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Ten geleide 

In het In Memoriam, <lat Henriette Roland Holst in 1942 na de veroordeling 
van Henk Sneevliet en <liens executie door de Nazis heeft gedicht, schrijft zij: 
'Maar ook ons hart hield wacht en <lat hoort fijner clan de fijnste oren als het 
om dood en leven gaat.' 

Het is het hart, de intui:tie van een dichteres die hier aan het woord is. Met 
dezelfde intui'tie heeft zij over een periode van ruim 10 jaar, en wel de jaren 
van zijn zwerftocht voor de zaak van de wereldrevolutie, een briefwisseling met 
hem gevoerd, die nu door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiede
nis wordt gepubliceerd. 

Men kan de brieven niet lezen, zonder onder de bekoring te geraken van 
de warme toon, die men er steeds in vindt. Het is alsof een moeder aan haar 
meest begaafde, meest geliefde zoon ook in de verte haar zorg wil meegeven, 
en haar bezorgdheid. 

Zonder omwegen zegt zij hem de waarheid, als zij meent <lat daar aanleiding 
toe is. 'Zeg ben je dwaas of wat scheelt je?' 

Maar met deze persoonlijke vermaning verliest zij de politieke verhoudingen 
niet uit het oog. Op 2 augustus 1915, een jaar na het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog, vraagt zij zich af water na de oorlog zal komen: 'Revolutionai
re bewegingen of een lang moeras?' En reeds voorvoelt zij, aan de hand van 
Sneevliets brieven: 'Alles wordt nu in den smeltkroes geworpen. En het kolo
niale vraagstuk zal na den oorlog natuurlijk van geweldig belang worden'. 

Het koloniale vraagstuk, het zou het verdere verloop van de 20ste eeuw ken
merken. En in het hart daarvan, als eerste die <lit het duidelijkst zag, zal altijd 
de naam van Henk Sneevliet genoemd worden. 

Zo ver is het evenwel nog niet. 'Laatst zag ik thuis ineens weer <lat fotootje 
van ons tweeen <lat ik noemde "de gesjochte marxisten"', schrijft zij, en daar
mee geeft zij hun innige band, en hun gei'soleerdheid aan, binnen het raam 
van de revolutionaire beweging. 

Dan, ineens, waarschuwt zij, op 23 juni 1914, als het de twee zoontjes van 
Sneevliet betreft: 'Ga er voorzichtig mee om, jongen, pas op <lat 't niet 
breekt!' 'Pas op <lat 't niet breekt'. Het is alsof zij hem wil herinneren aan de 
woorden van Hegel, <lat de kinderen van historische persoonlijkheden gijze
laars van de geschiedenis zijn. Zoals ook nu, vele jaren later, zou blijken. 

En zo gaat zij door, te waarschuwen. Op 13 april 1914 schrijft zij een 
naschrift: 'Pas in vredesnaam op <lat je er niet uitgegooid wordt.' Vier jaar 
later, in 1918, zou <lit inderdaad gebeuren. 
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Het zijn echter niet slechts waarschuwingen, waarmee zij Henk Sneevliet 
hegeleidt. Op 22 decemher 1917, na de zegepraal van de Russische Oktoher
revolutie, laat zij hem weten: 'Jij was, met Trotski, een dergenen waar ik tegen 
vele mijner politieke en ook persoonlijke vrienden in, vast op houwde'. 

Jij was met Trotski ... deze woorden moeten Henk Sneevliet hehhen hezield 
en hegeleid in de komende jaren, en hem tot grootse <laden hehhen gedreven, 
zoals een geliefde haar minnaar tot heldendaden weet aan te vuren. Al is de 
aanduiding 'geliefde' hier uiteraard niet op zijn plaats. 

Tot grootse <laden. Menige N ederlandse lezer zal ongelovig glimlachen, en 
het is heter nu het woord te geven aan Michael Williams, die in het septem
her-oktoher 1980 nummer van de New Left Review schreef: 'Henk Sneevliet 
was oprichter, activist van drie Communistische hewegingen - de Nederlands, 
Indonesische en Chinese en speelde een prominente rol in de heginjaren van 
de Communistische Internationale. Ontegenzeggelijk had geen andere socialist 
van die periode een zo creatieve en actieve internationalistische loophaan. Zijn 
diep hegrip voor het Aziatische nationalisme en zijn directe ervaring in de 
Communistische hewegingen in China en Indonesie maakten Sneevliet tot een 
niet geevenaarde figuur in de vroege Komintern.' 

Maar ook dergelijke woorden vragen om hewijs, en nu is 't het verstandig
ste, het woord aan Henk Sneevliet te verlenen, die op het Tweede Wereld
congres van de Derde Internationale (1920), de aandacht vestigde op het 
helang van de koloniale revolutie, eraan toevoegende: 

'Ik vermeld deze feiten hier eenvoudig omdat ik de indruk heh <lat, een paar 
uitzonderingen daargelaten, <lit Congres van de Derde Internationale de grote 
hetekenis van de Oosterse kwestie niet terdege heeft hegrepen .... ' 

Niet toevallig werd Henk Sneevliet op <lat congres secretaris van de Com
missie voor het Nationale en Koloniale Vraagstuk, waar Lenin voorzitter van 
werd. En niet toevallig werd hij henoemd tot afgevaardigde voor China, waar 
hij deelnam aan de oprichting van de Chinese Communistische Partij. 

