialist'sneevliei bãer thuisvoeldê, dan ir¡- het gezelschap van Colijn (zin-

speling op voetval van de C.P.N. voor Colijn, inzake ,¡erdediging van huis

"l froF' 
- 

red.), en dat nog juist gebleken was, hoe lasterlijk jouy Partrlgrgaaq

,,Het Volksdagblad' zijn ieãe" ia]icht ot "¡ 
miin buitenlardse kameraden en

iläîi;" kame¡aden in Spanie - leden van de P.o.U.M. - voor de rechtba¡k
stonden,'schreef ¡ouw dagËhd, dat zi¡ bekende-n ,,verbindingen met Franco" te

hebben. DIT WÁS EENÞERTINENTE LEUGEN. De uitspraak in het proces

heeft dit ook bewezen. Mijn karneraden zijn veroordeeld, omdat zij naar een

and.ere maatschappijvorm #eefden' D4 *il zeggen, zii-werden-veroordeeld,

omdat zij socialisiå'waren. Zeer nadrukkelijk sprak de- rechtbank ui! dat er van

-""i!" "L¡i"aing 
met F¡anco" niets gebleicen was. ,,Nou ja, die Spanjaarded"

zo wiero iü tesen.
rr- di. ì."'c,lhtoÏilke" Spaniaarden konden maar niet snapPen, dat de P'O'U'M'-

il*r"o-ro".k"ptá fascçen waren. Zii lieten zich zo Ítaar wijsmaken, dat het

revolutionoaire socialisten zouden zijn. Maar goed, we gingen terug ¡aar
Holland. We kennen elkaar sinds 1912. Van 1912 tot L927 was ik lid van de
S.D.P.-C.P.H. Gedu¡ende deze l5 jaren hadden we een bijna dagelijks contact.
We kennen elkaa¡ dus wel.
En dus heb ik jou concreet gevraagd: ,,Geloof jij, dat ik verbindingen met
fascísien onde¡houd?" Waarop jij, even concreet antwoo¡dde: ,,Maar naturuiijk
¡ietl" Toen ik je zei, dat het ,,Volksdagblad" mij daarvan beschuldigde, trok je
¿tat in t\Ã/ijfel. lMeìLnu, nadien verscheen mijn brochure ,,September 1938"
(,,Verraad van de C.P.N." - red.), waa¡in ik duidelijk met de stukken aangetoond
heb, hoezeer jouw partij veranderd is, Ik kan mij voorsteilen, <iat het voor je
partij niet ¿rangenaam was, zoveel feiten aangevoerd te zien, waaruit het beginsel-
verraad duideli¡k bleek. Dit geeft echter ,,Het Volksdagblad'nog niet het recht
te schrijven, dat ik schrijf en handel in opdracht van de N.S.B.
Werd woeger over ,,mijnheer D" gesproken, nu heb je kunnen lezen en behoef
je dus niet meer er aan te twijfelen, dat ik voor fascistenknecht wordt uitge-
rraakt. Mijo beide b¡ochures heb il< je doen toekomen. Je weet dus, dat hierin
wordt opgekomen voor beginselreinheid en voor onverzoenlijke strijd tegen
oorlog en fascisme,
Welnu, je wenste mij aan het slot van ons gesprek ,,persoonlijk veel goeds"' De
saiid, die wij moeten voeren, is echter geen persoonlijke strijd. \Mel is het van
het allerhoogste belang, hoe orøe persoonlijke houdilg in deze strijd is.
Ik zocht tot op heden tevergeefs naar een protest van jouw zijde tegen h€t
lasterlijke geschri¡f in het ,,Volksdagblacli'. En dat, terwiil je zeker, weet, dat
het vuile lãste¡ is. Zo'n protest zou ik beter weten te waa¡deren dan je per-
*snlijke wens ten aanzien van mij.
Het uitblijven van dit protest maa.kt jou tot medeplichtige van de laste¡aars.

Het is een jammerlijke verloochening van een ¡evolutionnair verleden."

Onder de Duitse bezetling
Toen de Duitse legers Nederland bezetteû en de Nazi-auto¡iteiten het
bestuur in ons land overnarnen, behoorde \Millem Dolleman tot de
voornaamste oprichters van het illegale M.L.L.-Front. En hii gaf
zich met een overgave aan de illegale strijd, zoals hij dat ook voor-
heen in de legale partij gedaan had. Reeds einde Juli 1940 ve¡-
schenen zijn eerste l4daagse,,Socialistische Brieven". In Januari 1941

kwam het eelste nummer van ,,Spartacus" uit, waarvan Dolleman
één der voornaamste redacteuren was. Hii schreef er ook het in-
leidend hoofdartikel voor. De naam ,,Spartaeus" was op zijn voor-
stel aan de illegale krant van het M.L.L.-Front gegeven. Op de
vergadering van de C.L. van het M.L.L.-Front motiveerde hii dit
voorstel met er op te viijzen, dat deze naam zou aangeven, wat het
M.L.L.-Front in de tweede wereldoorlog propageerde, n.l. het vast-
houden aan de revolutionnaÍre ideeën, waarvoor Rosa Luxemburg,
Karl Liebknecht en de Spartacusbund in de vorige oorlog gestreden
hadden.
Zowel het organisatie- als het propagandawerk van het M.L.L.-Front
steunde voor een belangrijk deel op de activiteit van Willem
Dolleman. Hij was lid van het Politiek-Bureau en Dageliiks Bestuu¡
van de C.L., tevens verantwoordelijk voor de organisatie in het
district Den Haag. Behalve zijn ,,Socialistische Brieven" en ziin ver.
zorging van ,,Spartacrrs", schreef hii ook nog een groot aaûtal van
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de manilesten, welice door het M.L.L.-Front werden uitgegeven. Toch
is hij nooit een full-time-werker geweest. Vroeg in de morgen deed
hij zijn werk in de balJcerij, de rest van zijn tijd besteedde hij aan
de organisatie. Men begrijpt, dat er in die tijd van slapen oiet veel
gekomen is. Vooral toen scheen hij over een onverwoestbare kracht
te beschikken.
Bij al zijn drukke werk was er natuurlijk weinig tijd voor een normaal
familieleven. Een goot voorrecht en vooral een belangrijke steun
was echter voor hem, dat zowel zijn vrouw, Meta Dolleman als zijn
drie jongens, actief aan het organisatieleven van het M.L.L.-Front
deelnamen.
Tooh vond hij nog altijd gelegenheid om bij verschillende gelegen-
heden zijn makkers de warmte van zijn karneraadschap te tonen. De
persoonlijke genegenheid, de warme sympathie, waataarr iuist toen
zo'n behoefte was. Dat was b.v. als kameraden door de Nazís ge-
arresteerd waren en de familie in wanhoop achterbleef. Of toen een
Rotterdamse partijgenote overleed en hij op het graf, temidden van
wienden en familieleden een gloedvolle rede hield. Persoonlijk zal
schrijver dezes nooit vergeten, wat Dolleman voor hem betekend
heeft in de maanden, welke hij in de winter l94L-L942 in voor-
arrest te Rotterdam doorbracht. Dolleman bleef van buitenaf con-
tact houden. Met St. Nicolaas liet hij een enorme speculaaspop
binnensmokkelen en met Kerstunis een grote zelfgebakken boterkoek.
De laatste sneuvelde nog voor de helít. Misschien zal men zich nog,
nu de verschrikkingen van de bezetting vcor ons land al weer zoveel
jaren voorbij zijn, kunnen indenken, wat het betel<ende te weten,
dat buiten de gevangenis een kameraad meeleefde, de gevangenschap

draaglijk probèerde te maken en alle mogelijke moeite deed om hulp
te ve-rlenen. Gelukkig waren er behalve Dolleman cok vele ande¡e
kameraden, die werkelijk toonden, ,,kameraad" te ziin in de moei-

liikste momenten. Ook dat zal nooit vergeten worden.

Polilieke men¡ngsverschlllen

Na het uitbreken van de Duits-Russische oorlog kwam Willem
Dolleman in politieke tegenstelling tot de meerderheid van de

Centrale Leiding. Hij stond op het standpunt, dat de Sowjet-Unie

in de oorlog mei revolutionnaire middelen verdedigd moest worden.

De tegenstãlHngen over het Rusland-waâgstuk namen toen in de

C.L. tamelijk scherpe vormen aan.

In Novembãr 1941 richtte Dolleman zich met een brief tot de leden

van het M.L.L.-Fronq onder cle titel: ,,Mijn Afscheid'. Hij deelde

daarin mede, dat hij niet langer meer kon werken binnen het M.L.L.-
Front en oefende ielle critiek uit op het beleid van de Centrale
Leiding. Een discussie - via een discussi-eorgaan - welke in de C.L.-
vergad-ering in Augustus was toegezegd, w1s daarna steeds uitge-

stelä en oþ fe Oõtoter besloot de C.L' deze niet toe te laten.

Dolieman scL¡eef in Ñovember 1941 een ,,Socialistis.cile Brief, ge-

titeld ,,De Strijd tegen het Bolsjewisme", waarin hii zich noch voor
het ene noch voor het andere standpunt uitsprak, maar waawan
nochtans de publicatie verboden werd. Toen schreef hij ,,Mijn A'f-

scheid", dat eindigde met de woorden:

De smart van de scheiding - een scheiding, die wii niet gewild hebben -.die
smart zal geheeld worden in het nieuwe wije strijdlevenr d$ wij 9"t 3l$
scheppen å waartoe wij de hulp zullen inrõepen'van alle de strijd willende
voeren en zelfstandig denkende socialisten. 

N, vaa Gelderen.,,

De C.L. kwam gelukkig op haar oorspronlelijk genomen besluit terug
en wist daa¡doõr de eãnlieid binnen de organisatie te behouden. Io
de illegaliteit was het voor een politieke formatie, die de me-nings'

uiting in eigen gelederen niet wilde verstikken, _ongetwi¡feld-zeer
*o"itiit< het-evenwicht te bewaren, tussen innerliike democratie en
door gevaren van van buiten opgedrongen organisatievor1en' llet
resultãat was, twee nummers vai-het diJcussie-orgaan,,Tijdsproble-
men", waarin het Rusland-vraagstuk besproken werd.
Op 2 Maart 1942 werd Willem Dollema¡ in ziin woning te Den Haag

geìrresteerd. Het was het begin v n de- zwate weg, welke via ver-

ñoor door S.D. en het proces voor het Obergericht naar de executie-

plaats leidde. Zijn moèdige houding redde- vele anderen het leven'

iloewel hij toen brganisatãrisch contact onderhield met alle groepen

in Zuid-Hóiland en ten Zuiden daarvan, noemde hij geen namen en

stelde het voor of een belangrijk district, als Rotterdam,-reeds lange

tijd weggevallen was. In hel procesverbaal van ziin verhoor troffen
wij de volgende woorden aan:

,,Tot slot van mijn verhoor wii ik er op wijzen, dlt mij- vgor mijn arrestatie

reeds bekend was, dat ik voor mijn illegale werkzaamheden met de dood

øestra{t kan wo¡den. Met een dere"liike s¡'ãf heb ik steeds rekening gehouden.

ik *'ll slechts nog opmerken, d.i iÉ "it zuiver idealisme gehandeld heb en

geen spijt heb van wat ik heb gedaan."

Na het uitspreken van het doodvonnis brachten de ter dood veroor-

deelden nof enige dagen in het Huis van Bewaring aan de Wetering-
schans te Amsterdam door.

Op 11 April schreef Willem Dolleman aan Meta, zijn vrouw:

,,\Maarschijnlijk zal morgenmiddag het vonnis voltrokken worden ' ' '
je kunt ut 'uutt .rr"o o.téftoig4 ZiJq dat ik moedig en. dapper.lll
th¡'t 

"o 
tot op het laatste ogelblik. Ik ben trots op 9:" -tik "i3*tig

besteed levËn en jii kunt-er eveneens trots op zijn biina 26 iaar
dit leven gedeeld te hebben."

In een brief aan ziin oudste zoon Andries en diens vrou\ry:

,,Ik was erg blij, dat ik jullie nog even heb gezien en niet minder

ún¡ **t ikïet'de laatsie foto's i'-an de kleine Helma' Wat wordt

"u'nAg 
hè? Helaas heeft ze me nooit Opa kunnen noemen'"
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Aan zijn zoon Willy:

,,Zo graag-þd ik je een onbezorgde jeugd gegeven, maar helaas
moet ik afscheid nemen en kan ni-ets åeei ,rãoi ¡e doeo..

In één van de brieven had ,hij geschreven, dat hii naar de cel van
Henk (Sneevliet - Red.) verhuisd was. ,,Met hem breng ik dus d.e
laatste dagen door." En aan zijn jongste zoon, Frans: ,,Oidanks alles
zijn toch deze laatste da_gen heel oroõi." De gemeenschappelijke band
van de acht mannen, die voor dezelfde stfo¡d, voor dãieüâe over-
Itq"g zouden sterven, de kameraadschapþelijke sfeer en de ge-
dachte, dat ook het sterven een taak in diensi ván het socialisme kän
zijn, dat was de wereld waarin Willem Dolleman de laatste uren
voor de dood doorbracht. Hi¡ nam afscheid van het leven met de
leuze van ziin grote kameraad: BERANI KARENA BENAR.
Een groot strijder voor het socialisme, een vriend en een kameraad
verloor het leven in de strijd. Moge dit martelarenbloed het zaad
voor de ware socialistisohe bewijding ziin.
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JAN EDEL

]an Edel werd op 30 Augustus 1905 in Berliùout geboren. Hij g*g
in het baLckersvak toen hij 14 jaar was. Later, in de tijd van crisis en
werHoosheid, kwam hij buiten ziin oorspronkelijk beroep te staan

en pakte alles aan, wat hij ktiig"o kon. In 1933 werd hii lid van de
O.S.P. en na de fusie van de R.S.A.P.
Gedu¡ende de bezettingstijd was Jan EdeI een actief werker van
het M.L.L.-Front, de voomaamste leidende lracht in het district
,{.lkmaar. Hij werd door de C.L. belast met verschillende gevaarvolle
opdrachten,-o.a. met het onderhouden van verbinding met de Bel-
gische illegale organisatie ,,Contre le Courant"- Vanaf November
tg41 vervulde hii-koerierswerk en onderhield het contact met de

drulJcer van het M.L.L.-Front, Rein Witteveen in Oterleek.
Toen Jan Fdel op Z4Eebrttan 1942 door de S.D' gearresteerd werd,
wist hii deze door zijn moedige hsuding nog een paar dagen op te
houden. Hij werd herhaalde malen aan een kruisverhoor onderwor-
pen en met anderen geconfronteerd. Hardnel¡J<ig ontkende hii elkg
illegale activiteit en w-eigerde anderen te herkenñen' En daÇ terwi-il
de 5.p. reeds de zekerheid had, dat hii itlegaal werk verrichtte. Reeds

lang bestond bij de Duitsers het versroeden, dat de drukker van het
M.i.L.-Fropt in Alkmaar of omgeving moest zijn. Zii paste alle
middelen toe om jan Edel tot spreken te }:rijgen' Twee dagen lang
stond hii aan wrede folteringen van de S.D'-Iieden bloot. Met ziin
zwijgen heeft hij nog verschillende kameraden het leven ge¡ed.- D9
drui&er \Mitteveên hãlaas niet. Het huis met de witte gevel, het buis

van Rein Witteveen, de S.D. heeft het weten te vinden.

Jan Edel, hii was één var- die moedige socialistische arbeiders, die

werden gedi"rren door een heilige overtuiging. Zii aartvaardden de

plichten, die de strijd hun oplegde, trotseerden b"*Y* alle gevaren

ian de illegaliteit'en warei daarbij een voorbeeld voor zovele

anderen. Toãn de nazis Jan Edel neerschoten, liet þi een gezin in
moeilijke omstandigheden aehter. Zijn vrouw en zijn vier kinderen'
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CORNELIS H. GERRITSEN

Op jeugdige leeftijd reeds nam Co¡ Ge¡ritsen actief deel aan de
st¡cÍalistische arbeidersbewegog. V* njn L1e tot zijn 20e jaar was
hij propagandist van de Arbeide¡s Jeugd Centuale, daarna werd hij
lid van de S.D.A.P. In zijn partij sloot hij zich aau bii de linker-
vleugel en toen in 1982 de scheuring plaatwond, werkte hij actief
mede aan de oprichting van de O.S.P. Later werd hij sec¡etaris van
de Haarlemse partijafdeling.
Cor Ger¡itsen was geboren in .A.msterdam op 22 September 1905. Hij
oefende verschillende beroepen uit en trad later in dienst van de
Arbeiderqpers als bezorger, terwijl hij ook voor de A¡beidersvereni-
ging voor Lijkverbranding als bode werkte.
Gerritsen was een ha¡de werker voor de beweging, zowel voor de
R.S.A.P. vân voor de oorlog als voor het illegale M.L.L.-Front. Van
de laatste organisatie rnaakte hij deel uit van de Centrale Leiding.
In zijn woning te Haarlem kwam enige malen een deel van de
leiding bijeen. Wij herinneren ons nog heel duidelijk de sympathieke
onfvangst door Cor Gerritsen en zijn vrouv/. Hii was een preftíge en
gevoelvolle mal<Jcer.

Hii rn'erkte met alle energíe voor &¡et M.L.L.-Front tot de 23e Fe-
bruari 1942, de dag, waarop de S.D. hem arresteerde. Op brutale en
wrede wiize werd hii door de S.D. aan urenlange verhoren onder-
wo{pen, waarbij men geen middel en foltering spaarde om hem tot
spreken te krijgen. De man, die daarbii de leiding had, was de be-
ruchte S.D.-er Rühl, speciaal daarvoor door de S.D--chef Lages uit
Amsterdam gezonden, Cor Gerritsen was de eerste in een reeks van
arrestaties en het volle gewicht van het S.D.-apparaat kwam op hèm
te vallen. En toch, hoe moedig was hij.
Met de anderen is hij niet de dood ingegaan. Zíjn leven was reeds
daarvoor ten einde. Zwaar, zeet zwàaÍ, zijn die laatste dagen voor
Cor geweest. Hij stierf alleen, maar onafscheidelijk is hij verbonden
met de zeven anderen, die na hem stierven, En nooit zullen ziin
v¡ienden uit de illegaiiteit vergeten het werk, dat hij voor zijn or-
ganisatie en voor de socialistische beweging verrichtte en het gr<ite

offer, dat hij, en ook zijn wouw en dochtertje, voor de strijd tegen het
fascrsme en voor het socialisme heeft moeten brengen. Hij was een

sb ijder en kameraad.

G. JAN KOESLAG

Â.an ]an Koeslag verloren zijn makkers een vriend. Hii was een
ha¡de werker en een goed kameraad, waarmee ieder graag omging.
Wii weten he! woorden over verdiensten van hen, die vielen, worden
zo gemakkelijk uitgesproken. Maar Koeslag üos een buitengewoon
sympatliek mens. fn de kring van R.S.A.P.-ers en M.L.L.-Fronters
had hii vele wienden. De persoonlijke invloed, die van hem uitging
gaf vooral ín de leiding van het M.L.L.-Front bij besprekingen {e
rustige sfeer, welke men in die dagen van overspanning en geprik-
keldheid zo hard nodig had.
Als handelsreiziger was hij in het bijzonder de iuiste persoon om
als verbindingsman op te treden in en met de provincies Gelderland
en Overiiiel. Hii vervoerde materiaal, richtte illegale groepen o!,
zocht nieuwe contacten, nieuwe mogeliþeden, kortom, deed alles

wat ook maax van hem verwacht kon worden.

Jan Koeslag werd in Arnhem geboren op 31 }fei 1904. Hij-doorlíep
de Lagere School en de M.U.L.O. en werd kantoorbediende' Later

Sr"g hii in de handel en werd vertegenwoord,iger. 11 zijn kantoor-
perlode was hii lid geworden van de Alg. Ned. Bond van Handels-

ãn Kantoorbedienden, waarin hii enige tiid een bestuursfunctie be-
Heedde. De S.D.A.P., waarvan hij eveneens lid was geworden, ver-
liet hij in 1932 en behoorde tot de oprichters van de O.S.P. in
Arnhem. Hij werd voorzitter van de partijafdeling in die stad.

Toen de R.S.A.P. in 1940 van de oppervlakte verdween, gaf hii zich

direct volkomen voor het werk van de illegale organisatie. Hij werd
Iid van de Centrale Leiding en was vooral in organisatorisch opzicht
van grote waarde. Op 4 Februari 1942 werd hij door de-S.D. ge-

arresãeerd. Een ongelikkige samenloop van omstandigheden werd
hem noodlottig, toen korte tijd later de andere arrestaties van M.L.L.-
Fronters plaativonden. Hii werd automatisch bii de grote- zaak !e1
trol:ken. ñeeds in het gevang zittende voor een andere affaire, had

hij niet meer de gelegenheid om de S'D. en het vuurpeloton te

ontlopen.
Hij úas een goed kameraad en hii was een goede man et vader voor

ziií echtgenõte en zoontie. Het offer werd in moedígheid gedragen,

maar het heeft misschien iuist daarom zo zwaat gewogen.
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JAN SCHRIEFER

fn .A,msterdam, het centnrm van de activiteit van het M.L.L.-Fron!
was de centrale figuur van de organisatie Jan Schriefer.
Hii was geboren in Amsterdam op I Maart 1906, doorliep de Lagere
School en de,A,mbachtsschool en ging in de electro-techniek. In 1931
werd hii lid van de S.D.A.P., maar trok bet volgend iaar met de
oppositie uit de partij en trad toe tot de O.S.P. Actief nam hij deel
aan het werk van de nieuwe partii en werd propagandaleide¡ van
de afdeling Amsterdam-West. Later koos het district Amsterdam hem
tot één van ziin secretarissen. Dat is híi gebleven tot het uitbreken
van de oorlog.
Ook hij behoorde in 1940 tot de voornaamste oprichters van het
M.L.L.-Front. ]an Schriefer was lid van de Centrale Leiding en
verantwoordeliik voor Amsterdam. Later strekte hij ook een 'deel

van ziin werkzaamheden uit tot andere plaatsen in Noord-Holland.
Hii was een goede organisator en een man met groot verantwoorde-
lijkheidsgevoel. Aan zijn mening werd in het Org. Bureau veel
waarde gehecht. Verscheidene malen kr¡¡am dit in de woning van

Jan Schriefer biieen. En altijd ìMas er de iuiste sfeer en het gevoel
van veiligheid, nodig om het vele werk af te handelen, dat in en
buiten de organisatie moest worden gedaan. ]an Schriefer werd ge-
arresteerd op 27 FebruaÁL942, tezamen met zijn vrouw, Janny. Toen

Jan voor het vuurpeloton was gevallen, werd zij naar Duitsland
vervoerd, naar het bekende vrouwenkamp Ravensbrück. Ruim drie
jaar bracht zij in gevangenschap door.

Jan Schriefer bracht het zware offer van het leven, en met hem
heeft zijn vrouw eveneens een zeer groot offer gebracht. Maar ook
zijn wienden, want hij was één der beste krachten van het illegale
M.L.L.-Front

REIN WITTEVEEN

Toen in de zomer van 1941, in een bespreking met Sneevliet, aan
Rein Witteveen gevraagd werd de druk van ,,Spartacus" te ver-
zorgen, verklaardè hij zich direct bereid deze gevaarvolle taak op
zich te nemen. Ziin werk \ryas voor het M.L,L.-Front van zeer grote
betekenis. Het was daardoor mogelijk met een verzorgde krant en

ander gedrukt materiaal naar buiten te komen. Toen hii later door
de S.D. verhoord werd, gaf hij als motief voor ziin illegale activiteit
opr een posng om wat te verdienen voor-zijn ge1;n, dat-T grot"
financiële *ou-ili¡kh"deo verkeerde. Een alleszins begrijpeliik,voor-
wendsel om te irachten de huid te redden. In werkelijkheid was
Witteveen met hart en ziel bi¡ de taak, welke hij op zich nam. Het-

M.L.L.-Front was de organisatie, waannee hij zich verbonden voelde.-

Rein Witteveen werd gãboren te Grouw in het jaar 1893. Hii lee-rde

daar het vak van letterzetter. Later verrichtte hij nog vele andere

werkzaamheden, o.a. werkte hij in Duitsland. Maar in 1928 keerde

hij in zijn oude beroep terug en vestigCe in zijn woning te Oterleek
een eigen drukkerij'
In 191ã werd Rein Witteveen lid van de S.D..A.P. In Oterleek richtte
hii een partijafdeling op en vertegenrvoordigde ziin par-tij .in de

Gåmeentèraaá van tgtg tot 1931' I; dit laatste jaar, toen de linker-
en reehtervleugel van de S.D.A.P. fel tegenover elkander stonden,

verliet hij echler de organisatíe' In de partij voelde híj zich niet
meer thuii. Rein Witteveãn is daarna geen lid meer van een politieke
organisatie ge\Meest. Zijn overtuiging had hii echter behouden en

deäe brachtiem in de ilegaliteit aan de ziide van het M.L'L'-Front'
Hii drukte ,,Spartacus-'tezamen met zijn dochter Jelle.-
O{ ZZ Februäri 1942 deed de S.D. een inval i" ,1¡l drukkerij' Ze

oi.n"tt hem mede met ]elle, zijn dochter. Rein Witteveen werd

terechtgesteld en Jelle brácht mei Mien Sneevliet en de andere wou-
wen ruim drie iaar in Ravensbrück door'
Een man verloor het leven in de strijd' Het offer, dat ziin wouw
en kinderen moesten brengen, was groot, te groot biina om te dra-gen'

Maar het was een offer voor de VRIIHEID en voor het SOCIA-

LISME, daaryoor zullen we hem altijd dankbaar bliiven.
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DE REVOLUTTONNAIR SOCIALISTISCITE ARBEIDERS PARTIJ België en de grootse en prachtÍge heldenstriid der Spaanse arbeÍders
en boeren; in Nederland waren de verhoudingen van díen aard, dat
de R.S.A.P. een moeilijke en afmattende strijd voerde tegen afbrok-
kelíng van de bereidheid bij Nederlandse arbeiders om eigen bestaan
en veroveringen te verdedígen.
üiteraard bestonden in het kamp van S.D.A.P. en N.V.V. over positie
en aetiviteit van de arbeidersklasse geheel andere opvattingen dan
door de R.S.A.P. verdedigd werden en men heeft van die ziide
natuurlijk ook nooit waardedng gehad voor het bestaan van een
partii als de R.S.A.P. Het reformisme van de S.D.A.P. was lang-
zamerhand in het stadíum gekomen van het ontkennen van de nood-
zakelijkheid van het uitvechten van de klassestriid en had daarmee
vanzelfsprekend ook een andere waardering van de morele kracht en
striidmiddelen van het proletariaat.
De R.S.A.P. aanvaardde de klassestrijd en erkende de historische taak
vân de arbeidersklasse, de gronCslag te leggen van de nieuwe, de
socialistÍsche, maatschappij. Voor haar kon cle bewiiding van de
mensheid van de ketenen der kapitalistische maatschappij slechts
verkregen worden door de revolutionnaire overwinning van de ar-
beiders op het kapitalisme in al ziin vornen. Dit standpunt van de
R.S.d.P. bepaalde haar positie in de jaren voor de tweede wereld-
oorlog, haaa zwate en moeilijke strijd, maar cok haar historische be-
tekenis voor de arbeidersklasse van Nederland.
Kenmerkend voor de samenstelling en de politieke positie van de
R.S.A.P. was, dat zii ontstond uit de oppositie tegen de degeneratie
van de C.P.H. en uit de opÞositie tegen de verburgerlijking van de
S.D.A.P. In de in 1935 gestichte partij vonden beide opposities, zij
het niet geheel zonder moeilifkheden, haar s1'nthese. Zowel in politiek
als in organisatorisch opziaht was zii gegroeid uit de striid tegen het
reformisme en het stalinisme in de socialistische arbeidersbeweging
van Nederland. Itraar historie begint dan ook niet in Maart 1935, maar
bii de opoositie in de C.P.H. en bij die in de S.D.A.P. in de periode
na de eerste wereldoorlog.

Oppositie in de G.F.H.
In de twintiger jaren vzerd het bestaan van de Communistische Partij
Holland in sterke mate gekenmerkt door opposities en innerlijke
fractiestrijd. Nauweliiks twee jaren na de afscheiding van de K.A.P.-
oppositie van Gorter en Fannekoek was er in de partij een nieuwe
oppositie ontstaan. Het ledental van de C.P.H. was in het afgelopen
jaar met 20% teruggelopen. Er werd clus ijverig gezocht naar de
plaats waar de fouten, weike hiervan de oorzaak zcuden zijn, werden
begaan, De voornaamste bezwaren van de oppositíe waren: het in-
tellectuele elemeni in de partijleiding overheerst het arbeidersele-
ment; de parLij beschouwt zich in de eerste olaats als een Éropagan-
da-apparaat om de sociaal-democratische arbeiders naar links te

De R.S.A.P. ontstond in Maart 1935 uit een fusie tussen de twee
revolutionnair-socialistische partiien, díe er toen bestonden: de On-
afhankeliike Socialistísche Partii en de Revolutionnair Socialistische
Pafüi. Zij eindigde haar bestaan, tenminste in haar oude vorm, in
April 1942 bij de terechtstelling van haar voornaamste leiders. Het
rvas een Heine partii in vergelijkinq tot de grote sociaal-democrati-
sche bewegÍng, de S.D.A.P. en het N.V.V. Itraar betekenis Iag echter
ook niet in de lengte van haar bestaan, noch in de omvang van de

partij. De waarde van haar bestaan werd bepaald door het feit, dat
ni een bepaalde richting in de Nederlandse arbeidersbeweging ver-
tegenwoordigde, die haar oorsprong vond bii de splitsing van re-
formisme en revolutionnair-marxisme in het beqin van deze eeuw.

De polÍtieke en ídeologische opvattinqen van de R.S.A.P. bouwden
voort op het theoretische werk van Kautsky in de periode voor de

ee¡ste wereldoorlog, van Rosa Luxemburg en van LenÍn. De richtilg
in de Nederlandsé arbeidersbeweging, vertegenwoordígd cloor de

R.S.A.P., was het revolutionnair-marxisme van de ,,Nieuwe Tiid"-
groep, de S.D.P. en, in de prille periode, van de C.P.H. Dat wil
á"ggun, het marxisme ín ziin onverwrongen, niet-stalinistische vorm,

Iater rneer bekend onder cle naam Revolutionnair-Socialisme.
De historische periode waarín de R.S.A..P., na haar voorgangers, de

O.S.P. en de R.S.P., haar activiteit ontwikkelde, begon na het af-

ebben van de grote revolutionnaire massabeweeing aan het einde

van de eerste wereldoorlog. Haar bestaan werd dan ook niet, als we
de illegale periode van het M.L.L.-Front buiten beschou'wing laten,

¡çekenmerkt door grote heroische activiteiten. De nederlagen, dje.in
het bijzonder in de tiid na het inzetten van de qrote economische

crisis ïan 1929, door de socialistische arbeídersbeweginq over de

gehele wereld werden geleden, brachten de revolutionnaire organi
ãaües van die tiid in een benaalde positie' Kon voor 1938 nog

gedacht worden aan een snelle keer, een temqqriípen van de massa

íot de middeten van revolutionnaire actie' nailat de machtige arbei-

dersbeweginq van Duitsland door het nationaal-socialisme practisch

zonder striid was overweldiqd en de zwarte reactie haa¡ schaduw

over Eurooa wiero, was het duideliik, dat, misschíen nog voor een

Iange periode, de grootste striid gestreden zou moeten, wo,rden tegen

het'verslaooen van de daadkracht, teqen de moedeloosheid in de

arbeidersklasse zelf' Het was een zware striid, zwaarder dan díe

momenten, waarin door moedige acties van de massa" met gev,aar

van eiqen leven, beoaalde waarden verdedigd of veroverd wcirden'

En al werd dan in de iaren voor de tweede wereldoorloq de oomars

van de reactie onderbroken door rnoediqe barricad-e-striid van

Oostenrijkse socialisten, grote stakÍngsbewegingen in Franlrijk en
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driiven in plaats vân als zelfstandige kracht in ile strijd op te treden;
cle partijleiding is niet in staat gebleken een zodanige politiek te
voeren, welke het vertrouwen van de arbeiders zou kunnen winnen
voor de communistische beweging (één der leiders van de oppositie
verklaarde: ,,De partiileiding bestaat wel uit geleerde marxisten,
maar niet uít politici"). De oppositie richtte zich verder tegen de
vakbewegingspolitiek van het leidende driemanschap \Miinkoop-
Van Ravesteyn-Ceton, die na het Comintern-cong:res een grote ver-
andering had ondergaan. Wiinkoop e.s. stelde zich n.l. op het stand-
punt, dat ten dienste van de eenheidsfronþolitiek zonodig moest
worden overgegaân tot gedeelteliike likwidatie van de revolutionnaÍre
vakcentrale, het N.A.S. Verscheidene iaren had de C.P.H., en haar
voorganger de S.D.P., een pro-N.A.S.-politiek gevoerd en in het
N.A.S. waren de partijleden voor een groot deel georganiseerd. De
C.P.H. beschikte toen over een overweqende invloed in het N.,å.S.
en leden van het N.A.S.-bestuur maakten deel uit van de C.P.Jeidíng.
Uiteraa¡d verwekte de houding van Wiinkoop c.s. felle protesten bij
de N.A.S.-mensen. De tegenstellingen werden in het bÍizonder ver-
scherpt door de politiek van de Comintern en het optreden van de
R.V.L (Rode Vakbewegings fnternationale), die met haar plotselinge
tactiekwendingen in het geheel geen rekening hielden met de in
Nederland gegroeide verhoudingen in de vakbeweging.

Deze oppositie had tot haar voornaamste woordvoerders J. de Kadt
en E. Bouwman, waarbij zich. in 1924 Henk Sneevliet aansloot, die
ontslag had genomen als vertegenwoordiger van de Comintern in
China en het Verre Oosten en het voorzitterschap had aanvaard van
het N.A.S. De Kadt echter maakte het niet lang mee' In de loop van
1924, nardat de oppositie op het partiicongres in de minderheid was

gebleven, scheidde hii zich met een deel van <Ie oppositíe van de
partii af en stichtte de Bond van Kommunistische Strii{- en Propa-

gandaclubs (B.K.S.P.). Aanvankeliik had Henriëtte Roland Holst even-

ãens het besluit genomen de C.P.H. te verlaten en voorzag daarmee

deze uittredende opÞositie van een zekere autoriteit. Zii zag echter

spoedig in, dat deze stap van haar te voorbarig r¡7as geweest en

keerde in de partii terus. De B.K.S.P. bestond nog eníge iaren buÍten
partiiverband, waanìa haar voornaamste leidende elementen zich
aansloten bij de S.D.A.P.

fn het vooriaar van 1925 waren de tegenstellingen in de C.P.H. aan-

zienlifk toegenomen. Wiinkoop c.s' voelde zich gesterkt- doo-r het
eong:res van het vorige iaar en scheen bereid te ziin een breuk_met

het-N.A.S. te riskeren. De oppositie was tot organisatíe van haar

krachten overgegaan en voor de verkiezingen van dat jaar was men

met een eigen opÞositieliist (R.A.C.) uitgekomen. De afdeling Am-
sterdam van de C.p.ff. had zii trouwens aan haar ziide gekregen'
Een splitsing dreigde.

De Comíntern, die weesdg dat de partii haar ¿¡þ6idsysaanhang zov
verliezen, stelde aan de partijleiding een aantal eisen, o.a. in te bin-
den tegen het N.A.S. en bij de verkiezÍngen met arbeiderscandida-
ten op d9 lijst uit te komen.-Op het partijcongres behaalde Wijnkoop
nog een kleine meerderheid. I)e Comintern handhaafde echter hair
eis van arbeiderscandidaten. Daarop trad het partijbestuur, dat
meende daar geen gevoig aan te kunnen geven, af met uitzondering
van Louis de Visser. In 1926 werd Wijnkoop wegens het geven van
tegenleiding uit de C.P.H. geroyeerd. De partij was in twee delen
uiteengevallen en de rampzalige periode begon, waarin twee com-
munistische partijen, de CP.H. (De Visser) en de C.P.H. (Wijukoop),
elkaar op leven en dood besheden.
De N.A.S.-oppositie had, natuurlijk mede door het ondemocratische
optreden van de Comintern, in zekere mate haa¡ eisen ingewilligd
gekregen- De actie voor'de oppositielijst we¡d reeds vóór de ver-
kiezingen stopgezet, maar verk¡eeg desondanks nog L2.655 stemmen.
Enige tijd scheen een samenwerking tussen N.A.S. en C.P.H. (De
Visser) mogelijk te zijn. De nieuwe partijleiding was tamelijk zwak
en niet zeer homogeen. Zlj was uit verschillende delen sarnengesteld:
gecapituleerde aanhangers van de \Mijnkoop-politiek; de tussengroep
van Van Riel-Lakerveid-Seegers; en van de zijde van het N.,{,.S.
Sneevliet en Bouwman. In dit partijbestuur kwam het ook weer
spoedig tot conflicten. Eind 1926 werkten de C.P.H.-afgevaardigden
il Moskor¡ L. de Visser en W. de Roo, zonder overleg met de
N.A.S.-mensen in het partijbestuur, mede aan een ontwerp-vakbe-
wegingsresolutie, welke zich uitsprak voor opheffing van de kleine
federaties in het N.A.S. Zij verdedigden bovendien openlijk dit stand-
punt in het blad van de Comintern. Een reactie van de zijde der
N.A.S.-communisten bleef natuurlijk niet uít. Sneevliet en Bouwman
traden uit protest af als leden van het partijbestuur en de in Amster-
dam zeer populaire N.A.S.-bestuurder C. Kitsz trok zich terug als
candidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in L927. Kort daarna
was de b¡euk volledig. De Comintern en de R.VJ. zonden op 14
Mei 1927 telegrafisch een verkezingsmanifest met felle aanvallen op
Sneevliet en ,,enige andere N.Â.S.-leiders". Daarop besloot het N.A.S.-
bestuu¡ haar vertegenwoordiger bij de R.V.L, Th. J. Dissel, uit
Moskou terug te roepen en op het eerstvolgende N.A.S.-congres de
scheíding met de R.V.I. voor te stellen. Een groot aantal van de in
het N.A.S. georganiseerde communisten trok zich uit de C.P.H. terug.
Een nieuwe splitsing had zich in de communistische gelederen vol-
trol;ken. De vierde in de tijd van zes jaren.

trlcssestriid - De Nieuwe Weg
Het jaar 1927 bracht ook een grote verandering bij het tijdschrift
,,KLASSESTRIJD". Het blad v¡as in Januari 1926 in het leven ge-
roepen door het partijbestuur van de C.P.H. om als opvolger te
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dienen vau ,,De Communistische Gids" en droeg geen partijkarakter.
In de tijd van eenheidsfronQolitiek ea eenheidscomité's was het be-
doeld als een poging om nauwer contact te vestigen met de linker-
vleugelelementen van S,D.A.P. en N.V,V. De eerste redactie van
het tijdschrift bestond uit de partijieden: Henr. Roland Holst, Henk
Sneevlie! C. Kitsz, A. de Vries en de iinkervleugelaar J. Postma. Iets
Iater kwamen daar nog bij E. Bouwman en Proi. G. Mannoury.
Door het uittreden van de N.A.S.-oppositie uit de C.P.H. waren de
¿enh¿¿gs¡5 van de officiëIe partijlijn in de redactie van ,,Klassestrijd'
in de minderheid gekomen. In de maand Juni van 1927 publiceerde
de redactie-een verklaring, waarin zr1 haar houding bepaalde ten
opzichte van de basis van het tijdschrift: onafhankeliik van elke
partij of organisatie; rnedewerking aan het tijdschrift door de ver-
schillende revolutionnair-socialistische stromingen evenaÌs kameraad-
schappelijke discussie was gewenst; het beste middel om die samen-
werking te bereiken zow ziljn, het betrekken van de voorûaamste
stromingen in de redactie.