Als schoonzoon en als partijgenoot heh ik Henk Sneevliet een klein tiental 
jaren leren kennen. Hij heeft mij, met zijn internationalistische visie en gene
reus als hij was, hevrijd uit de 'Kleinstaatlichkeit' van het Nederlandse politie
ke leven en tot mijn ontwikkeling hijgedragen. Daarna kwamen wij als voor
en tegenstander van Leo Trotski's Vierde Internationale met elkaar in konflikt. 

Dit konflikt, van internationale allure, heeft er toe geleid <lat Henk Snee
vliet, ook internationaal, te veel nog wordt hezien als een figuur uit een 
fractiestrijd, met verwaarlozing van zijn waarachtige hetekenis. Ook ik heh mij 
daaraan schuldig gemaakt, al staat nog steeds voor mij vast <lat Leo Trotski 
de prohlemen scherper zag clan Henk Sneevliet. 

Want Henk Sneevliet was een pionier, geen theoreticus. Als pionier heeft 
hij evenwel nauwelijks zijn weerga in de geschiedenis van de twintigste eeuw, 
want het is geen kleinigheid, als eerste de drijfkracht van de koloniale revolutie 
te hehhen onderkend. 

Sal Santen. 
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Lijst van afkortingen 

AIK 
AJC 
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Autonome Industriele Kolonie 
Arbeiders J eugd Centrale 
Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging 
(Gent) 
Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond 
Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond 
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Belgische Werklieden Partij 
Centrale Bond van Transportarbeiders 
Centraal Comite 
Centrale Commissie voor Arbeidersontwikkeling 
Confederation Generale du Travail 
Confederation Generale du Travail Unitaire 
Communistische J eugd Bond 
Confederaci6n Nacional de Trabajo 
Communistische Partij van China 
Communist Party of Great Britain 
Communistische Partij Holland, Centraal-Comite 
Communistische Partij Holland 
Communistische Partij Oppositie 
Dagelijks Bestuur 
Deutscher Industrie-Verband 
Noorse Arbeiderspartij 
Exekutiv-Komitee der Kommunistischen Internationale 
Groep van Internationale Communisten 
Internationale Arbeiders-Associatie 
Internationale Arbeiders Hulp 
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IAK 
IAMB 
IAMV 
IEV 
IISG 

ILO 
ILP 
IP 
IRH 
ISDV 
ISDP 
ITF 
IUSY 
IvAO 
IVV 
IWW 
KAPD 
KAPN 
KJI 
KJV 
KMT 
Komintern 
Kompinrus 

KPD 
KPB 
KPO 
LR 
LRC 
NAS 
NEP 
NMM 
NSV 
NT 
NVSTP 

NVV 
OSP 
PAS 
PB 
PCF 
PCI 
PDC 
PKI 

Internationale Antimilitaristische Kommissie 
Internationaal Anti-Militaristisch Bureau 
Internationale Anti-Militaristische Vereeniging 
Indo-Europeesch Verbond 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amster-

dam) 
International Labour Organisation 
Independent Labour Party 
Indische Partij 
Internationale Roode Hulp 
Indische Sociaal-Democratische Vereeniging 
Indische Sociaal-Democratische Partij 
International Transport Federation 
International Union of Socialist Youth 
Instituut voor Arbeidersontwikkeling 
Internationaal Verbond van Vakvereenigingen 
Industrial Workers of the World 
Kommunistische Arbeiter-Partei Deutschlands 
Kommunistische Arbeiders Partij Nederland 
Kommunistische Jugend-Internationale 
Kommunistischer Jugendverband 
Kwomintang 
Kommunistische Internationale 
Komitee tot propaganda onder de intellektueelen voor hulp-

verschaffing aan Sowjet-Rusland 
Kommunistische Partei Deutschlands 
Kommunistische Partij van Belgie 
Kommunistische Partei Deutschlands-Opposition 
Links Richten 
Labour Representation Committee 
Nationaal Arbeids-Secretariaat 
Nieuwe Economische Politiek 
National Minority Movement 
N ederlandsch Syndicalistisch Vakverbond 
De Nieuwe Tijd 
Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegperso
neel 
NederlandscJ:i Verbond van Vakvereenigingen 
Onathankelijke Socialistische Partij 
Plaatselijk Arbeids-Secretariaat 
Partijbestuur 
Parti Communiste Fran~ais 
Partito Comunista Italiano 
Parlementair Documentatie Centrum (Den Haag) 
Partai Kommunis Indonesia 

PNI 
POUM 
PSI 
PSR 
PUP 
PvdA 
RAC 
RCP 
RFB 
RJB 
RJB 
RKSP 
RKWV 
RSAP 
RSC 
RSP 
RSV 
RSV 
RSV 
RVI 
SAP 
SAV 
SDAP 
SDB 
SDP 
SDSC 
SFIO 
SI 
SJI 
SKK 
SLP 
SP 
SPD 
TUC 
USPD 
UvA 
VSTP 
vvsu 
vvvc 
IJPC 

Perserikatan Nasional Indonesia 
Partido Obrero de Unificaci6n Marx:ista 
Partito Socialista Italiano 
Partij van Socialisten-Revolutionairen 
Parti d'Unite Proletarienne 
Partij van de Arbeid 
Revolutionair Arbeiders Comite 
Russische Communistische Partij 
Roter Frontkampferbund 
Revolutionaire J eugd Bond 
Revolutionaire Jeugd Beweging 
Rooms-Katholieke Staats Partij 
Rooms-Katholiek W erklieden Verbond 
Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij 
Revolutionair Socialistisch Comite 
Revolutionair Socialistische Partij 
Religieus-Socialistisch Verbond 
Revolutionair Socialistische VereenigingN erbond 
Revolutionair Socialistische Vrouwenbond 
Roode Vakbonds Internationale 
Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands 
Samenwerkende Arbeiders-Vereenigingen 
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 
Sociaal-Democratische Bond 
Sociaal-Democratische Partij 
Sociaal-Democratische Studieclub 
Section Fran~aise !'Internationale Ouvriere 
Sarekat Islam 
Sozialistische Jugend-Internationale 
Socialistische Kunstenaarskring 
Socialist Labor Party 
Socialistische Partij 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Trades Union Congress 
Unabhangige Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Universiteit van Amsterdam 
(Indische) Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel 
Vereeniging van Vrienden van de Sowjet-Unie 
Vereeniging voor Volkscultuur 
IJmuider Proviand Centrale 
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Verantwoording 

Met de publikatie van Adriaan Roland Holst. Briefwisseling met R.N Roland Holst 
en H. Roland Holst-Van der Schalk (1990) en de Briefwisseling van J. Huizinga 
( drie delen, 1990-1992) is er voor het eerst sinds jaren weer aandacht besteed 
aan de schrijfster van Kapitaal en Arbeid (1902). Uit de vele brieven van 
Henriette Roland Holst die in deze publikaties werden opgenomen, ontstaat 
het beeld van een vrouw met een brede belangstelling voor alle mogelijke 
internationale ontwikkelingen op het gebied van politiek en cultuur. In de tot 
nog toe gepubliceerde brieven was ze op het politieke vlak evenwel terughou
dend. Alleen in haar correspondentie met politieke geestverwanten kon ze 
uitweiden over haar politieke ideeen, die tot ver in de jaren twintig zeer radi
caal waren en door een groat deel van haar 'burgerlijke' kennissenkring niet 
erg op prijs werden gesteld. 

De politieke kant van het leven van Henriette Roland Holst komt uitvoerig 
aan de orde in haar correspondentie met een van die politieke geestverwanten, 
Henk Sneevliet. De publikatie hiervan vormt dan ook een belangrijke aanvul
ling op de tot nog toe gepubliceerde brieven. 

Het bewaarde deel van deze correspondentie maakt deel uit van het Snee
vliet-archief. Enkele jaren voor de oorlog, in 193 7 en 193 8, droeg Sneevliet 
delen van zijn collecties over aan het Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. Na zijn executie in 1942 werd zijn wedu
we Mien Sneevliet-Draaijer de eigenaresse van het Sneevliet-archief. In 1953 
ontving het IISG van haar een deel van de correspondentie tussen Henriette 
Roland Holst en Henk Sneevliet. Na de definitieve, contractueel geregelde 
overdracht van het hele Sneevliet-archief in 1965, verwierf het Instituut ook 
het resterende deel van de correspondentie. 

De ruim driehonderddertig brieven werden geschreven in de periode 1911-
193 5. Omdat Henriette Roland Holst de gewoonte had aan haar gerichte 
correspondentie na lezing in de prullenmand te gooien, zijn de originelen van 
de aan haar gerichte brieven van Henk Sneevliet verloren gegaan. Illustratief 
voor het geringe besef van de historische waarde van haar eigen brieven en 
die van anderen, is het verhaal dat W. Drees jr. voor de samenstellers van een 
aan Henriette Roland Holst en Gorter gewijde tentoonstelling op schrift 
stelde: 'Ik meen dat het Garmt Stuiveling was die eens, vroeg in de jaren twin
tig, meemaakte hoe ze haar post afwerkte. Ze gooide een russische brief weg. 
"Wat is dat?", vroeg G. S[tuiveling]. "O, van Lenin", zei Henriette. "Dat kunt 
U toch beter bewaren", zei G.S. "Neen", zei Henriette, "ik heb deze brief 
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beantwoord" .' In het archief van Henriette Roland Holst, waarvan het politie
ke deel bij het IISG in Amsterdam berust en het literaire gedeelte bij het 
Letterkundig Museum in Den Haag, zoekt men dan ook tevergeefs naar 
brieven van de hand van Henk Sneevliet. 

Henk Sneevliet bewaarde ontvangen correspondentie wel goed en nadat hij 
in 1924 voorzitter van het NAS was geworden, werden doorslagen van zijn 
brieven gemaakt die hij in zijn eigen archief bewaarde. Het gevolg hiervan is 
dat de briefwisseling vanaf dat jaar vrijwel compleet is, terwijl uit de periode 
daaraan voorafgaand alleen brieven van Henriette Roland Holst bewaard zijn 
gebleven. Naast de brieven uit het Sneevliet-archief zijn er in het NAS-archief 
enkele, meer formele brieven van voorzitter Sneevliet aan Henriette Roland 
Holst aangetroffen. Die brieven zijn in deze publikatie opgenomen onder 
vermelding van de vindplaats. Daar de meeste brieven uit een archief komen, 
zijn de vindplaatsen en de archiefnummers niet apart bij elke brief vermeld. 
Het betreft de nummers 1-3 7 uit het Sneevliet-archief. 