De gebeurtenissen in de Sowjet-Unie stónden dat jaar in het teken
van de belangstelling. De worsteling van de Stalin-groep om de
macht .was in volle gang en de aanhangers van de linkeroppositie
in de Russische C.P. werden van hun rechten beroofd en op allerlei
manieren door het partij-apparaat en de politieke politie vervolgd.

Een groot aantal leidende elementen als, L. D. Trotzki, Sinovjev,
Kamenev, Radeþ werd verbannen. ,,Klassestrijd" pubiiceerde cri-
tische artikelen over deze ontwikkeling in de Sovjet-Unie en in. de

Comintern, en documenten van de oppositie. Voor het redactielid
A. de Vries, partijbestuurder van de C.P.H. (De Visser), was dit eind
1927 aanieiding om zijn medewerking aan het ti¡dschrift te be-
eindigen. Tegelijkertijd trok zich, in weerwil van de vele pogingen
om hem te behouden, ook Mannoury terug. Hoewel hij critisch stond
tegenover de politiek van de C.P.H. en de ontwikkeling in de Sovjet-
Unie, meende hii zich toen nog aan de partijdiscþline te moeten
houden. In haar antwoord op dit uittreden van de C.P.H.-redactie-
ledea verHaarde de ¡edactie van ,,Klassestrijd", dat de gebeurtenis-
sen van de laatste maanden in Rusland een verandering hadden te-
weeggebracht in de consteilatie van de linkervleugel." Daarom wordt
de samenwerking fussen leidende elementen dier communistische
partijen, tevens vertegenwoordigers der of{iciële opvattingen, met
andere revolutionnaire elementen zeer bemoeilijkt."

,,Klassestrijd', dat na de fusie met het blad van R- Stenhuis onder de
naam ,,DE NIETIWE WEG" verscheen, heef,t na de breuk met de
C.P.H., eerst onder leiding van llenriëtte Roland Holst en daarna
onder die van Henk Sneevlie! in de tijd toen metloden en optreden
van het opkomende stalinisme grote verwarring en demoralisatÍe
dreigden te veroorzaken, zeei veel bijgedragen tot heroriëntatie van

de linkervleugel. Van ziþ redactie hebben vele bekwame krachten
deel uitgemaakt. Om nog enige namen te noemen: Dr Da.niël de
Lange, Gé Nabrink, Jef Las! Jelle Boersma, J. A. Verhoef, Ds A. R.
de Jong, W. A. Bouma en later, aan de vooravond van de fusie tussen
O.S.P. en R.S.P., A. van Dam, P. J. Schmidt en J. de Kadt. Het was
een uitstekend politieþ sociaal en cultureel maandblad, dat op een
revolutionnaire basis een tamelijk onafhankelijk bestaan voerde.
Onder zijn medewerkers telde het vele bekende politici, schrijvers en
kunstenaars. Wij vermelden o.a.: Angelica Balabanoff, L. D. Trotzki,
Andres Nin, Darsono, Mohammed Hatta, Rustam Effendi, de Brits-
Indiër Roy, de Roemeense schrijver Panait Istrati, J. Saks, A. Soep,

Jos de Gruyter, Garmt Str-riveling en Freek van Leeuwen. Verschei-
denen van hen leven niet meer, anderen zijn tot een geheel ander
politiek standpunt gekomen. Toen echter behoorden zij tot de lin-
kervleugel of werkten er mee samen) zoals de radicale Indonesische
nationalist Hatta.
In 1935 hield ,,De Nier¡we \Meg" op te bestaan. Zijn taak was vol-
bracht. Een nieuwe concentratie van revolutionnair-socialistische
krachten wâs ontstaan door de stichting van de R.S.A.P. Het tijd-
schrift werd opgevolgd door ,,De Internationald'.

De Bevolutionnq¡r Sociolislische Pcrtii .

Na de breuk van de oppositie Sneevliet-Bouman met de C.P.H. werd
de behoefte gevoeld om te komen tot hergroepering van de afge-
scheiden communisten. Uiteraard had zowel in de oppositietijd, als
in het N.A.S. zelf, een contact steeds bestaan. Het streven naa¡
nieuwe politieke organisatie is echter iets geheel anders dan oppositíe

- of vakbewegingswerk. trn Rotterdam werd een Revolutionnair-
Socialistisch Comité gevormd, spoedig gevolgd door Amsterdam en
andere plaatsen. In de loop van1927-I928 ontstond uit deze comitás
een landelijke formatie. Een politiek orgaan werd uitgegeven onder
de naam ,,Solidariteit". Er was ook contact met communistische
oppositiegroepen in het buitenland en meer en meer richtte men zich
naar de linkervleugel in de Comintern, die in de Russische oppositie
van Trotzki c.s. haar grote voorbeeld had gevonden. Äan het eind
van 1928 besloot men, gestimuleerd door de speciale verhoudingen in
de linkervleugel van Nederland, tot de stichting over te gaan van
een nieuwe arbeiderspartij.
In Februari 1929 werd de Eevolutionnair Socialistisehe Partij opge-
richt. De nieuwe partij had afgerekend met de afhankelijkheid van
Moskou en greep terug naar de ideeën, welke oorspronkelijk geleid
hadden tot het formeren van de Ðerde Internationale. Tot de voor-
naamste,oprichters van de R.S.P. behoorden: H. Sneevliet, E. Bouw-
man, A. Langkemper, A. Menist, W. Dolleman, F. Bosman, Mevr.
C. de Haan-Zwagerman, J. Molenkamp en J. H. E. Roebers, die uit
de Soc. Partij van Kolthek voortkwam. Zij beseften welke zware
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taaik nog te wacLten stond om <ie striicl van de sociaiístische arbei-
ders in nieuwe banen te leiden. Daarom noemden zij het partii
orgaarì, het weekblad dat ,,Solidariteit" opvolgde, ,,De Baanbreker".
In April 1929 werd de grote Russische revolutircnnair L. D. Trotzki
door de Soviet-regering uitgewezen naar Turkiie. Spoedig bleek, dat
hij en de door hem geleide oppositie er toch op vele punten andere
opvattingen op na hieldea dan de R.S.P. Men stelde zich daar op
het standpunt, dat het de taak van de linkeroppositie was, binnen de
commr¡¡istische partijen te blijven, eigen politiek te propageren en
niet te streven naar de oprichting van nieuwe revolutionnaire ar-
beiderspartiien en een nieuwe internationale. Ook over het vakbe-
wegingsstandpunt was verschil van menjng, zoals later bleek. De
R.S.P. hail zich heel nauw met het N.A.S. verbonden en proPa-
geerde de idee van een revolutionnaire vakcentrale, welke haar
l¡cacht zou doen toenemen door actieve strijd en uitbouw van de
organisatie. Trotzki en zijn vrienden daarentegen achtten het nood-
zakelijk in de grote vakbeweging de revolutionnaÍre ídeeën te Pto-
pageren en de oppositie tegen de reformistische tendenzen te ver-
sterken. Dit verschil in opvatting op verschillende belangriike pun-
ten, verhinderde de R.S.P. organisatorisch toe te treden tot de linker-
oppositie in de Comintern, later I.K.L. (InternatÍonaal Communis-
tisõhe Oppositíe). Desondanks bleek verscheidene iaren een goede
so-enwerking mogelijk te njn, omdat men het tenslotte in ptio-
cipiële waagstukken eens \Mas.

In de eerste maanden van het bestaan van de R.S.P. had A,ngelica
Balabauoff, de woegere secretaresse van Lenin en later één van de

leiders van de Italiaanse Socialistische Partij (Maximalisten), reeds

moeite gedaan om haar tot aansluiting te brengen bii het zogenaamde
Parijse Bureau, waarbij o.a. aangesloten \ilaren: de ltaliaanse Socialis-
tische Partij, de Russische Links-Sociaal Revolutionnaire Partii,_ ee-n

Roemeense revolutionnair-socialistische partij en kort daa¡na ook de
Noorse Arbeiders Parbij. Tot meer dan een los contact is het nooit
gekomen. Trouwens, later gingen de meeste bii het P- ariþe Bureau
ãangesloten organisaties over naar het Internationaal Bureau voor
RevóIutionnair Socialistische Eenheid, het z'g,n, Londens Bureau.
In Juli 1929, enige maanden na de oprichting van de R.S.P., vonden
de verkiezingen-voor de Tweede Kamer plaats' Vergeleken bij de

beide communistische partijen, de C.P.H' (De Visser) en de C.P.H.
(Wijnkoop), was het stemmenciifer van de I'S.p" zo kort na haar

ontitaan ãn met zo weinig propaganda - omdat ,rl gueo geld had -
niet slechL

R.S.P. 2l:168
C.P.H. (\MiinkooP) 29.860
C.P.H. (De Visser) 87.622

Nu was de R.S.P. allerminst een verhezingspartij. Voor haar had

{
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de deeiname aan de verkiezingsactie betekenis als middel vao poii-
tíeke propaganda en als stimulans voor de buitenparlementaire
massa-actie. In de volgende jaren ontwikkelde zij, zowel ter onder-
steuning van de daadwerkelijke strijd van de arbeidersHasse als op
propagandistisch gebied, een grote activiteit. Een groot aantal bro-
chures werd door de R.S,P, uitgegeven, waaronder vele geschrifteo
van L. D. T¡otzki. Een groot deel van haar activiteit was gericht
op de strijd tegen het dreigende fascisme. In de zomer van 1982
kwam op haar initiatief eeu anti-fascistisch comité van linkse orga-
nisaties tot stand, de Antifo, dat vergaderingen en demonstraties or-
ganiseerde en opriep tot een gesloten sociaiistisch front tegen het
fascisme.
De R.S.P. zette de traditie voort van de socialistische beweging ín
Nederland, welke zich steeds solidair had verklaard met de strijd van
de onafhankelijkheidsbeweging in de koloniën en welke het recht
van nationale zelfbeschikking eiste voor de Indonesiërs. Haar voor-
zitter, Henk Sneevlie! had ondanks het feit, dat er reeds vele iaren
sinds zijn externering uit Indonesië waren voorbij1egaan, nog alti¡¿l
een goede naam onder de vrijheidsstrijders in dat land. Kameraden
in Indonesië vonden in weerwil van de onderdrulJ<ing door het
Nederlandse imperialisme nog altijd gelegenheid om contact met
hem te onderhouden, ZELFS VANUIT HET BERUCIITE DIGOEL-
K.i\MP.
Toen dan ook in Januari-Februari 1983 Europees en IndonesÍsch
marinepersoneel van de schepen te Surabaja, uit protest tegen de

bezuinigingspolitiek van de regering en het gebrek aan bereidheid
om met zijn organisaties overleg te plegen, de dienst weigerde en

de bemanniñg van het pantserschip ,,De Zeven Provinciën" zich va¡
het schip meester maakte en een protestvaart ondernam, stelden de

R.S.P. en het N.A.S. zicb aaß. de zijde der protesterenden. Namens
het N.A.S. werd een manifest gericht aan de opvarelden van de

Nederlandse Marine en de werklieden van de marinewerven, waarin
tot solidariteitsactie werd opgeroepen met de marinemannen in
Indonesië. Het manifest was ondertekend door Sneevliet, als voor-
zitter van het N.A.S. Enige tijd later werd hij gearresteerd, be'
schuldigd van opruiing. Men weigerde hem na verhoor uit hechtenis
te ontslãan, ondanks zijn drukke werkzaamheden en zijn candidatuur
bii de aanstaande Tweede Kamerve¡kiezingen, hoewel er geen enkel
gevaar voor ontvluchting bestond. Ove-r het gehele land vonden als

gevolg daarvan protestrærgaderingen plaats. Niet alleen in het ¡evo-
Iution-naire kamþ stegen protesten op, maar 

- 
ook bij S.D.A.P. en

Arbeiderspers en zelfsin bepaalde burgerlijke kringen.

In DuitslJnd was kort tevoren het nationaal-socialisme aan de macht

gekomen en de gebeurtenissen ontwikkelden zich daar in razend snel

l"*po. Na de rij-ksdagbrand van 28 Februari brak de wrede en bloe'
digã terreur los iegen de Duitse anti-fascisten, in het bijzonder tegen
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socialisten, communisteh en alles wat tot de línkse arbeidersbeweging
behoorde. Vele vluchtelingen kwamen de grenzen over. In Neder-
Iand, evenals in andere landen, vernam men met ontzetting wat ir
Duitsland plaatsvond. Als reactie hierop verzette men zich, in het'
bijzonder in arbeiderskringen, tegen het geringste, dat naar terreur
zweemde. Sneevliet werd echter vastgehouden - de rechtbank achtte
blijkbaar dit door niets gerechtvaardigde voorarrest belangrijker dan
al het andere wat zich op dat moment in Europa afspeelde - en er
werd anderhalf jaar gevangenisstraf tegen hem geëist. Een buiten-
sporige eis volgens de Nederlandse rechtspraak. Later werd hii
veroordeeld tot 5 maanden.
,A.an de andere kant had. de reactie in Nederland de R.S.P. geen
grotere dienst kunnen bewijzen dan ¡ïist in die verkiezingsstriid haar
ware gezicht te tonen. De weerklan\ die het proces tegen Sneevliet
in de kringen der socialistische arbeiders had gevonden, kwam tot
uitdrukking in de verkiezingscijfers. De R.S.P. behaalde een stemmen-
aantal van 48.381, meer dan tweemaal zoveel als met de Tweede
Kamerverkiezingen van 1929. Sneevliet we¡d ruimschoots gekozen tot
lid van de Tweede Kamer. Op het partijcongres Ín April 1934 werd
vastgesteld, dat de partij in het voorafgaande jaar een aanzienliike
versterking had ondergaan. Vele nieuwe leden waren toegetreden.

De linkervleugel in de S"D.ã.P.

Het linkse element in de S.D.A.P. was aan het einde van de eerste
wereldoorlog in politiek opzicht tamelijk heterogeen en werd in
sterke mate beheerst door de figuur van de partijleider P. J. Troelstra.
In 1909 had het door de uittreding van een deel der marxístische
oppositie, welke de S.D.F. oprichtte, een aanzienlijke verztralJcing
ondergaan. Later volgden van tijd tot tijd nieuwe uittredingen van
geringere omvangl, maar daarom niet zonder betekenis. Wij denken
b.v. aan het uittreden van Henriëtte Roland Holst en Henk Sneevliet,
aan het R.S.V. Een machtige invloed ging echter uit van de Russische
revolutie en de revolutionnaire ontwikkeling in andere Europese
landen en in Azië. Ook de S.D.A.P. was daarvoor nÍet immuun. In-
tegendeel, zelfs de polÍtieke leider van de S.D.A.P., Troelstra, onder-
ging korte tijd deze invloed.
In de jaren na de oorlog lcrvam in de S.D.A.P. de línkervleugel tot
grotere activiteit. De voornaamste exponenten daarvan waren Edo
Fimmen en P. J. Schmidt, terwijl ook Frank v. d. Goes de linkse koers
volgde. In 1926 verscheen onder redactie van Fimmen en Schmidt
een oppositieblad onder de naam ,,EENHEID". Het nam scheqp
stelling tegen het ooportunisme van de S.D.A.P.Jeíding, maakte pro-
paganda voor buitenparlementaire actie en verdedigde het stand-
puni van eenheid der socialistische arbeÍdersbewegíng op revolution-
naíre grondslag. Bij het tienjarig bestaan van de Sovjet-Unie bevatte
het hoofdartikel van ,,Eenheid.' de volgende passage:

,,Wij, die de betekenis vân Sovjet-Rusland zien en begriþen; wij, díe - hoe _of
waa¡ ook georganiseerd - revolutionnairen zíin, wij zen<ien de mannen, die

Sovjet-Ruslãnd 
-maakten en hieiden; de weinigen, wier namen wij kennen,- de

millioenen, wier namen rrimmer bekend werden, onze dank en onze broeder-
groet. ED de belofte, te zullen r¡¿erken en strijden gelijk zij! Opdat Sovjet-Rusland

bh;tr" eo socialistisch worde! Opdat Sovjet-Europa kome!"

Dit artikel gaf Albarda, de leider van de Tweede Kamer-fractie der
S.D.A.P., aanleiding in ,,Het Volk' een scheqp artikel te schrijven,
getiteld: ,,Over de-grens". Het was omstleeks dezelfde tijd, 

-eindelgn, dat Edo Físrmen ontslag moest nemen als redactielid van

,,Eenheid". De Internationale TransPort Federatie, \Maarvan hij secre-

taris was, had dit ontslag geëist. Bij zijn afscheid scb¡eef hij nog

een artikel tegen Albardã, die met ,,krasse maatregelen' gedreigd
'had. Hij zei daarin:

,,Wij wachten deze ín uitzicht gestelde ,,krasse maatregelgn" 1n alle.gelatenheid

"i. 
É" *4 herhalen, wat wij ii een aan de herdenking der Russische revolutie

sewiide vergadering zeiden:

iE"J *oo.duun wãardering, een woord van bewondering, een woord va¡r $-ank
loor wat de bolsjewih doór hun revolutie aan het wereldproletariaat hebben

geschonken."

Het volgende jaar, op 22 Febntari 1928, pubtriceerdg {9_o¡_¡t_o_stt-i9.11

,,Her Vo-lK e"o,,OPÈN BRrEF AAN IIET PARTIJBESTUUR VAN
bS S.p.n.p.", oirdertekend door honderden partijleden uit alle

streken van het land. Deze ,,Open BrieË' was te beschouwen als een

beperkt program van de linkervleugel. De hoofdpunten zou men als

volgt kunnen samenvatten:

1. Activering van de Hassestrijd. Daadwerkelijke toepassing van

alle midà'elen, waarover de arbeidersklasse beschikt, in het

I
I
1

i
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!
t
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1

biizonder van de buiten-parlementaire actie.

2. Dä arbeidersontwikkeling^*o"t er in de eerste plaats op gericht

ziin, door verheldering van het þ¿55¿-inzicht het proletariaat
in de klassestrijd te scholen.

S. Afwijzing van deelname aan burgerliike regeringin' 1et egn

beroep õp de uitspraak van het 
-coûgres 

der Socialistiscbe

ArbeiãerJlnternationale te -dméterdam (1904).

4. ,,Krachtige en onverbiddelíjke camPagne- onder de arbeiders

á"t lr"ttðtill"ode landen in woord eñ gãschrift" tegen dreigend

oorlogsgevaar, zoals de opdracht luidde van het I'V.V.-congres

van Ro*" (L522). Voorbereiding ter hand nemen en mâatrege-

len treffen ter uitvoering van dé nog in 1927- te Pariþ bevestig-

de motie: ,,Het internfuonaal congres verklaart, dat de ge-

organiseerde arbeide¡s tot plicht hebben, iedere in de toekomst

drËigende oorlog tegen te gãan en de daadwerkelijke uitbreking

lr"oi"o ootlog ãooi het pioclamer€n en doorvoeren ener alge-

mene werkstaking te ve¡hinderen"'
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5. Samenwerking met - en ondersteuning van de Indonesische en
andere Oosterse wijheidsbewegingen.

6. In het belang van de internationale klassestrijd moet gestreefd
worden naar de grootst mogeliike eenheid in de ínternationale
arbeidersbeweging en in de eerste plaats naar toenaderÍng met
de Russische arbeidersbeweging.

Op het Paascongres in April 1928 ging het er, naa¡ aanleiding van
deze ,,Open Briefl en de activiteit van ,,Eenheid.', tamelijk warm
toe. Eén der afdelingen haC een motie ingediend om P. J. Schmidt
te royeren vanwege een rede, die hii had gehouden voor de Liga
tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing. Het partijbestuur
stelde echter in plaats van deze motie een resolutie voor, waarin de
onverenigbaarheid werd uitgesproken van het lidmaatschap van de
S.D.A.P. met dat van de I.R.H. (Internationale Rode Huþ), de Een-
heidsgroepen, de Liga of andere ,,2.g. planeten van de Derde Inter-
nationale".
De Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing was een
internationale organisatie, waarin revolutionnaire bewegingen van de
gehele wereld en nationalistische strijdorganisaties uit de koloniale
Ianden samenwerkten. Een jaar later, in 1929, besloot de R.S.P.
niet aan de Liga deel te nemen, omdat deze zo langzamerhand een
mantelorganisatie van de stalinisten was geworden. Het besluit van
de S.D.A.P. - de resolutie werd op het congres aangenomen - kwam
natuurlijk op geheel andere gronden tot stand dan dat van de R.S.R
Het eerste richtte zich tegen de revolutionnaire vleugel in de ar-
beidersbewegin$, het laatste keerde zich tegen de stalinistische ver-
wgrding van de linkervleugel en de afhankelijkheid van het Rus-
sische staatsapparaat.
Na het congres besloten de ondertekenaars ,,Eenheid" ,op te heffen
en een nieuw opposítieblad uit te geven onder de naam ,,De Socia-
list". In December van hetzelfde jaar vond een tweedaags congres
van de linkervleugel plaats. P. J. Schmidt sprak over de lfoUoi¿e
PolitieK, Frank v. d. Goes hield een rede ,,Tegen het ministerialisme"
en J. de Kadt - hii trad met enige oud-B.K.S.P.-ers tot de S.D.A.P.
toe - behandelde de ,,Grondslagen van de linkse richting". Er werd
een aantal stellingen aangenomen, waarin het standpunt van de
linkervleugel werd weergegeven.
Een paar maanden later, Februari 1929, nam het buitengewoon con-
gres van de S.D.A.P. een rnotíe aan, waarin het houden van con-
gressen e.d., niet door partij-instanties bijeengeroepen, rvaar van
partijbesluiten afwijkende resoluties werden aangenomen, ongewenst
geacht werd. En verder, dat oppositionele groeperingen binnen de
partij ontbonden moesten worden. Tenslotte werd na heftige debatten
de motie zo verklaard, dat wel bijeenkomsten zouden kunnen wor-
den gehouden ter bespreking van socíalistische waagsfukken, maar

geen congressen met het doel tegenleiding te geven. ,,De Socíalíst'
kon blijven verschiinen en de oppositie grng voort met het houden
van haar week-ends, welke niet onder het partijbesluit vielen.
De liukervleugel nam in de volgende iaren voortdurend in kracht toe
en haar politieke grondslag kreeg een vastere vorm. Maar ook de
tegenstellingen met de rechtervleugel verscherpten zich, naarmate de

beide richtingen verder uiteenliepen.
In de winter van 1980-1931 vond er op het Troelstra-oord te Beek-
bergeu een revolutionnai¡-socialÍstische conferentie plaats van de
Britse Onafhankelijk Socialistische Partij (I.L.P.), de Noorse Arbei-
ders Partii, de linkervleugel van de S.D.A.P. en nog enige buiten-
landse revolutionnaire groepen. Enige tijd daarna, het was kort
voor het Paascongres van de S.D.A.P., werd in het blad van de

I.L.P., de ,,New Leader", in verband met deze conferentie een ver-
klaring gepubliceerd over.de organisatie van de linkse shoming en

verder een program van internationale actÍe. Dit was voor het partii-
bestuur van de S.D.A.P. aanleiding om het partijcongres een resolutie
voor te stellen, waarin het optreden van de linkervleugel onverenig'
baar werd verHaard met het lidmaatschap van de S.D.A.P. en het
partijbestuur werd opgedragen bii overtreding onmiddellijk m_aatrege-

Îen tä nemen. De reiolutie werd aangenomen' Achteraf bleek echter

dat het P.B. in Engeland cm opheldering had gevraagd en,een tele-

grafische verHaring van de l.l-'p., dat de linkerv-leugel van- de

S.O.¿.p. de in de ,,New Leader" gepubliceerde verklaring niet had

ondertekend, had achtergehouden.
Op het partiicongres begreep het partijbestuur echter, dat rnen met

deze linkervteugel, die reeds een zeer sterke positie innam, tot een

compromis moãst komen. Zii gaf ha_ar medewerking _bii- de 1er-
hezing van de oppositieleider P' I. Schmidt in de partijleiding. Een

volgenäe stap waí de uitgifte van het blad ,,De Sociaal-Democraat"

in iuil uoo, à" opheffingivan ,,De-Socialisi". l{et nieuwe blad zou

verschijrren ondei verantwoordelijkheid va1 {e p-artijleiding, in de

¡edadiå zouden ook enige rnensen van de linkervleugel worden- oP-

genomen en zowel rechts als links zouden er wij hun critiek in
kunnen uiten.
,,De Sociaal-Democraat" verscheen op 3 October 1981. De artikelen
van links bleken echter flink ingebakerd le z4n door die van de

rechtervleugel. Een deel van de linkervleugel-had medewetlqg go
weigerd eû Sng voort met de uitgifte van het 

-oppositieblad ,,De
Sociá[st". Dã oppositíe was daardoor uiteengevallen in twee delen,

wat niet onwelgevallig was aan de rechtervleugel van de partij' Maar
ook met P. J. Schmidt c.s. bleken spoedig de tegenstellingen niet te
overbruggen. Een ¡ede van hem, welke hij voor de V.A.R.A. zou

houden, werd gecorrigeerd. Hij verzette zich tegen deze c-ensuur en

weigerde zijn ieeds tã voren ingez-onden- rede r¡it te spreken. Toen

kwam het ôonflict over de textielarbeidersstaking in Twente' De
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staking was tegen de wil van de N.V.V.-leíding uÍtgebroken en werd
ondersteund door de linkervleugel van de partij. Schmidt schreef
voor ,,De Sociaal-Democraat" een artikel, waarin hij scherpe critiek
uitoefende op de houding van het N.V.V.-bestuui. De iublicatíe
wetd echter door het oartiibesfuur voor de duur van de stáking ver-
boden. Hiermede handelde dus het P.B. in strijd met de besluiten van
het laatste eongres en werd het recht van een deel der partijleden,
om hun mening te uiten, geweld aangedaan. P. J. Schmidt nani uit
protest ontslag als lid van het partijbestuur en daarmee was het
compromis met dit deel van de oopositie vervallen. Op I ]anuari 1982
verscheen er naast ,,De Socialist" een nieuw oppositieblad, ,,De
Fakkel".

De beide richtÍngen, rechts en links, stonden nu nog feller tegen-
over elkaar dan voorheen. De innerlijke democratie in de S.D.A.P.
scheen te zwak te ziin om van de meerderheid afwijkende opvat-
tingen binnen het partijverband te kunnen verdragen. Voor het
Paascongres van 1932 stelde het partijbestuur een resolutie voor,
waarvan de slotconclusie luidde:

,,eist van alle leden der Partij, dat zij zich zullen onthouden van
de vorming en instandhouding van biizondere groeperingen, als-
mede van andere handelingen, die de eenheid van de Partij in
gevaar brenqen en haar striidkra-cht schaden; eist derhalve, dat
de bladen ,,De Socialist" en ,,De Fakkel" zullen worden cpgeheven
en dat een einde zal komen aan alle bijeenkomsten van groepen
partijgenoten, die ten doel hebben de tactiek der Partij te be-
handelen en belegd zijn door andere dan daartoe door de Partij
bevoegd verHaarde instanties;

draagt het partijbestuur op, voor naleving van deze eisen met ge-
strengheid te zorgen, voor zover de afdelingen daartoe geen ge-
bruik rnaken van haar statuaire bevoegdheid;
en machtigt het partiibestuur om zo nodig hun, die tegen dit con-
gresbesluit handelen, de Partiiraad gehoord, als lid van de Partij
te royeren3

Dit betekende doodeenvorrdig een oorlogsverHaring aan de linker-
vleugel. Wat de rechtewleugel wel op alle mogeliike manieren was
toegestaan, lvas aan links niet vergund. De oppositie kon dit natuur-
Iiik niet aanvaarden. Door \Mibaut e.a. werd nog een poging gedaan
om door een compromis een scheuring in de partij te voorkomen. Op
het congres werd de resolutie echter met 1599 tegen 460 stemmen
aangenomen. Van oppositionele ziide reageerde men hierop met de
volgende schrifteli¡ke verklaring van P. ]. Schmídt:

110 lll

,a4an de aoorzílfq oan het 37ste congres oøn de S.D.A.P.
Naa¡ aanleiding van de verklaring van de aanvaarding van de P.B.-resolutie,
waarâan wij ons mogen noch kunnen onderwerpen en waardoor dus ons royement
uit de partij zou volgen, moet ik namens de redactie, adminístratie en orgaan-
commissie van ,,De Fakkell' mededelen, dat wij unaniem hebben besloten uit
de partij te treden' 

p. J' 
'.HMIDT'-

De Ondhonkeliike Sociolisfische Pcrtii

De oppositie van de linkervleugel verlíet na het aannemen van de

resolutie het S.D.A.P.-congres, kwam in een andere zaal bijeen en

richtte de Onafhankelijke Socialistische Partij op. IIet voorlopig be-
stuur werd als volgt samengesteld:

Edo Fimmen - voorzitter; J. de Kadt - vice-voorzitter; J. H.
Oldenbroek - penningmeester; P. J. Schmidt - secretaris; R. Sten-

huis en K. R. van Staal - leden.
,,De FalJ<el" werd het officieel orgaan van de nieuwe partij. Het
Congres nam een voorlopig program aan, waarin het standpunt van
de O.S.p. werd samengìval. fn een vakbewegingsresolutie sprak
men zich uit voor organiiatie van de partiileden in het N.V.V. Verder
droeg het congres het partijbestuur op, zich te wenden tot N.V.V. en

S.D.Ã.P. voor ãpname van de O.S.P. in de Algemene Raad. Ðit ver-
zoek we¡d zowel door N.V.V. als S.D.d.P' afgewezen'
De ionge partij had spoedig met verschillende moeilijkheden te
kampen. Ván de zijde der bestrrren van S.D.A.P. en N.V.V. werd
grote druk op verschillende van haar leden uitgeoefend, die een

functie bekleãdden in de vakbeweging. Reeds na 5 weken trad
Edo Fimmen af als voorzitter. Het bestuur .¿an de LT.F. had deze

eis aan hem gesteld. Op hem volgden Nathans, de 2e secretaris van
de I.T.F. en 'Oldenbroek, die eveneens een functie bij de I.T'F.
vervul.de. In Augustus van hetzelfde iaar traden zij uit de O.S.P'

Nog verscheidene anderen vonden de weg naa,r de ou$e _pglij
terug. Daartêgenover stond, dat vele nieuwe leden tot de O'S.P.

toetraden.
Op 26 en 27 Augustus van dat jaar vond het eerste normale congÌes

lrao de O.S.P. ptaats. De weerHank, welke de opríchting_va,n de

nieuwe partij bij een deel van de socialistische arbeiders ha{-ge--
vonden, 

-gaf -reden 
tot optimisme, een optimisme, dat later bleek

niet geheã gerechtvaardigd te zijn. De O'S.P. had nu 7200 ledeu

en IùO parti¡afdelingen, vèrspreid over meer dan 100 
-plaat-sen. 

Het
partijorfaan-,,De F;kkel" vàrscheen spoedig- onder hoofdredactie

""" 
j. aI" Kadt, in een tamelijk grote oplaag, drie magl p-er week-

Op ãit congres werd de grondslag geìegd v,oor de politieke activiteit
vJn de patti¡. O" O.S.P. bleek zich reeds ontwikkeld te hebben

naar hetìtandpunt van de noodzakelijkheid van een revolutionnaire
partij. Bii de itichUng nog had zii er met nadruk _op gewezen .tot
ãfscheiding en oprichting van de nieuwe partij gedwongen te ziin.



Toch was de samenstelling van de partii tamelifk heterogeen. Over-
wegend stelde men zich op marxistisch standpunt, maar zeker nÍet
allen. Er waren er, die lenistische partijopvattingen hadden, voor
anderen daarentegen bleef het bestaan van een partij van de linker-
vleugel een noodzakelijk kwaad. Eén ding hadden echte¡ allen
gemeen: het aanvaarden van de grondslag van de Hassestrijd voor
de stormloop op de kapitalistische maatschappij en het internatio-
nalisme als uitgangspunt bii het beoordelen der grote politieke
problemen.
In het N.V.V. had men reeds te maken gekregen met het royeren
van actieve partijleden, die het standpunt van de partij propageer-
den onder de leden van deze vakbeweging. Het bleek noodzakelijk
te ziin het vakbewegingsbesluit van het oprichtingscongres in zo-
verre te corrigeren, dat de mogelijkheid werd opengesteld ook in
andere vakorganisaties georganiseerd te zijn. De voorkeur voor het
N.V.V. bleef echter bestaan.
Op internationaal gebied werkte men in het Internationaal Bureau
voor Revolutionnaír Socialistische Eenheid (zgn. Londens Bureau)
sanìen met andere partijen en groeÐen in het buitenland. De confe-
rentie op het Troelstra-oord had voor deze samenwerking de grond-
slag gelegd. Behalve de Britse I.L.P., de Nederlandse O.S.P., de
Duitse Sozialistische Arbeiter Partei (S.A.P.), de Poolse O.S.P., de
Poolse (joodse) Bund, de Noorse drbeiders Partij, kwamen daar
later nog bij de Italíaanse Socialistische Partij (Maximalisted, de
Zweedse Socialþtísche Partij (Kilbom), de Spaanse P.O.U.M., de
verschÍIlende linkervleugels van sociaal-democratisehe partijen (als
bii de Franse S.F.I.O.) en een aantal kleinere organisatíes en groe-
pen. Het Parijse Bureau is daama bijna geheel in dsze nieuwe inter-
nationale formatie overgegaân.
In het biizonder met de S.,{.P. heeft de O.S.P. heel nauw samen-
gewerkt. peze partij was in October 1931 van de S.P.D., waarÍn
zij de linkervleugel vormde, afgescheiden. Haar voornaamste leiders
waren op dat ogenblik Seidewitz, Rosenfeld, Walcher en Paul
Frölich. In ontwikkeling, afkomst en ontstaan vertoonden O.S.P. en
S.A.P. veel overeenkomst. Toen in ]anuari 1988 het nationaal-
socialisme in Duitsland aan de macht kwam, heeft de O.S.P. al
het mogelijke gedaan om de S.A.P.-vluchtelingen te helpen en de
illegale activiteit van de S.A.P. in Duitsland daadwerkelijk te onder-
steunen.
Reeds een jaar na de opríchting van de O.S.P. vonden de Tweede
Kamerverkezingen plaats. De verwachtingen waren tamelijk hoog
gespannen, Met veel enthousiasme werd de campagne voor de
verkiezingen gevoerd. De uitslag bleek echter in geen enkele ver-
houding te staan tot de ledensterkte en de activiteit van de partij.
27.445 Stemmen, zelfs te weiníg voor één zetel. Het was duide$h
dat de O.S.P. wel vele links-socialistische militanten had aange-

trokken, maat nog niet in staat was geweest om voldoende steun
te vinden in de arbeidersHasse. Misschien ook was er in de kringen
der sociaal-democratische aanhanS waamit de O.S.P. tenslotte hãar
stemmen putte, na het aan de macht komen van Hitler, weinig
neiging om de krachten te verdelen.
Maar daarnaast had de O.S.P. te maken met de deelname aan de
verkiezingen van ûog twee linkse partiien, de C.P.H. en de R.S.P.
De laatste partij, met aanzienlijk minder ledensterkte dan de O.S.P.,
maar met een meer afgeronde en duidelijke politiek, had veel aan
stemmen gewonnen door de gevangenschap van haar Iijstaanvoerder
H. Sneevliet, in verband met de solidariteitsactie voor de mannen
van ,,De Zeven Provincíën" en het marinepersoneel van Surabaja.
Begrijpelijkerwijs was deze uitslag van invloed op de nog jonge
partij. Vooral op degenen, díe hadden gemeend linea recta op de
socialistische machtsverovering af te stevenen.
PolitÍek was de nawerking van de verkiezingsuitslag echter NIET
VERZWAKKEND. Integendeel, het r,vas een aansporing tot zelf-
critiek. Sterker werd de behoefte om zich zowel politiek als theore-
tisch concreter te bepalen. Veehuldiger werden ook de stemmen,
die de wens uitspraken tot een fusíe met de R.S.P. te komen.
De crisis, die sinds 1929 de wereld teisterde, deed ook heel sterk
haar invloed gelden in Nederland. Grote aantallen arbeiders werden
uit het bedriifsleven gestoten en waren gedwongen te leven van een
ondersteuning, welke zelfs te gering was om in de meest elementaire
levensbehoeften te voorzien. Ðe regering vcerde een bezuinigings-
politieþ met het doel het economische evenwicht te herstellen door
het drukken van het levenspeil der loontrekkenden. De lonen daal-
den, de sociale voorzieningen verslechterden. De arbeidersklasse
dreigde het slachtoffer te worden van cle ¡eactionnaire politiek. Een
verlies dreigde van datgene, waaryoor met zoveel strijd en opoffe-
ring gestreden \Ã¡as. Strijd, harde strijd, zou er door de arbeiders
ZELF gevoerd moeten worden om het dreigende noodlot af te
wenden. Dit was de gedachtengang bij .de mensen van de O.S.P. en
van begÍn af aan was de partiípolitiek er op gericht de strijdlust
van de arbeiders op te voeren.
Toen in ]uli 1934, als gevolg van de steunverlagingen, Ín verschil-
lende plaatsen werklozen - voor wie imrners deze maatregel der
regering betekende een nog díeper neerdrukken in de grootste ellen-
de - tot felle protestbetogingen kwamen, welke in de Jordaan te
Amsterdam en in CrooswÍik te Rotterdam het karakter kregen van
een opstand, toen stelde de O.S.P. zich, evenals trou'wens de R.S.P.,
aan de ziide der protesterende werklozen.
Een grote teleurstelling voor de O.S.P.-ers was de houding van de
partij-secretaris, J. de Kadt, gedurende die Juli-gebeurtenissen. Mis-
schien wa¡en de door de partij toegepaste tactiek en uitgegeven
parolen niet altijd de juiste geweest. De partiisecretaris en hoofd-
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redacteur van ,,De Falilkel" was echter tot het moment van ziin over-
haast vertrek uit de strijdzône één der voomaamste dragers van de
politiek en tactiek der O.S.P. geweest. De partiiconferentie in Sep-
tember van dat jaar royeerde hem, met de partiibestuurders S. Tas

en H. de Boer, met 168 tegen 14 stemmen als lid van de partii.
Niet omdat zij het niet met het optreden van de partij eens waren

- de partij-secretaris had trouwens in het begin van de werklozen-
actie afles gedaan om deze uit te breiden - maar wel omdat zii zich
op een critiek moment, toen er verschillende partijgenoten gearres-

teerd waren, aan de verantwoordelijkheid van Ïrun partijfunctie
onttrokken.