In verband met de vrij beperkte omvang van de bewaard gebleven corres
pondentie is besloten tot de integrale uitgave hiervan. De bewerkers hoefden 
daardoor geen, bij voorbaat aanvechtbare, keuzen te maken tussen welke delen 
van de correspondentie wel en welke delen niet gepubliceerd zouden worden. 

De laatste tien brieven (1945-19 51) in deze bronnenuitgave zijn gericht aan 
Mien Sneevliet-Draaijer en horen daarom hierin, strikt genomen, niet thuis. 
Deze laatste brieven bevinden zich in het Sneevliet-archief onder nummer 73 0. 
Ze zijn opgenomen omdat Henriette Roland Holst in deze brieven veel over 
haar relatie met Henk Sneevliet schreef en daarmee het abrupte, in vijandige 
termen gestelde slot van de eigenlijke correspondentie enigszins nuanceerde. 
De brieven aan Mien spreken voor zich en zijn niet geannoteerd. V 66r de 
brieven aan Mien Sneevliet is het gedicht 'In Memoriam' geplaatst, dat Hen
riette Roland Holst na de terechtstelling van Henk Sneevliet in 1942 maakte. 

De annotatie is in sommige delen van de correspondentie vrij uitgebreid. 
De belangrijkste reden hiervoor is het ontbreken van brieven van Henk 
Sneevliet uit de periode v66r 1924. Veel wetenswaardigheden die uit de 
respons van Henk Sneevliet op brieven van Henriette Roland Holst hadden 
kunnen blijken, moeten nu, voor zover mogelijk, via de annotatie worden 
uitgelegd of aangevuld. Verder is de annotatiedichtheid van de brieven uit 
genoemde periode groot omdat de correspondenten meestentijds op een grote 
geografische afstand van elkaar vertoefden. Ze hielden elkaar op de hoogte 
van persoonlijke gebeurtenissen en vooral van de politieke gebeurtenissen in 
hun omgeving. De lezers van de correspondentie zal waarschijnlijk veel 
ontgaan wanneer niet enige uitleg wordt gegeven bij de grote hoeveelheid 
informatie die regelmatig over hen wordt uitgestort. 

Sommige onderwerpen komen meerdere keren in de correspondentie voor 
en zijn, indien uitleg wordt vereist, slechts op een plaats van een verklarende 
noot voorzien. De lezer wordt dan ook regelmatig verwezen naar noten bij 
andere documenten uit de uitgave. Deze verwijzingsnoten zijn alleen gebruikt 
wanneer het onderwerp dat uitleg behoeft, meer dan een brief tevoren aan de 
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orde is geweest. Om de annotatiewerkzaamheden enigszins te beperken, zijn 
de tekstverklarende gegevens voornamelijk afkomstig uit secondair bronnenma
teriaal. Voor het oplossen van annotatieproblemen is archiefonderzoek tot een 
minimum beperkt. De noten worden afgesloten met een beknopte literatuur
verwijzing. De volledige titels zijn terug te vinden in de literatuurlijst. 

Er is naar gestreefd om alle in de correspondentie voorkomende namen van 
personen, organisaties en tijdschriften van een beschrijvende noot te voorzien. 
Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen bekende en minder bekende namen. 
In het register geven de gecursiveerde paginanummers aan waar deze no ten zijn 
terug te vinden. Afgezien van deze cursief gedrukte nummers die naar de 
annotatie verwijzen, is het register uitsluitend op de brieven gemaakt. 

Alle brieven zijn op dezelfde wijze gepresenteerd: het briefnummer wordt 
gevolgd door de naam van de briefschrijver en de plaats van verzending, 
daarna volgt de naam van de geadresseerde en de plaats van bestemming, 
gevolgd door de datum van het schrijven. De gestandaardiseerde kop maakt 
een herhaling van plaats en datum in de brieftekst overbodig. Henriette 
Roland Holst schreef vaak in grote haast en 'vergat' regelmatig de datum te 
vermelden. In voorkomende gevallen zijn de brieven op grond van de inhoud 
gedateerd. Bij de documenten die de fysieke vorm van een briefkaart of een 
prentbriefkaart hebben, is dit tussen haakjes in de 'kop' vermeld. 

Regelmatig is in de correspondentie sprake van het meezenden van bijlagen. 
Slechts in enkele gevallen zijn deze bewaard gebleven. In voorkomende 
gevallen kregen beide documenten hetzelfde nummer, maar zijn onderscheiden 
als a (brief) en b (bijlage). 

De bladspiegel, aanhef en ondertekening zijn geformaliseerd, waardoor het 
originele schriftbeeld in deze uitgave verloren is gegaan. Voor de brieven van 
Henk Sneevliet is dit optische verschil tussen de weergave van de brieven en 
de originelen niet erg groot. Hij typte al zijn brieven en begon zijn brieven 
vaak zonder aanhef. Bij nieuwe alinea's sprang hij een paar spaties in. Soros 
voegde hij een witregel in wanneer hij een nieuw onderwerp wilde behandelen. 
Deze eigenaardigheden zijn bij de weergave van de tekst overgenomen. 