Fusíe tussen O.S"P. en B.S.P.

Het feit, dat er twee revolutionnair-socialistische partilen in Neder-
land bestonden, wier politiek standpunt in vele punten overeenstem-
den, stelde het probleem van een fusie op de voorgrond. Er waren
echter tussen beide partiien tegenstellíngen, welke niet gering ïraren.
Zii waren uit verschillende kampen voortgekomen. De omstandig-
heden, waaronder de oppositie in de S.D.A.P. zich ontwikkelde,
waren qeheel anders dan die waaronder de R.S'P. ontstond. Dit
was in het verleden reeds oorzaak geweest. dat samenwerking uiterst
moeiì"iik bleek te ziin. De eenziidige ínstellinq van de R.S.P' op het
N.A.S. en de activiteít van de linkervleugel binnen het ¡aam van de
S.D.A.P. en de Tweede fnternationale en haar voorkeur voo¡ het
N.V.V., verhinderden een samengaan in tactische en uolitÍeke waag-
stnkken en rñ/aren oorzaak van teqengestelde propaganda. Boven-

dien waren de milieu's, waarin beide revolutionnair socialistische
richtingen werkten, totaal verschillenrJ en vanzelfsprekend ook ar-

gumentatie en politieke richtlilnen. Zelfs was_ dat in de eerste tiid
ian het zelfstandiq bestaan van de O.S.P. nog het geval.

Op internationaal gebied voelde de O.S.P. zich meer aangetrokken

tot de links-socialistische oartiien en groepen, voortgekomen of nog

verbliivende in de sociaal-clemocratische partijen, welke in het
Londens Bureau'georganiseerd waren of er mee samenwerkten. De
R.S.P. <Iaarentegen werkte reeds vanaf haar ontstaan samen met

oppositiegroeoerinqen in of voortgekome¡ uít de communistische
partiien in andere landen, later overwegend samengevat in cle Linker-

opeositie - aanhangers van Trotzki - die in rr-im 20 landen secties

had.
De R.S.P. stelde zich in het algemeen op lenínistisch standpunt, de

linkervleuqel van de S.D.A.P., en later de O.S.P., was nog altijd in
ontwikkeling, theoretisch en politiek.
De eerste sámenwerking tussen O.S.P. en R.S.P. kwam tot stand in
de zomer van 1932, toén het nationaal-socialisme in verschillende
landen, vooral in Duitsland snel aan invloed toenam' Ook in Neder-

lanil rezen de fascistische groePen als paddestoelen uit de grond.
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Door verschillende linkse organisaties, waaronder O.S.P. en R.S.P.,

werd een anti-fascistisch actie-comité, het Antifo, opgerícht. Dit ge-

meenschappelijke optreden was echter slechts van korte duur. In
Februari tg3g trad de O'S'P., op grond 'tt¿a slsníngsverschillen, weer

uit het Antifo-comité.

Verklcrring Ycn Vier

In Augustus 1933 vond in Parijs een internationale_conferentie plaats

van socialistische partijen en organisaties buiten de 2e en 8e Inter-
natíonale. Aan .deze conferentie werd deelgenomen door de bii het

Londens Bureau aangesloten organisaties, de trotzkistische linker-
oooositie (I.K.L.) en de R.S'P.

DT conferàntie was bijeengeroepen om gezamenliik te beraden, wat
sedaan moest worden in de nieuwe situatie, ontstaan na de over-

iinning van het nationaal-socialisme in Duitsland. Unaniem was

*"o 't itr mening, dat men ten gevolge van de mislukking v-an de

oolitiek van de-2e en 3e Internationale voor de taak stond: een

ii"rr*" internaticnale arbeidersbeweging voor te bereiden, De meer-

derheid van de conferentie bleek echter door haar heterogene sâmen-

stelling niet tot concrete besluiten te kunnen koqg" en sprak zic}a 
-in

weinig- zeggende woorden uit voor een wereldcongres van 
-alle

."rrol,itiotrãui"-socialistische arbeidersorganisaties. Een minderheid
van de conferentie, O.S.P., R'S.P., S.A.P. en I.K.L', verenigde zich
op een vastomlijnde resolutie over de vorming van nieuwe prole-
tirisch revolutionnaire partijen en een 1leuwe revolutionnaire inter-
nationale. Het slot van de resolutie luidde:

,,De ondergetekenden vorûten door afuaardiging-van vertegen-
woordigers een perrnanente commissie met de opdracht:
a. Uitwerking vatt een nieuw programmatísch manífest, als

oorkonde voor de geboorte van de nieuwe Internationale.
b. De voorbereiding van een critisch overzicht over de tegen-

woordige arbeidersbewegíng in al haar organisaties en rich-
tingen (een commentaar bij het manifest).

c. Uitwerking van stellingen over alle grondproblemen van de

revolutionnaire strategie en tactiek van het proletariaat.
d. De vertegenwoordiging van de ondergetekende organisaties

naar buiten.
E. Bauer,

Internationale Oppositie der Bcls jewiki-Leninisten (I.K.L.)

]. Schwab"
Socialistische Arbeiderspartij van Duitsland .

P. J. Schmidt,
Onafhankelijke Socialistische Partij van Holland

H. Sneevliet,
Revolutionnair Socialistische Partij van Holland
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Het gevormde comité ging verder onder de naam ,,Centrum tot voor-
bereidíng van de VÍerde Internationale".
De ondertekening van de resolutie had belangrijke consequenties. Ten
eerste was er een belangrijk geschiþunt weggevallen tussen de
I.K.L. en de R.S.P., inzake de vorming van nieuwe revolutionnaire
partijen. Korte tijd heeft de R.S.P. daarna nog deel uitgemaakt van de
I.K.L. Ten tweede hadden O.S.P. en R.S.P. zich beide niet alleen
uitgesproken voor een nieuwe internationale, mâar ook een gemeen-
schappelijk politiek pla$orm aanvaard: de inhoud van de resolutie.
D.w.z. op de hoofdpunten waren zij het in politiek opzicht eens.
In het Septembemummer van ,,De Nieuwe Weg" reageerde Sneevliet
hierop in zijn }roniek €n wees op de noodzaak om tot eenheid te
geraken en de fusíe i.deologisch door discussíe voor te bereiden. Reeds
was overeenstemming bereikt over het toetreden van enige O.S.P.-ers
(]. de Kadg P. J. Schmidt en A. van Dam) tot de redactie van ,,De
Nieuwe Weg". Uit het laatste blijkt, dat vóór Sneevliet ziin kroniek
puþliceerde, er al besprekingen tussen O.S.P. en R.S.P. hadden
plaatsgevonden. Een eerste contact was reeds gelegd gedurende de
gevangenschap van Sneevliet, waartoe de redacteur van ,,De Nieuwe
Weg", Daniël Ce Lange, het initiatief had genomen. In de voor-
afgaande periode hadden ook verschillende plaatselijke afdelingen
van beide partijen zich reeds voor eenheid en fusie uitgesproken.
Het artikel van Sneevliet vond gtote weerklank in de O.S.P. en Ín
de R.S.P. Spoedig daarna begonnen de besprekingen over een moge-
tijke fusie. A.anvankeliik scheen men niet tot een oplossing te kunner¡
komen. Eén der voornaamste struikelblokken was de kwestie van de
vakbeweging. Toch waren anderhalf iaar na de oprichting van,de
O,S.P. dè tegenstellingen al aanzienlijk verminderd, vooral bij het
aanvaarden van de gemeenschappelíjke resolutie van de Pariise con-
ferentie. Eindelijk, in Januari 1935, kwam er na vele besorekingen en

ook onderbrekingen, overeenstemming tot stand. De vakbewegings-
kwestie werd aldus opgelost' de leden van de partii werd d" "ti-heid gegeven zich in N.V.V. of N.A.S. te organiser,en, terwijl het
oppositièwerk in de eerste .organisatie in same¡werking zou gaân

met het vakbewegingswerk van de partijleden, die in het N.A.S. ge-

organiseerd waren. Bii de N..A.S.-mensen mocht men beperking ver-
wãchten inzake propaganda voor ledenwerving, wanneer daardoor
oppositiewerk in de moderne vakbeweging geschaad-zou worden. Op
Infernationaal gebied zou de gefuseerde partii zowel deelnemen aan

de conferentieJ .rrat het Londens Bureau (waarnemer) als aan de

beqprekíngen van het Centrum voor de Vierde Internationale (deel-

nerÃer). Oþ deze laatste besturenvergadering van ]anuari 1985_werd

ook overeenstemming bereikt over de candidaatstelling voor ae 89-
meenteraads- en statenverkiezingen van dat jaar. Het politieke stand-
punt van de ni,euwe partíj werd in algemene trekken sarñengevat in
de gemeenschapp"lijke beginselverklaring.

De levolulior¡air Socic¡listische Arbeiders Pcrtii

Nadat de afdelingen van O.S'P. en R.S.P. de gezamenlijke voo¡stel-

len behandeld hadden, lcwam op 2 en 3 Maart 1935 te Rotterdam

het fusie-congres, d'w'2. het eerste congres van de Revolutionnair

Socialistische Arbeiders Partij bijeen. De besluiten waren practisch
reeds genomen door de afzondediike partijen en voor de stichting
van de nieuwe partii bekraehtigd.

P. J. Schmidt werd tot voorzitter van het partijbestuur gekozen en

H. Sneevliet tot secretaris. Het partijorgaâa zou vooxtaan twee keer
per week verschiinen onder de naam: ,,De Nieuwe Fakkel" en het
tiidschrift ,,De Nieuwe \Meg", dat in de laatste jaren steeds meer op

dã politieke lijn van de R.S.P. kwam, werd omgezet in het theore-

tisch maandsch¡ift ,,De Internationale", doeh bleef een iets ruimer
bestek dan de partijbasis behouden.
Bii deze fusie was ook nog een deel betrokken van de C.P.O. (Com-

munistische Partij Opposine). Zii had zich enige jaren tevoren onde¡
leiding van R. van Riel en F. J. Goedhart van de C'P.H. af-
gescheiden. Van Riel trad met een deel van de C.P.O. tot de nieuwe

þartij toe, terwijl F. J. Goedhart met het andere deel op grond van
èen anti-parlemeotai¡ en ultra-links standpunt een samengaan met
de R.S.A.P. afwees.
I)e nieuwe partij startte lang niet met de ledensterkte, die de O.S.P.

in 1932 kort na'haar stichting bereikte. De crisis, de reaetie en de

aederlagen, welke de socialistische arbeidersbeweging_in Nederland,
in Europa en daarbuiten reeds te verduren had gehad, hadden njet
nagelaten hun invloed te doen gelden op de revolutionnair-socialis-
tisðhe beweging in Nederland. En ongetwijfeld had dit er zeker toe

bijgedragen, door een compromis, de tegenstellingen tusse_n O.S'P.

""h.S.plte 
overbruggen. Immers door samenwerking zou de kracht

van het revolutionnair-socialisme vergroot worden.
Reeds spoedig na de fusie vonden de gemeenteraads- en statenver-
kiezingen plaáts. Op de R.S.A.P. werden met de statenverkiezingen
51.60dsteåmen uitgebracht. Bii de gemeenteraadsverkiezingen iets

minder. In het algemeen bleek het samengaan der, beÍd-e partiien bij
de arbeiders minãer weerklank gevonden te hebben dan verwacht
was.

Oppositie in de pcrtii
De jonge partij had tijd nodig om de samenstellende delen tot een

eenúeiõtdhten groeién. De tãgenstellingen, welke er voor de fusie

bestonden, waren-ook daarna nog niet overwonnen. Al was er ook

de ernstige wil om door samenwerking _tot- overeenstemming te
komen. Eä conflict op internationaal gebied werd echter funest
voor de organisatie. Hei werd binnen de innerlijk nog zwakke partij
geworpen óm ook daar uitgevochten te worden.
De S.A.P., na het aan de macht komen van Hítler een emigranten-
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partii geworden, had zich reeds spoedig na de ondertekening van de
,,VerHaring van Viey'' weer van de andere, in de richting van een
Vierde Internatíonale strevende organisaties, losgemaakt. Over de
wijze, waar'op deze nieuwe internationale tot stand zou moeten
komen, ontstonden grote meningsverschillen. De S,A.P.-mensen leg-
den daarbii sterk de nadruk op het historisch proces, de anderen
daarentegen op een actieve voorbereiding. In werkelijkheid hadden
de politieke tegenstellingen tussen de beide richtingen een veel
diepere ondergrond dan alleen maar de kwestie van de Vierde In-
ternationale, zoals later bleek toen de S.A.P. in de richtÍng van een
Duits eenheidsfront en volksfront koerste. Het optreden van de S.A.P.
was aanleiding tot een scherpere tegenstelling tussen de interna-
tionale trotskistische organisatie, de LK.L., en het Londens Bureau.
In de R.S.Ä.P. bleef de meerderheid van de partijleiding vasthouden
aan het oorspronkelijk standpunt, vastgelegd in de ,,Verklaring van
Vier". De S.A.P. vond echter in de partij steun bij een deel van de
partiileden, vooral bij oorspronkelijke tegenstanders van de fusie,
felle tegenstanders,van het N.A.S. en bij degenen, die zich niet met
de leninistische koers van de partij konden verzoenen. Daarmee wÍllen
we niet zeggen, dat hiermede de samer¡stelling van de oppositie was
âangegeven. Zijwas tamelijk heterogeen, wat háár verbond was eerder
waaÍ ze TEGEN dan waar ze VOORSTANDER van was. Oude
tegenstellingen binnen de partij kwamen tot nieuw leven: de inter-
nationale verbindingen en het vakbewegingsvraagstuk.
Een groot gevaar bedreigde de jonge partij, weike zelfs nog niet
tot een gewoon congres had kunnen komen. Een deel van de oppo-
sitie scheen bereid een scheuring te aanvaarden, daarbij sterk ge-
steund door de S.A.P. Aan de andere kant bleek men ook bii de
partijleiding niet over de nodige takt te beschikken om zoveel mo-
gelijk stukken te voorkomen. En zoals het veelal gaat, werden de
tègenstellingen toegespitst door allerlei nevenkwesties. Het buiten-
gewoon congres, dat in November 1935 te Utrecht plaats vond, was
één der meest dramatische momenten in het leven van de R.S'A.P.
Het was verdeeld in twee elkaar fel bestrijdende partijen, terwijl
een kleine groep om Van Riel trachtte een verzoening tot stand te
brengen en een breuk te voorkomen. De breuk kwam. De oppositie
trad uit. Tot haar behoorden mensen als J. Molenaar, E. van Tiin
(P. Marsman), H. Bovenkerk, A. v. d. Berg en de oude theoreticus
vän de S.D.A.P., Fr. v. d. Goes, die voor de beweging niet zonder
betekenis waren.
Door de oppositie werd de Bond van Revolutionnair-Soeialisten op-
gerichg welke het blad ,,De Socialist" uitgaf. Hii sloot zich a-1n bij
het Londens Bureau. Tot de bezetting is deze organisatie bliiven
bestaan en toen de R.S.A.P. tot de illegaliteit overging hebben ver-
schillende B.R.S.-ers zich aangesloten bij het M.L.L.-Front. Weer
anderen daarentegen vonden de weg naar de ,,Vonk"-groep.

1r8

Toch was nÍet de gehele oppositie overgegaan naar de B.R.S' Ver-

schillende groePen hebben zelfs nog lang een onafhankelijk bestaan

gevoerd zonder ooit tot aansluiting bii een landelijke organisatie

te komen.
De partii verloor door deze oppositie ruim 1000 leden. Dat ís aan-

zienl¡t. Toeh was het niet zo, dat de fusie ongedaan gemaakt was.

Integencieei, de meeste O.S.P.-ers bleven de nieuwe partij trouw
en maakten zelfs nog de meerderheid van de leden uit. De voor-
naarnste leidende figuur van de O.S.P', P. J. Schmidt, stond boven-
dien aan de top van de partij. Deze verliet echter een jaar later met
Stien de Ruyter-de Zeeuw de R.S.A.P. op geheel andere gronden.

Onder de indruk van de Moskouse Processen verklaarde hii zích

tegen de,,Dictatuur van het Proletariaat" als overgangsfase naar het
soõi"hr*e. IIij koos de buitengewoon onsympathieke weg z4n af'
treden eerst in de pers en dan Pas aao de partij bekend te maken.

In werkelijkheid bleek hij niet meer bestand te zijn tegen de z:ware

eisen, welke de strijd der revolutionnair-sociaiisten aan het persoon-
liik leven stelt. Korte tijd'later was hij in de S.D.A.P. leryggekeerd
en verdedigde juist datgene, wat hij zoveel jaren zo fel bestreden
had. Sneevliet verklaarde: ,,Schmidt heeft zi¡n politieke nek

gebroken."

Invloed vqn ¡nternctiont¡le situe¡lÍe

De internaticnale gebeurtenissen in de jaren voor de oorlog oefenden
een grote invloed uit op de socialistische arbeidersbeweging in dít
land,- misschien door dã meer internationale insteiling, welke zelfs

de politiek van de S.D.A.P. nog kenmerkte, maar zeker door de toe-

spit-sing van de internationale tegenstellingen na het aan de macht

kãmen-van het nationaal-socialisme in Duitsland.
In Duitsland had de ,,maehtige" arbeidersbeweging gefaald in de

strijd tegen het fascisme. De gehele socialistísche arbeidersbewegíng
ottá"tnoãd daarvan een grote terugslag' Het fascisme rukte op in
verschillende landen van Europa. Bovendien had in tal van landen

do economische crisis grote aãntallen arbeiders buiten het bedriif
gestoten. De arbeiders-begonnen het vertrouwen in 

-eigen 
lracht

ãe verliezen. In het bi¡zonãer het revolutionnaire deel van de ar-

beidersbeweging ondeivond daarvan gro-te nadelen. Om strijd- te
voeren moet men nu eenmaal strijders hebben. Het reformisme kon

daarentegen steunen op het grote reservoi¡ van hopenden en

wachtenden,
De arbeidersklasse in Nederland was op de terugtocht' In de jaren

1935-1937 vonden nog enige belangríjke staking-en plaats: de tex-

tielstaking in Tilburg úet viiserijconfljct in fJmuiden. Het waren de

belangrijÈste arbeidlconflicten voor <ie oorlog' de weerstand tegen

de ecãnâmische ontreddering en de aanpassingspolitiek was prac-

tisch gebroken. Dit was erreoeent oorzaak, dat de aandacht zich meer
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ve¡plaatste naar gebeurtenissen op internationaal terrein: de mach-
tige stakingsbeweging in Frankrijk en België; de strijd tegen het
nationaal-socíalisme in Duitsland en het Dolfuss-fascisme in Oosten-
rijk; de processen tegen de oude bolsjewfü in Rusland en tenslotte de
Spaanse burgeroorlog. Ook de politiek van de R.S.A.P., vooral in de
laatste jaren voor de oorlog, werd sterk bernvloed door de politieke
ontrvikþeling op-internationaal terrein. Men besefte, dat betangrijke
successen der arbeiders in het buitenland hun weerslag zouden-heb-
ben op de activiteit van de Nederlandse arbeidersHasse.

De Spccnse burgeroorloE
In Juli 1936 brak als gevolg van de opstand der reactionnaire groepen
in dat land, de Spaanse burgeroorlog uit. Het moedige verzet van de
Spaanse arbeiders en boeren tegen het fascisme, na de smadelijke
nederlaag in Duitsland, deed over de gehele wereld het enthousiasme
oplaaien. Het feit dat deze a¡beiders en boeren als eersten, ondanks
de besluitloze houding van de volksfrontregering, actief Íngrepen
tegen de fascistisch getinte reactie, gaf de stri¡'d een revolutiònnair
karakter. Het optreden van de Spaanse anti-fascisten ging gepaard
met onteigening van fabrieken en land en de instelling van comitds.
In Nederland nam de R.S.A.P. het initiatief voor de vorming van
een hulpcomité. Verschillende andere organisaties sloten zich hierbij
aan: het N.A.S., de B.R.S. en aanvankelijk ook het N.S.V. Zo kwam
het comité ,,Rood-Spanje" tot stand. Het geld en andere hulpmidde-
len, welke het Comité verzamelde, kwamen ten goede aan twee
Spaanse organisaties, de links-socialistische partij de P.O.U.M. eo de
grote anarcho-syndicalistische vakbeweging C.N.T.
De P.O.U.M. behoorde tot het Londens Bureau. Op politiek terrein
wâxen er tussen de R.S.A.P. en de P.O.U.M. wel verschillen, maar
niet van die omvang, dat zii een samenwerking verhinderden. In-
tegendeel, Ín de loop van de burgeroorlog werd de samenwerking
tussen beide partijen groter. Een vertegenwoordiger van de R.S.A.P.
was bii de P.O.U.M. in Barcelona gevestígd en de R.S.A.P. zond
verscbillende van haar leden naar Spanje om de militie van de
P.O.U.M. met specialistische L¡rachten te versterken.
De P.O.U.M. rias in de loop van 1986 heel sterk gegroeid. Haar
grootste aanhang had zij in het industriële Catalonië. Zij beschikte
over een grote partiipers: het dagblad ,,La Batalla" als centraalorgaan
met een oplaag van een paar honderdduizend; een groot aantal
plaatselijke en streekbladen; theoretische en speciale tijdschriften.
Aan het front van Aragon had zii een militie staan van meer
dan 10.000 man; aan dat van Madrid een pa¿u duizend; verder nog
in het Zuiden en het Noorden. In ]uni 1937 werd de P.O.U.M. het
slachtoffer van de Russische interventie in Spanje, haar organisaties
verboden en een groot deel van haar kader door de stalinisten
vervoþd.

Deze sâmenwerking met de P.O.U.M. was oorzaak van een belauÉ-
rijke verandering in de internationale relaties van de R.S.A.P.

Breuts met het Ce[t¡r'r¡ voor de Vie¡de Intemctio¡c¡le
In de maand Juli van 1936 vond in Genève een internationale con-
ferentie van het ,,Centrum voor de Vierde Internationald' plaats,
welke door het uittreden van de Duitse S.A.P. overwegend.ìnder
invioe_d van de woegere Lìnker-oppositie, de I.K.L., wai gekomen.
Aan deze conferentie werd voor de R.S.A.P. deelgenomen door de
afgevaardigde, Sneevliet. De conferentie, welke belegd was ter be-
sprekíng van de programmatische voorbereiding van dã Vierde Inter-
nationale, bleek echter ais eerste agendapunt te bevatten: de vak-
beweglngspol'.hek van de R.S.A.P. Sneevliet weigerde dit punt on-
voorbereid te bespreken en verlangde bespreking van datgene, waar-
voor de conferentie belegd was. Na overleg met het partijbestuur van
de R.S.A.P. verliet hij de conferentie.
In October vau hetzelfde jaar namen Sneevliet en Menist namens de
R,S.A.P. als waarnemers deel aan de internationale conferentie van
het Londens Bureau te Brussel. Het partijbestuur hechtte hieraan
bijzondere waarde in verband met de Spaanse burgeroorlog en de
internationale hergroepering van lirachten, die daarvan het gevolg
zou kunnen ziin.
Van de zijde van het ,,Centrum" en var Trotzki werd hierop scherpe
critiek uitgeoefend. Het antwoord van de R.S.A.P.leiding was:

,,Onze partij heeft op het buitenge\Moon congres van November
1935 deelneming aan internationale samenkomsten van groeperin-
gea buiten de Tweede en Derde Internationale a¿rngenomen op
voorwaarde, dat wij in die samenkomsten onbelemmerd konden
opkomen voor de ,,Vierde Internationale".
Naar de mening van het,,Centrum voor de Vierde Internationale"
voerde de P.O.U.M. eeo oppotunistische politiek (door haar deel-
name aan de Volksfrontverkiezingen in Februari 1986 en haar
deelneming aau de Catalaanse regering in het najaar 1986, enz.).
Nu moet men natuurlijk bij het beoordelen daarvan, deze zaken
met als achtergrond de ontwiReling in Spanje zien. De R.S.A.P.
heeft nooit deze politiek van de P.O.U.M. onderschreven, maar
het geen reden gevonden om niet met de P.O.U.M. samen te
werken."

Tegenstellingen over politieke en vooral tactische kwesties maakten
de verwijdering tussen R.S.A.P. en het I.S. (Internationaal Secreta-
riaat) van het ,,Centrum voor de Vierde Internationale" steeds groter.
In het bijzonder toen het laatste meende naast de P.O.U.M. een
nieuwe grcep te moeten stichten, de Spaanse Bolsjewfü-Leninisten.
Nog eenmaal nam de R.S.A.P, aan een internationale conferentie van
het ,,Centrum" deel, op 27 December 1936. De afgevaardigden
waren toen Menist en \Moudstra.
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De meningsverschillen met het I.S. van het ,,Centrurn werden be-
sproken op de partijconferentie, welke in Juni 1937 te Beekbergen
plaatsvond. De P.O.U.M. was door de stalinistische machinaties in
de maand Juni in de illegaliteit gedreven. Honderden van haar leden
zaten gevaîgen en velen van hen werden in de particuliere stalinis-
tische en onde¡ contrôle van de Russische G.P.Oe staande gevange-
uissen gefolterd en ook gedood. De P.O.U.M. moest op twee fronten
shijden: tegen het fascisme en tegeû de stalinistische terreur in de
republikeinse achterhoede.
Dit was een bij uitstek ongunstig moment voor de voorstanders van
de politiek van het I.S. in Spanje. De conferentie te Beekbergen \¡r'ees

deze politiek en de oprichting van een aparte sectíe van Bolsiewiki-
Leninisten in Spanje van de hand en besloot met 200 tegen 5 stem-
men de betrekkingen met het I.S. te verbreken.
Een oppositie, welke op grond van de tegenstelling met het LS.
ontstond, trad eind 1937 en begin 1938 uit de partii, nadat enige van
haar leden wegens hun buitengewoon ontactisch optreden reeds
buiten de partrj waren komen te staan. Deze afgescheiden groep
bleef onder de naam ,,Groep van Bolsjewiki-Leninisten' tot het begin
van de oorlog bestaar. Zij gaf het blad ,,Ðe Enige \Meg uit.
Hoewel elk uittreden verzwakking brengt, was deze groep te klein
om enig nadeel aan de partijorganisaties toe te brengen. Ongunstig
was echter de ve¡deeldheid, waaronder de Nederlandse linkervleugel
al sinds het einde van de eerste wereidoorlog te lijden had. De
R.S.A.P. zelf had nu een groep ter rechter-, de B.R.S., en een groep
ter linkerzijde, de G.B.L.
Het standpunt van de partijleiding ten opzichte van de P.O.U.M.
werd echter - natuurlijk los van de activiteit van het I.S. - niet
onve¡deeld aanvaard. Op het congres in 1938 werd door een grote
minderheid tot uitdrukking gebracht, dat samenwerking met - en
ondersteuning van de P.O.tI.M. in moeilijke omstandigheden, nog
niet impliceert, dat men geen duidelijke houding ten opzichte van
haar poiitiek bepaalt. Naar haar rnening was de partijleirling daarin
tekort geschoten.

DclinE en Opgqng
In het jaar 1937 had de R.S.A.P. het dieptepunt na de fusie bereikt.
Zii behaalde bij Ce verkiezitgen van dit jaar 32.848 stemmen en
verloor daarmee haar zetel in de Tweede Kamer. De partij nam
deze nederlaag en reeds in het volgende jaar toonde haar activiteit
een voortdurende stijging. In de propaganda was men meer tot
decentralisatie overgegaan en tot goedkopere propâgandageschriften.
Voor de werkloze arbeiders waren de 5 cent voor ,,De Nieuwe Fak-
kel'en de 10 cent voor het tijdschrift ,,De Rode October", het maand-
blad dat begin 1936 ,,De Internationale" opvolgde, dikwijls nog te
veel. Enige tijd verschenen er bovendien nog landelijke colportage-

otgaîen van 2 cent, o.a. ,,Klassestrijd'. Men besloot in plaats daarvan,
dus naast ,,De Nieuwe FakkeÏ' en de ,,Rode October", goedkope
plaatselijke en streekbladen uit te geven. Zo verscheen in Dordrecht

-De Baanbreker", in Rotterdam ,,Recht voor Allen", in Den Haag
,,De Anti-Fascist-', bladen in Amsterdam, Twente, enz. enz.
De werkloosheid was voor de oorlog één van de grote politieke en
sociale problemen. De meest actieve en bewuste ãrbeidiers werden
uit het bedrijf gestoten, vooral docr het gebrek aan daadkracht in
de arbeidersbewegtng zelf. De R.S.A.P. zocht naar de mogeliikheid
om de scheiding fussen werkende en werkioze arbeiders-tegen te
gàar\ eî om de, aan de rand van het pauperisme levende, werklozen
te binden aan <ìe revolutionnair-socialistische beweging. In samea-
werking met het N.A.S. was zij overgegaan tot organisatie van buiten
de vakbeweging staande werkloze arbeiders. Rotterdam gaf daarbij
het voorbeeld. Op initiatief van het gemeenteraadslid Ab Menis!
partijbestuurder van de R.S.A.P. en bestuurder van het N.A.S., werd
daar een werklozenorganisatie in het leven geroepen, welke zich
aansloot bij het N.A.S. Door een adviesbureau voor sociale kwesties
en ondersteuningsmoeilijkheden, voornamelijk steunende op het werk
va¡ Menist en zijn pariijgenoot J. I{oofdman, werd veel en uitste-
kend werk verricht. De organisatie groeide spoedig uit tot een paar
duizend leden.
Het voorbeeld van Rotterdam werd gevolgd in vele andere plaatsen.
Amsterdam, Den Haag, Deventer, enz. Ook in het hoge Noorden
was men in dat opzicht actief. \Mij denken b.v. aan de werklozenbond
in Weststellingwerf, ontstaan door het geestdrltige en harde werk
van het R.S.A.P.-gemeente¡aadslid Joh. Mooy.
Dit alles kon gedaan worden; de werklozenorganisaties konden
groeien, omdat de belangen der leden politiek, en direct practisch,
verdedigd werden. Via de adviesbureau's in tal van plaatsen, met
medewerking van de R.S.A.P.-gemeenteraadsleden en het N.A.S.,
werden moeilijkheden opgelost, waarin de werkloze, als enkeling,
tegenover het ambtelijk apparaat niet of slechts met de grootste
moeite kon slagen.
De sympathie voor de R.S.A.P., en het werk van vele van haar leden,
was stijgende. Dit bewezen de gemeenteraadsverkiezíngen van 1939.
De partij verkreeg een stemmencijfer van ongeveer 42.0A0. Zouden
in die tijd kamerverkiezingen gehouden zijn, dan was dat cijfer aan-
zienliik hoger geweest. De meeste stemmenwinst behaalde Rotter-
dam. Daar steeg men van ongeveer 7000 tot bijna 17.000. De partij
nam snel in omvang toe. Ilonderden nieu'we leden sloten zich aan,
tsij deze verkiezingen haC men in de propaganda gebruik gemaakt
vaa een geheime zender. Terwijl andere partijen grote propagandis-
tische voordelen hadden bij uitzending via de radio-omroep, was de
R.S.A.P. daarvan uitgesloten. De propaganda door middel van ,,De
Rode Zender" vormde een klein, maar dan ook in alle opzichten,
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revolutionnair tegenwicht. Na toch nog een lange tijd, ondanls op-
sporingspogingen van de P.T.T., te hebben uitgezonden, liepen de
organisatoren in de val. Hoofdman bracht daarvoor, met één van zijn
wienden, nog enige maanden in de gevangenis door.

De lc¡c¡tste legcrle pcrtiiconlereafie
Het uitbreken van de oorlog in 1939, en het Duits-Russische verdrag
stelden de kwestie van de verdediging van de Sowjet-Unie in de
partii opnieuw aan de orde. Het standpunt van de R.S.A.P. was
oorspronkelijk geweest, dat de Sowjet-Unie in geval van oorlog met
revolutionnaire middelen verdedigd diende te worden. Reeds lange
tijd waren er in de partij meningsverschillen over deze kwestie. De
partijleiding was op grond van de ontwikkeling in de Sowjet-Unie en
de internationale politiek van dat land al min of meer op het oor-
spronkelijke standpunt teruggekomen. Op de partijconferentie, aan
het eind van 1939, stond het vraagstuk als belangrijkste punt op
de agenda. En nù, met als achtergrond de internationale gebeurte-
nissen: Tweede \Mereldoorlog; Duits-Russisch verdrag en de oorlog
in Finland. Een vastlegging van een veranderde houding werd op
deze conferentie niet bereikt. De passage over de verdediging van
de Sowjet-Unie werd uit het beginselprogram gelicht en een com-
missie zou rapport uitbrengen. Verder bleef 'de zaak hangende om
later, in de illegaliteit, weer aan de orde te komen. Vastgesteld dient
te worden, dat de partij eigenlijk voor een groot deel reeds afstand
had gedaan van de verdediging.
Op deze conferentie was ook enig meningsverschil op andere Punten.
Daar was b.v. de kwestie van de luchtbescherming. De partii had
zich steeds tegen propaganda voor luchtbescherming gekeerd, om-
dal zii daarin een psychologische voo¡bereiding van de ooÃog zag.

,,Luchtbescherming is Oorlogsvoorbereiding". Daartegenover waren
er in de partii, die van mening waren, dat men de bescherrning val
de burgerbev'olking door middel van schuiþlaatsen niet mocht af-
wijzen. En verder was er op deze conferentie nog verschil van
méning over de houding van de partij in de Russisch-Finse oorlog.

Ja, meà was het op de laatste partijconferentie voor de oorlog niet
in alle opzichten roerend eens. Maar bewees dat niet dat de R.S.A.P.

een sterk innerlijk leven kende? Natuurlijk mogeû meningsverschillen
niet z6 groot ;iin, dat daadkracht en geslotenheid worden be-

dreigd. Maar binnen deze grenzen kan een arbeiderspartii slechts

beteienis hebben, welke zichzelf en haar leiding controleert door
een toetsing der meningen in een levende innerlijke democratÍe.

Striid tegen de oorlog
Door het oorlogsgevaar, dat in 1938 reeds begon te dreigen, bracht
de R.S.A.P. een gioot deel van haar activiteit over oP de anti-oorlogs-
propaganda. Op internationaal gebied kwam op initiatief van de

R.S.A.P., de Britse LL.P., de Franse P.S.O.P. (woegere linkewleugel
van de S.F.I.O.) en de Spaanse P.O.U.M. in 1988 het Internationaal
Arbeiders Front tegen de Oorlog tot stand. De aangesloten organi-
saties behoorden over het algemeen tot het Londens Bureau; uit-
zondering hierop waren: de R.S.,A..P., de Belgische gFoep ,,Contre Ie
Cou¡ant" en naar wij menen nog een Franse organisatie. Op een

internationale conferentie in October 1938 nam deze organisatie
(I.A.F.) een aantal stellingen aan over de internationale situatÍe en

de strijd tegen de corlog. Men ging uit van het imperialistisch karak-
ter van de komende oorlog en propageerde bestrijding daarvan door
revolutionnaire massa-actie.
In Nederland deed de R.S.A.P. pogingen om de internationale liin
door te trekken en een Nederlands Anti-Oorlogs Front tot stand te
brengen. Men richtte zich tot de verschillende groepen op de linker-
vleugel, ten einde een zo breed mogelijke basis te verkrijge_n. En
menloonde zich bereid het tijdschrift ,,De Rode October" in dienst
te stellen van deze samenwerking door het aant¡ekken van mede-
werkers uit andere kríngen. Op I April 194O meldde Sneevliet in een

vergadering van het Politiek Bureau, dat de pogingen bij {e F.A.N.
(Feãeratie van Anarchisten in NederJ.and) en de verschillende raden-
communistische groeperingen op niets waren uitgelopen' De R.S..A'.P'

zou met de anti-oorlogs-propaganda op eigen krachten aangewezen

zl,in.

Het einde vcr!à de legcle Pcrtii
Enige weken later rukten de Duitse troepen Nederland binnen. De

R.Sã.P. dook onder in de illegaliteit. Nu zou blijken, v¡elke waarde

aan dit deel van de socialistische arbeidersbeweging zou moeten

worden toegekend. Welnu, de illegale R.S.A.P. heeft getoond, wat ze

waard was,ãs één der belangriikste organisaties van het verzet in de

eerste tweé oorlogsjaren. Zij toonde een striidlust, durf en e9e1gie,

welke werden vooitgebracht door het revolutionnaire elan van leiding
en leden.
Zijn laatste circulaire aan de partijleden, vóór het binnenrukken der
Dûitsers, besloot het Dagelijks Bestuur van de R.S.A.P. als volgt:

,,Wij zetten de strijd voort, gedachtig aan de woorden van de

dichteres (H. Roland Holst:):

GEESTDRIF*T DRAAGT DIT JONGE LEVEN

DOOR KOLKEN VAN \ryEERSTAND HEEN..."

t21.
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R.S.A.P.-LIED

Links, links, links en links. . .,
De arbeidersklasse marcheert!
Links, links, links en links .. . ,
Geen macht op de aard die haar keert!
Wij willen geen reformistisch beleid,
Maar wij, wij ziqgen van Hassenshijd
Op een vurige melodie.
Wij vechten voor vrouw en voor kind en voor U,
Wij willen het socialisme NU,
Wij dulden geen bourgeoisie.

Kameraden, sluít de riien,
Vecht U van uitbuiting wij.
Houdt Uwe rode rijen gesloten,
'Want onze dag is nabii.
Wi! weerstaan de fascisten,
Brengt Uw makker mee.
Kameraden sluit de rijen. . .
Van de R.S.A.P.!

Links, links, links en links. . .,
\Mij rukken de maskers af.
I-inks, links, links en links.. .,
Wij scheiden het koren van t kaf.
Het kapitalisme, dat machtig was,
Verzinkt alree in het vuil moeras
van domme inhaligheid.
Wij rukken aan, eerst slopen maat,
Dan bouwen w' een socialistische staa!
Van honger en noden bewijd.

Kameraden, sluit de rijen,
Vecht U van uitbuiting wij.
Houdt Uwe rode rijen gesloten,
'Want onze dag is nabij.
'Wii weerstaan de fascisten,
Brengt Uw makker mee.
Kameraden sluit de rijen. . .