De weergave van de brieven van Henriette Roland Holst verschilt optisch 
wel sterk van de originele brieven. Zij schreef haar brieven op alle soorten en 
formaten papier. Ze had een groot, slordig handschrift en wanneer het papier 
vol was gebruikte ze regelmatig de marge aan de linkerzijde van het papier 
voor het geven van aanvullende informatie. In de gevallen dat deze 'teksten 
in de marge' duidelijke aanvullingen op de lopende teksten waren, zijn ze daar 
stilzwijgend in opgenomen. Een enkele keer schreef ze min of meer op zich
zelf staande kreten in de kantlijn; deze tekstgedeelten zijn na de ondertekening 
van de brief weergegeven, waarbij tussen teksthaken is vermeld in welk deel 
van de originele brief ze zijn terug te vinden. 

Teksthaken zijn ook gebruikt om gebruikte afkortingen aan te vullen. 
Hierbij is de stelregel gehanteerd dat afkortingen die niet voorkomen in Van 
Dale. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (elfde herziene druk, 1984) met 
teksthaken zijn aangevuld. Wanneer een afkorting in een brief meerdere malen 
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voorkomt, is deze alleen de eerstvoorkomende keer aangevuld. W anneer 
woorden onleesbaar waren of ontbraken, is dit ook met teksthaken en drie 
punten daartussen aangegeven, gevolgd door een verklarende noot. De meeste 
brieven zijn in grote haast geschreven, waardoor het nogal eens voorkomt dat 
zinnen niet 'lopen' doordat woorden ontbreken. In zulke gevallen zijn de 
ontbrekende woorden voorzien van teksthaken en soms voorzien van een noot 
aan de tekst toegevoegd. Bij brieven waar een briefhoofd boven stond, is di; 
direct onder de kop aangegeven met teksthaken en drie punten. In de bijbeho
rende noten zijn de briefhoofden zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven. 

Het is opvallend dat vooral Henriette Roland Holst slordig met de Neder
landse taal omsprong. Ze maakte de meest vreemde spelfouten. Een aardig 
voorbeeld hiervan is de schrijfwijze van hetwoord 'eigenlijk' dat zij consequent 
spelde als 'eigelijk'. Deze eigenaardigheden in de spelling zijn onveranderd 
overgenomen. Een uitzondering is gemaakt voor de letter 'ij' in de brieven 
van Sneevliet. Deze werd doorgaans als 'y' getypt, maar is hier veranderd in 
'ij'. In gevallen van evidente verschrijvingen zijn verbeteringen aangebracht 
die in een noot zijn verantwoord. Enkele markante verschrijvingen in de 
brieven van Henk Sneevliet, zoals 'meel-bladen' in plaats van 'mail-bladen', 
'Imprekorr' in plaats van 'Inprekorr', en 'doch matische' in plaats van 'dogmati
sche', verraden dat hij ze aan een secretaresse dicteerde. 

De veel voorkomende lange naam Henriette Roland Holst is in de inleiding 
en in de annotatie afgekort tot HRH (een afkorting die zijzelf en anderen ook 
vaak gebruikten). 

* 

De inleiding op de correspondentie is geschreven door Fritjof Tichelman. 
N aast een levensschets van Henriette Roland Holst en Henk Sneevliet is 
hierin ook het internationale revolutionair-socialistische milieu in de periode 
1900-193 5 beschreven. De annotatie werd verzorgd door Nico Markus, die 
ook de meeste andere bewerkingen voor zijn rekening nam. 

Zonder de hulp van derden zou dit boek er wellicht nooit gekomen zijn. De 
volgende personen hebben zich ervoor ingezet: Mies Campfens en Tjeerd Baas 
hebben het project op poten gezet. Anneke Wins ontpopte zich tot een kenner 
van het moeilijk leesbare handschrift van HRH en typte de brieven over. Jan 
Gielkens nam een groot deel van de collationering voor zijn rekening. Marie
Jose van Vuuren maakte een deel van het register. Alice Mul en Mona Hilfman 
verzorgden de tekscorrecties van de noten. Bert Altena zorgde er met zijn 
kritische opmerkingen voor dat veel onopgehelderde zaken alsnog werden 
uitgezocht. Aad Blok is verantwoordelijk voor de opmaak van het boek. 

Nico Markus/Fritjof Tichelman 
Amsterdam, juni 1995 
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Henriette Roland Holst-Van der Schalk 
en Henk Sneevliet 

Historische introductie 

Persoonlijke achtergrond en rnarxistisch milieu 

Waarschijnlijk zagen Henriette Roland Holst (HRH) en Henk Sneevliet elkaar 
voor het eerst in Zwolle ter gelegenheid van een bijeenkomst van de plaatselij
ke SDAP-afdeling in 1903. Als hooggewaardeerd socialistisch propagandiste 
en 'vormingswerker' was zij veel onderweg voor inleidingen, cursussen en 
lezingen, en die avond van de eerste ontmoeting gaf ze een lezing in Zwolle. 
Sneevliet was doende de partij-afdeling van Zwolle meer leven in te blazen, 
naast zijn drukke werkzaamheden voor de Nederlandsche Vereeniging van 
Spoor- en Tramwegpersoneel en zijn gewone arbeid als beambte van de 
Staatsspoorwegen op het Zwolse station. 1 

Zij was al een beroemdheid, waar de partij trots op was: een dichteres, 
socialistisch historica en theoretica, die ook internationaal bekendheid begon 
te verwerven. Samen met haar man Richard (Rik) Roland Holst was zij in de 
socialistische sfeer terechtgekomen onder invloed van William Morris ( die Rik 
in Londen had leren kennen), P.L. Tak en Franc van der Goes. Op het derde 
congres van de SDAP dat in april 1897 in Arnhem werd gehouden, trad het 
echtpaar met Herman Gorter toe tot de partij. De drie estheten met hun 
schone toekomstverwachtingen werden met open armen ontvangen door de 
nog heel kleine Nederlandse sociaal-democratie. 

De overtuigde sociaal-democraten hadden zich met enige moeite losgemaakt 
uit de Sociaal-Democratische Bond. Die 'oude beweging' bestond uit een 
mengeling van anti-kapitalistische stromingen, waarbinnen het anarchisme van 
Domela Nieuwenhuis steeds sterker op de voorgrond trad. Bij de oprichting 
in 1894 vertegenwoordigde de SDAP een bescheiden minderheid in de 
arbeidersbeweging. Het kostte meer dan een decennium van moeizame strijd 
tegen de invloedrijke erfenis van de 'oude beweging', voordat de sociaal
democratie en de verwante 'moderne' vakbeweging een duidelijke hegemonie 
konden vestigen.2 

De organisatorische opzet van de SDAP was naar Belgisch model, en de 
ideologisch-programmatische orientering sterk Duits bei:nvloed: het Erfurter 
program van de SPD uit 1891 werd in 1895 grotendeels door de SDAP 
overgenomen.3 De Nederlandse situatie week echter zowel sociaal-economisch 
als politiek sterk af van die van genoemde landen. Door de aard van de 
omstandigheden bij het onstaan en in de begintijd van de partij was de SDAP 
buitengewoon sterk parlementaristisch-hervormingsgezind, anti-radicalistisch, 
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ja eigenlijk anti-revolutionair georienteerd. De sociaal-democratische !eiders 
en parlementariers gingen geheel op in het streven om uit het isolement te 
komen en hadden daar al vroeg veel tactische soepelheid ten opzichte van de 
'burgerlijke' buitenwereld voor over. Dit riep weerstanden op bij een klein 
aantal intellectuelen die zichzelfbeschouwden als de behoeders van de socialis
tische principes: 'Erfurt' en het Kautskyaanse marxisme, die in deze jaren de 
ideologische orthodoxie van de Duitse 'model'-partij en oak wel van de 
Socialistische ('Tweede') Internationale uitmaakten. 4 

HRH en Herman Gorter, de man die haar tot Marx bracht, kwamen al 
spoedig terecht in de redactie van het sociaal-democratisch maandschrift De 
Nieuwe Tijd. Dit was een onafhankelijk, min of meer theoretisch orgaan dat 
overigens nauw met de SDAP verbonden was. Dit blad was jarenlang een 
intellectueel forum voor uiteenlopende meningen over het socialisme. Het werd 
echter vanaf de oprichting primair gedragen door 'zich om wetenschappelijke 
zuiverheid der theorie bekreunende intellectuelen' die stelling namen tegen de 
'op arbeiders ingestelde propagandisten' uit de dagelijkse leidingvan de partij.5 

De mensen die de redactionele kern vormden - Pieter Wiedijk (beter bekend 
als 'J. Saks'), HRH en Herman Gorter met name - ontpopten zich vanaf 1901 
als scherpe critici van Troelstra en de partijleiding, die de marxistische principes 
aan hun laars zouden lappen in hun tactisch opportunisme. 

Anders dan in Duitsland kwam zo in de SDAP al heel vroeg een groep 
orthodoxe marxisten tegenover een meerderheid van nagenoeg uitsluitend op 
parlementaire hervormingen georienteerde pragmatische politici, 'reformisten' 
avant la lettre, te staan.6 Sneevliet, die in 1902 lid werd van de moderne 
spoorwegbond en van de SDAP, raakte sterk onder de invloed van De Nieuwe 
Tijd-marxisten en dan vooral van Gorter en HRH. 