Van de R.S.A.P.!
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HET NATIONAAL ARBEIDS SECRETARIAAT

In ]uli 194O maakten ile Nazi-bezetters een einde aan het bestaan
van een arbeidersorganisatie, welke een historische rol vervulde in
de ontwikkeling van de Nederlandse arbeidersbeweging. In de 47

jaren van zijn bestaan hebben bijna alle stromingen in de soeialis-
tísche beweging korte of lange tijd met het N.A.S. te maken gehad.
De sociaal-democratie, het anarchisme, het qmdicalisme, het com-

munisme en het revolutionnair-socialisme. Oorspronkelijk opgericht
met het doel de gehele vakbeweging te omvatten groeicle het N.A.S.
tot vakcentrale op de linkervleugel, de revolutionnaire vakcent¡ale.
In de strijd der richtingen veranderden polítiek en tactiek en ook de

sympathieën, het N.A.S. bleef echter van begin tot eínd zicT;zelf
qelijk, altijd was het en is het geb]even de vakcentrale van de
DmfCfn ACTIE. En altijd ook gaf het uitdrukking aan de wil de

belangen der arbeiders op revolutionnaire wijze te verdedigen met
als orrveranderliik einddoel: cle bevrijding in een socialistische maat-

schapoelijke orde.

De oBrieÞting
Het N.,A..S. werd in 1893 opgericht als gevolg van een beslrrit van

het congres van de Tweede Internationale, dat van t6 tot 22,A.ugus-

tus 1891 te Brussel bijeenkwam. Het slot van een daar aangenomen

vakbewegingsresolutie luidde:
,,Het eónfes beveelt, overaf waar die mogelijkJeeid bestaat' in elk
land de oþrichting aân van een nationaal arbeidssecretariaat, opdat
zodra. et van welke zijde dan ook een conflict mocht ontstaan
tussen kapitaal en arbeid, de arbeiders der verschillende nationali-
teiten er mede op de hoogte kunnen worden gebracht en in staat

zvllen zijn hun maatregelen te nemen."
Er bestonden in ons land reeds vele afzonderlijke vakbonden en de

oprichting van het N.A.S. was aI vooraf.gegaan door die van andere

tándelijkJ crganisaties, als het Nederlanils Werkliedenverbond van A.

H. Gerhard, het Algemeen Nederlands \Merl<liedenverbond van B. H'
Heldt en de Sociaal Democratische Bond (later Socialistische Bond)

van Domela Nieuwenhuis. De eerste organisatie deelde echter het
lot van de Eerste Internationale, díe kort na de Pariise Commune

practisch ophield te bestaan; het A.N.\M.V. beantwoordde niet aa¡
ãu ,r"t*""litingen van de arbeiders - zi-i keerde zich tegen klasse'

striid en staking en sloot zich later aan bij de Vrijzinaig De1o91a-

tische Bond -;-en de S.D.B. was in de eerste plaats een politieke
organisatie, waarbij een klein aantal vakorganisaties was aangesloten'

Dã behngstelling van de arbeiders voor de vakbeweging was in de

laatste jarä, ak-gevolg van de grotere stakingsactiviteit, sterk t-oe-

g"oo*".r. In 188den 1ã90 waren er grote stakingen ]n de t"xtigry^î
ãrijven in Twente en in de Friese en Drentse veenderijen; in 1889

stai<íngen in de metaalnijverheíd en in het havenbedriif te Rotterdam'
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Maar er was ool( behoefte om tot meer samenwerkíng te komen
tussen de vakorganisaties onderling. Het A.N.\ü.V. en de S.D.B.
voldeden nÍet meer als concentratiipunten, daar ni in de eerste
plaats politieke belangen hadden. In verschillende ändere landen
bestonden reeds federaties of verbonden van vakorganisaties en de
totstandkoming daarvan werd gestimuleerd door heù besluit van de
Tweede fnternatíonale.
In Nederland werden de eerste stappen daartoe gedaan door de
S.D.B., dÍe op ziin congres in 1892 besloot een ,,Arbeids Secreta¡is-
te benoemen. Ziin taak bestond in het verstrekken van ínlichtingen
aan vakorganisaties en S.D.B. en het onderhouden van contact ;et
de vakbewegÍng in het binnen- en buitenland. De man, die men op
deze post plaatste, was Christiaan Cornelissen, de latere theoretíl
cus v_an_het syndicalisme. Een iaar later besloot echter het congÌes
van de S.D.B., de Centrale Raad op te dragen zich te verstaan ãlet
de vakorganisaties over de oprÍchting varr een Nationaal A¡beids
Secretariaat.
Op Zondag 9 JuIÍ kwamen op ziin inítiatief in het gebouw ,,Con-
stantia" te dmsterdam afgevaardigden van verschillende vakorgani-

_saties 
bijeen met het doel een nationale samenwerking tot starid te

brengen, Aanwezig waren:
De .Ned. Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbonil; de Atg. Ned.
Typoerafenbond; de Alg. Meubelmakersbond; de Sooorwegpeisoneel-
vereniging ,,Steeds Voorwaarts"; de Alg. Ned. TimmerliecÌenbond:
de Sociaal Democratische Onderwilzersvereniging en de Sociaal
Democratische Bond.
ïn principe was men het er op Ceze eonferentie over eens, dat een
Nationaal Arbeids Secretariaat moest worden opgericht. Men was
echter van mening, dat het Secretariaat plaats rnoest bieden aan alle
arbeidersorganisaties en besloot een vervolgvergadering te houden,
waartoe ,organisaties van elke richtinq werclen uitgenodigd; o.a. ook
de Ned. Rooms-Kath. Volksbond, het Chr. 'Werliedenverbond 

,,Pa-
trimoníum" en het A.N.\M.V.

Op ZT Augustus vond de vervolgvergailerinq plaats. Bèhalve de
organisaties .op de eerste verqaderÍng aanweziq, waren ook vertegen-
woordigd: de Borstelmakersbond en de Ned. Diamantbewerkers Ver-
enÍginS. De andere uitgenodígde organisaties waren níet verschenen.
Men besloot nu echter tot de definitieve oprichting van het N.A.S.
De statuten, welke reeds bij de aangesloten organisaties Ín behande-
Iing waren geweest, r¡'/erden aangenomen. En op 8 October wercl
het bestuur gekozen:
P. Wouters, 

-Alg. Meubelmakersbond, voorzitter; W. van der Vliet,
Alg. Ned. Timmerliedenbond, secretaris; Itr. Kuyper, Ned. Diamant-
bewerkersverenigin$, penningmeester,
Door het afinlrjzen van samenwerking door de confessionele en libe-
rale organisaties lceeg het N.A.S. reeds vanaf het begin een socia-

listische inslag. Het kon zich spoedig verheugen in, grote tggname

van organísaties en leden. Op het eerste congres, dat in Febnrari
1895 plaatsvond, r¡26¡¿ medegedeeld, dat er 22 vakorganisaties-en

algemãne arbeídersorganisatÍes waren âangesloten met 330 afdelin-
gen en 15.728 leden. In die tiid een respectabel ledental.

De polilieke orgcnîsaties
In de Soc. Democratische Bond ontstonden scherpe tegenstellingen
over polítiek en tactiek der sociaal-dernocratie. Onder int¡lced van

Dome-ia Níeuwenhuis kwam men steeds meer tot een anti-parle-
mentair standpunt, waarbij men niet alleen deelname aan het par-

lemen! maar-ook het iiveren voor een betere sociale wetgeving
afwees. Een besluit van het congres in 1893' oú niet meer deel t-e

nemen aan de verkiezingen, was-de oarzaak, dat tegenstanders van

deze koers de organisatÍe verlieten en het iaar daarna de Sociaal

Democratische Arbeiders Partii oprichtten.
Ook de S.D.A.P. sloot zich bij hei N.A.S. aan, waardoor de politieke

striid tussen beide richtingen cler sociaal-democratie binnen de ionqe
vakcentrale werd gebracht. In 1896 viel echter het besl-rit, dat het
N.A.S. voortaan a[éen uit vakbonden zou bestaan en dat c{e aolitieke
organisaties zich zouden moeten afscheiden. Maar desondanks egng

dJstriid der politieke richtingen verder en al trad'en de oartijen niet

meer direct op de gedelegeerCen'rergaderingen van het N'A'S' op de

voorgrond, zii oefenden een grote invloed uit op de vakbeweging in
Nederland.
De.opríchting van het N.A.S. had grote betekenis voor de sociale

strijdìan de"arbeiders. Men'r'oelde de ste':n van de samenw-erking

tusóen de arbeiders van de verschillende bercepen. Nieuwe vak-

bonden werden opgericht, zelfs in bedriifstakken, waar voorheen

nimmer een organisáüe had bestaan. Stakinsen vonden in die tild in
de meeste gevallen noq tameliik ongeorganiseerd plaats' En he't was

daarbij een"voordeel, dat ook de werkge.ers nog slecht georganiseerd

*"r"o. De ionge vakeent¡ale pooede échter liin in c{e samenwerking

en het tactisch optreden der arbeidersactie te brengen.

In 1899 besloot het congres een secretaris te salari,ëren en geheel vrii
te maken voor het werk van het N.A.S. Bíina al het bestuurswerk

werd toen noq con amore gedaan, iets wat oq den duur niet meer

mogeliik bleek G. van Erkel, die vanaf 1895 het secretariaat onbe-

zotaiga had vervuld, werd benoemd tot de eerste vrijgestelde be-

sfuurder van het N'A.S'
Hoewel het N..{.S. de politie.ke organisaties had uitgeworpen en het

ernstig poogde zíjn neutraliteit te handhaven te mídden van de ver-

schillenàe richtíngen in de arbeidersbeweging, onderging het øc-h i1

innerliike samensielling en strijdmethoden in sterke mate de invloed

d.er anarchistische richting. Voor de organisatie ontstonden daardoor

nadelen, zowel in propa[andistisch en tactisch optreden, als in de
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organisatorÍsche opbouw van het N.A.s. zelf. Een tekort dat late¡
Íngehaald moest wo¡den, nadat in het reformistische kamp deze
zwakte reeds ten volle uitgebuit was. omstueeks het eiùde dei eeuw
werd in de vakbewe$ng een felle striid gestredeD tüssen anarchis-
tische en sociaal-democratische methoden. Henri polak, rnet zþ goed_
georganiseerde dlg. Ned. Ðiamant Bewerkersbond, máakte riLh'uoor-
ym9lijk tot woordvoerder van de laatste richting. Ongetwijfeld was
het N.A.S. de organisatie, waarin het revolutioinaire" element van
de Nederlandse arbeidersklasse vertegen\Moordigd was en open-
baarden zich in een o,rganisatie als de {.N.D.B. reeâs de eerste spnp-
tomen van verburgerliikin¿ het neemt echter niet weg, dat de beteie
organisatÍe der sociaal-democratisch bbrnvloecle vakbonden grote
voordelen bood boven de resultaten van het anarehistische ne"gati-
vÍsme. Dit laatste was de vcornaarnste zwakte van het N..d.S, iñ de
jaren aan het begin van deze eeuw
De spoorwegstckinE
Op 81 danuari 1908 brak de s,ooorweø.staking uÍt. Aanvankelijk leek
het of de striírlbiil,hrssen de verschillende richtingen begra.,ren was.
De 

-spoorwegarbeiders behaalden een schitterende overv¡inning. De
vakbeweginq nam snel in ledental toe. De tegenpartii, de regãring
Kulper, werkte eehter aan een tegenactie. In de Staten Generaal-werã
een wet behandeld en later aangenomen, waarin benaald werd, dat
stakingen voortaan voor de spoorweearbeiders verboden zouden zþ.
De bekende muilkorfwetten van A.braha.m Ku1.oer.
Op initiatief van de gezamenlijke spoororganisaties werC op 20 Fe-
brua¡i 1903 in het gebouw van de A.N.D.B. te Amsterclam een ver-
gadering gehouden van de hoofdbeShrren derrakorge.nisaties. Er
waren ruim 50 organisaties aanwezig met tezamen -+ 90.000 leden.
Een ComÍté van Verweer r"¡erd gevormd, 'vaarvan T. Or:degees!
W. H. Vliegen en G. van Erkel respeetieveliik voorzitter, secrétaris
en penníngmeester waren. Het Comité kreeg oprlracht de actie teqen
de muílkorfrvetten te leide-n en zonodig een alsemene werkstaking
te proclame.ren. Een l:rachtmetinq tussen lcaoitaal en arbeid, die hísl
torische betekenis zou bliiken te hebben vcor de Nederlandse arbei-
dersbeweging. Op 6 April brak de tweede spoorweqstakinq uí! die
door allerlei oorzaken, welke we hier onbesproken laten. tot een
nederlaag leÍdde.
De vakbewegíng was geslagen. Het ledental van het N.A.S., voor
de sooorwegstakinq noq ruím 10.000. was op 15 Maart 1908 qestegen
tot 77.062, maar daalde daarna tot 10.036. Het N.A.S. vierde onder
moeiliike omstandigheden ziÍn l0-íariq bestaan. Veel v¿as gepresteerd
in de iaren 1893-1903. In dit tiidvak --verden door het N.A.S. 206
.¡¡erkstakíngen geleid of gesteund.

IIet dieptepunt
Na de spoorwegstaking ontbrandde opnieuw met volle k¡aeht de
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^.4írl ovet tactiek en rnethoden in de vakbewegingsstriid' De down-

Ï.åiir" onder de arbeiders ontstaan door de nederlaag bij de
"-îi. Lí"irtt"eting en de innerlijke zwakte, welke het N'A'S' in het

åir"";¿"r na l903"vertoonde, werkten de activiteit van Henri Polak

;.¿:;;;; hand. Enerzijds was daar de wens en de noodzakeliikh-eiil

i"t, U"r"." organisatie en meer concrete doelstelling, maar ander-

"üã, 
1""g"" dã revisionnistische tendenzen der Duitse vakbeweging

ããt i" Náa"tland rneer vaste voet. Op 26 Februari 1905 kwamen, op

Jtnodiging van de Alg. Diamant Berverkers-Bond, verte¡lenwoordi-

n"rr rr"ä väkorganisatiãs in een vergadering biieen om te komen tot
io .,nrichtins i"tt e"o nieuwe vakcentrale' Het Ned' Verbond van

láti"*"ig#gen werd gesticht en de scheuring in de Nederlandse

vakbeweging was een feit.
Later sclieeT de N..{.S.leider H. Kolthek fr over deze snlitsing: 

. --,,Ik bliif dat noemen een ONVERANTWOORDELIIK-E DAAD,

ã"d""k, ik gaarne wil tcegeven, dat er uit organisatorisch en agita-

torisch oogpunt grote gebieken aan het N.A.S' kleefden' Maar van

socialisten]'di" ãegg"ti de klassestriid te rvillen voeren, de zelf-

standige revolutioìiãaire machtsvorming te willen, is het onver-

dedígíaar om die redenen - hoe belangrijk 3e op- zichz-elf 1ogen
nín"- een bliivende solitsinS tussen iocialistische arbeiders te

lnJroor""k"r, op vakverenieingsgebied, omdat het N'A'S' in wezen

steeds socialistisch was eí dá ievolutionnaire machtsformatie be-

oogde."
Na d? oprichting van het N.V.V. ging het-met het N''A'S' snel be,rg-

"f*"*tt. Telde'het N.,{.S. in 1902 nog 10'526 leden en steeg het

Èá"J* aanvankeliik na .de eerste staking der sfroormannen, in 1904

**"" "t nog slechts 6000 over. Een iaár bter 5000' Ongetwilfeld

""tfoot 
het Ñ.e.S. leden aan het N.V.V' - dat voornamelijk werd

samengesteld uit niet of niet rneer bii het N.A.S. aangesloten organi-

saties i, maar het bracht in de iild na de nederlaaq der sÞoorweg-

arbeiders ook zekere risico's mede lid van deze revolutionnaire vak-

beweging te ziin.
i" fS0'5 t"rloot h"t N.A.S.-congres tot het uitgeven van het weekblad

,,De Arbeid' om meer profagandamogeliikheid naar buiten te

Írüøen. De terusloop van het ledental was echter niet meer tot staan

te'freogen. De'leiding van de vakcentrale w¿s zwak en onde_rlinge

u"rJ"ulãn"i¿ maakte þed orga-nisatiewerk mggilijk-' In- 1907 ver-

oor"""l.it" een minder""or.""ioptreden van één der bestuurders

Ñ;; b".o"rirrg in de aangeslotàn organisaties' Het N'A'S' scheen

het èinde nabi!. Een iuichlrjet steeg op-in d"- tl,-u" der tegenstanders'

Maar er v¡as tã vroeg geiuicht. Eeí nieu'¡¡e leiding greeg d9 teugels

en voerde een volledigä reorganisatie door. Een nieuw beginselpro-

gram werd 
""rrg"oo*ão, 

waârin de ona{hankeliíkheid van alle poli-

teke ríchtingen"en godsdienstige opvattingen-wer'il geproclameerd'

maar waarin tevens werd uitgesproken dat goede organisatie en Prac-
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$1h,v,ormings-werk op socia!ístische grondslag noodzakeliik waren.
In hetåeginseþrogram werd vastgel.[a, aat ã. orr*fhankJli¡k" vaL_
beweging zích nlaatste op de gronãslag van de klassestriid; åe kapi_
bI]:Tr-ù" productíewiize wenste te bestrijden op ecoiomisch Ln
poljtiek terreín; van mening was, dat de vakbewegng zich in de
toekomst zou ontwikkelen toi productieve voortbrengingigroepen, die
fe yoofbrer-r$ng en verdeling de¡ maatschapperiiká rÍ¡Läom'arthans
in.hoofdzaak te reg,elen zouden hebben; aai'haar strild een 

""ooo-mische $rijd vzas, d.w.z. d.at zij haar doel niet t¡achtte te bereiken
door opdrachten te geven aan leden van kaoitarÍstische bestu'rslicha-
men, maar door rechtstreekse druk, door de arbeiders zelf uitse-
oefend in alle richtingen. Men herl<ende in de beginselverklaringãe
hand van de nieuwe secretaris, de syndicalist H. fôlthek ]r. Ze rierd
als grondslag voor het N.A.s. aanvaárd, maar niet zonder liardnekkíge
tege-nstand van bepaalde anarchistische elementen binnen de orgã-
nisatie.
ln Kolthek had het N.A.S._ een ener$eke leider gevonden. Tezamen
met verschillende andere belcwame'bestuurders indst hÍj het N.r{..s.
over het dieptepunt - 3414 leden in 1908 - heen te ioeren. Het
Iedental fjng weer-gestaag omhoog. Spoedig ook ging ,,De ArbeÍdl
twee maal per week verschiinen. " -

Kort voor de oorlog bad Kolthek,af als bestuurder van het N.A.S. en
werd na een korte bestur:rsperíode van c. F. Teders ougevolgd als
wiigesteld secretaris door B. Lansink Sr" Kolthek is voorïet ñ.A.S.
va-n grote betekenís geweest. Hii redde de vakcentrale van een biina
zekere ondergang en wist doo¡ ziin energiek optreden de organÍsatie
een vastere basis-te--ggveg: Het le4ental steeg gedurendeti¡n be_
stuursperiode tot 9112 en bleef verder stijgen.

De eerste wereldoorlog
Kort na het uitbreken van de oorlog kwam e¡ tussen verschiilende
revolutionnaire organisaties in Nederland een samenwerkÍng tot
stand tegen_ ae-9orl9g en de gevolqen daarván. Op I Augustui lgl4
werd door het N.A.S., de Sociáal-Democratische partii, de'Ned. Fed.
Bond van GemeentewerHieden, de Ned. Scheeps- en Bootwerkers-

þnd, d_e AIg. _Ned. Zeelíedenbond, de Landeliike Organisatie van
Bouwvakarbeiders en de L,A..M.V. (Int. Anti-Mílitaristische Verení-
g"S), 

""" 
manifest tegen de oorlog uitgegeven onder de titel ,,Oorlog

aan de Oorlog! Dat zij internationâal onzàleaze.- 100.000 exemplarei
werden in het land verspreid. Op dezelfde dag vonden ook'reeds
straatdemonstraties plaats. Later werd deze samenwerhng omgezet
in het RevolutÍonnair SocíalistÍsch Comité, waârtoe o.a. ook ile Fed.
van Rev. Socialisten (anarchisten) en later de SocialistÍsche partij
van Kolthek toetraden.
fn de eerste wereldoorlog nam het N.A.S. een conseguent anti-oor-
logsstandpunt in, wees de godswede af en weke de arbeídersHasse

,.. -,,.-,,.i

op, de strijd voor eigen bestaan zonder concessies aan de bezittende

iljgi u"ätt te zeften. Zelfs de,- toen pro-geaüieerde,- syn'dicalist

ätirÉu* Cornelissen, die speciaal uit Pariis.naar Nederland kwam'

[* n* N.A.S. niet van het onjuiste van dit standpunt overhrigen'

äã l"¿""t.t van het N.A.S. stéeg i¡a ee1 ma!e, welke de besturen van

het N.V.V. veronüustte. In 19ú bereikte het N'A'S' het cijfer van

TãäA "" 
onder invloed van de Russische revolutie en de revolution-

naire uitba¡stingen in ande¡e landen was het ledental in Augustus

iSfS,,o"o het Nie.S. ziin Zí-iatigbestaan vierde, gestegen lol 1e900;
Ian Oudegeest, die in 1907 reeds een liikrede over het N"{'S' had

'Jts"rp.ot"uo, constateerde op het congres van het N'V'V', dat in

f"fi föf8 werd gehouden: ,,Het N'A'S' is procentsgewijze meer in

íedental gestegen dan het N'V'V' ' ' '"

Eenheid

De machtige invloed, welke er van de Russische revolutie "tlgt"g'
ã du ,"orËo*erking, welke er gedurende de oorlog met de S'D'P'

had bestaan, waren ootzaak, dat na het einde van de oorlog rn

N.A.S.-kringán sterke sympathieën waren-ontstâan voor de commu-

oistis"he bãweging. In'dá eerste jaren, die volgden.op,de wapll
stilstand, leefdã rñen in arbeiderskringen nog sterk in de verwach-

tinø. a"í de bevriidende sociale .evoiúti" zió1'- zott uitbreiden over

s"liå"t S*opa. Oot< in het burgeriijke kamp hield' men rekening met

ã""" *og"tiþeid en men bleãk bãreid tot vergaande concessies op

sociaal gebied.
In de iaîen 1919-1920 overschreed het N'Ä'S' de 50'000' Het N'V'V'

;;;åg""*t vijf maal zo sterk. Maar het N'A'S' had het revolution-

""ir" tZti¡ in dJ rug en op dat moment bieek men aan de-top^ vau

het N.V.V. bereid de *"g 1""' eenheid te zoeken met het N'A'S' Bii

verschillende acties was ãr een formele samenwerking' Maar reeds in

d.e tweede helft van 1920 kwam de verandering'-Er was een zee'

**x*;xî:'ïHI':'lä:::"åäYil."'Ñi3::';"*":*i$i
;i;-iJ"; åch achter deze stakiãg' Zii #g-verloren' Het was een

Lehnsriik keerpunt in de ontwikkãling vãn de politieke en economi-

s.l" åii¿ der Ñederlandse arbeidersklasse' Het revolutionnaire geq

i;ï;*. n"a 
-rt¡;-hã" 

ft"punt r-eeds overschreden' 
"*". | "g:i ^1"^1

in het b'u¡serliike kamp te herstellen en de werkgevers z-etten-er-alles

op om in ãeze'stakingi e zegevieren' Na elf weken stdid eindigde.de

transportstaking in een nedålaag voor de arbeiders' De vakbeweging

;d;í;;;ã-ã#""n de weerslagiin het bijzonder het revolutionnai¡e

deel.
Bii;"" deel der N.V.V.-leiders kwam de kentering æn aanziln;11

""1 
,"*"o*"rHng met het N'A'S' Slechts bij de groep TT-",o¡.

Fimmen bleef dJwens bestaan een eenheid van vakbewe*T' t9t

;t""Ji; ùr"og"rr. H"t-N.¡'s. heeft in de periode na de oorlog de
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_eenheid wel gewild, maar sprak nadrukkeliik uit, dat het seen be_
hcette voelde te verdwijnen in het reiormistische moeras. wät echter
y.en¡ehik geu/eest zow zijn in die periode, we zullen er ons hier indit historisch overzicht niet in yer$epen, Maar ongetwijfeld is de
situatie van toen een nauwkeurige beitudering ten îole'waard.
Syndicclistische <rfscheiding
Het N.A.s. nam aan verschilende conferentíes te Moskou deer, die
moesten leiden tot de vorming van een revorutionnair internatiónaal
vakverbond. Ook in het verleãen had. er bij het N.A.S. een zeker in_
ternationaal contact bestaan. In rg02 haá het op het 

"oogr", t"Stuttg;a.:rt..med"_S9y"tk aan <ie stichting van de lirlernationaË Vak_
cenkale (later r.v.v.), waaryan het deef uitmaakte tot 1g07. In 19rB
nam het N.A.s. <ieel aan het internationare congres van de revorutioa-
naire syndicalisten te I-onden. Na d.e oorio{ ondergingen ook de
syndicalisten de invloed van de Russische ."riol.rti. eä rierkten oor-
spronkelijk aan het initiatief van de communisten mede om een
aieuw internationaal vakverbond tot stand te brengen. Hun tiefdebþîk,::I.:t na de opstand van Kroonstad aanmerkËiijk bek;JJ ;;
eind 1922,kwayy zii tot de vo¡ming van een eigen'internationale
rormaue, d1e zrJ de na¿rm gaven van de Eerste trnternationale, nl, de
fnternationale l¡.rbeiders .A.ssociatie.

Y.: ry.,A:S. 
kreeg als gevotg daarvan met een syndicahstische min-

derheid te maken, die zich keerde tegen aansluitirrg .,r"o het N.A.S.
þij d:. i" J929 opgerichte communistïsche Rode Vãm"*"gi"g, iIr-
temationale. In 1923 besloot men een referendum te houäen" ove¡
de.waag of aansluiting gewenst was of niet. De uitkomst was 50%
vóór en 46% tegen. Hoewel de meerderheid zich dus voor de R.V.I.
had uitgesproken, achtte het N.A.s.-bestuur het uit tactische over-
wegingen niet gewenst om de aansluiting te forceren en de toch niet
gerÍnge minderheid tot daden tegen ãe organisatie te dwingen.
Trouwens, de uitkomst toonde, dat iá de grote ãentua, als Amsterdãm,
e_en grote meerderheid toehedin-g Jot _de R.V.L wenstg terwijl in
de rest van het land een meerdérheid d.aartegen was. Men moet

$erbij i1 h3t 9og houden, dar natuurlijk niet afle regenstanders ror
de syndicalistische minderheid behooiden. Toch kãn de N.,{..S.-
leidlg niet verhinder-en, dat de syndicalistische oppositie de band

Tej de org¡nisatie v9rbr1k. het Ned. Syndicalistisch- Vakverbond op-
richtte en zich aansloot bij de Int. Aib. Associatie.
Henk S¡eevliet - voorzitter vc¡n l¡et N.A.S.
Iu de Communistische Parrij Holland (S.D.p.) was bij een deel van
de leiding enige 

-ve_randering 
in de vakbewegingrpoúU"k gekomen.

fn.de oorlog had de S.D.P.-haar voorkeur väor* ôrganisatí" io h"t
NA.S. uitgesproken. Na het tweede Cominterncongies in 1g20 was
echter Wijnkoop c.s. uit Moskou met_andere oplrrtùrrgeo teruggeko_
men. Nù was men voor oppositiewerk in de ñodernã vakbe#Jging
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en zelfs bereid het N.-A:S' daaraan gedeelteli¡k op te offeren. En zoals

het vaak bij plotseiinge bekeerlingen gaat, z:ri schoten over het doel

heen, zo z"ifi, d"t zit een aanzienlijke oppositie van N.A.S.-aanhan-

sers in eigen gelederen veroorzaakten en zli in 1925 door Moskou op

ãe ,ringeti g"likt 
"o 

uit de partijleiding verwiiderd werden.

In de äeesãkritiek periode van het N.À.S., toen de s1':edicalistische

oppositie zijn organiiaties uiteenscheurde en aan de andere kant de

C-.Þ.9.-tei¿ing dã bereidheid toonde het N.Ä.S. op te offeren aan

haar oppositiþoHtiek binnen de grote vakorganisaties, iaeeg het

N.A.S. ïersterking van een bekwame krachg die over grote organi-

satorische en intellectuele kwaliteiten bleek te beschikken. Een soort-

geliike situatie had zich voorgedaan in de jaren na de spoorwegsta-

ËioÉ "" de stichting van het Ñ'V.V. Toen was het H. Kolthek Jr. Nu
*"r"h"t llenk Sneãvliet' Reeds in de jaren 1919-1920 was hij korte

tiid hoofdbestuurder van de transportfedeiatie van het N'À'S' ge-

weest en had een Ìeidende rol vervuld bij de ondersteuning van de

transportstaking van 1920. In de tijd van de zeelieden- en havensta-

kingJn van tgil had hij bii de Ñ.A.S.-mensen veel aan sympathie

s"rioon"o, toen hii als voorzitter van de N'V. Spoor- en Tramweg-

ierron""I îet opoárn voor de Amsterdamse stakers, die overwegend
^Ui¡ fr"t:N.,å..S. waten aange_slotên-en die het N'V'V' niet wenste te

stéunen. Hij had een brochure daa¡ove-r g!¡chreve¡ et eige-n ge-

weten hogei gesteld dan zijn functie bij het N.V'V' Zowel in Neder-

land als ä Iñdonesi¿ had Iúi bewezen een uiterst bekwaam vakbe-

wegingsbestuurder en ¡ournitist le ziin, maar ook en vooral was hi¡

."f gi"ot revolutionnair, díe in kennis en m-oed ver boven het ge-

middäde uitging. Hij was teruggekomen uit Azi9, waar hij enige

iaren als ,r"rt"gão*ootdiger vañ- de Comintern had gewerkt' Op

'S trl"i Lg24 wárd lIenk Sneev]iet bij enkele candidaatstelling tot

voorzitter van het N.A.S. gekozen.

Brer¡k met Gomnunistische Pcrrtii en R'VJ'

In deze critieke periode in het bestaan van het N'A'S' werd er zeet

veel gevergd nuti d" man, die aan hetåoofd-van de orga-nisatie was

gãpf"?itt. Ën hij slaagde er met verschillende andere bekwame be-

iti*d.rr, als E.'Bouùnan, Th. Dissel, C' Kitsz, H' Maters, A' Lang-

t "-p"t, i. 
Uot"ok"*p, W. Smid e.a', in de moei$kht!"t--Y.*

fgCd-fSSô te boven te"iomen. De oude leiding van de C'P'' Wijn-

koon-Van Ravestevn-Ceton, was uit de officiële partij verdwenen

""-tf."". 
,i¡a scheJn de rust weergekeerd. Men verklaarde zich in

Moskou voór ondersteuning van heilt'R'S' en het N'A'S'-congres van

December 1925 besloot mãt 119 stemmen voor,4 tegen en-l 4T1o'
zich aan te sluiten bij de R.V.I' '{ndres Nin, de later door de G't''ue

vermoorde leider van de Spaans P'O'U'M', was op dat congres als

vertesenwoordiser van de R.V.tr. aanwezig'

il;*"ô ü-ãín¿ .,"o 1926 begon ook ðe nieuwe leiding vaq de
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C.P.H., op instignatie vau de Comintern, weer likwid.atie-neÍgÍngen

-æn gpzic}rp van het N.A.S. te ronen. Door krachrig ingrijpJn iau
het N.A.S.-bestuur werd een nieuwe aanslag op hei leväian het
N.A.S. voorkomen. Maar niet dan na het afbreften vari alle ve¡bin-
gen met de C.P.H., de Comintern en de R.V.I.

Striid en Solidcriteit
Onder Sneevliet kwam binnen het N.A.S. betere en nauwere samen-
y*!i"g tussen de- diverse onderdelen van de organisatie tot stand.
De financiële en de organisatorísche positie vau -het N.A.S. ten op-
zichte van de aangesloten federatiel werd sterker, waardoor eän
bete¡ verband en taakverdeiing mogelijk werden. Speciale regeiingen
werden getroffen voor de weerstandskassen ter oidersteuning ian
acties en stakingen. Sneevliet maakte van ,,De .,d,rbeid' een uitstðkend
weekblad, \Maaryan het peil, zowel propagandistisch als voorlichtend,
zeer hoog stond. Het N.A.S. kreeg eãn-eigen documentatierub¡iek
in het rev. soc. maandschrift ,,Dé Nieuwã Weg" (,,Klassestriid.'),
waa¡in bovendien vele goede theoretische en voorlichtende artikãlen
op vakbewegingsgebied verschenen. Verder beschikte het N.A.S.
over de bladen van de aangesloten federaties en ander propâgan-
distisch materiaal.
In .de stakingsbewegingen na 1920 had het N.A.S. een actieve rol
gespeeld. Sommige stakingen, als de visse¡sstatcing te lJmuiden, wer-
den door de revolutionnaire vakcentrale tot een ovèrwinning ge-
voerd. Later bij de textielstakingen van 193I, die uitbraken otrãañlrs
en zelfs tegen de wil van de grote vakbonden, plaatste het N.A.S, er
zich .direct achter en zette een grote steunbeweging in het land op
touw, waaldoor wel niet een overwinning bewerkt maar wel voor-
komen werd, dat de staking reeds in de kiem werd doodgedrukt.
Veel werd door het N.A.S. gedaan aan solidariteitsactiei. Wii her-
inneren aan Sacco en Vanzetti; de hulp aan de Indonesische vrijheids-
strijders; de vervolgden in de Sovjet-Unie bij de neergang van de
revolutie; en de slachtoffers van .de Nazi-ter¡eu¡.
Toen het fascisme steeds grotere invloed kreeg in Europa, richtte
het N.A.S. met R.S.P. en O.S.P. en enige andere organisaties het
Antifo .op, een verenigd front tegen het fascisme. En een jaar later
het Comité van Verweer, met O.S.P., R.S.P., LA.M.V., Rev. ]eugd-
bond, Soc. Jeugd Ver. en N.A.S.-Vrouwenbond.
Veel beroering verwekte in Februari 1933 de oproep van het N.A.S.,
gericht aan de opvarenden en het burgerlijk personeel van de
Nederlandse marine tot solidariteit met de muitende bemanning van
,,De Zeven Provinciën" en het protesterende marinepersoneel in
Surabaja. Men veroordeelde daarvoor de N.A.S.-voorzitter tot viif
maanden.

Werklozenotga¡isatie
Toeu in 1929 de grote cdsis uitbrak en de arbeiders in massa op de
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kei'n werden geze! nam het N.A.s. het.initiatief tot oprichting van
werklglengrganisaties en maakte de uitgave van een wãrkbzenlkrant
pogeliik. Ondanla de tegenwerking van dç sf¿tinisles, die de werk-
lo"-9". IooI hun partijkarretje wãnsten te spannen, gelukte het't N.A.S. zijn stem in de werHozenmassa te dôen Hinká. Zo werð.

1og io het begin van de actie tegen de werkloosheid en de gevolgen
daarvan, in 1980, een grote_protestvergadering van het NIA.S. 

-ge-

houden in Carré te Amste¡dam. De za;al was äiet alleen vol, mãar

Teg yas no-g genoodzaakt Handwerkers Vriendenkring erbij te huren.
Ook in andere plaatsen vonden zulke vergaderingeñ phais, b.v. in
Rotterdam, waar .de C.P.N. te¡rein moest prijsleúeã aan N.A.S.
en RS.P. (later R.S.A.P.). En toen in 1984'de ändersteuning der
werHozen opnieuw ee_n belangrijke verlaging onderging en dãarop
een spontane opstand van werklozen uitbrak in de-Jordaan tã
Amsterdam en in buu¡ten te Rotterdam, om daarmee prõtest uit te
brelgen tegen_deze methode om hen aan de honger pii¡s te geven,
en Henriëtte Roland Holst haar verbondenheid met- de weiHoze
arbeiders in deze woorden uitdrukte:

,,Omlaag de steun omlaag;
al grauwer wordt het leven, al gnizer
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 hijsd en
te sterven voor wat men gelooft? -"

toen heeft het N.A.S., evenals verschillende ande¡e organisaties, o.a.
O.S.P. en R,S.P., zich zonder reserve achter de protesterende werk-
lozen gesteld. Later, in de laatste jaren voor de tweede wereldoorlog
slaagden het N.A.S. en de R.S.A.P. er op vele plaatsen in, werklozè
arbeiders, die niet bij een vakorganisatie waren aangesloten,'in grote
organisaties te verenigen en te doen aansluiten bij het N.A.S.

Hel c¡mbtencrrenve¡bod
Na 1920 had het N.A.S. veel leden verloren door het verminderen
van de strijdbereidheid bii de arbeide¡sklasse. Maar ook de oppositie
van de syndicalisten en de politiek va¡ de C.P.H. had het N.A.S.
veel leden gekost. Toen Sneevliet de functie van voorzitter van het
N.A.S. aanvaardde, telde de vakcentrale nog maat een goede 14.000
leden. Toch slaagde men er in, hoewel het getij tegen was, door
goede organisatie en opvoeririg van de activiteit in het begin van de
dertiger jaren het ledental van 22.0O0 te overschriiden.
In 1984 trad echter het ambtenarenverbod in werking. Een maat-
regel, die zich zawel richtte tegen de fascistische organisaties als
tegen de linkervleugel van de socialistische arbeidersbewegÍng.
Slechts de S.D.A.P. en het N.V.V. werden waardig gekeurd om

1'
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ambtena¡en op te nemen, hoewel zij toch ook verboden waren voor
het personeel in dienst van het departement van defensie. Door het
ambtenarenverbod was het voor het personeel in overheidsdienst
niet meer mogelijk lid te zijn van het N.d.S' Vooral in Amsterdam
teide dit vele leden onder het gemeentepersoneel. Verscheidene
duizenden leden waren genoodzaakt de N.A.S.-federatie van Over-
heidspersoneel te verlaten. Zij vteler- buiten de grenzen der demo-
rratie.

So¡nenwerking net de 8.5"Ã.P.

Een vruchtbare samenwerking heeft er bestaan fussen N.A.S. en

R.S.P. (na de fusie met de O.S.P. - de R.S.A.P') sinds 1929, toen
deze partij werd opgericht. Dat wil niet zeggen, dat men het al-tijd
met elkaarl eenr *aillotegendeel. Er leefden in het N.A.S. nog altijd
syndicalistische tendenzen uit een vroegere periode. En er waren
nogal eens botsingen over tactische en politieke kwesties tussen aan-
hangers van deze tendenzen en die van de politiek van de R.S.P.