De achtergrond van HRH verschilde buitengewoon sterk van die van Henk 
Sneevliet. Zij kwam uit een zeer welgesteld en ontwikkeld bourgeois milieu, van 
waaruit zij al heel jong toegang kreeg tot artistieke en literaire kringen. Daar 
kwam zij oak in aanraking met vooruitstrevende elementen die heel andere 
denkbeelden eropna hielden dan haar conservatief-liberale vader, en dit bracht 
de nodige spanningen met zich mee in huize Van der Schalk. Voortgezet en 
hoger openbaar onderwijs werd in die tijd zeer zelden door vrouwen genoten 
en HRH vormde op deze regel geen uitzondering. Haar blijvende maatschappe
lijke onbekommerdheid en de moeiteloze entree in bepaalde literaire en intel
lectuele milieus schiepen echter ruimschoots de voorwaarden voor een 'educa
tion permanente' op eigen kracht. Voor een sociaal en moreel gevoelig persoon 
met een dergelijke achtergrond lag het in een opgaand progressief-democratisch 
getij nag enigszins voor de hand sympathie te koesteren voor de opkomende 
arbeidersbeweging. Een verregaand, radicaal-socialistisch engagementvoor zeer 
lange tijd was echter iets heel bijzonders en geen van haar verwante generatie
genoten heeft dit opgebracht. Haar kracht leek overigens oak te liggen in het 
nimmer verbreken van de banden met haar creatieve milieu van herkomst. Bij 
al haar geladen inzet voor de arbeidersbeweging kon zij zo een zekere afstand 
van het dagelijkse gewoel van de organisatie bewaren.7 
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Dit lag iets anders bij Henk Sneevliet. Hij was atkomstig uit een armoedige 
proletarische familie, waarbij wel moet warden aangemerkt dat bij zijn ontwik
keling bijzondere omstandigheden een rol hebben gespeeld. Zijdelingse relaties 
zorgden voor een beurs die een HBS-opleiding mogelijkmaakte (1895-1900) 
en dit was in die tijd een hoogst ongebruikelijke scholingsgraad voor arbei
derskinderen. Ondanks dit privilege was er toch een behoorlijke dosis aanleg, 
wilskracht en zelfdiscipline no dig om vanuit dit milieu, zonder veel intellectue
le stimulansen, vooruit te komen. Na zijn eindexamen en een benoeming -
via relaties - bij de Staatsspoorwegen, leek de expanderende arbeidersbeweging 
carrieremogelijkheden te bieden aan een ambitieuze en overtuigde socialist. 
Voor een sociaal-democraat die zich in radicaal-marxistische richting ontwik
kelde, waren die mogelijkheden in de Nederlandse verhoudingen van die tijd 
in de vakbeweging tot op zekere hoogte gunstiger dan in de partij. In de 
'Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel' die na de 
catastrofe van de spoorwegstaking van 1903 weer opgebouwd moest warden, 
bestond ruimte voor een dynamische en enthousiaste bestuurder. Na 1907 zou 
Sneevliet in de spoorwegbond tot de top doordringen, zonder echter oak maar 
enigszins tot de types van gevestigde, opgeklommen beroepsbestuurders te 
gaan behoren. 8 

Anders dan zijn vereerde leermeesteres scheen hij vrijwel geheel op te gaan 
in het politieke en organisatorische werk. Hij was een vurig bouwer aan de 
beweging in opgang. Als organisator en actie-initiator was hij a~:ds_er en al_~ 
afdelingsbestuurslid van de partij en vakbondsbestuurder stand h1J d1chter b1J 
de leden-basis van de beweging dan HRH. Deze wereld stand een eind van 
de hare af. In de kleine kring van vooraanstaande, overtuigd marxistische 
sociaal-democraten van die jaren was die afstand binnen de partij nag wel te 
overbruggen. Hij leerde veel van de historische en theoretische geschriften 
van zijn erudiete leermeesteres, die tot de internationale socialistische intelli
gentsia behoorde. En dan was er niet in de laatste plaats haar episch-lyrische 
werk dat bezielend op hem werkte en waarvan hij grate stukken uit het hoofd 
leerde.9 

Wat haar in hem moet hebben aangetrokken was zijn fris-jeugdige enthousi
asme, zijn onvoorwaardelijke overgave aan de zaak van het (revolutionaire) 
socialisme, en zijn daadkracht en vermogen anderen voor zijn initiatieven in 
beweging te brengen. 

Marxistische opposities 

De relatie tussen HRH en Henk Sneevliet werd sterk bei:nvloed door de grate 
en kleine politieke gebeurtenissen in de opeenvolgende perioden van de 
internationale arbeidersbeweging: opgang en expansie tot circa 1913-1914; 
herorientering van revolutionaire socialisten tegenover de godsvrede van de 
sociaal-democratische partijen in de loop van de Eerste W ereldoorlog; de 
strijd van de revolutionaire krachten tegen die oorlog; revoluties en strijd-
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golven van de jaren 1917-1920, en de aantrekkingskracht van Sovjet-Rusland 
(1917-1923/24); de lange tijd van neergang van het revolutionaire socialisme 
daarna, onderbroken door militante opflikkeringen zoals in de vroege jaren 
dertig, en uitmondend in malaise en isolement. 

Een combinatie van idealistische gedrevenheid, grootse toekomstvisioenen, 
sterk internationalisme en kritisch individualisme bracht en hield hen bij elkaar 
gedurende de eerste drie perioden. De loodzware negatieve druk van de 
slotfase, die heel veel stuk maakte, deed die langdurige band uiteindelijk teniet. 

Het vooruitgangsoptimisme van het hoogtij der Tweede Internationale werd 
voor hen in Nederland al enigszins aangetast door ernstige teleurstellingen, 
die beiden op verschillende wijzen probeerden te verwerken. Dit betrof 
allereerst de nederlagen die de overtuigde marxisten in de SD AP ondergingen: 
de Nieuwe Tijd-groep in 1905-1906 en die rand De Tribune in 1909. 