(R.S.A.P.). Bovendien wâs er ook in de R.S',{.P., na de fusie met
de O.S.P., een aantal leden, dat niet het standpunt van een revolu-
tionnaire vakcentrale aanvaardde. Maar in het algemeen werkten
beide organisaties heel goed samen. En dikwijls met_ resultaat. Zo

b.v. bij h--et organiseren vãn de werklozen. Maar vooral bij de steun-

actie vbor de Spaanse arbeiders in de Spaanse burgerooriog.-Z-o wer{
in 1936, op initiãuef van beide organisaiíes, het comtié-,,Rood S?anje"

opgericht] bter gevolgd door het Internationaal Solidariteits Fonds.

VLél geld werd b1¡eengebracht voor de ondersteuning van-{e Spaanse

organisaties P.O.Ú.M. en C.N.T., maar ook en vooral werd het gehele

prõpagandistische apparaat ingesteld voor morele steun aan het anti-

i"rËirãr"t " 
Spanje iri zijn strijd tegen het Franco-fasc-isme. lVaarbij

we ook niet mogen vergeten, dat beide organisaties hun stem van

protest lieten khñken, toen Russische interventie in het Republikeinse

ãchterland gevaar ging opleveren voor strijders van P'O'U'M' en

c.N.T.
Tactiek
Met het toenemen van de werkloosheid werden de vakorganisatíes

steeds meer belast met uitkering van ondersteuning aa1 en Hachten

van de werkloze leden. Daar ãe regering tegemoet kwam- jn de

kosten van wijgestelden, die met de uítbetaling van de werklozen-

uitkeringen beiãst waren, betekende dit, dat de vakorganisaties een

deel vañ de overheidstaak kregen toegewezer,, wal eel 
-grote 

be-

lemmering betekende voor de 
- S""tt¡tt" -t11k.van 

de vakbeweging'

Sneevlietîei daarover in een redJop Let N.A.S.-congles van 1937: 
_

,,D" bolrrg"oisie heeft in 1917 e9n knap stuk werk geleverd, ook

al kostte h"et wat veel geld, met het aannemen van het werklozen-

besluit 1917.

Het liep uit op misvorming van de vakbeweging"'

In het N.A.S. hadderi verscheiCene federaties geweigerd aan werk-
lozenkassen mee te doen uit angst, dat de orginisatiã daardoor een
ande¡e taak opgelegd zou krijgen dan waarvoär zij bestemd v/as eû
zou ontaarden in een verzekeringsinstituut. Het gevolg was, d.at vele
leden olergingen naar de anderJbonden. Men w-as toãn wei genood.-
zaakt de werklozenkas ie aanvaarden.
In de crisisjaren had de_regering een stelselmatige aanpassingspolitiek
doorgevoerd. Meer werklozen en dalende inkomiten vão d" lôrkende
arbeiders waren daarvan het gevolg. Gebrek aan strijdlust en doffe
þ""ryqg ltgen loodzwaar op da[ deel der arbeidárs, dat nog in
het bedrijf was. Eike spontane uiting van vetzet, een stakinã of
protestactie, zakie reeds spoedig ineen door gebrek aan onderäeu-
{ng. In het N.V.V. en andere bonden predikte men vertrouwen in
de uitslag van de ,,strijd" aan de conferèntie-tafels.
Het N.A.S. 

-was - a.igezien nog van het grote verlies bij het ambte-
narenverbod - voortdurend in ledeniai tãruggelopen. Immers, wan-
neer het van de gunst van de patroon gaat ãflan-gen of men wel of
niet _in d-e afgrond van werkloosheid en paupãrisme gestort zal
worden, dan ís he-t geen aanbeveling en zeer riikant o*lid b ztln
vart zo'n,,extreme'i organisatie als het N.Ä.S, was. En zo was het!
Men hield er dus in N.A.S.-kringen rekening mee, dat de organisatÍe
klein was en vele werkloze leden telde. Mef een enkele guns-tige uit-
zondering had men weinig invloed in de bedrijven. Ei moeìt dus
naar andere mogelijkheden gezocht worden om de activiteit der
arbeidersklasse te stimuleren. Op het N..4..S.-congtes van lgST diende
het bestuur een resolutie in over strijdmethodeir van het N.A.S. en de
vorming van comitds, welke leiding zouden geven bij acties. Comité's,
w-aarin de strijdbare arbeiders elkaar zouden vinden, onverschillig
of zij modern-, christelijk-, katholiek-, N.A.S.-, of in het geheel niei
georganiseerd waren. Dit zou één der mogelijkheden kunnen zijn,
waardoor de dadenloosheid doorbroken zou kunnen worden. De ge-
dachte aan dergelijke stakingscomité's was niet nieuw, in de prãc-
tijk van de stri¡d waten ze ontstaan en N.A.S.-mensen hadden er
herha-aldelijk aan meegewerkt. Waar het nu om ging was, de vorming
van deze comitéls over de gehele lijn aan te bevelen en te propa-
geren en zelfs bereid te zijn als vakorganisatie op de achtergrond
te treden.

De voorzitte¡ verdedigde de comitás als volgt:
,,Al zou niemand in dit congres de comité's willen, de comité's maken de
volgende staking. Onvoldoende is het, ais wij er pas komen als de strijd er ís.
Beter is hei promotor van de strijd te zijn. I{et gaat er orrr, dat wij de strijd
v¡iiien. En daarom moeten wij ons goed nieuwe .¡ormen indenken, die be-
werken, dat Ce a¡beide¡s ons níet aan dezellde kant scharen als de erl<ende vak-
beweging. Dít is de enorme teruggang in het gelid, dat zo groie achteruitgang
van kiassetrots is te constateren, dat schooi- en bedel-instincten gtoeien, dat men
o zo gewiekst wordt om bíi de steuninstanties dan eens dit, dan eens dat los
te krijgen. 'Waarom meen je, dat je eerst al die strijdbare arbeiders in je bond

I
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moet hebben gebracht, voordat ile strijil gevoerd tcan worden? Striid zal 
-er 

ziln
voor ie l<laar ient met inschrijven. En iã zou meer inschrijven als ie bij ilie
striid was. Moeten wij dan niei baanbreken- in plaats van achteraan te komen?

Wii wiilen geen gepensionneerden zijn in de k}assestrijd- W¿arom dan niet de

boJdschap årt".i rit de haven t * ilotw"tp"o, uit Herstal" de wapenfabrieken,

uit de Bðrinage, uit Frankrijk, uit die metaalfabrieken, waar de arbeiders,het

bedriif in een" plaats bezet Lebbende en van mening ziinde hulp van andere

arbeiäers nodig^te hebben, de sirenes laten Ioeien en binnen enkele tientallen

minuten alle Ëedrijven stil leggen? Ik durf niet te zetten op de kaart. vao

stâkingen, geproclameerd door de besturen - wii moeten zetten-oP de- lgart

""" ,iutii"i, geproclameerd door de mensen zelf. Propaganda-geschriften

*á"t"o rru.'t"hij;"q diu in eenvoudige taal hiergp-hameren' In de-bedrijven
mã.ten naamloL" orgut..- komen, die"de onter¡redenheid tot_uiting willen bren-

øen. Wü moeten ali N.A.S. daar achter zitten - zonder direct te willen in-
i"ltü"* Het verqif van de aanpassing moet uit ons gelid worden gebannen'

Het'is een toer oå in de windhõek ali minderheid te bliiven wekken. En de

gunstige vorm om te wellken is die zonder- visitekaartje"'

loo, ".fr.rr"r, moet iuist zijn die verbindingen iu úet bedrijf- tot- staûd te

tt""g.rr, waarbij eei *..rÉu- christen en 
-een wee¡baar katholiek en een

;""rts; modern georgeniseerde en een weerbaar N.A.S.-man elkaar vinden om

tegen onrecht en misstanden te strijden"'

Men kon er Sneevliet niet van beschuldigen alleen maar N'A'S'-

belansen te laten gelden. Het N'A.S. was voor hem het middel en

geen ãoel het midäel om de striid van de a¡beidersHasse te bevor-

ãur"o t"g"o de onde¡drukkiog "i ,'itboitiog van het kapitalistische

stelsel en"voor de verwezenliiklog vao een soõialistische maatschappii.

Hü kende slechts éen klasseiuiiã, di" 
"ich 

richtte ,,op bePerking van

ãe'kapitalistische uitbuiting in-de burgerlijke-samenleving en oP de

"fr"U#li"g 
der uitbuiting [e¡ik met die der burgerliike maatschap-

oü". zoals hii Rosa Luxemburg eens citeerde'
'si""uu"t h"Jft op dit congres-geen besluit doorgedreven oY-g"
comitêgedachte, ãmdat niel ¡Un overtuigd rilaren' De organisaties

werd eðhts vriiheid van handelen gegeven'

Het eínde vGE hel N-tr.S.

Niet lang meer zou het duren. De intemationale sP?nT1åe"""11Í
oorlogsqãvaar namen toe. Reeds het volgende iaar, in 1938' dreigde

a. o""rtãg in Europa. Stakingen en acties- van betekenis kwamen in

Nederlaiil niet méer voor, hóewel in heel beperkte mate er een oP--

i;"tüu* bewostheid bif de arbeiders te cdnstateren viel. In 1939

m"ã ¿e tweede wereldoorlog en in Mei 1940 de bezetter' Enigc

*"*a"o later, in Juli, werd Ìiet N'A'S' ontbonden en veel van ziin

actieve leden kwairen in de volgende jaren in gevangenis en con-

ceûtratiekamp terecht. Is. Roodveldt, Hein Stricker en zovele an-

deren zijn oiìrr*"" teruggekomen' Ilet.was het einde van een o-rga-

nisatie, die nooit grootî"r, maar in haar w-ezen en samenstellùrg

a" rt"iiaU""rn"ia ãer N"diandse arbeidersklasse_ vertegenwoordig-

ile. Het N.A.S. was een minderheid' Maar waren de baanbrekers der

äJ,g*t J"i 
"tti¡a 

de striidbare minderheid van de massa?
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Ruím vijf iaren heb ik ín het Indonesië van vroeger _tot de naaste

wiendenkring van Sneevliet behoord. Een schat van herinneringen
aan die tijd ligt in mii oogehoopt. En toch, toen mii geqaagC werd
om een persoãnlijke þijdrage tot dit boek, toen aarzelde ik geen

moment in mijn káuze.'Daaistond weer onmiddelliik het proces van
eind 1917 te Semarang in miin volle herínnering, en wist ik ook, dat
ik dáárover moest schrijven. En dat ik ook alleen dáárover kón
schrijven. Vy'ant het was iuist door dat proces, dat ik als zovele

ande¡e Infische vrienden hem het best heb leren kennen.
De lezer weet, waarom het ging. Het was in de iaren, dat voor het
eerst het volk in actie kr,¡'am tegen de wantoestanden' Eerst de Indo-
Europeanen in hun I.P., kort daarop de InConesiërs - ,,Inlanders"
heetten ze toen - in de S.I. De volksuitingen waren toen zo, dat de

aetie van de Indische Partij eindiede met de externerinq van drie
van haar voornaamste leiders. Maar ook de Sarekat-Islam werd
scherp in de gaten gehouden.
Ia deze .íaren i'erd d; I.S.D.V. oogericht op instigatie van S-neevliet'

Ze vond onmiddellijk haar werkterrein afqebakend voor zich lígøen'

Met haar stichting'werd voor het eerst het socialistische woo¡d in
de Indonesische pãhtieke beweging gehoord. En het vond er weer-

klank.
En dus vonil het er ook ziin bestriidin g', vaotal van de ziide der

bekende revclveriournalistiek, die de regerin g apz'weepte tot cle nood-

zaâk om de justitiële breidel op ,,gevaarli¡ke" persuitingen- te ve¡-

scherpen. En zo trad op de vooigrond het svsteem-Uhlenbeck,

systeem van de toepassing van de haatzaai-artikelen der procureur-

g"rr"rad, dat langdurige gevangenisstraffen rond zich strooide--tegen

i.t ,,r^i,,- vao Èâ"t" iegãtt d"iegering en tegen andere bevolkings-
groepen.
Ï" * artikel in het dagblad ,,De Indiër" van de verenigine ',In-
zulinde- der fndo-Europ"ãt"o - ,,Itret Vriie lMoord" van de I'S'D'V'
verscheen toen slechts 2 rnaal per maand - schreef Sneevliet een

¡luichkreet over de pas uitgebr-oken Russische revolutie en over de

iurr"rr, welke deze ievolutiã ook voor Java in zich hield' Hii vuurde

er in aan tot moed in de politieke beweginq' Een moedíg verzet

teqen elke poglng tot onderdrukking cl_er vriiheidsbeweging zou niet

"täutt 
kunieá Jittdigeo dan met ãe zegepraal' die het Russische

volk had verworveû.

Prompt reaqeerde het Indische iournaille op Sneevliet's ,,bloedig
gezvtet{'. Minder promnt reageerde de iustitie, maar reageren deed

7e, vooral, toen Sneevliet door"zijn verdere optreden toonde, dat het

HET HAA.TZA,{I-PROCES TE SEMARANG. . .

door Barend Coster

Indiër-artike] geen alleenstaande daad was geweest. En zo kwam in
de maand November 1917 Sneevliet als beklaagde in een haatzaai-
delict voor de Raad van Justitie te Semarang.

$ heb de vier dagen van dit 
-proces 

geheefmeegemaal:t. Daar zag
ik voor het eerst goed, hoe bii hem levén en Ieer Jen onverbreekba¡ã
eenheid vormden. Zijn houding in dÍt proces rÃ/as een voorbeeld van
de moed, welke hij in het Indiër-artikel de javaanse strijders had
yoorgehouden. Zijn'onmiddellijke tegenstandei bi! dit procås maakte
het hem niet moeiliik. De Officier van Justítie, Mr van^Meerten, was
gigenlii! geen porh¡ur voor een man als Sneevìiet. Mogelijk dat

lii-:"1knap jurist was bij de besrriiding van de ,,gewone- äisäaüg-
heid, in die van de ,,politieke" idem was het 1en stumper. Hij
î33k!1 i-n {it-proces dan ook alle fouten, welke hij maar bij moge-
Iiil:heid had kunnen maken. Dwaas gerod.del ot'ei het ,".räl rtião-
naire ¡¡erleden van zijn tegenstander, gesfumper op het gebÍed van
woordbetekenissen en tekstverklaringen, gefantas"eì over-d" inhoud
van het ,,sociaal-democ¡atisme" - d" trai had er trouwens nog de
eerste beginselen van te leren - en bovenal het peuren naar líaat-
zaaiende uitdrukkingen jn elke ook nog zo onschuldige zinsnede van
het artikel ,,ZegepraaF, alles werkJ mee om Snãevliet aaû een
goed succes te helpen.
Neen, met deze man had onze vriend geen moeite. Vooral niet, om-
dat de voorzitte¡ der Semarangse rechtbank, klaarblíjkeiijk weinig
verguld was met de hem opgedrongen taak om een rêvolutionnairl
socialist monddcod te maken. Ik denk dan ook met genoegen terug
aan een uitspraak van de toenmalÍge hoofdredacteur van ,Þe Loco--
potief', de_ heer Lievegoed, die, toen hii enige trjd het proces had
bijgewoond, tn zijn krant neerschreef, dat ttet zo nu ei .dan leek
,,of de heer Sneevliet voorzitter van de rechtbank ÌMas en de Officier
van Justitie de beklaagde".
InCerdaad leek het daar zeer veel op. Echter, buiten alle bekvechterij
om, was toch het belangrijkste deel van de verdediging van Sneevliel
zijn requisitoir over de Indische wantoestanden, welke naar het
Leitmotiv van die verdediging alleen maar haatzaaiend kond.en zþ.
In allerlei toonaarden herhaalde hij, dat wanneer die toestanden niet
haatzaaiend waren, het constateren er van, hoe dan ook, nooit haat-
zaaiend kon zíin.
En dat had onze wiend, naar het woord van de eigenlijke Raads-
voorzÍtter, op een gegeven moment ,,meer dan voldoende aan-
getoond", Nog is dat deel van de verdedigingsrede de moeite van
het lezen en herlezen waard, En zelfs van het publiceren. Want
ook wij, die er ons toen toch aan alle kanten mee bezighielden,
wisten er nog maar zo weinig van, Toen ík veel en veel later, nl.
na de laatste oorlog, me er weeï in ging verdiepen en het belangrijkste
materiaal over het koloniale bewínd van fussen de beide werelcl.-
oorlogen geleidelijk in handen kreeg, toen pas begreep ilc zelf, hoe
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uiterst bescheiden het Sneevlietse requisitoir over de Indonesische

misstanden nog maar geweest was.

En desondanks"waagde"zich geen enkele der zgn. kenners van het
lcoloniale bewind en geen verdediger er van zich aan een serieuse

bestriiding.
De vårdeãiging van Sneevliet, die in totaal 9 uren geduurd heeft,
eindigde mãt èen ontslag van rechtsverygls"g door de Raad van

fustitie, en het hoger beroep van de Officier van Justitie met een

niet-ontvankelijk-verHaring ãoor het Hooggerechtshof te Batavía'

Daarmede eindigde tevens een enerverende tiid voor 
-Sn99vtiei.

De Indische autõrfteiten $ngen echter door. Waar ze hadden leren

begrijpen, dat een procei als dat van Semarang niets-anders op-
leätäe dan versterËing der verzetsbeweging, daar zochten ze hel
van toen af in meer effðcüeve richting. Een jaar later werd Sneevliet
getroffen door een externeringsbesluig dat een reeks andere exter-

ãeringen onder de leden der Heine I.S.D.V. Ínluidde'
Maar] zoals Sneevliet mii nog kort voor ziin uitzetting getuigde:

,,HET GOEDE. ZAAD vYÀS GEZAAID". Dat bewifst reeds het feit,
dat de beweging in India veel minder dan die van Indonesië van
socialistisehe tendenzen is doortrokken.
Ik eindÍg door met volle instemming de woorden aan te halen van

orrze oode vríend Van Wezel over de rol van Sneevliet in het proces,

nl. dat zijn verdedigingsrede, ,,die wii 9 uren lang met onverflauwde
belangstelling konden"aanhoren', één groot pleidooì voor wijheid

"o ""ãht 
**í tti"t alleen voor hemzeffl m"af ltoor het ganse volk,

dat in deze landen in overheersing leeft.
Geen diplomatieke kronkelingen om ten minste eigen wiiheid te

redden, ioch een beroep op ãe clementie der rechters en van de

openbare aanklager.
Tenslotte noemdð Van Wezel het een voortdurende aanklacht tegen

de overheersers, in 'wier opdracht deze striider moest worden ge-

ketend.
Zo was het inderdaad en zo zal het ook in miin herinnering bliiven

voortleven.

DE II"ROIIVY AAN HET SOCIALISME

door Juliàn Gorkin

Ik zal nooit het afscheidsbezcek vergeten, dat Henk Sneevliet mii
bracht, fwee dagen.voor mijn vertrek naar New York. Het was einde

Maart 1940. Miþ boot zou vertrekken uit Antwerpen en Henk lc'vam

me in Brussel opzoeken. Het was de laatste keer, dat wij elkaar zagen,

maar hij no'ch ik konden dat vermoeden.
Ik was-algemeen secretaris van het Intemationaal Revolutionnair
Marristisch Centrum, dat was opgericht doôr een dozijn partijen en

groepen, die voorheen verenigd waren in het Londens Bureau' Met
ñet o-og op het verloop van dã oorlog ,had het uitvoerend bestuur be-

sloten, <iai ik naar New York moest vertrekken, waar ik Jay Lovestone

en Marceau Pivert zou ontmoeten; kort daarna zou Victor Serge zich

in Mexico bij ons aansluiten.
Met Sneevliet overzagik de situatie en wii kwamen tot de conclusie,

dat Hitler, nadat Polen overwonnen was, onder dekking vtn ziin
verdrag met Stalin misschien spoedig zou overgaan tot een aanval

op het"Westen. En weike tegeìstanã zou hij daar ontmoeten? Ik
iootrug een tragische ontwikkeling en zei tegen Sneevliet:

,,Geef mii toestemming, dat ik de nodige voorzieningen- tref voor je

vertrek. We zullen samenwerken in afwachting van de komende ge-

beurtenissen. Een man als jij mag zich niet blootsteilen aan de terreur
van het monsterachtige verbond van hitlerisme en stalinisme."

Sneevliet dacht een õgenblik na en antwoordde mij daarna op be-

sliste toon:
,,Ik kan mijn partijgenoten niet in de steek laten' Waar zíi zich be'
vinden, behoor ik ðók te zijn. En zli ziin in Holland en zullen er

blijven."
Dii antwoord deed mij denken aan het antwoord van de oude en

eerlijke Spaanse socialistische partijleider Francisco Largo Caballero'

Een paarãagen voor ik mijn reis zou aanvangen, had de Amerikaanse

vakbèwegingsleider, David Dubinski, mij verzocht hem in Pariis op

te zoekenl A'iles was geregeld voor zijn overtocht naar New York. Bi!

ziin aankomst in dezã staã zou men i1 overleg met hem besluiten of

hij naar Europa zou terugkeren of zich vestigen in Mexico. Caballero

,éit gn meìp e"o toon, die niet voor tegerrspraak vatbaar was:

,,Mijikameraden ziin in Franlcijk en in Frankrijk zal ik moeten

bliiven."
En later, toen ik vanuit New York nog eens aandrong op zijn komst,

antwoordde irij me - telegrafisch en per brief - rnet dezelfde on-

wankelbare vastbeslotenheid'
Sneevliet en Caballero, beiden oprechte socialisten, stonden echter

niet op hetzelfde politieke standpunt. Maar nù heeft mijn herinnering

ze teiamen gebraãht en ik vereer ze beiden in gelijke mate. Sneevliet
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stierf, met verscheidenen van ziþ kameraden, voor het vuurpeleton
der nazi's. Caballero zou, i1 frantci¡t< gearresteerd en gedepàrteerd
naar Duitsland, een tragische odyssee doormaken en inÞariis terug-

-gekeerd, toen de oorþg len einde was, na een moedig g"dr"gå
lijden een smartvolle dood vinden. Beiden ziin gestorvei,"zoars"zii
gelegfd hebben: trouw aan de zaak van de -mensheid en hei
socialisme.
fn Barcelona, te midden van de worsteling met het Franco-fascisme,
maakte ik kennis mer SneevlÍet. Zijn eenvoudig karakter, .ziin op-
r.u"t*"l{-r 

-ziin gemoedelijkheid wonnen direõt miin wiendichaþ.
Andrès NÍn, die later vermoord werd door de N.K.V.D. - wií kennån
thans alle biizonderheden van ziin martelgang - koesterde een oude
genegenheid voor hem. IIii was het ook, diã ons aan elkander had
voorgesteld.
Sneevliet was één van de eersten, die ons te hulp snelden, hii maakte
zonder voorbehoud onze zaak tot de ziine. De Jongste en moedigste
elementen van zijn partii streden in onze divisie bi; Huesca tot'het
ogenblik, waarop wiijn opdracht van Stalin gearresteerd werden. Bii
de verdwiining van Nin en bii ons proces -- het eerste Moskousé
proces in het buitenland - behoorde hii tot onze meest actieve ver-
dgdlfers. Voor Sneevliet was socialisme synoniem aan menseliike
solidarÍteit. Zijn gehele leven was één strijd ter verdediging van hãn,
die vervolgd werden.
Een grote trouw aan de revolutionnaire beginselen van [ret socialisme
ging bÍi Sneevliet samen met een ¡'uist gevoel voor de realiteit. Ik
was menigmaal in de gelegenheid met hem internationale vergacle-
rinryn bii te wonen. AIs de debatten ten einde waren en de politieke
resoluties aangenomen, stelde hij steeds deze waag:
,,En zegf. mii nu eens kameraden, hoe ik deze for,mele besluíten moet
weergeven, opdat ze duidelijk ziin voor miin Hollandse kaaspro-
ducenten?"
ï{oe dikwiils heb ik níet gedácht aan deze vr'aag van Sneevliet, op
zoek naar een realistische weq naar het socíalismel Deze waag had
en heeft voor mif nog dezelfde betel<enis als het beroemde axioma
van faurès: ,,Uitøaan van de werkeliikheid om het ideaal te bereiken."
Victor Serge, Marceau Pivert en ik hebben in 1944 in Mexíco een
werkie gepubliceerd over de problemen van het socialisme en wÍj
hebben daarin deze eenvoudige opdracht qeschreven: ,,Ter her-
innering aan onze Sote wiend en kameraad Henk Sneevliet, Neder-
Iands revolutionnair-socialistisch striider, organisator van de eerste
socialistische partíi in Nederlands Indië, medewerker van Soen Yat
Sen gedurende de Chinese revolutie, leider van het Naticnaal y',rbeids

Secretariaat in Nederland, partiileider van de Nederlandse Revolu-
tionnair Socialistische .{.rbeiders Partii, afgevaardígde van de Am-
sterdamse arbeiders, organisator van de solidariteit voor de Spaanse
Revolutig illegaal strijder onder de Duitse bezettÍng, door de nazi's

116

øeflsilleerd - tegelijk met zeven andere kameraden, wier moed wii

B;;;ã";"", no"i"ei*i¡hun iramen niet kennen -,te Amsterdam in

Aoril 1942."
óãr" opat""nt was opgesteld door Victor Serge,. *: "t-"oTot 

*t
*ntu dewondering en een oprechte genegenheid koesterde voor

3""""1f"i. Vf""r Sãtge stíerf in-Mexico in November 1947; als hii nog

iuefde, zou hii nu dJeerste ziin om hulde te brengen aan onze 
"gro-te

vriend en kameraad". Miin herinnering verenigt al 
-deze 

roemvolle

å;ã";, Nin, Sneevlie! Caballero, Serge. .-._Ieder van hen ís een voor-

l,".ld. 
"en 

symbool, een vaandel. Zij leefden en stÍerven, tlouw aan

nãi-rå"ì"frtáe. Wat doet het er toe in welke partij {j g¡sqgden

iltb""t Van belang is, de grote zaak uan de-mensheid, die-zii ge-

ãiJl"¡t"" tot hr:ã hatsteãdemtocht. En . . . hun trouw en de onze.

1
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een reven ïJTi,¡ffJ*tE#a",it"it . . .

door Dolf Langkemper

Uit de twintig jaren sterke persoonliike verbondenheid met Henk
Sneevliet komen talloze herinneringen bii mij op en het is zee¡
moeilijk hieruit een keuze te maken, waardoor de waarde en de
grootheÍd van zijn werk en persoon voor het militante socialisme
naar voren.komen.
Kort na ziin_komst uit Indonesië, waaruit hij in 1919 werd geëxter-
neerd, koos hij zijn plaats te midden van ,het meest strijdbaie deel
van de Nederlandse arbeidersbeweging, georganiseerd in de Ned.
Fed. van Transportarbeiders, en werã één van de voornaamste
leiders van de grote transportstaking in 1920.
Uit deze u'eken van zware striid stamt miþ persoonlijke binding
met hem en tot op de dag van vandaag ben ik hem dankbaar vooi
de vele en wijze lessen, welke ik van hem mocht ontvangen, aI was

Fi S"¡" makkelijke meester in Ce leer van de klassenstrijd. Nog nooit
had de N.A.S.-beweging in de jaren van haar bestaan een leidãr van
zijn formaat gekend, inter,nationalist in hart en nieren" steunend op
een riike _envaring en een zeer sterke revolutionnaire overfuiging. On-
vergetelijk zijn de grote massale stakersvergaderingen in Amste¡dam
en Rotterdam waar hi¡, machtig spreker als hij was, de stakende
arbeiders en hun vrou\¡¡en tot grote geestdrift wist te brengen en
hun aan te zetten tot het volhouden van hun zware strijd tegen de
zwarte reactie, die zich begon te herstellen van de Happen, welke
zij in de eerste iaren na de eerste wereld'oorlog had opgelopen.
Uit deze stakingstiid herinner ik mii nog een internationale confe-
rentie op het bureau van de I.T.F. in de Vondelstraat te Amsterdam.
Hier waren de prominente figuren uit de wereld van transportarbei-
ders van Europa aanwezig. Het ging over de vraag van het toepassen
va¡û de daadwerkelijke solidariteit ten bate van de stakende transport-
arbeiders in Nederland. Op deze internationale confe¡entie toõnde
Henk zijn grote gaven, door van de ene landstaal in de andere over-
gaande, met grote kracht het recht en de plicht van deze solidariteit
te verdedigen. Maar helaas, híj botste daarbii op het betrroudzuchtige
en angstige reformisme, dat toen reeds, zij het onbewust, de komst
van Mussolini en Hitler voorbereidde.
De Octoberrevolutie in Rusland had op Henþ evenals op zovele
andere revolutionnaire figuren, grote invloed uitgeoefend. Ziin soli-
dariteit hiermede en het openlijk uitkomen daarvoor, had hem de
verbanning uit zijn geliefd Indonesië gebracht. Ik zie dan ook nog
zíin grote weugde, toen hij buiten de offieiële delegatie van de
S.D.P. (Wiinkoop-Ravesteyn) om, naar Moskou ging ter bijwoning
van het tweede congres van de Comintem. Nog groter was zíin
weugdo bij zijn terugkeer, toen hij zich ging voorbereiden voor de
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taak, die hem opgedrageû was d.oor de Oosterse Commisie, onder

voorzitterscbap 
""1 

l"ãin, om te gaan werken in China' Het was

ziin innige veibondenheid met de iolkeren in de koloniale en half-
kéloniale"landerì, waar hii nu weer de kans lreeg om daadw-erkelijk

deel te nemen aan de bevri¡dingssuijd van deze volkeren, die hem

deze weugde bracht.
Ik was bii ne* in het compartiment-van de slaapwagen op h.9t

Anhalterbáhnhoff te Berliin om afscheid van hem te nemen voor zijn
reis naar het verre Oostei via Italië. In deze luttele minuten sprak

hii met grote geestdrift over zijn toekomsug we¡f 
-"tt-Su{ ti.tä

opat""tttälrooi hut voortzetten van het werk in Nederland' lij dit
afscheid bleek sterk onze Persoonlijke binding. Van de vele verliezen,

die de oorlog rnij bracht, was wel het grootste, het verloren g-"".tt Y*
de bríeven iit ii¡" Chinese tijd. De ireugde over-zijn -."t l"¡"t
begin en zijn droefúreid on"t á" veranderingen, welke er in"Moskou

befonnen pl""tt t" vinden bij de ziekte van Lenin en daarmede de

,r"r"*d"ritrþ"o in de politiek van de Comintern in het Verre Oosten'

Hij was ééi van de åersten, die de sporen van het verderfelijke sta-

linisme constateerden.
Tiidens mþ verblijf te Semarang in-19q?-1928, de stad 9P 

migdel-

liva, va". ivaaruit 
-Uii t* 1912 tot het jaar van zijn.verbanning.in

iSfS, zi¡n moedige en dappere striid voerde, lon ik in persoonliike

g"rpt"t í."tt met zÏjn kameiiden, zoals de oude Kaderisman, Semaoen'

Ñ"þ""o, etc., constateren-hge groot-de achting en waardering voor

heå *"t. Met grote geestdrift näteldeo zii over de machtige demon-

st 
"u", 

weke ãr phätsvond op de dag vir- ziin wijspraak 
.u-oo1 

d:
rechtbank te semarang. Een onoverzienbare massa Indonesiërs hact

zich verzamelcl om heä welkom te heten' Voor het eerst in de ge-

r"U"a.oit klom hii, op verzoek van de hoofdcommissaris van politig'

in een lantaa*p"ti oå ziin bruine makkers toe te spreken' Nog nooit

was een blankã met zoveel enthousiasme begoet' Het is dan,-ook

qeen wonder, dat zovelen van ziin kameraden-uit die tijd_een ellen-

ãinu ¿oo¿ rroodto in het concentratiekamp aan de Boven-Digoel'-De

äãi" ü*ã" en waardering, die het vok vãn Java hem toedroeg' had

ili;";kù"; door ziin ãnbaatzuchtig werken en strijden voor de

*iihuid vao ¿it onderd¡ukte volk.

V"ir"it ¿il lezichtspunt is ook volkomen te begriipgn ¡iin oPtt:Í","
tüdens de äpstani op de ,,Zeven Provinciëd', dat door de Ned'

¡i;tit; b""oi*oord rierd met enige maanden.g.evangenisstraf' Het

äevies van het Javaanse volþ voortkãrnende uit één van hun l"g"ldT:
;B;;;;-i;"å-Buo"'" - dapper ziin omdat het goed is -' had hii

ã;;¿ti;" gemaakt en tot Liei laatsle ogenblík voor Ì-¡el ryurpeJotgn'
¿"t u"r, äiod"" -""kte aan dit kostbarã leven, bleef hij het devies

trou\ry.
iãi.f"t, een woord van dank aan hem, die w-oeger dan wie.ook'

het verderfliike stalinisme aan de kaak stelde' Groter dan de lietde
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van het volk van Java voor Henk Sneevliet was de haa! die de
stalinisten hem toedroegen wegens zijn onvermoeide strijd tegen deze
pestbacil'in de internationale arbeidersbeweging.
De slag door het vuu4leloton toegebracht aan het militante socialisme
is voo¡ jaren onherstelbaar gebleken.

ONTMOETINGEN TUSSEN DE BEIDE \ryERELDOORLOGEN

door john McNair

Ik had het genoegen kameraad Sneevliet bij vele gelegenheden te
onhoeten in de periode tussen de beide oorlogen. Met grote vol-
doening ldjk ik terug op een reeks van besprekingen, die ík met
hem heb gehad, in het bijzonder te Pariis en in Londen, toen wii
samenwerkten in het Londens Bureau, dat ten doel had de vereni-
ging van alle waarliik wiiheidslievende socialistische partiien van
West-Europa in een gemeenschappelijk blok tegen de toen bestaande
Tweede en Derde Interaationales.
Kameraad Sneevliet had alle kwaliteiten in zich van, wat ik zou
willen noemen, het ware klassieke socialistische weten en denken.

$ii was absoluut onomkoopbaar. Bij zijn ruime en diepe kennis
van de socialistische gedachte eu literatuur, was hii ook een man
van de wereld in de beste betekenis van het woord. Hii was een
uitstekende talenken¡er s¡ miin gesprek&en met hem waren in het
Engels of in het Frans, in beide talen was hii een meestet.
Gedurende oûze campagnes voor socialistische eenheid in Londen
en Pariis was hii een onvermoeibare propagandist en spreker en als

wii na de vergaderingen in de rust van de avond biieen $taren,
naar ik mii herinner in ziin kamer of ¡ ¿s miinø en onder een

vriendschappelijke fles wijn, dan bespraken we alle asPecte¡r van
de socialistische beweging.
Kameraad Sneevliet verknoeide geen tijd aan de ve¡schillende koers-

veranderingen van de stalinistisehe politiek ínÌusþnd. Hi_i hacl ook

een grote verachting voor de hervormers in de arbeidersbeweging'
die speelden met de gedachte van opbouw van het socialisme ia
de achtertuin van het kapitalisme. Hij wist zeer wel, dat het socÍa-

Iisme internationaal moest zijn en dat het volkomen onverenigbaar
was met enige vorm van totalitair bestuur' De oppositie,- die bii
altiid toonde ten aanzien van het stalinisme, betekende allerminst
det hii op de een of ande¡e wijze een verdediger v¡as van de

zogenaamde Westerse democratie. Hij begreep beter dan de meesten

de"vertakkingen van het Amerikaanse monopolie-kapitalisme en ver-
zette zich hardnekkig, als gids van de socialistische gedachte, tegen
deze beide bewegingen naar overheersing van de wereld. Hij had
een kijk op het sociaiisme, die zeer waardevol was.
Ik herinner me, dat hij bij een bepaalde gelegenheid eens tegen mij
zeí ,Je moet je realiseren, waarde kameraad, dat de planning vao
een socialistische maatschappij gevoerd zal moeten worden in een
atmosfeer van vrijheid." Hii was zich ervan bewus! dat de socialist
de enige werkelijke individualist was en ziin aanvallen tegen elke
vorm v¿m onderdrul:king of bureaucratie berustte op zijn onver-
anderlijk geloof in de ontwikkeling van de menseliike persoonlíjh
heid. Dit was natuurlijk volstrekt onmogelijk onder een of ander
stelsel, dat de arbeiders beleÇ de middelen van bestaan, niet alleen
de materiële, maar vooral de intellectuele en morele, zelf te bezitten
en te beheersen. Sneevliet behoort, naar miin mening, tot de grote
en schitterende groep van socialistische denkers uit de periode van
Karl Marx tot heden. Een plaats, welke hem met ere toekomt.
Terwijl zijn leven geheel gewijd was aan de onveranderlijke begin-
selen van het socialisme, was zijn dood in zekere zin een roemvolle
belroning daarvan. Het had voor hem en zijn kameraden mogelijk
geweest met de Nazi-onderdrukkers van Europa samen te werken
zoals vele andere z.g. socialisten hebben gedaan. lk zeg, het had
mogelijk geweest, maar dan zou hij de ware Sneevliet niet geweest
zijn. Hij toonde zich de kameraad zoals wii hem kenden, die we
respecteerden en liefhadden. Voor hem was het onmogeliik zijn
beginselen te verkopen of op te geven, hij was bereid er voor te
sterven.
7,4n naan zal blijven voortleven in de annalen van het socialistische
denken en als een bron van voortdurende en blijvende inspiratie
en de nawerking .7¿n zijn arbeid en zijn persoonlijkhetd zal zich
voortzetten in de geschiedenis der mensheid.
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als ik zag wat had l*oouo wezen,
had het leven maar anders gewild
én mii maar anders gegrepd en

langs gelinder paden geleid...

wat doen zulken als ik was op aarde?

Ik heb lang antwoord gezocht

en dit is wat ik heb gevonden:

ik weet nu dat zij bestaan

om de Hoof te helpen dempen

waardoor het volk moet gaan.

Wij hoorden de wekstem in jeugd

\Mii volgden vol drang en moed

maar te spoedig verschrikt was ons hart
te spoedig vermoeid onze voet.

Hoe kon het de steilte beHimmen,

dit ellendig, half-blind geslacht?

Wij vielen neer aan den rand.

en vergaan, waar de zon nooit lacht.

Maar volgende ríjz€ uit de sehachten

en verlengen het bloedig qpoor:

hun voet is gespierd, en hun stem

heeft een nieuwe klank voor ons oor;

wii liggeu gekneusd, verloren,

in sombere rij aan rij;
wii kunnen hun stappen horen:

zii komen.. . nu gaan ze voorbij,

verder 'dan waar wij vielen

hoger dan 't zv¡ak wezen ons droeg. . .

wii toondeu het pad sterker zielen

en dat is voor vroegsten genoeg.

Ja hiertoe diende mijn leven

eu dit is de troost die ik won.

Ja hiertoe diende miin leven.. .

Frugmenten aùt ,,De Nieut¡e Geboort " oan Henríëtte Rolmd, Holst

Ik had vol en begerig geleefd,

ieder uur in t hart geraakt,

en nu werd de armoe te groter.
Ik voelde dat een veer braþ
en de l¡acht van mijn ziel vloeide uit mii
als bloed, en liet mij zwak
en vol heftigheid.

Ik wist
mijn zwakheid nog niel ik wilde
wanhopig weer omhoog

inhalen wat verloren was,

weer staan waar ik stond; en ik loog

mii voor van een nieuwe keer,

van nog kans en een beter begin,

maar de leugen verstierf op den drempel

van t hart, want dat oog binnen-in

dat de dingen ziet komen van ver,

zag de schaduw al over mii
en een stem dieper dan denken

sprak,,voorbij, voorbij, voorbij".

Ik lachte luid over hem heen,

en weerde zijn klank met mijn wil
maar ik hoorde hem in mijn dromen

en hij maakte mijn hart flauw en kil.

t-
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TOEN HITLER AAN DE MACHT KWAM.. . ...
door Alfred Rosmer

Mijn herinnering aan H. Sneevliet . gaat terug tot het jaar 1920,
toen ik hem ontrnoette in Moskou, ten tijde van het tweede congres
van de Communistische Internationale. Daarna zag ik hem dilonri¡ls
¡e Parijs of in Amsterdâm op het kantoor van het N.A.S. als wij,
beiden uitgesloten van de Communistische Internationalg poogden
in de arbeidersbeweging de opvattingen hoog te houden, die ons
gevoerd hadden naa¡ de Internationale van de eerste congressen,
en die door de nieuwe leiders verraden waren. Op een bepaalde
episode van zrjn lange strijdersloopbaan zou ik slechts de aandaeht
willen vestigen. Een episode, die zond.er twijfel het best getuigde
van zijn helder inzicht.
Toen Hitler aan de macht gekomen was, heerste er in de arbeiders-
beweging een algemene verslagenheid. De Duitse sociaal-democraten
hadden het fascisme van Mussolini slechts met geringschattÍng be-
þeken, overtuigd als ze rvaren, dat zoiets in Duitsland nooit zou
kunnen plaatsvinden. De stalinisten hadden evenmin de betekenis
van het gevaâr begrepen, dat hen bedreigde. En omdat ni zich
aan de vooravond vergisten, zouden zij ook daarna falen: het
hitlerisme zou zich niet lang kunnen handhaven en na Hitler zouden
nj aaa de beurt komen.
Op een dermate ernstige wijze zou Sneevliet zich niet kunnen ver-
gissen bij het waarderen van de betekenis der gebeurtenissen noch
over de gevolgen daarvan voor de arbeidersbeweging van alle
landen. Gevolgen, die ongetwijfetrd van lange duur zouden ziin, als
men niet dadelijk het juiste antwoord zou weten te vinden om het
kwaad te stuiten. De ervaring, die hij zich eigen had gemaakt bii
de activiteit van het N.A.S., stelde hem in staat duidetiik de prac-
tische vorm te zien, die dit antwoord zou moeten aaûnemen: onmid-
dellijk een krachtige betuiging van internationale solidariteit die
zich niet zou moeten beperken tot woorden maa¡ zich concretiseren
in daden door het ontwikkelen van een regelmatige actíe en die
met massieve demonstraties op vastgestelde data de Duitse arbei-
dersklasse eraaî zou herinneren, dat de a¡beiders van alle landen
in het verzet tegen het barbarisme van de hitleriaanse dictafuur
aan haar zijde stonden. Met doeltreffende acties, als b.v. de boycot
van de Duirce handelsvloot in de havens, zou men de arbeiders

van de wije wereld in verzet moeten brengen tegen de nieuwe
meesters van het Reich, die aanmatigend van succes met chantage
en terreur regeerden, maar die de nederlaag heeft laten zien zoals
gii werkeli¡k warent te Neurenberg overtroffen zij elkaar in onbe-
nulligheid en gemeenheid.
De internationale conJerentie, die het N.A.S. voor dit doel te Brussel

bijeenriep, omvatte slechts de iertegenwoordigers van numeriek
weinig talrijke internationalistische groepen, militante strijders uit
Duitsland, Holland, België, Frankriik en Italië. Aan de oproep, die
zii richtten tot alle arbeidersorganisaties van de wereld, werd door
de vdkbewegingscentrales en de leiders van de socialistische partijen
geen aandacht geschonken. Hitler lreeg volop de gelegenheid om de
vernietiging van de vakorganisaties te voltooien en om zijn heer-
schappij te vestigen - en zes iaar later brak de Tweede We¡eld-
oorlog uit

¡
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HET TIIDVAK, DAT VOORBTJ rS...
doo¡ Hein van Wijk

AAN HEN DIE VIELEN

door Mien Sneevliet

In srille ontroerÍng wilten wij gedenken

de malùers die van ons heen ziin gegaan.

Aan allen eerbiedig de aandacht schenJcen:

hoe hebben ze daar bii die doodsmuur gestaan.

$et was op een gouden voorjaarsmorgen"

.de zon bescheen hen, het was voor het laatst.

Zo hebben ze afscheid van t leven genomen'

onze dappere, dierbare kameraads.

,,Aanleggen, geeft vuur!" zo klonk het commando,

het knallen van schoten, toen was het gebeurd.

Acht wouwen, hoe dapper ze ook willen wezen,

blijveu alleen, wiil hun hart is verscheu¡d.

Maar uit dat leed we¡d een eenheid geboren:

leggen we een plechtÍge belofte af.

We brengen de maats die te zamen vielen,

ééns bij elkaar in een makkergrafl

Mien Sneevliet sch¡eef dit in de nacht, toen zij in de gevangenis de

boodschap ontring, dat haar man en de andere mali:kers op 18 Aprí[

waren gefusilleerd.

Denk ik áan Sneevlie! dan denk ik aan een bepaald tiidvak in de
arbeidersbewegiug, dat voorbii is. In dat Ujdvãk leefden mensen,
die wrerkelijk in de roeping van het proletariaat geloofden en dien-
overeenkomstig hun leven en hun politiek bepaaldln. Die bovendien
in zichzelf gebofden en mannen en vlouwen waren uit één stuk.
Ik denk aan mensen als Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Edo
Firnmen, James Maxton, Fenner Brockway. En Sneevliet. Het waren

-de 
principiële .mensen, wier leven door vaste ethische of politieke

bggtnselen werd bepaald. Tegenwoordig kom je die niet meêr tegen.'Want de- organisaties der arbeidersklasse zijn deel geworden ,ra.r -en hun leidende loppen ziin versmolten met de burgerlijke maat-
schappii van vandaag.
Twee richtingen kon men onderscheiden in deze principiële stro-
mingen: de ethische en de politieke. Fenner Brockway en Maxton
verteþenwoordigden de ethische richting Snewliet, in dit opzicht
ook een man van het Europese vasteland, de politieke. Zijn instelling
was meer doctrinair en theoretisch, zoals bii deze gehele richting
paste. Die theorie rv¿rs een wezenliik deel vaa hemzelf; zÍj sprak in
ieder woord dat hii uitsprak of schreef. Dit was zi¡n kraóht, en in
zekere nn njn zwakte, want geen enkele theorie'is volmaakt of
afdoende, ook niet die van Marx. Hij behoorde tot de groep van
ontleders, ontrafelaars, ontrnaskeraars, die in de ontwil&eling onzer
ml tschappii een noodzakeliike functie hadden en hebben en altiid
zullen bliiven houden. Deze maatschappij zal nooit kunnen over-
gaan in iets beters, wanneer de meedogenloze analyse, de radikale
toetsing aan centrale beginselen van recht en on¡echt niet meer
bestaat. Het is wellicht het duideliikste kenmerk van de verwording
der arbeidersbeweging, dat zii bij haar voorlichting genoegen neemi
met oppervlakkig gezwets in plaats van deze radikale ontrafeling.
Het is de blijvende betekenis van SneevlieÇ dat hii aan deze radikale
instelling trouw bleef onder de bedreiging met de dood, evenals
hii_in ziin ionge jaren in Indonesia da[ bãginsel had uitgedragen
onder de bedreiging met deportatie.

I
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Een smartelijke herinnering is de bekendmaking.vaL dS moord. in
de onder toäi"ht van de 

-Nazís staande Ned' dagbladpers' Hier-

onder geven we het bericht weer, zoals het, met commentaal van

ã" ,"di"ti", verscheen in het Atg. Handelsblad van 18 APrít 1912'

Men had echter elk ander blad v=an die datum kunnen nemen. Het

één was misschien iets erger dan het ander, maar smerig en serviel

waren ze allemaal.
oo de volgende bladziiden zal men nog enige andere publicaties

vJn die tijä aantreffen. Een artikel in het toentertijd, i" Lo:9"1
verschiinende blad ,,Vrij Nederland' - h1d- niets te maken met het

illegale blad van die náam -, dat kennelij\ door een uiterst reae-

tion"naire l¡and was geschreven, en een arti]<el in het nummer van

het illegale blad ,,Dã Vonk', dat kort na de tragische gebeurtenís

uitkwam.

SNEEVLIET EN ZEVEN ANDEREN DOODGESCHOTEN
Uit .{e Londense uitgave van ,.Vrii Nede"la.,d" 

'oan 
22 April '42

Op 14 April bereikte Londen naar aan de Spoorwegen. AI
via Zärich en New-York het ga'uw zat hij in de z.g. à'eutrale,
eerste bericht van de executie d.w.z. onkerlijke 

"o" in dien
door de Duitschers vgn rreer tiid vaak anii_kerkeliike vak_

ACIIT NEDERLANDERS organisatie, en ongév"", in
Via Zweden vernamen wij, dat 1910 redÍgeerde hii"als ..wií-
het volgens de Ðuitschers een 

-gestelde' 
" het ' ,poor*"j-

geheipe orsanisatie is ge- bondsorgaan voor hót heeïe
weest tot sabotage, en dat de land, bestreed, zell lid der
leider van deze dappere groep S.D.A.P., in een soort Multa_
het gewezen kamerlÍd H. J. fuIiaanschen toon het ,refor_
Sneevliet is geweest. misme- van Troelstra en verloor
Tenslotte werden ons ook de door diens overmachtigen in-
namen der zeven anderen vloed ziin heele positiã in de
bekend. Het zijn: socialistiiche aibeidersbewe_
Ahraham Menist ging. Toen Ís hij naar Indië
Willem Dolleman gegaan. Was er iecret¿ris der
Jan Schrlefer Handelsvereeniging Semarang
Jan Koeslag wat hem niet verhinderde de"n
Co¡:nelus }fermanus Gerrit- opstand te prediken onder de

sen f,avanen, dÍe hii toesprak met
Jan EdeI ,,soedarah soedarah-, d.w.z.
Rein Witteveen. ,,broeders'. Het gevolg was
SNEE\ILIET GEFUSILLEEITD een proces, een vãrooräeeling

Men schñi'ft or¿s: en vãrbannin g. Zoo kwam hij
I. SNEEVLIET is gestor- tiidens den - wereldoorlog i;

ven zooals hii geleefd Holland, kreeg er in de 
"cou1_

heeft: in een gee_st van ievolu- munistische Þ"rtiÍ niet d;
tie. Zoo iemand van nature plaats, díe hii- daóht dat hem
geneígd rras ,,gevaarlijk te ' toekwam, vond echter steun in
leven" dan hi!. \Mii weten Moskou en is werkzaam se-
thans niet méér, dan dat hii als weest voor geheime zendinfen
leider van een tegen Hitler in China. Maar ð.eze **rr, äi"
gerichte geheime organisatie, in de taal de¡ negentiende
met zeven ande¡en is doodge- eeuw een ,,rvoelgeest--zot nin
schote¡. -Maar r,rij zeker is genoemd, vond õok g""., *"åu
wel, dat lrji do_o" verraad moet bii dit werk. Hii - werd in
4ijn gevallen; hii had zich in Nederland ""n .'"í de partij-
ziin _lange leven van politÍeken gangers van Trotski, 

"oo 
,i^, .,

striid vele viianden gemaakt. vooi hem ook geen plaats meer
Sneevlie! van R.K. huize, bii de C.p.H., zoomii als bii de

heeft heel- jong 
_ 
een pl_aats Sociaal-Democraten. Hij begon

gekregen als een klein ambte- zich toen aan te sluiteí bii Z.g.

DE BEreNDMAKING. . ....
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DOODSTRAF VOOR
SABOTEI'RS

Atg. Haflitelsbla¿I 73 -4-' tlz

's-GRAVEiÍIÍAGE, 13 April. IIet Riiks-
co¡nmissariaat maal<t bekend:

Een aantal Nederlanders. heeft zich
verstout om een in den zomer van 19¡10

rierboden politieke partij, van Anster-
dam uit, weer in het leven te roepeß en
een uitgebreide a¡rti-Duitse vlugschrif-
teopropaganda te voeren.

Iu een te Amsterdam voor het Deut-
sche Obergericht gevoerd proces hebben
zich cte oprichter en voorzitter dezer
illegale partli, Hendricus Sneevliet en
zeven leidende fr¡nctionarissen en mede-
werkers, de Jood Âbraham Menis! TVil-
helm Dollemaq Jan Schriefer, Jan Koe-
slag, Cornelius Hermanus Gerritsen, Jan
Edel en Rein T9'itteveen moeten verant-
woorden. Ongeacht alle waarschuwingen
hadden zij hun anti-Duitsch gewroet tot
tr'ebrua¡i !942 voortgezet. Zlj werden
wegens overtreding van par. 1 van de
Sabotageverordening als saboteurs ter
dood veroordeeld.

Ilet vonnis is met den kogel vol-
trokken.

(Wederom heeft de bezettingsover-
heid de doodstraf moeten uitspreken

tegen een aantal landgenooten, die- de

uitdrukkeläke bevelen van deze overlrerd
overtraden, en ondanks de herhaalde en
clrinpende rraarschuwingen illegale acties
bedrãven. Wie kennis heeft genomen

van de wijze' waarop het Fransche be-
zettineslegãr kort na den oorlog in het
RoerEãbied. optrad, of zich verdiept
heefi in het ìchrikbewind der Engel-
schen in die gebieden van Zuid-"Afrika'
die zij in den loop van dcn tweeden Boe-
renoorlog bezetten, zal moeten toege-
ver¡ daf de Duitsche bezettingsove-rheid
hier te lande met giroote soepellieid op-
treedt, en áles heeft gedaan om onver-
mijdeläke moeilijkheden te verzachten.

YV'anneer thans eeåter Nederlanders

- ongetwijfeld zijn het er slechts r¡¡eini-
zun ètt houdt de gloote meerderheid
ã!"h tru"r. -, ondanks de vele gegevell
waarschuwingen, verordeningen overtre-
den en illegale, tegen het in oorlog zijn-
de Duitschland gerichte actie bedrijver¡
btijfl de bezettingsoverheid geen ande-
re weg over dan met de uiterste ge-
strengheid op te treden. Mogen de ver-
oordelingen, die hierboven bekend ge-
maakt zijr¡ een hernieuwde waarscùru-
wing zijn voor alle landgenooten om
zich verre te houden van illegale actig
die allen, . die daarmede te maken heb-
ben, de allergtootste risico's doet loo-
pen. - Red. !Ibld.).
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anarchistische beweging in
Nederland: werd de leider van
de 10.000 leden van het N.A.S.
(Nationaal Arbeideis Secre-
tariaat) te Amsterdam en was
voorzitter van de R.S.P. (Rev.
Soc. Partij). In dien tiid is hij
een paar jaa¡ lid van de
Tweede Kamer geweest.

Een leven van strijd, maar
minstens zooveel van onvnrcht-
bare onrust. Een man, in
Nederland begonnen als een,
het eigen belang wegcijferend
idealist, doch zeer verbitterd
later. Het lijkt mii waarschijn-
lijk, dat H. I. Sneevliet
niet alleen door ondergrond-
schen arbeid het door hem

fascisme heeft willengehate
helpen I

I
l

I

I

i

i
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SPÁ,RTACUS GEKRUISIGD

uít de oud.e Yonk

Onder d.øze títe\ brøcht ,,De Yonkî, oooiloopster oøn. ,,De Vlent,
án høa¡ na. 5 aan 7942 het oolgende Øt¿kel.

Op Paasdag ontving_en- w¡j h9t ontstellende bericht, dat een der grote

!g*T uit de Nederlandse arbeidersbeweging, Icameraad' H.
Sneevliet, met zeven andere makkers in de handen van den viiand
9"""_1b", 1or1de1 worden gefusilleerd. En inderdaad zijn de éHde
April 1942 de kameraden Sneeolíet, Meníst, Dollemøt, Sclwí,efer,

\oesløg, pdel, Gerrí.tsen en Wil'teoeen voor hun ideaal gestorven, de
liist der heldennamen is met de hunne vermeerderd.
In Sneevliet herdenken wij niet slechts den groten strijder voor
Indonesiët wijheid, den iarenlangen leider van hãt NAS, en den man
die een_ beginselloos reformisme voortdurend heeft aangeklaagd, wii
bewonderen in hem ook den man die naar alle kanten-front ãurfdá
te maken, niet slechts tegen de nazís, maar ook tegen Stalinistische
terreur en kaprtaìistisch imperialisme. Bewondering voor dit inuicht
maakt ons niet blind voor het vele dat ons van Sneelliet scheidde.
pij- delen niet Sneevliet's geloof, dat in de revolutionnaire strijd het
doel de-middelen heiligt; wij geloven nÍet meer als hij, in de áIeen-
zaligmakende macht van het geweld, wij wensen de duivel niet met
Beëlzebub, en kapitalistische dictatuur niet met proletarische dicta-
tuur uit_te drijven; wij willen ons niet tegen de resultaten der moderne
wetenschap en tegen onze ewaringin, aãn het dogmatische Marxisme
vastHampen, en wii zagen in zijn onverdraagzaa*h"id een der ern-
stigste beletselen voor een herleving der eenheid in de arbeide¡s-
beweging.
Doch deze bez:waren verbleken en zinken in het niet, wanneer wij
Sneevliet herdenken als kameraad, als strijder tot het laatste.
Met Pasen kan het niet anders, of ook de niet-gelovige denkt aan de
wederopstanding van Christus, als een spnboúsche-belofte dat ook
het graf de geest niet gevangen vermâg te houden. Echter, de
Christen weet ook dat de opstanding slechti betekenis heeft wanneer
het drama van k¡uisdood en wederópstanding het drama van eigen
ziel Ís.
Niet door militaÍre overwÍnningen, niet door luisteren naar de radio
kan een volk of een klasse wij worden, maar slechts door eigen daad.
Slechts een volk, een klasse, die innerlijk herboren is, zal ofstaan uit
de doden; niemand kan vrij worden die niet eerst zichzelî van alle

þfhgid, alle halfheid, alle angst voor broodroof en zelfs voor de
dood bevrijd heeft.

!p d""e wee ziin Sneevlíet en zijn karneraden ons vóór gegaøLn.
Toen duizenden arbeiders zich wijwillig meldden voot gõeä betaald

in Nederland aan zqÐ
hlj

nch
einde brengea, Irraar dat
tevens reeCs een rol vocr
zelf zag dírect na Duirseh-
land's ineenstorting. Alle
leden der Communistische
Partij Nederland zifren sinds

Juni van het vorig jaar in con-
centratiekampen. . . Sneevliet
zal hebben weten weg te
duiken, eû men kan er verze-
kerd van z1l4 dat hij zeer veel
kwaad aaq <ie nazi's heeft
toegebracht.

Dat is de krans, die wij op
zijn graf leggen. En op het
graf van zijn even daopere
zeven medewerkers.
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werk op de vliegvelden, toen zwarte handelaars met moffen schar-
relden, iournalisten hun ziel verkochten, en rechters om den brode
ùet recht verbogen, hielden zij het vaandel hoog van het socialisme.
Hun blad, dat Karl Liebknecht's fiere naam SPARTACUS droeg,
bleef verschijnen. Zii zochten niet eerst hun eigen veiligheid, zii
trachtten niet het vege Iijf in Engetrand te redden, zij maakten niet
om den brode compromissen met hun geweten, maar zij bleven voor
hun ideaal striiden.
Sneevliet's theorÍeën mogen feilbaar geweest ziin, het voorbeeld dat
hij en ziin kameraden hebben gegeven, was het enige iuiste. Wanneer
een ieder dit voorbeeld volgt, wanneer wii allen socialisme, rechq
wijheid, waa¡heid en liefde hoger durven stellen dan het eÍgen leven,
dan is er geen macht die ons ter neer kan houden; dan kunneu wij,
zelfs te midden der tirannie, wij zijn; dan, maar ook alleen dan, zal
de geest van het socialisme uit het graf herriizen.
Sneevliet en de zijnen kunnen sterven, maar iuist door hun dood zal
het socialisme leven, omdat het weder opgestaan is in onze harten,
die wij van angst en wii van dwíngelandii en zeker van de toekomst
deu tiran van heden de trotse woorden durven toeroepen:

,,Dood, waar is Uw prikkel?
Hel, waar is Uw overwinning?"
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Honger en Mu.cht..r.rtoon

U¿t ,,Het Vríie Woorû' aøn 76 Notsember 1978, ged.eette octn een
ørtikel gerícht ann de soldaten oøn het lndische leger, en gøtðtelil:

,,HONGER EN MACHTSVERTOON"

,,Gii vertoont reeds machg is het niet- in Kediri, Demak, Koedoes?
Gii zijt op ,,meerdaagse oefening" en U wordt afleiding bezorgd in
streken, waarin de bevolking onrustig hee! kwaadwillig, bereid tot
allerlei ongeoorloofde daden van brand, plundering, 'moord. Gij
vertoont macht! Zorgvuldig getjampoerd Europeanen, Ambonnezen,
Timorezen, Javanen, voorzien van het nodige oorlogstuig, vertoont
gii macht
Waa¡om vertoont gii macht?
Wiens macht vertegenwoordigt gij?
Itret volk, zo verneemt gij, is onrustig! Het treedt brutaal op, het
schoolt samen, het steelt! Dat onrustige volk steelt! Het haãlt de
vmchten van de velden, die aan allerlei ondernemingen behoren.
'Wiens macht gaat gij tonen? De macht van de sterken, die heersen.
,,De macht ener regering, die voor het algemeen belang zorgt'. Niet
waar, zo is de gewone voorstelling? \Mie, wat is eigenlijk een regering
in een maatschappij als de onze? Het is de vertegenwoordigster der
hee¡serskÌasse van de maatschappij, soldaten, der klasse van mach,ti-
gen, der bezitters van de Banken, de Fabrieken, de Stoomschepen,
de Verkeersmiddelen. van hen, die geen honger kennen, van hen, die
in rilkdom en weelde leven. . . omdat het volk zelf ontbeert, arm is,
onder ellende gebukt gaat.'Wiens macht gij tonen gaat?
De macht van hen, die voor hun suikerfabrieken zich met allerlei
kunstgrepen meester maakten van de gronden, daarheen leidden het
vnrchtbaar makende irrigatiervater, die zelfs in tiiden van dreigend
voedseltekort liever suiker maaken, dan dat zij de sawahs terug-
gaven aan het volk voor de aanplant van rijst.
De macht van hen, die met betaling van 20 tot 85 en 40 cent per dag
wouwen en mannen líeten werken op hun ondernemingen, zware
arbeid deden verrichten, welke vette winsten afwierp.
De macht van hen, die de prijzen van ile voedingsmiddelen en ver-
bruiksartíkelen van het volk voortdurend duurder maakten, die zich
extra winsten verwierven im deze tijden van barre nood.
Gij gaat de macht tonen van hen, soldaten, die hoewel nadrukkelijk
gewaarschuwd, nalatig .bleven in het treffen van maatregelen om de
hoeveelheid beschikbaar voedsel te vergroten, wijl daarrnee het be-
Iang der kapitalisten, der machtigen zou worden geofferd, tijdelijk
benadeeld ten gunste van het belang der massa.
Honger dreigt in deze landen. Er is nierwe suiker voortgebracht, die
zich in vredestijd rnisschien met winst laat verkopen. Maar honger

d¡eiet. Uit oørliggende landen is slechts weinig te verwachten en in

-"rís" streek viel de oogst tegen.

Wie"ziit giizelf, die voor dit werk wordt gebruikt? Behoort gij tot
de klasse der bevoorrechten? Kwaamt gij uit een weeidebestaan naar
de Indische tangsi toe? Wij weten beter; wij rveten, dat het gros der
Europese soldaten in Armoeland gewoond heeft, waar ook gekampt
moest worden tegen honger en gebrek. Wii weten, dat gii meren-
deels zijt arbeiders- en boerenjongens, die zeer goed kunt begrijpen,
dat honger roerig maakt, dat honger tot verzet driift. Ook ai moet gij
macht gaan tonen aan Javaanse slachtoffers van de kapitalistische
uibnergeling. . . gii zult U in hun gemoedstoestand kunnen verplaat-
sen, zo goed als de soldaten in Holland zich rekenschap wisten te
geven van voorgekomen ,,rampas" uitingen bii de radeloos geworden
klassegenoten (het ,,gepeupeli'!) in Amsterdam en elders.
En wij weten ook, dat de Inlandse soldaten in staat zijn om te be-
oordelen, hoe het komt ,,dat de buffel de hoornen wet", hoe het
komt, dat Kromo niet langer dragen lvil en dragen kan. Wij weten,
dat de Inlandse soldaten veel dichter moeten staan bij de Kromo's
ìMaarop zij worden afgezonden dan bij de machthebbers, die hun
voor het machtsvertoon gebruiken, die hun comma,nderen.
En wij hopen, dat de niet Javaanse soldaten, die geen Europeanen
ziin, dat de mannen van A.mbon en de Minahassa, zullen doorvoelen,
dat Krorno niet vraagt om kogels en om de dood, maar dat hij alle
recht heeft om op te komen voor het leven.
\Mant als ge goed inziet, goed overweegt, soldaten van het Indisahe
leger:,,honger, ziektg ontbering, belastingdruk, peilloze ellende,
weelde, pròtserigheid, winstmakerij tot iedere prijs". . . dan moet ge

gruwen van het werk, dat van U wordt verwacht, als machtsvertoon
niet meer voldoende blijkt om hongerigen te voeden. Dan moet
afkeer in U opstijgen, omdat gij dreigt te worden verlaagd tot laf-
aards, die de lreten over onrecht en over ontbering, de kreten van
weerlozen of maar slecht bewapenden, hebben te smoren met kogels
uit Uw geweerlopen, met niets ontziende slagen van vlijmschelpe
wapenen op menigten, die eerst zell mee de gelden hielpen op-
brengen, \À/aaruit de wapenen werden gekocht, die hen wreed ver-
moorden. Soldaten, overweegt dat alles. Overweegt eigen weinig
benijdenswaard lot. Overweegt hoe verachteliik zich maken degenen,
die zich als willoze werktuigen laten gebruiken door machtigen om
hun zwakke klasse- en landgenoten te vernietigen.
Geeft U er goed rekenschap van dat thans de soldaten van vele
Europese lanãen openlijk en met nadruk verklaren: dat de zaak des
volks, de zaak dei onterfden hun eigen zaak is' Moge dit lichtend
voorbeeld in U leven, moge het Uw daden richten, w'anneer de be-
velen klinken, die U tot moordenaars kunnen maken va,n Uw eigen
broeders, wier misdaad is, dat zij niet dofzwijgend de hongerdood
rvillen ingaar¡ dat zij begeren naar wat meer v.jherd, naar wat meer
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levensgelulc Kameraden, soldaten, de tiiilen, die wii nu beleveq
zijn aan grote veranderÍng riik. Maakt de zaak der zwakken sterþ
Begraaft onderlinge geschillen. Zoekt aanraking met het volk. rffendt
U, Inlandse soldaten, tot de Soldatenbond, tot Sarekat Islam en
I.S.D.V. om de middelen te beramen, die ook aan U een menswaardig
leven, rechten" vrijheid kunnen vetzekeren,"

Met en bi¡ So"t *Yat Sen
Uit ,,Klnsserw*i¡il' oan Møart 7926

Enige persoonlijke herin:aeringen

ll Maart i925 overleed te Peking de vade¡ der revolutíonnai¡-
nationalistische beweging l¡ Qhin¿, Dr Soen Yat Sen.

De eerste kennismclring met ziin de¡Ibeelde¡
Ons in 1912 voo¡bereidend voor de reis naar het Oosten, maakten wii
kennis met een kort artikel over ,,De Chinese Revolutie en de Sociale
Problemen", geschreven door Dr Soen voor het Franse tijdschrift
,,Le Mouvement Socialiste" en wel in het Juli/Augustus-¡lummer
van dat jaar.
De eerste aanloop der revolutionnaire nationalisten ín China tegen
de yreemde overheersing ondernomen was met succes bekroond. De
sinds meer dan 15 jaar werkende geheime orgaaisaties, vooral van
militaire intellectuelen, hadden de heerschappij der laatste dynastie
onhoudbaar gemaakt. De republiek was uitgeroepen. Een grondwet
eû een volksvertegenwoo¡dig"g waren doorgevoerd en D¡ Soen, die
provisorisch als le President \¡¡as opgetreden, had, om burgeroorlog
tussen Noord en Zuid te verhinderen en de consolidatie der Repu-
bliek mogelijk te maken, een compromis gesloten, waarbij hii de
presidentszetel wij liet voor Gene¡aal Yoean Sji Kai. De drie grote
beginselen, die in ziin geheime organisaties waren aanvaard, werden
door Soen zelf in het Franse tijdschrift als volgt geformuleerd:
le. de suprematie van het Qhin65€r ¡¿s;
2e. ðe regering van het volk door het volk;
8e. de suprematie van het volk in de productie van de riikdommen.
En hii deed uitkomen, dat de revolutie de beide eerste beginselen
verwezenliikt had; een opvatting, die bij de toenemende macht van
het buitenlandse imperialisme in China en bij de hand- en span-
diensten door de eerste Chinese President en ziin regering aan het
buitenlandse imperialisme bewezen, al spoedig onjuist bleek. Naar
zijn mening restte nog de doorvoering der economische revolutie.
Reeds toen kwam in zijn beschouwing naar voren, dat hij voor
China een totaal andere ontwikkeling mogelijk achtte en voorstond,
dan zich in de Westerse naties had voltrokken.
,,Als bij het begin van de loopbaarr van onze Chinese Republiek wij ons niet
verdedigen tegen de vestiging van het kapitalisme, wacht ia de naaste toekomst
een nieuw despotisme, hgnderdmaal erger dan dat der Mandsþes en stromen
bloed zullen nodig zijn om ons daarvan te bevrijden'
China is aan de vooravond van een geweldige industriële ontwikkeling, een
kolossale handel is bezig æ ontstaan en ín 150 jaar zullen wij vele Shanghaís
hebben. Wij moeten vooruit zien iq de toekomst en ¡eeds vandaag besluiten,
dat de waardestiigíng der onroe¡ende goederen aan het volk ten goede zal
komen, dat haar schiep en niet aan de private kapitalisten, die bij toeval de
eige¡aren zijn geworden."
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Dit korte artikel deed uitkomen, dat wij in Soen Yat Sen niet met
een zuiver burgerlijk nationalist te doen hadden, doch dat socialis-
tische invloeden reeds toen zo sterk op hem hadden ingewerkt, dat
hij en de zijnen strijd wilden voeren tegen de heerschappij van het
kapitalisme.

De eerste persoonliike ontnoeting
Tegen het eind van 1922 bevonden wii ons in Shanghai, waar wij
contact hadden gekregen met het hoofdbestuur van Soen Yat Sen's
partij Koeo Min Tang. Terwiji hij zelf zich in het Zuiden ophield, na
vele up's en downs zich als hoofd ener revolutionûaire regering
gevestigd had te Kanton en hij doen<ie was de militatue lrachten
bijeen te brengen voor een ,,strafexpeditie" tegen het Noorden, tegen
het Centrale gezag vaû. Peking, werd een reis gearrangeerd voor
schrijver dezes en een Chinese tolk over Itrankau, door Tsjangsa, de
hoofdstad der provincie Hoenan, naar Kweling, de plaats in de
Kwangsi-provincig waar toen de strijdkrachten van Soen Yat Sen
bijeengebracht werden. Een lange en buitengewoon belangwekkende
Ieis door het binnenland van China, waar de millioenen leven, die
nog geen directe kennis maakten met de kapitalistische productie-
wijze, die oude vormen en gedachten door de eeuwen heen hadden
bewaard en die slechts indirect, zonder dat zlj zich de wezenlijke
oorzaken van het hvaad bewust zijn, de door het vreemde imperia-
Iisme geschapen ellende ondergaan.
Tegen de avond van de laatste dag dezer lange reis kwamen we in
Kweling aan, stelden wij ons telefonisch in verbinding met het hoofd-
kwartier van Dr Soen en werden wij uitgenodigd zonder meer on-
middeliijk bij hem te komen. In het gebouw waar de provinciale
vertegenwoordiging van Kwangsun gewoon was haar werk te doen,
was het hoofdkwartier gevestigd. Daar aangekomen, duurde het
maar zeer kort, voor wij van aangezicht tot aangezicht stonden tegen-
over de man, in wie sedert jaren de revolutionnaire beweging-in
China belichaamd was. En onmiddellijk ving een lang gesprek aan
over de onderwerpen van de dag, de W'ashingtonse conferentie, die
gaande was, de Russische Revolutie, de ontwikkeling der Sowjet-
Republieken, de betekenis van de N.E.P. Hij was de man van de in
deze aflevering afgednrkte foto: van grote eenvoud, van innemende
beminneliiLheid, maar daarnaast van onbuigzame wilskracht. Deze
laatste karaktereigenschap had hem in staat gesteld, niet alleen bii
de ernstigste teleurstellingen, bii het grofste verraad van wienden,
bii zware nederlagen onveranderlijk vast te houden aan de eenmaal
aanvaarde levenstaak, maar tevens een beduidend aantal begaafde
jongeren aan zich en zijn zaak te verbinden. Zijn studies in Hong-
kong en langdurig verblijf als politiek vluchteling in het buitenland,
stelden hem in staat zich perfect in het Engels uit te drukken. Hij
bleek in de geqprel{ken op de hoogte van alle belangrijke gebeurte-

níssen, die samenhingen met het leven der Russische Sowiet-Repu-
bliek. Hij stelde bijzonder belang in de doorwerking der communis-
tische denkbeelden on<ier de Chinese studerende ieugd. Want op
haar had hij ernstige critiek. Hij verweet haar, dat zíi iederc prac-
tische betekenis voor de strijd verloren had, doordat zij zich tot
studeren en filosoferen bepaalde. Hij voelde het nadeel va¡r on-

voldoende contact der oude garde van Koeo Min Tang met de zich
rneer en meer in revolution¡ai¡-socialistische zia ontwikkelende
studerende jeugd.
Míjn tolk behoorde tot dat deel der jeugd en tegenover hem, een

dei vooraanstaanden in de communistische ieugdorganisatie, gaf
Soen Yat Sen blijk, hoe sterk in hem de Chinees leefde, niettegen-
staande hij toch in ruimte mate kennis had gemaakt met het \Mesten

en de Westerse wetenschap. In het Chinees wendde hij zich tot de

tolk: \Maarom de jeugd wijsheid zocht bij Marx, terwijl tcch bii de

Chinese klassieken de grondgedachten van het marxisme te vinden
waren? In deze eerste ontmoeting bleek mii zeer sterk, dat Soen Yat

Sen nog in hoofdzaak vasthield aan de oude methode van uitsluitend
militairã acde, al was reeds toen duidelijk de neiging voorhanden het
verdere werk zijner partij in nieuwe banen te leiden.

Hij, Soen, wees op het door hem in 1920 gepubliceerde boek over

de industriële ontwikkeling van China, waarin naar zijn mening een

eeonomisch systeem werd-aangegeven, dat grote overeenkomst ver-

toonde met dã in Sowjet-Rusland inge.zoerde N'E.P. Hij voelde-voor
de dictatuur-gedachte. trIij kende grote waarde toe aan de rol der

Partij. Maar ñi¡ n"a zidn'geer, duiãelijke voorstelling.gemaa$ ¡an
het iezen zijner partij, ván de noodzakelijkhe-id -zich speciaa.l te

wenden tot de arfieiders en boeren, die voor de beginselen ziiner

¡evolutionnaire organisatie gerronnen moesten worden met behuþ

van do studerende ieugd.
Meer dan een week ïer-toefden wij in het hoofdkwartier van Dr Soen.

Wii maakten er kennis met de elementen, die in zijn partij tot op

'rrr-Jd""n de dag een leidende roi vervullen' In vele gesprekken

k*";; de wäagstukken van internationale aard, die met de

W"rfringtoo-"onfer"entie verband hielden, naar voren' doch bovenal

wenste iien te worden ingelicht over het leven in Rusland' d9 pro-

p.g""a" in Rusland, de võrmen van propaganda, het Roode Leger'

ãe'politieke seholing van het Roode Leger, erø'

Daårna werd de ,"ls ,rau, Kanton ondãrnomen, waar zich behalve

veelbetekenende leiders der Koeo Min Tang, als de sedertdien ver-

*ooi¿" boezemvriend van Soen Yat Sen, Liau Tisoen Kai en H-oe

H"" Vfitg, ook de secretaris der partij en.opperbevelhebber der

atda", v"iúH¡vende troepen Tsjen Tsoen Ming bevond' die enige

maanden later tot een openlijke breuk kwam met Dr Soen en sedert

ã;;id ,"¿ op heden in de pron. Kwangtoeng de zaken van het

Britse Imperialisme verzorgt.
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De gesprekkèn in het hoofd.kwartier van Dr Soen gevoerd ove¡ de
waarde van een zelfs jonge proletarische Hasse in koloniale en half-
koloniale landen voor de bevrijdingsstriid der onderdrukte volkeren,
werden op üeffende wijze toegelicht door de grote staking van
Chinese zeelieden, die uitgebroken was in de haven van Hongkong
en weken lang bijna 300 Oceaanboten vasthield. Even duideliik als
deze werkstaking haar klassekarakter openbaarde in de opstelling
der eisen, even duidelijk kwam de samenhang naar voren van de
klassenstriid in het half-koloniale China met de bewijdingsstrijd der
nationalisten.
Een ieder kent uit de geschiedenissen in de Chinese arbeiderswereld,
die op deze zeeliedenstaking volgden en de aandacht van de macht-
hebbers der gehele wereld trokkeo, de snelle ontwikkeling der prole-
tarische macht in de Chínsss bewijdingsstrijd en het is geen wonder,
dat de machtsuitingen der Chinese proletariërs op de radicale ele-
menten in Soen Yat Sen's partij diepe indruk maakten en dat zij de
geestelijke ontwikkeling dier. partij sterk beïnvloed hebben.

Een latere onlnnoeling, Soen Ytrt Sen in de illegcrliteit
De sabotage van Generaal Tsjen Tsoen Ming deed de voorbereide
,,stra{-expeditie" tegen het Noorden mislukken en dwong Soen Yat
Sen in allerijl terug te keren naar Kanton om daar zell de leiding van
zaken op zich te nemen. Een verraderlijke ovewal, waarbij Soen Yat
Sen met moeite ontkwam en zijn vrouw slechts met direct levens-
gevaar een in de haven liggende boot kon beieiken, maakte voor
enige tiid een eind aan Soens macht in het Zuiden. Hii kwam terug
naar Shanghai, leefde daar in de Franse concessie en leidde van
daaruit het werk zijner partij. In die dagen hadden wii een nieuwe
ontmoeting met hem. Hij stond altijd onder bewaking. De gevaren
vau een moordaanslag waren steeds aanwezig. In het huis van een
buiten de Koeo Min Tang staand Chinees vond deze ontmoeting
plaats. Plotseling stond hij daa¡ voor ons, nu niet als het hoofd ener
revolutionnai¡e regering, doch in de kledij, waarin zich in Shanghai
de doorsnee Chinees vertoont. Hoewel het verraad van ziin partii-
secretaris natuurlijk eeÐ zeet ernstige teleurstelling voor hem was
geweest, een schok had toegebracht aan het door hem in zijn volge-
lingen gestelde vertrouwen, was er geen spoor van verslappíng bij
hem waar te nemen. Integendeel. Hii scheen zich nieuwe eneryie te
hebben verzameld, b¡acht nieuwe mogelijkùeden naar voren, deed
uitkomen hoe dringend noodzakelijk was een nauwer aanhalen van
de banden tussen de revolutionnair-nationalistische beweging en de
Sowjet-Republiek. Actuele vragen, de politieke beweging in China
rakend, werden grondig beqproken; enige tijd later was door de
Sowjet-gezant te Peking, A. Joffe, het persoonlijke contact met Dr
Soen, die zich natuurliik niet naar Peking kon begeven, tot stand
gebracht.

Ac¡ het fro¡t in Ewcng Toeng

De heerschappij van de imperialisten-li:necht Tjsen Tsoen Ming
duu¡de niet lang. Opnieuw kon Soen Yat Sen in de stad Kanton de

leirling op zich nemen. Doch van alle kanten werd zijn positie door

de viþnãelijke troepen bedreigd. Geruime tijd strekte zich nin
wezeniijke macht niet verder uit dan de stad Kanton en de naaste

omgeving. Van verschillende zijdel vonden aanvallen- plaats op_ de

staã. DJsituatie was meermalen buitengewoon critiek. En in deze

omstandigheden was Dr Soen altijd te vinden op de gev-aarliilste
punten. Met een van zijn vrienden zochten wij hem op aan het front.
Îfi¡ Uieta zich daar op in een sPoorwegwagon en,leidde de actie_tegen

de'gecombineerde vijanden. Vermoeienis kende hij niet. Hij zelf 'leed
zijibest om het kader van ziin leger in politieke Íi" -oP 

te voeden,

om daardoor de beschikking te krijgen ovel een doelbewuste ¡evo-

lutionnaire armee.
De arbeiders, die na de overwinning der zeelieden van Kanton in
het Noorden en Midden van China herhaaldelijk tot acties waren
gekomen, hadden n¡¡are nederlagen geleden. De zich daar bevin-
ãende Chinese machthebbers waren er in geslaagd, de jonge be-
weging geheel uiteen te nrkken. Alieen in het gebied van Soen Yat

Sdko" vrij en open de propaganda der arbeidersbeweging gevogrd

worden. Dáar kon in Mei 1928 een eerste bijeenkomst plaatsvinden
van vertegenwoordigers uit verschillende centra vaû het Noorden.

Daar kon-open en wi¡ de eerste Mei in socialistische zin worden
gevierd. Daar groeide in een sfeer van gevaat, onder voortdurende
irilitaire botsingen met vijandige troepen de geestelijke vernieuwing
der Koeo Min lang. Soen Yat Sen zelf, Liau Tsjoen Kai,, Hoe Han
Ming, Sjang Kai Sjel maakten die vernieuwing van ganserharte mee.

Natuurli¡klas in'de Koeo Min Tang verzet tegen, deze frontveran-
dering aãnwezig. Natuurlijk wees het burgerliik element, dat in de
partii voorhandèn was, de communistische beinvl'oeding van Koeo

il,tio î"og af. Doch dit burgerlijke element werd volkomen verslagen,

toen ín Ëet begin var- I{24 de þartij een reeds ìang voorbereide
reorganisatie do-orzette en tegelijkertijd nieuwe richtlijnen trok voo¡

de strijd.
Hoewel zich reeds duidelijk de verschijnselen openbaarden van een

ernstige ziekte, die de naaite omgeving van Soen met zorg- vgrvuldg'
bleef ãi¡n geest actief en bleek hij paraat, toen e-en verschuiving-in
de macirtsierhoudingen in het Nooiden wenseliik laake1 dat hii
het werk in Kanton ãan ziin volgers overliet om zell naar het Noor-
den te gaan en de zaak der revolutionnair-nationalistische bewegirrg
te dienãn in de gunstige omstandigheden, die voorhanden waren. De
nieuwe machthãbberJ io het Noòrden, die een nederlaag hadden

toegebracht aan de \Moe Pei Foe-groep in de Tsjili-partij, moesten

melde invloed van Soen Yat Sen rekenen. Zij hadden bem nodig,
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om zich te kunnen handhaven. Zij stonden afwiizend tegenover zijn
revolutíonnaire gezindheid, afuijzend ook tegenover zrln wiend-
schappelijke betrekkingen met Sowjet-Rusland. Terwijl hij met dui-
delijke anti-imperialistische voorstellen kwam voor dè te voeren
politiek, vreesden de nieuwe machthebbers dit consequent natíona-
listische optreden en maakten zii daardoor een nauw samengaa¡
met de Koeo Min Tang onmogelijk.
Voor het eerst na lange jaren kon Dr Soen in de gewijzigde ver-
houdingen naar Peking terugkeren, waar hij al spoedig door ziin
ziekte buiten gevecht werd gesteld. Een zware operatie kon geen
redding brengen en zo ontviel hij 11 Maart van het vorige jaar aan
de strijd op een moment dat zijn kracht en zijn persoonliike invloed
meer dan ooit nodig waren orn leiding te geven. Hij ontviel aan de
zaak der revolutionnair-nationalistische beweging en hij ontyiel aan
'de zaak der wereldrevolutie. Voor het laatst met klare geest ziþ
politieke wil dicterend, legde hij voor ziin partij het nauwe verband
tussen de Chinese bewiidingsstrijd en de proletarische revolutie bloot.
Op de door hem aangegeven lijnen is verder gewerkt. De communis-
tische elementen uit de studerende ieugd en uit de Chinese arbeiders-
Hasse_ tonen onbegrensde opofferingsgezindheid in de propaganda
voor de uitbouw der Koeo Min Tang. IIet door Soen Yat Sen gtwenste
verband is sterker aanwezrg dan ooit. En zo gebeurde het, dat op
de laatste zitting der vergrote Executieve van de 3e trnternationale
een der oudste medewerkers van Dr Soen, n.l. de leider der buiten-
landse zaken van de revolutionnaire regering van Kanton, Hoe Ham
Ming, onder toejuiching der delegaties van de communistische par-
tiien uit alle delen der wereld zijn warme dankbaarheid uitte vooi de
hulp, die de Communistische Internationale aan de revolutionnair-
nationaiistische beweging in China had gebracht. Zijn begroeting

þewifst, hoe sterk de leiding der revolutionnair-nationaüstisclie partii
doordrongen is van de waarheid: ,,Er is slechts één We¡eld-Revõlutie
en de Chineso Revolutie is deel der Wereld-Revolutie."

,,Ontwaakt v.t*orpenen d", aard""
Protest-staking en massa-staking

Uít ,,Spattøcuí' oøn begín Maart 7947

4

Op d" scheepswerven in Amsterdam-Noord liep reeds kort na de

aaaval van de N.S.B. op de Jodenbuurt het gerucht, dat de Duitsers
een aantal jonge metaalbewerkers van die werven zouden verplich-
ten om naa¡ Duitsland le 1aan. Het dreigende gevaar van opvorde-
rÍng der benodigde arbeidskrachten, dus toepassing van _hetzelfde
miðdel dat bij het annexeren van voorraden op grote schaal gebruikt
is, wekte verzet onder de arbeiders op de werven. Zii kwamen tot
het besluiq dat bij doorzetting van de Duitse plannen alle arbeiders
in staking zouden gaan.
REEDS OP MAANDAG 17 FEBRUARI KREGEI'{ DE WERF-
ARBEIDERS DE GELEGENHEID HU¡T VOORNEMEN IN DE
DAAD OM TE ZETTEN. In vier grote bedrijven werd de staking

een feit en 24 uur later was met deãe di¡ecte actie het doel bereikt.
De Duitse autoriteiten moesten ewan afzien om door dwang de

beschikking over de arbeidskrachten, die zij wensten, te v-erkrijgen'
Een solidariteits-staking: Het ging niet om materiële voo¡delen. Ar-
beiders van de meest uiteenlopende richting, die iarenlang tot geen

gezamenlijke actie waren gekomen, stelden zic'n op de bres voor de

bedreigde maats.
Op die 17e Februa.ri IS DE STRIJD VAN HET DERDE FRONT IN
NEDERLAND WERKELIJKHEID GE\MORDEN. Toen op deze

actie de razzia is gevolgd van de Duitse politie die de gevangen-

neming van 400 ]odèn ten doel had, bleek voor het Amsterdamse pro-
letariaãt het ogãnbhk gekomen te ziin om de solidariteits-stakin-g
tegen bruut ge-weld, *ãa.*"e geheel Amsterdam zich bezighield,
af te kondigen.
Naarmate iñ de loop van Maandag 24Februari in de bedrijven meer

bijzonderheden bekend werden over de uitspattingen *1 {9 P_"Itj
pólitie teg"oover de Joden, in die rnate groeide DE WIL VAN DE
ÀnnBrpsns oM NÁAR HET srÀKINGS\MAPEN TE GRIIPEN.
IN OORLOGSTIJD WORDT HET DERDE FRONT OVERAL
GEBOREN EN TOONT HET ZIJN BESTAAN IN MASSA-VER-
ZET DER ARBEIDERS.
De beide imperialistische fronten pogen tevergeefs {{ I:?* .!"
onderdrukkeri Het ontwaakt spontaan, HET LAAT ZICH OVERÂL
GELDEN, WAAR DE AFSCHU\\ELIJKE GEVOLGEN VA'N DE
OORLOG ZICH STERK OPENBAREN.
Gelukkig, dat wij bij het Nederlandse proletariaat lang sluimerende
krachten zien ontwaken en richtÍng geven aan grote daden van de

arbeiders. Sede¡t 25 Februari is het zo, DAT DE MACIITIGSTE
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UITING V.dN PROLITARISCH I¡ERZET, DIE TOT DUS\rER IS
VOORGEKOMEN, VAN AMSTERDAMSE PROI,ETEN AF'KOM-
STIG IS. Het woorcl van het Derde Front is in de laatste weken op
directe wijze tot de arbeiders gesproken. Parolen zijn uitgegeven.
Tegenover het brute machtsvertoon van de Duitse heersers en hun
Hollandse wienden is de noodzakeliikheid aangegeven van de
VORMING VAN STOOT.TROEPEN IN DE ARBEIDERSBUUR.
TEN.
Aan de. arbeiders in de bedriiven is gezegd: BEANTWOORDT
IEDERE DAAD VAN TYRA,NNIE MET STAKING. VERLAAT
DE \MERVEN EN DE \¡TERKEN. STROOMT UIT DE FABRIE-
KEN.
En in enkele dagen tijds is dit woord vlees geworden en heeft het
de GEST,{LTE V.AN DE POLITIEKE MASSA-STAKTNG VAN
,{.MSTERDAMS OVERHEIDSPERSONEEL, VAN DUIZENDEN
ARBEIDERS UIT DE VRITE BEDRIWEN, VAN KANTOORBE.
DIENDEN EN \ryTNKEI,PERSONEEL,AÁNGENOMEN.
Dit wonder beleven wii na 9 maanden bezetting. Terwiil langs de
Iandweqen van Holland Ín de buurt van Amsterdam opgeiaagde
joden met handkarren de vlucht nemen om bij familíe in de provincie
onder te duiken - geen plutokraten maar armoe-Joden - beleven
de duizenden. die de striid oonamen. met de daad het oude
woord: ,.PROLETARTERS AT,T,ER LANDEN. VERENIGT U. GIT
HEBT SLECHTS ITW KETENEN TE VERLIEZEN, GII KUNT
EEN \ryERELD \4ryNNEN".
De vonken, die van het aambeeld van Spartacus spatten bereiken de
fabrieken in de Zaanstreek. in Hilversum en elders. Zii laaien op tot
hoqe vuren: ..GANS HET RADERWERK STIL ALS UW MACII-
fiGE ARM HET'WIL".
Niemand kan de lracht meten, die in deze beweqing is oogesloten.
federeen begriipt dat de klasse-viiand in cle gehele werelð machtig
is. Maar iedeereen begriipt ook, .dat diezelfde viíand in oorlogstiid
buitengewoon trefbaar is. Arbeiders, die ín Duitsland tewerkqesteld
zijn en uit verschillende streken komen, rapoorteren bij hun bezoek
aan Holland: Zeker de helft van de bevolking moet van het Hítler-
regime niets hebben. Wie'de gezichten leest van Duitse proleten in
uniform, die hier opgehooot zijn voor het grote avontuur, dat Hitler
en nin generale staf willen ondernemen, bespeurt bií vele ouderen
maar ook bii iongeren de eeweldige ângst voor dit avontuur. AIs het
zo ver ís zullen honderdduizenden de verdrinkíngsdood in de Noord-
zee en het Kanaal ondergaan. Andere honderdduizenden, die Engeland
zouden bereilcen, zullen omkomen, terwiil zii hun klassegenoten in
Enqeland zullen trachten te verdelqen. HOOGTIT-DAGEN VOOR
DE DOOD ZIIN OP KOMST. Engelse en Duitse rrrouwen en
moeders zullen in rouw'worden gedompeld.
Het grote avontuur welpt zijn schaduwen vooruit. In de harten van
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vele Duitse proleten in uniform MOET ER NU EEN FELLE BE-
WOGENHEID ZIJN, ALS ZIJ SPARTACUS ZIEN GAAN DOOR
DE STRATEN VAN AMSTERDAM EN ANDERE STEDEN.
Een ongekend gebeuren kan het genoemd worden, wat zich op 25

en 26 Februari 1941 in de Nederlandse arbeiderswereld heeft voor-
godaan. 'Was reeds het bewiis van spontaan vetzet en klasse-solidari-
ãeit, dat arbeiders en arbeiderswouwen vân de Amsterdamse Jordaan,
Eilanden en andere buurten in de week van 9-15 Februari gaven,

toen zij de met mishandeling bedreigde bewoners der Jodenbuurt
te hulp snelden een prachtige en hoopgevende daad, wat zich op
deze gulden data der Nederlandse arbeidersbeweging afspeelde, was

zo groots, zo machtig en gelijktijdig beheerst, dat het voor duizenden
een vervulling van lang gekoesterde wensen is geweest.

Wii hebben tbt taak, ons te beperken tot een zo beknoPt Togeliik
overzicht der gebeurtenissen. Onnodig te vermetrden, dat dit zeer

onvolledig zal ãiin en ook ten dele moet ziin. Indien wij b.v. zouden
vermelden hoe, waar en op welke wiize deze actíe is ontstaan,
zouden ertra-maatregelen foor de ,,bacildragers van het verzet"
wellicht niet uitbliiven.
Na de gebeurtenissen van 9-15 Februari, waarbii de N.S.B. haar

,,martelaar- Koot ten grave kon dragen, was enerziids duidelijk, dat
de N.S.B. zich zelfs met haar'W.4. en S.S. in Amsterdam niet meer
behoefde te vertonen, terwijl aan de andere kant represailles niet
konden uitblíiven. Toen dan ook op Zaletdag 22 en Zondag 28

Februari wederom de Jodenbuurt tot toneel van beestachtigheden
werd, ditmaal bedreven door de ,,Grüne Polizeií stond de "A.mster-
damse arbeidersmassa machteloos tegenover het groene gespuis, dat
overal uitde huizen en van de straten de mannen tussen 20 en 35 iaar
op òoncentratiekamp-manier in hun gereedstaande auto's sleurde,
onderwiil met mítrailleurs de situatie beheersend.
Machteloze woede rras op de gezichten der Amsterilamse bevolking
te 7ezen, haat tegenover-het Ñationaal Socialistische elit-etuig was

alom. 's Maandags was de Jodenbuurt weer gesloten en hingen op
verschillende plãatsen berichties namens de diamant-industrieel
Asscher e.r ptofessor Cohen, dat de arrestaties nu waren be,eindig{.
Evenwel wérden in andere stadsdelen waar Joden wonen, dezelfde
tonelen vanZondags herhaald en eveneens ionge Joden ge_arres_teerd.

Maandagavond wai de afsluiting der ]odenwiik- met prikkeldraad-
barrÍcadãs een feÍt en waren nog slechts enige - bewaakte - toe- en

uitgangen naar deze buurt.
En Dínsdag. . . was er de staking! In de vroege morgenuren was
bijkans het-gehele gemeente-personeel in staking gegaan.-Reden er
aanvankeliik] doordãt sommige remises niet tÍjdig de lucht van de
gebeurtenissen hadden gekregen, nog enige trams; deze verdwenen
spoedíg uit het stadsbeeld. De tram lag plat de reini$ng de veren
siaakten. En de golf sloeg over op de particuliere bed¡ijven. De
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Fokkerfabrieken, de metaalfabrieken, de scheepswerven, de maga-
ziinen en kantoren legden het werk neer. En tenslotte gingen de
kleinere bedrijven en bedrijfies in staking.
Die bedrijven, welke voor de bezetter van groot belang lvaren,
werden meteen door milÍtaÍren bezet, zodat daar alleen gewerlt
werd onder de druk van de wapenen.
Dit was het geval bij de telegraaf en telefoon.
Amsterdam verkeerde in feeststemming. Een vertrouwen en zelf.-
bewusfzijn, zoals dat sinds de oorlog en de daarop gevolgde capitu-
latie niet meer het geval was geweest, had zich van de ganse be-
volking meester gemaakt. Ruige proleten wekten de laatsten, die aan
het werk gebleven \øaren, op zich bij hun te scharen, wat veelal
gelukte; kantoorheren met hoeden, die eveneens cloor de stakingsgolf
gegrepen waren, wekten de verkeersagenten bij de stopborden op
de Dam op, zich met de massa te verbroederen, hetgeen minder
succes had. De eisen van de stakers waren: Tegen de Jodenvervol-
ging en vrijheid van alle geinterneerden.
Om 12 uur lag Amsterdam plat.
Enorme massa's deinden in onafzienbare rijen de hoofdverkeers-
rvegen af, allen uit op nieuws, op bijzonderheden, allen reikhalzend
naar het verdere verloop. Tot nog toe rñias er weinig vertoon van
Duitse ziide geweest, maar's middags begon de Grüne Polizei" door
de stad te razen, In grote wachtwagens bemand met een zestien-
tal, tot de tanden gewapenCe mannen, de mitrailleur op de menigte
gericht, rosten zij door de straten, nu eens klakkeloos op de onge-
wapende massa schietend, dan weer plompverloren de eivolle trot-
toirs opriidend. Zo moeten talrijke slachtoffers, waarover ons geen
nadere informaties ten dienste staan, ziin gevallen.
Opmerkeliik was, dat beide dagen weinig of geen Duitse soldaten
in de Amsterdamse straten te zien waren. De legerleiding vreesde
het klaarblijkelijk, de proleten in uniform de aanblik te geven van
een dergelijke grootse manífestatie van de arbeidersmacht. Maar
aI of niet op straat zijnde, zullen de Duitse soldaten zeker toch kennis
genomeû hebben van de feiten en nÃlen zij geïnfecteerd zijn met
dit vocr hen lang ontbeerde begrip, dat de proietenmassa zelfs tegen-
over het nazi-geweld een factor van verlammende betekenis kan ziin.
En de N.S.B.? Deze was gedurende de dagen der actie niet te zien.
Hadden zii de dagvóór de staking in de dagbladen geadverteerd met
hun nieuwe uit¡çave, genaamd ,,Volksopstand of onderwereld-ter-
¡eur?" dan werd hun op 25 Februari ondubbelzinnig te verstaan
gegeven, wat de massa als volksopstand en wat zij als onderwereld-
ierreur aanmerkte. Zeer weinig speldjes, in het geheel geeo unifor-
men der N.S.B. waren er te bespeuren,
Oorspronkelijk had bij de meeste protesterenden tegen de nazi-
terreur de bedoeling voorgezeten de stakÍng 24 tw te laten voort-
duren, maar toen in de loop der Dinsdag berichten binnenkwamen

over stakingen, die Ín Hilversum waren uitgebroken (N'S'F', Eysjnk,

Ripolin) 
"ñ 

io dt Zaanstreek, over mogeliike uitbreiding in andere

stJden,'over evenfuele spoorwegstaking, achtte men het verkeerd de

staking in Amste¡dam op t" hefien oP het moment, dat zii in andere

phatsËn aan zou vaog"i. Een tweedã termiin vat 24 uu¡ werd dus

aan de eerste gekoppeld.
Ook WoensdagiUt"ida" de staking zich in Amsterdam nog uit' De

werkverschaffiigsarbeiders, die Dinsdags nog niets van de staking

wisten, kwamen- er Woensdag bij; bedrijven, die Dinsdag ie 
-99:

isoleerd hadden ¡Sestaan om o-ít te breken, kwamen er-ook-nog bii'
Op \Moensdag koä derhalve nog een aanmerkelijke uitbreiding van

dé staking geõonstateerd worden' Uit de rest van het land staan ons,

terwijl wij ãit schrijven, nog niet voldoende.gegevens ter beschikkinS
maar ook-hier werd op verschillende plaatsen de aetie åângenomen'

Evenals Dinsdag ging-ook \Moensdag ãe ,,Grüne Polizei" weer beest-

achtig te kee". ö[ vËrschillende printen in de stad werden rnitrail-
leursãpgesteld, uit auto's werd op de massa_geschoten, naar groePen

nrstig wãndelende voorbijgangers werden handgranaten geworpen'

Ookfuerbij zíin slachtofferi gevallen, waarvan geen iuiste !PS1v¡ te
verlirijgen it.Z.k", is echter,ãat dentallen gewonden naar de zieken-

huizeñwerden vervoerd en wat nog veel ãrger is, dat er wel mee¡

dan 20 doden te betreuren zijn. Diibeestachtige optreden zal noch

door het Amsterdamse noch dõor het gehele Nederlandse proletariaat
vergeten worden. De doden zullen herdacht worden en te zijner

tijd gewroken.
iioe"het ve¡dere verloop der gebeurtenissen mag zijn, welke maat-

regelen genomen wordei, vastitaat, dat onzetheorieën, welke ia:en-
laíg zon"d"r veel ZICHTBAAR resultaat verbreid zijn, bewaarheid

zijri Voor een zuiver ideëel doel, uit solidariteit me_t eel v_ertrapt deel

dår khsse, is de massa in beweging gekomen dn heeft de overheer-

ser te verstaan gegeven, dat pro"grõmi Ïier niet g"ddq worden' Als

dan ock de arÈ'eáers na hun waarlijk grootse manifestatie' weer

gesloten in het bedriif zijn teruggek""id, ko.,tt"tt wij hun slechts dit
ãne toeroepen, dat zeker bewaarheid zal worden:

GORDT U TOT NIEUWE STRIJDI

Door middel van het vorrnen van illegale comité's dient tevens er

aan te worden gewerkt, dat bij een volgende aanleidin-g t9.t een

á"tgefi¡k machtif protest gelijktijãig door het gehele-land het-Hasse-

*"p%.r'.'"" de stäking wor"dt ier hand genomen. Op iedere uitdagÍng

""ri 
¿u bezetter zalËet proletariaat waãrdig antwoordenl
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Namenregister
BALABAIIOF, ANGELICA - Russisch socialiste, die een belang-

:iI: t:l speelde-in 4.e internationale socialisrische beweging. Werd ín
1878 in RusJand gehoren en studeerde in Züdch, nrüssã1, Berlijn,
Leipzig en ï,onden. Zij was voor de eerste wereldoorlog als redác_
trice verbonden aan ,,Avanti', het daeblad van de Italiianse Socia_
listische PTt¡', 9" werkte heel nauw-samen met het emigratie-cen-
trum van de bolsjewiki, ond.er Lenin. Toen de Derde rntelnationare
in 1919 wer.d opgericht, was zij de eerste secretaresse van deze
organisatie. Later brak zü met de communisten. Zij was toen één
van de leiders van de Italiaanse socialistische partij (maximalisten),
die door het Italiaanse fascisme in emigratie gedrongän was. Angehcã
Balabanof rvas ook de voornaamst" iriiu"u"It"e*ri", van het"z.g.n.
Parijse Bureau, een internationale organisatie van revorutionnãir-
socialistisch-e partijen. Tegenwoordig Èehoort zij tot de ltaliaanse
recþts-socialistische partij van Saragát.

BOUWMAN, E. - Gedurende vele jaren naast Henk Sneevlíet de
belangrijkste leider van het N.A.S. Kwam oorspronkeliik uit slmdica-
tristische kringen en ging aan het eind van dã eerste wereláoorlog
over tot de communistísche beweging. Hij maakte verscheidene iareã
deel uit van her partijbesruur vañ dã C.Þ.N. tn 1929 was hij niede-
oprichter van de R.S.P. en partijbestuurder van deze paiti¡. ffi¡
was verder redacteur en medewerker van verschillende bUaår, e,n
tijdschriften, o.a. ,,Klas-sestriid'; ,,De Nieuwe \Meg"; ,,De Inter¡¿-
tionale"; ,,De Rode October" en ,,De,A,rbeid'. Sinds dã tweede wereld-
oorlog heeft hii zich geheel uit het organisatieleven teruggetrokken.
ts.n.S. - Bond van Revolutionnaír-Socialisten (van lgBS tot 1g40).

BUDI UTOMO (Het Schone Streven) - Javaanse natíonalistische
vereniging, opgericht in 1908.

COMMUNISTISCHE, INTERNATIONALE - Comintern of Derde
fnternationale. Gesticht in 1919 en ongeheven in 1g48.

C.N.T. (Confederacíon Nacional del Trabajo) - Spaanse anarcho-spr-
dicalistische vakbewegin g.

C.P.N. - Communistische Partij Nederland. De in lg09 van de
S.?.A.P. afgescheiden Sociaal Democratische Partij (S.D.P.) ver-
anderde in 1918 haar naam in Communistische Partij Holtand (C.p.H)
en sloot zich in 1919 aan bii de Communistische Internationale. Later
veranderde deze partij nogmaals haar naam en werd.de Communis-
tische Partii Nederland (C.P.N.).

DARSONO - In de tijd van de I.S.D.V. één van de naaste mede-
werkers van Henk Sneevliet. Later behoorde hii tot de voornaamste
leiders van de P.K.L Toen hii Ín 1925 naar aanleiding van een sta-
kingsbeweging ia de gevangenis werd geworpen, woeg hij toestem-

míng om het land te verlaten en werd daarop door de Ned. IndÍsche
regering geëxterneerd. Hij deed verder zijn werk voor.de communis-
tische beweging in het buitenland, tot hij in 1930 op grond van poli-
tieke oppositie door de Comintern werd uitgesloten. Darsono is van
adellijke afkomst en had recht op het voeren van de titel ,,Raden",
ìilaaw¿Ln hii echter sinds zijn aansluiting bij de Indonesische wii-
heidsbeweging nimmer gebruik maakte. Tegenwoordig staat trij 9P
een standpunt, dat de pbtitiet< van de P.S.I. van Siahrir heel dicht
benadert. In 1950 is hij op uitnodiging van Mohammed Hatta naar
Indonesië teruggekeerd en werd op grond vanziin grote talen\9nnls
en zijn kenniJ van de internationale verhoudingen aangesteld_ als

advisèu¡ van het Indonesische departement van Buitenlandse Zaken'

DERDE IN T ERN ATION ALE - zie: Communistische Internationale.

DIPO NECORO - Javaanse volksheld uit de 19e eeuw, aanvoerder

in de oorlog tegen de vreemde overheerser (]ava-oorlog).

EERSTE INTERNATIONALE - of Internationale Arbeiders Asso-

ciatie (niet te verwarren met de in' L922 opgerichte anarcho-syndica-
listísche I.A.A.). Opgericht te Londen in 1864. In feite opgehouden
te bestaan in 1872, toen marxistísche en anarchistisohe richtingen
uiteengingen. Formeel ontbonden te Philadeþhía in 1876.

F.,4.1. (Federacio Anarquista lberica) - Federatie van Anarchisten van
het Iberische schiereiland.

FIMMEN, EDO 18 Juni 1881-14 December 1942) - Uiterst be'
kwaam Nederlands en internationaal vakbewegingsbestuurder. Ach-
tereenvolgens was hii: sec¡etaris van de ,A.ig. Ned. Bond van Handels-
en Kantoõrbedienden (1903-1915); secretaris van het N.V.V. (1915-
1919); secretaris van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen
(1919-1923). De laatste functíe legde hij neer uit Protest tegen het
tekort aan internationale gezindheid in leidende kringen van het
I.V.V. en aangesloten nationale organisaties. Hij werd aìg. secretaris

van de Internationale Federatie van Transportarbeiders (I.T.F.),
waarvan hij reeds sinds 1919 één van de secretarissen was' fn de

S.D.A.P. was hij jarenlang leider van de linkervleugel en werd in
1932 de eerste voorzitter van de O.S.P. Hii brak met deze rpartij,

omdat hij meende in de vakbeweging op zijn post te moeten bliiven.
Edo Fimrnen verloor daardoor aan politieke betekenis, maar in de

vakbeweging heeft hi! veel goed werk gedaan. Zeer veel heeft de

I.T.F. geþreãteerd bij de bestrijding van fascisme en nationaal-socia-

lisme Jcór een daadwerkelijke ondersteuning van de illegale organi-

saties in de door deze pestilentie bezochte landen. Dit was in de

eerste plaats het werk van Edo Fimmen. FIii stierf te Cuernavaca in
Merico^, toen een slepende ziekte ziin krachten verlamde en men hem

in de bergen van dit land nog poogde te redden.

G.ts,L. - Groep van Bolsjewiki-Leninisten, voor de tweede wereld-
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oorlog de Nederlandse sectie van de Vierde fnternationale. De voor-
naamste leider van deze groep, Ilerman Peters, kwam om in het
Duitse concentratiekamp te Vught. Onder de bezetting was hii lid
van het M.L.L.-Front.
C.P.Oe - Naam van de Russische geheime staatspolitie in de iaren
L922-L934. In 1934 zijn de bevoegdheden van de G.P.Oe op het
ministerie van Binnenlándse Zaken ãvergegaan. Men noemt däarom
nù de geheime politie M.V.D. naar de initialen van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken of N.K.V.D. naar de woegere initialen van
dit Ministerie, toen het nog volkscommissariaat heette.

GOES, FRANK VAN DER (13 Februari 1859-5 Juni 1939) - Letter-
kundige en politicus. In 1894 één der oprichters van de S.D.d.P. (één
van de Twaalf Apostelen). Partijbestuurder en theoreticus van de
partij. Hij was mede-oprichter van ,,De Nieuwe Gids", werkte mede
aan de ,,Kroniek- van P. L. Tak en riohtte in 1896 het soc.-dem.
tijdschrift,,De Nieuwe Tijd" op. Verder was hij mede-redacteur van
,,Het \Meekblad", marxistisch bijvoegsel van ,,Het Vok- en ¡edac-
teur Buitenland van laatstgenoemd dagblad. Hij vertaalde ,,Het Kapi
taal" van Karl Marx en schreef verschillende boeken en brochures.
In de S.D.A.P. stond Van der Goes altijd op de linkervleugel en in
de jaren voor de scheuring van 1932 was hij één van haar leiders en
redacteur van ,,Socialist" en ,,Fakkel". Hij maakte deel uit van het
partijbestuur van de O.S.P. In 1985 trok hij met de oppositie van
de latere B.R.S. uit de pas gefuseenCe R.S.A.P. Frank van der Goes
was één van de grote figuren van het socialisrne in Nederland, die
om zijn grote kennis en bekwaamheid waardering vond in alle krín-
gen van de arbeidersbeweging, óók al u/as men het niet eens met
zijn opvattingen.

HATTA, MOHAMMED - Indonesisch nationalist, díe met onder-
brekingen tussen 1922 en 1932 aan de Handelshogesohool te Rotter-
dam economie studeerde. Hii werd in die periode de voornaamste
leidende Ìraoht van de ,,Perhimpunan Indonesia", de Indonesische
Vereniging in Nederland, waarin een groot deel van de hier te lande
verblijvende Indonesiërs georganiseerd \¡/as. In 1925 werd hij ge-
kozen tot voorzitter. Onder zijn leiding kreeg de organisatie een uit-
gesproken nationalistisch karakter en stelde zich op non-coöperatief
standpunt.
In September 1927 werd Hatta met R. M. Abdulmadjid Djojoad-
hiningrat, Mr R. Sastroamidjoio en Nazir Datuk Pamontjak gearres-
teerd, verdacht van hei ,,bij geschrifte opruien tot een gewelddadig
optreden tegen het wettig geza{'. Dit naar aanleiding van artikelen
verschenen in het blad van de P.I., ,,Indonesia Merdeka". ,A.anvan-
kelijk werden er zware straffen tegen hen geëist, maar tenslotte
we¡den zij vrijgesproken. Het proces tegen de Indonesische studenten
verwekte grote beroering.

Mohammed. Hatta nam in die tijil aan verschillende internatÍonale
congressen deel. Hij was lid van het internationaal bestuur van de
Liga tegen Imperialisme en' Koloniale Overheersing en süekte ziin
\Merkterrein over vele landen uit. Contact zocht hij, en werkte samen,
met alle k¡achten, die zich keerden tegen de koloniale onderdrukking.
In Nederland was dit in het bijzonder de revolutionnaire vleugel van
de socialistische arbeidersbeweging.
Terug in fndonesië werd hij gekozen tot voorzitter van de nationa-
listische partij PendÍdikan Nasional Indonesia (P.N.L). In 1934 werd
hii door de Ned. gezagsorganen gearresteerd en verbannen naar
Tanah Merah. Zes iaar later gaven de Japanners hem de wijheid.
Aan het einde van de oorlog in het Verre Oosten, op 17 Augustus
1945, tekende hii met Sukarno de onafhankelijkheidsverklaring, waar-
mee de Republiek Indonesia een feit werd. Sindsdien is Hatta vice-
presiden;t van de nieuwe Indonesische staat.

I.A.A. - Internatíonale Arbeiders Associatíe, de anarcho-syndica-
listische vakbewegings-internationale. Zie ook: Eerste Internationale.

I.A.F. - Internationaal A¡beiders Front, in 1938 opgericht door een
groot aantal revolutionnair-socialistische partijen en groePen.

I.K.L. - Internationale Communistische Liga, de internationale trotz-
kistische organisatie vóór 1936.

I.L.P. (Independent Labour P"rty) - Britse Onafhankelijke Ar-
beiders Partij, die in 1953 haar 60-jarig bestaan vierde. De oudste
socialistische arbeiderspartij in Engeland, die in 1893 werd gesticht
door Keir Hardie. Zij was de leidende kracht bij de vorming van
de Labor¡r Party in 1906, waarbij zich de vakbeweging en de poli-
tieke organisaties: I.L.P., Social Democratic Fecleration en de
Fabians Society aansloten. Gedurende vele jaren was de I.L.P. de
voornaamste politÍeke kracht in de Labour Party. Verandering kwam,
toen men na de eerste wereldoorlog individueel lidmaatschap in-
stelde.
Een breuk tussen.de Labour Party en de I.L.P. ontstond bij de tweede
labourregering MacDonald. De I.L.P. scheidde zich af en is nadien
nooit mee¡ aangesloten geweest bii de Labour Party.
De I.L.P. had altijd een sterk pacifistische inslag. Na de breuk met
de Labour Party kwam echter het marxistische element meer op de
voorgrond. Zij was de voornaamste initiatiefneemster bij het tot-
standkomen van het z.g.n. Londens Bureau van rev. socialistische
partijen. Gedurende de Spaanse burgeroorlog ontving de Spaanse
republiek van haar een belangrijke steun. De grote leiders in die
periode waren James Maxton en Fenner Brockway.
Na de tweede wereldoorlog onderging de I.L.P. een ernstige ver-
zwakking toen haar politieke secretaris Fenner Brockway en ook de
leden van haar parlementaire fractie overgingen naar de Labour
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Pârly (d.v/.z. zich aansloten bii ,haar linkervleugel). Haar politieke
secretaris is nu ]ohn McNair, een man, .die een respectabel aantal

iaren tot de leidende kring van de I.L.P. behoort en een grote inter-
nationale ewaring bezit.

I'S.D.V. - Indische Sociaal Democratische Vereniging, die in Mei
1920 haar naam verande¡de in Partai Kommunis Indonesia (P.K.I.).

LV.V. - Internationaal Vakverbond. Deze internationale orgânisatie
werd in 1902 te Stuttgart opgerícht onder de naam fnternationale
Vakcenbale. Op het congres te Zürich in 1913 werd de naam ver-
anderd in Internationaal Vakverbond. De aangesloten nationale or-
ganisaties stonden overwegend op socialistische grondslag. Na de
tweede wereldoorlog werd het I.V.V. opgeheven en kwam het
'Wereldvakverbond tot stand, waarbii ook de Russische vakbern'eging
en andere communistisch georiënteerde vakorganisaties waren aan-
gesloten. Enige iaren later, in 1949, scheidden de vroegere I.V.V.-
organisaties zicln weer van het 'Wereldvakverbond af en werd door
hen het I.V.V.V. (Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen)
opgericht.

I.G.O.B. - Een ieugdorganisatÍe van geheelonthouders.

KAUTSIi.Y, KARL I. (1854*1938) - Duitse sociaal-democraat, één
der belangriikste theoretici van het marxisme in de periode vóór de
eerste wereldoorlog. Econoom en historicus, opsteller van het be-
kende Erfwter Program. Ziin wetenschappelilk werk begon hií onder
leiding van Friedrich Enqels. Vanaf 1888 was hij redacteur van het
wetenschappelijke marxistische tiidschrift ,,Neue Zei{'. Hii was de
voornaamste theoretische leider van de marxistische linkervleugel en
voerde een felle striid tegen het revisionisme van Bernstein. Kautsþ
schreef vele werken van gnote wetenschappelilke en politieke bete-
kenis. fn 1909 zijn bekende ,,Der Weg zur Macht''. Daarna begon
de breuk met zijn vïoegere opvattingen en c{e toenemende tegenstel-
ling met zijn geestver\¡/anten van de marxistische linkervleugel,
Luxemburg, Lenin, e.a. fn de eerste wereldcorlog nam Kautsky een

halfslachtige posítie in hrssen de internationalisten Rosa Luxemburg
en Karl Liebknechten de vaderlandverdedigers van de rechtervleugel
der S.P.D. Hij verwiiderde zich steeds meer van ziþ vroegere
revolutionnair-marxistische opvattingen en benaderde het standpunt
van de reformistische ziide der arbeidersbeweging. In 1933, toen
Hitler in Duitsland aan de macht kv¡am, week hij uit naar Oostenriik
en in 1938 overleed hij in Amsterdam.

I{4/O MIN TANG - Volkspartii in China, die in 1905 door Dr Soen
Yat Sen werd opgerioht. Zij streefde naar een onafhankelijk en demo-
cratisch China en speelde een belangrijke rol bij de revclutie van
1911. Na de dood van Soen Yat Sen, in L926, werd zij gaandeweg
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meer overheerst door groot-grondbezitters en kapítaalsgroepen en

ontaardde Ín bureaucratie en corruptíe.

LANGE, Dr DANIEL DE - Bioloog, een wetenschappeliik werker

vaû internationale bekendheid. Hij was tientallen jaren privaat-

docent aan de universiteiten van Groningen en Utrecht, directeur

van het HubrechtJaboratorÍum en secretaris-penningmeester van het

Institut fnternational dTmbryologíe' Hii werkte mede aan vele

wetenschappeliike leer- en handboeken en tijdschríften.
In de socialistische beweging stond Daniel de Lange op de linker-

vleugel. Ziin werk in deze kring beperkte zich voornamelijk tot lite-
ratuir en icholing. Hii was redacteur van ,,De Nieuwe Tijd"' ',De
Communistische Gids", ,,Klassestrijd", ,,De Nieuwe Weg" en ,,De
Intemationale-, Daarnaast leídde hii vele uitstekende cursussen. fn
de laatste jaren van zijn leven had Daniel de Lange zich uit-het poli-
tieke leven teruggetrokJcen en was toegetreden tot de R.K.-kerk. Hii
overleed op 14 September 1948 op 69-jarige leeftijd.

LANGREMPER, A. - Eén van de leidende figuren van de revolu-
tionnai¡-socialistischo beweging van vóór de oorlog' Vele jaren w-as

hii hoofdbestuurder van dJtrJnsportfederatie van het N..A.'S. Mede-

op.i"ht". en partijbestuurder van R.S.P' en R.S.A.P- fn de eerste week

vän de Duitìe bezetting werd 'Ìrij door de nazís geanesteerd en

bracht acht maanden in een Duitse gevangenÍs door'

LENIN (Wadimir lljitsj Oeljanof) (1870-1924) - Belangrij\ theo-

reticus van het revoluûonnair-marxisme en de voornaamste leider van

de bolsjewih bij de Octoberrevolutie en het ontstaan van de eerste

arbeideis- en bäerenstaat' In 1897 was hij mede-oprichter van de

Russische sociaa,l-democratische partii en in 1903, bij de splitsing'

stond hij aan het hoofd van de revolutionnaire meerderheidsgroep'

de Boh¡áøki. Tijdens de Eerste \Mereldoorlog stelde hij zichop inter-
nati,onaiistisch siandpunt en Propageerde omz-otting van de impe-

rÍalistische oorlog iri de revclutionnãire bewijdingsstriid 
-van 

de ar-

beidersklasse. Oi ae conferentie te Zitrtmerwald, die gedt'tende de

oorlog door sociàHstische tegenstanders var d9 oorlog-werd g"hog-

den, îas Lenin de 
""rrrro".ã", 

van de linkewleugel' In de periode

tussen de Russische Februari- en Octoberrevolutie legde hii de poli-
tieke grondslag voor de verovering van de rnacht door energiek elke

deelnäing ,""tt ,1" oorlog af te 
-wijzen- en het 

-propageren 
van de

leuze: Alle-macht aan dJraden van arbeiders, boeren en soldaten'

Hii was voorzitter van de eerste Sowjet-regering. Zijn theorieën 
-over

de vorming en taken van de revolutionnaire partiL de proletarische

machtsrrerõ,rering en de overgangsfase van de ,,Dictatuur van het

Proletariaat'vormden de grondslag van de oovattingen van een groot
deel der linkervleugel in de socialiitiscrhe arbeidersbeweging, ho9ry9l

Rosa Luxemburg iidertijd op bepaalde P,ulten een scheroe critiek
daarop uítoefenãe. Ui,teraard heeft het zich later ontwikkelende sta-
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Iinísme, de monsterliÍk 
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bloedige dictatuur in de Sowiet-Unie,
niets meer gemeen met de oorspronkelijke theorieën van Lenin, hoe-
zeer men zioh ook tot eigen glorie op hem beroept.
¿EN/NISflSCHE IEUGDGARDE (L.J.c.) - jeugdorganisatie van
de R.S.A.P., die in het begin van de bezetting overging in het illegale
Marxistische Jeugd Comité. ,Het laatste werd halverwege 1941 door
de C.L. van het M.L.L.-Front uit veiligheÍdsoverwegingen opgeheven.
LIEBKNECHT, KARL (1871-1919) - Zoon van de grote leider van
de Duitse sociaal-democratie Wilhelm Liebknecht. Karl behoorde
vanaf het begin tot de linkewleugel der S.P.D. en was een fel anti-
militarist. In 1907 verscheen zijn boek ,,Militarismus und A,nti-Mili-
tarismus", waarvoor de rechter hem tot anderhalf jaar gevangenis-
straf veroordeelde.
Op het gebied van organisatie van de arbeidersieugd trreeft Karl
Liebknecht uitstekend werk gedaan en hij was de voornaamste
grondlegger van de socialistische ieugdinternationale.
Op 2 December 1914 verbrak hij in de Duitse Rijksdag de discipline
van de sociaal-democ¡atische fractie en stemde als enigçe afgevaar-
digde tegen de oorlogscredieten. In 1915 organiseerde hii de Spar-
tacusbund en begon met de uitgave van een serie illegale vlug-
schriften onder de titel ,,Spartacus-Briefe". Omdat hii gemobiliseerd
was kon hij aan de conferentie te Zimmerwald niet deelnemen, maar
hii zond een brief,'ñ/aarin hii opriep tot onverzoenliike strijd tegen
de oorlog en tegen de heersende Hasse. Op I Mei 1916 verspreidde
hij op de Potsdammer Platz te Berlijn manifesten tegen de oorlog.
Dit gaf de aanleiding tot een arbeidersdemonstratie. Liebknecht werd
gearresteerd en tot vier en een half iaar tuohthuisstraf veroordeeld.
De Novemberrevolutie bevn¡-dde hem uit de gevangenis. Bii het
nee¡slaan van de Januari-opstand in 1919 werd Karl Liebknecht
tezamen met Rosa Luxemburg gevangeû genomen en door de Prui-
sische soldateska vermoord. Zljn naam zal ongetwijfeld altiid bliiven
het s)'mbool van de revolutionnaire strijd tegen de imperialistische
oorlog en de veroorzaker daarvan, het kapitalisme.

LONDENS BUREAU - Intemationaal Bureau voor Revolutionnair
Socialistische Eenheid (1931 tot wereldoorlog II).
LUXEMBURG, ROSA (1870-1919) - Theoretica van het revolu-
tionnair-marxisme. Vân Poolse afkomst, werkte in de Poolse, Russische
en Duitse arbeidersbeweging. Zij sch¡eef een groot aantal werken
over economische en politieke waagsfuli:ken, waaryan de voornaamste:
,,Die Akkumulation des Kapitals". Op 17-jarige leeftijd reeds moest
zij vluchten uit Polen, verdacht van socialistische activiteit. In 1905
nam zij deel aan de Pools-Russische revolutie, werd gearesteerd,
maar later weer wijgelaten. Daarna werkte zii in de Duitse arbei-
dersbeweging samen met Ka¡l Radek, Karl Kautsþ, e.a. Zii was één
der vooraaamste leiders van de linkervleugel in de Tweede fnterna-
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tionale en in de Duitse sociaal-democratie. Kort voor de eerste wereld-
oorlog kwam zij op politieke gronden tot een breuk met Karl Kautsþ'
In die oorlog nam zij een internationalistisch standpunt in en be-
hoorde tot de stichters van de illegale Spartacusbund. Met Franz
Mehring gal zij het tijdschrift ,,De Internatioûale" uit. Een groot
deel van de oorlogstijd bracht zij in de gevangenis door (van
Februari 1915 met een korte onderbreking tot November 1918), maar
vanuit de gevangeais onde¡hield zij contact met haar wienden van
de Spartacusbund (Karl Liebknecht, Franz Mebring, Klara Zetkin,
e.a.). In de gevangenis schreef zij haar bekende Junius-brochure,
waarin zri een vernietigende critiek leverde op de oorlogspolitiek der
officiële sociaal-democratie. Toen zij in November 1918 vrij kwam,
behoorde zij tot de voornaamste oprichters van de Duitse Commu-
nistische Partij (K.P.D.) en met Karl Lieblnecht stichtte zij het
dagblad ,,Die Rote Fahne". Haar politieke en theoretische opvatth-
gen weken echter op een groot aantal belangrijke punten af van die
van Lenin en de Russisohe bolsjewiki en reeds in de eerste periode
van het bestaan der sowjetstaat bracht z4blaar critiek tot gelding.
In Januari 1919 werd Rosa Luxembug met Karl Liebknecht'door
reactionnaire officieren gearresteerd, mishandeld en vermoord.

MARX, KARL (181S-1883) - Grondlegger van het wetenschappeiijk-
socialisme. Schreef in L847 met Friedrich Engels het beroemd ge-

worden ,,Cornmunistisch Manifest". In 1864 was hij de voornaamste
oprichter van de Eerste Internationale. trIet belangrijkste van zijn
vele geschriften ís ,,Het Kapitaall'.

M.L.L.-F RONT - Ma¡x-Lenin-Luxemburg-Front.

N.A.S. - Nationaal Arbeids Secretariaa! (gesticht in 1893 en opge-

heven in luli 1940).

N.A.F. - Nederlands Arbeids Front. Officieel werd het N.A.F., onder

leiding van de N.S.B.-er H. J. Woudenberg, op-geric&rt in Mei 1942,

door ðmschakeling vaa het N.V.V' en nadat alle andere vakorgani-
saties tot fusie of tãt tikwidaUe gedwongen waren' Het overgrote deel

van de bij de vroegere vakbeweging aangesloten leden onthield zich
echter van het lidmaatschap van het N.A.F. Na de oorlog werd het
N.A.F. direct gelikwideerd en de bezittingen overgedragen aan de

vakbeweging.

¡l.S.IIl.G. - Nederlandse Socíalistische Werk Gemeenschap. In 1940

opgericht met het doel de leden van de S.D'A.P. te winnen voor een

oäãer de nazi-bezetttne gelijkgeschakeld socialisme. De N.S.\ /'G'

vond weinig aftrek vooihãar'ideeën en werd anderhalf iaar nahaar
stiohting opgeheven.

NEDERLANDSE UNIE - Politieke organisatie in 1940 opgericht om

binnen de door de Duitse bezetter gestelde gterrzen' uitdrukking te
geven aan de belangen van het Nedõrlandse volk en een tegenwioht



te vormeû tegen de door de nazi's direct ondersteunde nationaal-
socialistische organisaties. Achter de half-fascistische oriëntatie van
het leidende driemanschap verborg zich echter een ongetwijfeld anti-
fascistische instelling van een groot deel van de aanhang, dat poogde
vast te houden aan deze laatste legale rnogelijkheid om politiek naar
buiten, en tegen de nationaal-socialistische organisaties, op te treden.
De loyale houding tegenover de nazi-bezetting dwong eclrter de Ned.
Unie steeds meer elementen van het pure nationaal-socialisme over
te nemen, waarvan zij zich steeds minder onderscheidde. In de
kringen van het illegaal verzet heeft men veel critiek op de Unie
uitgeoefend, die naar men meende, het Nederlandse volk rijp maakte
voor de nationaal-socialistische aanpassing en de karakterlozen de
gelegenheid gaf een motief voor hun veriaad te vinden. In Juli 1941
werd de Ned. Unie door de Duitse bezetters verboden.

N.S.V. (Nederlands Syndicalistisch Vakverbond) - Deze organisatie
ontstond in 1923 door afscheiding van het N.A.S. In 1940 werd het
N.S.V. door de bezetter opgeheven, rnaaÍ nà de oorlog weer her-
opgericht. Het is aangesloten bij de LA.A., maar voert geen reëel
bestaan meer als vakbeweging.

N.V.V. (Nederlands Verbond van Vakverenigingen) - Opgeríoht in
1905. Onder de bezetting werd het, onder commissariâat van H. J.
trVoudenberg, orngeschakeld tot Nederlands Ärbeids Front. Na de'

oorlog is het N.V.V. in de oude vorm rveer heropgericht.

N.V.C. (Nederlandse Vakcentrale) - Het neutrale vakverbond, dat
in 1940 gedwongen werd tot een fusie met het N.V.V. en na de oorlog
weer werd opgericht.

O.S.P. - Onafhankelijke Socialistische Partij.

NIN, ANDÃES - De leider van de Spaanse P.O.U,M., die in
Augustus 1937 gedurende de Spaanse burgeroorlog door de G.P.Oe
werd vermoord. Nin had een belangrijke staat van dienst in de
socialistische a¡beidersbeweging. Hij was na de Russische revolutie
één van de belangrijksie fíguren van het Spaanse communisme. Ver-
scheidene jaren was hij secretaris van de R.V.I. Later in de Spaanse
Communistische Partij de leider van de linkeroppositie. In 1935 fu-
see¡de de door hem .en Juan A.ndrade geleide liga van linkse com-
munisten met de partij van Maurin en kwam Nin naast Maurin aan
het hoofd van de P.O.U.M. te staan. Toen bij het uitbreken van de
burgeroorlog Maurin door de fascisten in Galicië werd gevangen ge-
nomen en ter dood veroordeeld, volgde Nin hem op als alg. secreta-
ris van de P.O.U.M. In de eerste regering van het autonome
Catalonië, die na het uitbreken van de burgeroorlog in 1936 werd
gevonnd, nam hii de post op zich van minister van justitie. Een
grote en onafhankelijke figuur in de Spaanse arbeidersbeweging, die
het stalinisme in de weg stond en daarom vernietigd moest worden.

O.V.B. - Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties, in 1948 op-
gericht na afscheiding van de E.V.C.

PAROOL, HET - Illegaal socialistisch georiënteerd blad gedurende
de bezetting. Na de oorlog verschijnend als dagblad.

P.K.I. (Partai Kommunis Indonesia) - Communistisctre Partij van
Indonesië.

P.O.U.M. (Partido Obrera Unification Marxista) Verenigde
Marxistische Arbeiders Partij. Gedurende de periode van de zwarte
reactie, na de Octoberopstand van 1934, in de illegaliteit opgericht
door een fusie van de Liga van links-communisten van Nin en

A.ndrade, het Arbeiders en Boerenblok van Joaquin Maurin en enige
andere revolutionnair-socialistische organisaties. Zij behoorde tot de

partijen, die waren aangesloten bij het z.g.n' Londens Bureau. In
het eerste jaar van haar bestaan, voor en kort na het uitbreken van
de burgerooriog, steeg zij snel aan invloed en ledental. In het begin
van de burgeroorlog telde de P.O.U.M. een 60.000 leden en bezat
in sommige delen van het land (Lerida en andere plaatsen in Cata-
lonië) een massa-aanhang. In tegenstelling tot vele andere Spaanse

arbeidersorganisaties beschikte zij over een staf van uiterst bekwarne
politieke leiders. trVij noemen o.a. Maurin, Nin, Andradg, luliln
Gorkin, hoofdredacteur van haar dagblad ,,La Batallt', Wilebaldo
Solano, secretaris van de jeugdbeweging, Pedro Bonet, de organisatie-
secretaris, Rovira, ccmmandant van de P'O.U'M.-miiitie, en vele

anderen. De P.O.U.M. nam een positieve houding in ten aanzien

van de doowoering van de S¡raanse revolutie. Op aandrang van de

Russische regering en door de intriges van 'de G.P,O9 werd zij in
[uli 1937 veiboden, haar leiders en velen van haar leden in de ge-

iangenis gewo{pen, gekweld en vermoord. Tllegaal zette de P.O.U.M'
ae stri¡a voort tegen het fascisme en tegen het stalinisme.

Op hei ogenblik voert zii een bestaan gedeelteli¡k als_emigranten-

p"rti¡, g"ãu"lteliik als illegale organisatie_ in Franco-Spanje. Vele

Þ.O.Û.Vt.-1"¿en zíin in die jarenlange illegale strijd tegen het Fran-co-

regime gesneuvei.d of brengen hun lev-en in de kerkers van het

faícisme-door. Maar ondan[s alles houden zii de vaan hoog, hùn
vaan vaû wijheid en socialisme

P.S.O.P. (Parti Socialiste Ouvrier et Paysan) - Socialistische Arbei-
ders en Boeren Partij, de in 1938 afgescheiden linkervleu,gel van de

F¡anse Socialistische'Partii S.F'I.O. De voornaamste leide¡ van de

P.S.O.P., Marceau Pivert, was secretaris van het Internationaal Ar-
beiders Front (tegen de oorlog), dat eveneens in 1938 werd opgericht'

ROEBERS,I. H. E. (7 September 1886-16 October 1942) - Bekende
figuur in de arbeidersbéweging van Deventer' Afkomstig uit de

Sõcialistische Partij van Kotthek werkte hij in 1929 mede aan de

oprichting van de R.S.P. Vele jaren had hij zitting, zowel voor R.S'P.

!
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als R.S.AP., in de gemeenteraad. van Deventer en in de ProvÍnciaie
Staten van Overijsel. Hij maakte deel uit van het partijbestuur der
beide partijen. In Deventer slaagde hij er met een groep actieve
wienden in, een tamelijk invloedújke rev. soc.-arbeidersbeweging
op te bouwen. De R.S.A.P. beschikte over vier vertegenwoordigers
in de gemeenteraad. Ook het N.A.S., waarin Roebers eveneens een
belangrijke rol vervuldg was in Devente¡ van betekenis. In de be
zettingstijd maakte Roebers deel uit van het M.L.L.-Fron! de leiden-
de k¡acht in zijn gebied. Bij het uitbreken van de Duits-Russische
oorlog werd hij op 25 Juli 194f door de S.D. gearresteerd en in het
concentratiekamp te Schoorl opgesloten, later in Amersfoort. En op
16 October 1942, uit represaille-overwegingen, door de nazit op de
Leusde¡heide gefusilleerd.

ROLAND HOLST-VAN DERSCHALK,HENRTETTE G. A. (?ADe-
cember 1869-21 November 1952) - Groot dichteres en schrijfster,
nauw verbonden met de geschiedenis van de socialistische arbeiders-
bevreging in Nederland. Zij blad in 1897 met Herman Gorter toe tot
de S.D.A.P. en ging in 1916 via het Rev. Soc. Verbond over naa¡ de
S.D.P. en C.P.H., waaryan zij deel uitmaakte tot einde 1928. Daarna
is zii geen lid meer van een partii geweest, maar ging van haar
revolutionnai¡-marxistische standpunt over naâl het religieus-socia-
lisme. Verschillende uitstekende socialistische tijdschriften werclen
jarenlang door haar geredigeerd, o.a. ,,De Nieuwe Tijd", ,,Klasse-
striid'en ,,De Nieuwe \Meg".
Van Henriëtte Roland Holst is een respectabel aantal werken en
dichtbundels verschenen. Om enige van de belangrijkste te noemen:
Poëzie: Sonnetten en Verzen in Terzinen 1896; De Nieuwe Geboort'
1902; De Vrouw Ín,het Woud 1912; Heldensage L927.
D¡ama: De Opstandelingen 1910; Thomas More 1912; De Kinderen
1922.
Proza: Kapitaal en Arbeid in Nederland 1902; Geschiedenis van de
Proletarische Klassestrij'd 1909; J. J. Rousseau l9I2; De Rev. Massa-
actie 1918; De Held en de Schare (Garibaldi) 1920; Over dramatísche
Kunst 1924; Historisch Materialisme en Kunst 1924; Communisme en
Moraal 1925; De \Meg tot Eenheid 1928; Herman Gorter 1933; Rosa
Luxemburg 1935; Het vuur brandde voort (autobiografie) 1949.

ROST VAN TONNINGEN, Mr. M. M. - Vóór de oorlog lid van de
Tweede Kamer voor de N.S.B., in bezettingstijd o.a. direóteur van
.de Nederlandse Bank eir secretaris-generaal van Financiën. Na afloop
van de oorlog werd hij gearresteerd en voorkwam ziin terechtstelling
doo¡ het plegen van zelfmoord.

R.S.A.P. - Revolutionnai¡ Socialistische Arbeiders Partij.

A.S.P. - Revolutionnair Socialístische Partij.

A.S.V. - Revolutionnair Socialistisch Verbond.

R.VJ. - Rode Vai<bewegings Internationale. In Maart 1920 opgeriiLt
te Moskou. Oorspronkelijk met de bedoeling om de leiding van de
vakbeweging in de wereld aan de reformisten te ontrukken. Haar
invloed. in de wereld werd bij het teruglopen van de revolutionnaire
beweging steeds kleÍner. In 1921 verbraken de revolutionnaire syn-
dicalisten de band, daarna vele organisaties in andere landen (o.a.
ook het N.A.S.). De tweeslachtigheid der Russische politiek inzake
oppositÍewerk in de grote vakbeweging en het zelfstandig handhaven
van eigen organisaties en verder de altijd zwenkende liin van de
Russische buitenlandse politiek, voltooiden de vernietiging van de
R.V.L, die tenslotte in een paar landen buiten Rusland nog enige
betekenis had.

SAHEKAT ISLAM (Islamietisch Verbond) - Indonesische Nationa-
listische organisatig in 1912 opgericht.

SCHMIDT, P. I. (28 November 1896-2 December 1952) - Leider
van de linkewleugel in de S.D.A.P. en lid van het partijbestuur van
deze partij. Van 1932 tot einde 1936 voorzitter van O.S.P. en R.S.A.P.
Terug naar de S.D.A.P. in 1937. Lid van de gemeenteraad van
Amsterdam 1934-1940.
In het begin van de bezetting verbonden aan de sociaal-economische
afdeling van de Nederlandse Unie. Later redacteur van het illegale
blad ,,Je Maintiendrai". Na de oorlog in dienst van de Verenigde
Naties. Laatstelijk als secretaris van de ontwapeningscommissie.

SEMAUN - In de iaren 1914-1926 één der belangrijkste leiders van
de socialistische beweging in Indonesië. Bestuurder van I'S'D.V.,
partijleider van de P.K.I. en voorzitter van de Indonesisohe revolu-
tionnaire vakbeweging. In 1930 werd hii tegelijk met Darsono voor
politieke oppositie door de Comintern uitgesloten. Nadien heeft men
in het o,penbare leven nooit meer van hem gehoord. In het begin
van de Republiek Indonesia doken er steeds geruchten op, dat hii
ergens weer gezien was. Men weet echter niet of Semaun nog leeft
of reeds lang tot de doden behoort.

SEYSS-/NQUART, Dr A. - Van 26 Mei 1940 tot 4 Mei 1945 rijla-
commissarii voor bezet-Nederland. In Neurenberg werd hii na de

oorlog door het militaire tribunaal als oorlogsmisdadiger ter dood
veroordeeld en op 16 October 1946 opgehangen.

socIAAL DEMOC&ATTSCHE ARBETDERS PARTII (S.D.A.P. -
Gesticht in 1894.) In de bezettisg werd zij ontbonden, maar na de

oorlog weer heropgericht. In 1946 fuseerde zij- mej de Vriizinni-g
Demõcratische Bonã, de Chisteli¡k Democratische Unie, de Parool-
groep, de katholieke Christofoor-groeP en nog enige andere groePen.

Ùit ãeze fusie ontstond de Partii van de A¡beid'

S.D.P. (Sociaal Democratische Partii) - Zie C.P.N.
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SOEN yAf SEN (1866-1925) - Chinees nationalistÍsch leider, ríchtte
il 1905 op_de grondslag van een hervormingsprogram de Kwo MÍn
T*g op, de revolutionnaire volkspardi, die de ievolutie van lgll
leidde. Soen Yat Sen werd in l9l2 preiident van de Chinese Repu-
bliek. In de laatste jaren van zijn leven was hii voorstander.rr"o å"o
nauwe samenwerking vanzijnpartij met de Sowjet-Unie en bewerkte
de opname v-an de Chinese communisten in de'Kwo Mín Tang om
een tegenwicht te vormen tegen de reactionnaíre elementen.

TAR,P. ¿. (1848-1907) - |ournatist en politicus. Oprichter en redac-
teur vân het uitstekende weekblad ,,DJKroniek" (1894-1907). Trad
in 1899 toe tot de S.D.A.P. Hij was lid van de gemeenteraad van
llmsterdam, lid van de Provinciale Staten van Noõrd-Holland en lid
van de Tweede Kamer. Korte tijd (1903-1906) was hij hoofdredac-
teur van ,,Het Volk". Een man met een rijke, veelzijdige ontwikke-
ling, die veel betekende in de jonge periode van de S.b.Ã.p.
TANAH MERAH - Berucht Nederlands internerÍngskamp voor poli-
tieke gevangenen aan de Boven-Digoel cp Nieuw Guinea, waar-vele
commu¡isten en nationalisten omkwamen aan ziekten en sleohte ver-
zorging.

TAl'{ MALAKKA, DATUK GELAR - Groor leider van de wijheids-
beweging in Indonesië. Bestuu¡der van I.S.D.V., ee¡ste voorzitier van
de P.K.I., in 1925 benoemd tot vertegen\Ã/oordiger van de Comintern
i¡ het Verre Oosten met standplaats Manilla.-Hij brak tn 7927, na
het neerslaan van de communistische opstand, met de C.P., richtte de
eveneens communistisch georiënteerde Pari (Partai Republiek Indo-
nesia) op en verdedigde het standpun! dat de toekomìtige Indone-
sische Republiek behalve Ned.-Indië ook zou moeten omvãtten: Brits
Borneq Malakka, de Philippijnen, Portugees Timor en Nieuw
G-uinea. In de volgende jaren tot 1945 voerde hij actie in geheel Oost-
Azié, zwierf. door China, Pernë, Japan, Siam, India en vele andere
landen. Zocht contacten, organisoerde, voerde het verzet aan tegen
de imperialístische machten. De meeste tijd bracht hij echter in þ-
vangenissen door, in de kerke¡s der buitenlandse overheersers, In
Indonesië had hii een grote naâm, was een legendarisohe figuur ge-
worden, r¡i/ie men een bijna bovenaardse macht toesehreef, Bij ,het
uitroepen van de Republiek in 1945 en de demonstraties, die de
nodige druk daartoe uitoefenden, hebben zijn volgelingen een belang-
rijke rol gespeeld. Aan het einde van 1945 richtte Tan Malakka hãt
Volksfront op, \Maarbii bijna alle Indonesische politieke en sociale
organisaties \¡¡ar€n aangesloten. Het was bedoeld als een gemeen-
schappelijk actiefront tegen het Nederlandse imperialisme en de
voornaamste leus was: 100 % Merdeka QAO% vrijheid). In 1946 werd
hij door de verzoeningsgezinde groep (ten opzichte van Nederland)
rond Sjahrír (toen minister-president) gearresteerd en besohuldigd
van ontvoering van Sjahrir en een posng om de macht in handen

te nemen. rn 1948 werd hij echter met verschiilende andere reide¡s
van het Volksfront door de regering-Hatta vriigelaten op srond. van
het feit, d_at de beschuldigingeñ onjriist waren. iî h"t""ffä""¡aar werd
de Partai Mrgba (Proletarische earii¡) aoor zijn aanhangers ópgericht.
In de guerilla+Sij'{, gericht tegen'de tweeâe Ne¿. irilitairã actie,
speglde_hij een leidende rol. IilÀ,Iei Ig4g zou hij, onder chaotische
verhoudingen, op last van kolonel Sungkono zijn'dood.geschoten.

TRorzKI, LEo D. (Bronstein) (1829-i940) - Russisch revolution-
nai¡ en revolutionnair-marxjstisch theoretÍcus. Kwam reed.s op jeug_

9iq: b"flt* T9t^dg socialisrische beweging in aanraking li"ia å
1898 te Nikolajef op- grgid van zijn reivolutionnaire actviteit ge.
arresteerd en naar siberië verbannen, vluchtte naar het buitedaäd
en werd opgenomen in de redactie van de ,,Iskra',, Ged.urende de
¡evolutie van 1905 was hij voorzitter van de arbeidersraad van
Petrograd. Hij werd opnieuw gearresteerd en verbanneu en vluchtte
wederom. Tot 1917 bracht hii ãe tijd in het buitenland door, werkte
aan vele bladen mede en schreef verschillenile belangrijke werken.
In 1915 nam ,hij deel aan de conferentie te Zimmeiwâld.. Na d.e
Russische Februari-revolutie in 1g17 kee¡de hii naar Rusrand. terus
en trad to_" tgt de partij der Bolsjewfü, werd gekozen tot voorzittei
van de arbeidersraad van Petrograd en speeldõ een leidende rol bii
de Octoberrevolutie.
In de eerste Sowjetregering was Trotzlci volkscommissaris van Bui-
tenlandse Zaken en na de vrede van Brest-Litofsk, volkscommissaris
var Oorlog en voorzitter van de Revolutionnaire Oorlogsraad. In de
periode van de burgeroorlog slaagde hij er Ín, te miáden van de.

¡!rij{, e9n revolutionnair leger, het ,,Rode Leger", op te bouwen.
Na de dood van Lenin_ voerde hij een hardnekkigJ strijd tegen de
bureaucratische verwordirg in de Sowjet-unie en stãnd aán heãhoofd
van _de linker-oppositie. In 1927 werd hij met vele andere oude
revolutionnairen uitgesloten van de communistische partíj en ver-
bannen, en in 1929 uitgewezen naar Turkije.
Yanaf zij,n aankomst in het buitenland was hij de politieke en theo-
retische leider van de linker-oppositie in de Comintern en later van
de beweging tot voorbereiding van een nieuwe revolutÍonnaire in-
ternationale. Deze Vierde Inte¡nationale werd in 1938 te Parijs ge-

-sticht. -Zij-en de ,aangesloten organisaties steunden voornameli¡k ãp
het politieke en theoretische werk van Trotzki. Politiek en ook 

-theoì-

retisch aanvaardde men in algemene trekken het leninisme en de
besluiten, genomen door de eerste vier congressen van de Comintern.
De beteke¡is van de figuur en het werk van L. D. Trotzki gaat echter
ver over_de grenzen uit van de bewegÍng, waartoe hij beñoorde. Hij
was een buitengewoon begaafd politicus en schrijver. De werken, dié
hij naliet, zijn van internationale betekenis en'worden niet alleen
gelezen in socialistische, maar in alle kringen. En ondanks het fei!
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ilat zijn optreden niet altiÍð even tactisch was, werd hij op de linker-
vleugel van de socialistische arbeidersbeweging algemeen beschouwd
als de grootste theoretische figuur van het socialisme in de periode
na Lenin. Zeer groat is het aantal werken, dat hij naliet, waar-
van de belangrijkste: ,,De Geschiedenis der Russische Revolutíe" en

,,Stalin". (Het laatste kou hij helaas niet afmaken en het heeft op
sommige punten geleden door het werk van anderen.)

Jarenlang heeft de Russische G.P.Oe hem in alle landen achtervolgd
om hen het zwijgen op te leggen. In Augustus 1940 lukte het haar
eindelijk ,hem in ziin huis te Mexico te vermoorden.

TSIANG KAI SJEK- Een medewerker van Soen Yat Sen. Hii volgde
deze na zijn dood op als leider van de Kwo Min Tang. Ziin opvat-
tingen bleken echter wel ver af ite wijken van het rprogram, \Maarvoor
Soen Yat Sen had gestreden. Hij plaatste zich aar- het hoofd van de
reactionnaire vleugel in de Kwo Min Tang en sloeg de Chinese ar-
beidersbeweging bloedig nder. Later werd zijn regime het toonbeeld
van bu¡eaucratie en corruptie,

TWEEDE INTERNATIONALE - of Socialistische Arbeiders Inter-
nationale (S.A.I.) - Opgericht in 1889 door de sociaal-democratische
richting in de arbeidersbeweging. Bii úret uitbreken van 'de eerste
wereldoorlog viel zij uiteen en werd in 1928 weer opgericht. Ook bii
het uitbreken van de tweede wereldoorlog eindigde nihaar bestaan.
Sedert 1947 bestond er echter een beperkte voortzetling in de vorm
van de Comisco (Commissie voor Internationale Socialistische Con-
ferentie) en in 1951 nam dit lichaam de naam van Socialistische In-
ternationale aan. Op het ogenblik bestaan er twee internationale
organisaties van partijen, die woeger bij de S.A.I. waren aangesloten,
nl. de S.L en de organisatie van Aziatische socialistische partijeq
waartoe ook enkele partijen uit Afrika behoren.

VIERDE INTERNATIONALE - Voorafgegaan door het Centrum
voor de Vierde Internationale, waaruit reeds drie van de oorspron-
keliike initiatiefnemers (S.A.P., O.S.P. en R.S.P.) waren verdwenen,
werd de Vierde Internationale in 1938 te Parijs opgericht. In Europa
is deze internationale uiterst zrvak, in Amerika en in Azië zijn in
enkele landen belangrijke pariijen. In de meeste landen bestaan
echter wel secties.

VONK, DE - H.et eerste nummer van de illegale ,,Vonk" verscheen
in December 194O. Om dit blad $¡as een organisatie van links-socia-
listen, de z.g.n. ,,Vonk-goep", gegroepeerd. In het eerste jaar van
de Duitse bezetting werkte men heel nâuw samen met het M.L.L.-
Front. Na de oorlog werd de naam van het blad veranderd in ,,De
Vlam" en bleef als weekblad verschijnen tot de tweede helft van
1952. Belangriike figuren in de ,,Vonkgroep" waren o.a. Eddy
'Wijnkoop, Tom Ro! ]ef Last, Dirk Schilp en Wim Stonr¡.

192

WOUDENBERG,H. L. - Voor de oorlog lid van de Tweede Kame¡

,voor de N.S.B. Onder de Duitse bezetting leider van het N.A.F. en
Iikwidator val dp wije vakbeweging. In Ig50 werd hii door het Bij-
zonde¡ Gerechtshof tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

WIINKOOP, EDDT - Eèn der voornaamste stichters van de iltegale
,,Vonk-groep" en van het blad ,,De VonK. Vóór de oorlog behoõrde
hi¡ tot de R.S.A.P. en had o.a. bekendheid als secretaris van het
Comitè van Verweer in Noord-Holland, een samenwerking van socia-
Iistische organis-aties en personen. Gedu¡ende de bezetting werkte
hii oorspronkelijk in het M.L.L.-Front en speelde een belanþiike rol
bii de_verzorging van de eerste illegale publicaties. DaarnJging hii
geheel over n¿ar de ,,Vonk-groep". In Maart 1942 werd hij geales-
teerd en in 194f9 vermoord in het concentratiekamp Mauttrausen.

IJMKERS, AALDERT - Revolutionnair-socialist van de oude garde.
Evenals Willem Dolleman kwam hij voort uit de socialistische feugd-
_organisatie ,pe Zaaref en de C.P.H. Vóór Mei 1940 was trii afde-
lingsbestuurder van de R.S.A.P. in Den l{aag en bestuu¡der van een
N.A.S.-organisatie. Gedurer¡de de bezetfing actief werker van het
M.L.L.-Front en lid van het districtsbestuur Den Haag. Bii de grote
slag van de S.D. tegen het M.L.L.-Front, in het vooriaat van 1942,
kon Aaldert IJmkers nog de.dans ontspringen, maat enige maanden
Iater we¡d hij gearresteerd en op 16 October L942 op de Leusder
Heide als represaílle-offer (er was sabotage gepleegd) door de nazi's
gefusilleerd-a
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VERKLARING VAN DE FOTO'S

1. Enige illegale publícaties van het M.L.L.-Front blz. 28

2. Henk Sneevliet blz. 42

8. Facsimilé's van opdrachten en benoemingen blz. 60

Van boven naar beneden:

a. Volmacht P.K.I. en Sarekat Islam te Semarang aan Sneevliet'

b. Opdracht van de Oosterse Afdeling van de Comintern aan

de C.P. China om haar zetel naar Kanton te verplaatsen en

haar werk te doen in nauw contact met Philipp (Sneevliet).

Ondertekening: Woitinsþ.

c. Benoeming van Maring (Sneevliet) tot lid van het bureau van

'de Oosterse Afdeling van 'de Comintern te Wladiwostok.

Ondertekening: \M. Kolarow.

d. Zie andere zijde! Verklaring dat Philip was benoemd tot
correspondent voor het Verre Oosten van de ,,Communistische
fnternationale" en de,,fnternationale Pers Correspondentie".

Ondertekening: Karl Radek

De eerste twee.documenten waren op linnen en ziide getyPt,

om de drager'daarvan de gelegenheid te geven ze tussen ziin
ldeding te verbergen.

4. Ab Menist blz. 72

blz. 845. Willem Dolleman

6. J. Edel, C. Gerritsen, J. Koeslag, J. H' Roebers, J' Schriefer, R'

Wítteveen en A. IJmkers blz. 90

7. Henk Sneevliet spreekt te Moskou een massa-meeting toe. Het

was nog in de eerste jaren na 'de Octobenevolutie, omstreeks

1920 blz' Lß

COMITE VAN AANBEVELING
BIT DE SNEEVLIET FIERÐENKING

Anton van den Berg
Barend Coster
Maurits Dekker
Pierre Frank
A. Gerards

Julian Gorhn
G. Heersink
Frits Kief
A. Langkemper
Freek van Leeuwen

John McNair
Prof. Dr G. Mannoury
Jan Molenkamp
Gé Nabrink
Prof. Dr Ant. Pannekoek
Carlos Pronk
Dr Henriette Roland Holst-Van der Schalk t
Prof. Dr Jan Romein
D¡ Annie Romein-Verschoor
Bets de Roode
Alfred Rosmer
Tom Rot
Mr J. Rugge
P. de Ruyter
J. Scheepers
D, Schilp
\Milebaldo Solano

J. P. Tapperwijn
Wietse Smid
George Vereeken
C. \M. Vrins
Lies van Weezel
Sam de Wolff
Mr Hein van Wijk

SNEEVLIET HERDBNKINGS COMITE
Anton van den Berg (voorzitter)
Marie de Jong-Lagerwaard (secr.-penningmeesteresse)

]an Molenkamp
Berlus Nansink
Max Perthus
Seci.: Marie de Jong-LageruTaârd, lste KÍefhoekstraat 80,

Rotterdam-2.
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