De marxistische intellectuelen vormden zoals gezegd een kleine kring. Men 
kende elkaar. Men las de klassieken en worstelde met Das Kapital. Via Die 
Neue Zeit van de alom bewonderde Kautsky orienteerde men zich in ruimere 
zin. Er waren internationale contacten door bezoek aan de congressen van de 
Tweede Internationale en persoonlijke relaties, vooral met vooraanstaanden 
in de Duitse partij. HRH was nauw bevriend met de Kautskys en Rosa 
Luxemburg. 10 

Nauwlettend werden de Nederlandse politieke ontwikkelingen gevolgd, met 
een toenemende bezorgdheid over het oprukkend reformisme en het tactisch 
manoeuvreren van Troelstra, op wie de marxistische kritiek vooral werd 
gericht. 

Er gaapte een enorme kloof tussen hun denkbeelden en revolutionaire 
verwachtingen, en de benauwde Nederlandse werkelijkheid, waar de praktische 
politici, zoals met name Schaper, zich zo sterk aan aanpasten. De meeste 
sociaal-democraten beschouwden zich in deze tijd echter nog als marxisten 
in een ruime, algemene zin. Dat gold zeker voor Troelstra, die als de centrale 
leider een onzekere middenpositie innam tussen rechts - Schaper, Vliegen, 
Helsdingen en anderen- en de wetenschappelijk-theoretische 'fijne' marxisten 
van De Nieuwe Tijd. 'Rechts' voelde zich overigens al vroeg aangetrokken door 
het revisionisme van Bernstein. Deze vooraanstaande Duitse sociaal-democraat 
poogde met zijn opzienbarende boek Die Voraussetzungen des Sozialismus und 
die Aufgaben der Sozialdemokratie (1899) een theoretische grondslag te geven 
voor de reeds geruime tij d gevestigde dagelijkse hervormingspraktijk van partij 
en vakbondsfunctionarissen ('Reform-praktizismus'). Hij wenste een punt te 
zetten achter de zijns inziens irrelevante revolutie-opvattingen en het na te 
streven utopische einddoel. 11 'Links' had, als behoeder van het erfgoed van 
Marx, de neiging het marxisme te monopoliseren tegenover degenen die er 
niet zoveel moeite mee zouden hebben om terecht te komen in de hoek van 
het 'Reformisme', het uitdrukkelijk verlaten van de officieel beleden 'revolutio
naire' ideeen. Aangezien Troelstra op kritieke momenten in de interne partij
strijd zich dicht bij 'rechts' (inclusief het machtsblok van de kamerfractie) 
opstelde, terwijl hij zich ideologisch meer verwant voelde met de 'marxisten', 
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kwamen die laatsten in de verleiding hun kritiek vooral op hem te richten. Dit 
riep disproportioneel-dramatische spanningen op en versterkte de minder
heidspositie van de 'marxisten' alleen maar. Zij zochten compensatie voor hun 
zwakte in het internationale vlak: in massabeweging en -strijd elders, en in het 
Kautskyaanse marxisme <lat in de algemeen bewonderde Duitse partij alsook 
in de Socialistische Tweede Internationale lang de overhand hield, maar 
eigenlijk goed aansloot bij de feitelijke reformistische praktijk. 12 

De 'marxistische' intellectuelen waren sterk geneigd de betekenis van theorie 
en officieel beleden ideologie in de arbeidersbeweging te overschatten. Zij 
waren zeer verheugd over de verwerping van de revisionistische aanval op 
Marx en het marxisme tijdens het Dresdense congres van de SPD in sep
tember 1903. Op het Amsterdamse congres van de Tweede Internationale in 
augustus 1904 werd de door Behel voorgestelde 'Dresdener' motie nog eens 
bevestigd. De bij de Tweede Internationale aangesloten partijen hielden vast 
aan de principes van de marxistische klassenstrijd, d.w.z.: de aangesloten 
partijen stonden de revolutionaire verovering van de macht op de bourgeoisie 
voor, alsook de vervanging van de burgerlijke door een socialistische maat
schappij, terwijl coalitieregeringen van socialistische partijen met 'burgerlijke' 
werden afgewezen. 13 

Het leken overtuigende overwinningen van het revolutionaire marxisme. 
Men kon toen niet overzien hoe weinig <lit alles te betekenen had. De feitelij
ke dagelijkse (parlementaire hervormings-)praktijk van de grate partijen der 
Tweede Internationale in landen met min of meer constitutioneel-parlementai
re regeringen, leverde voornamelijk reformistische varianten op. 14 Dat inzicht 
zou pas in de loop van de Eerste W ereldoorlog bij de linkervleugels opkomen. 
HRH en Henk Sneevliet zouden echter al iets vroeger afstand nemen van het 
reformisme van de grate sociaal-democratische beweging. 

Belangrijker clan 'Dresden' en 'Amsterdam' was overigens de Russische 
revolutie van 190 5. Op HRH maakte deze verrassende gebeurtenis een onuit
wisbare indruk. De gedachte hieraan hielp haar politiek overeind te blijven 
gedurende de jaren van permanente oppositie in de SDAP.15 

In de toenmalige sfeer van voorspoedige groei van de arbeidersbeweging 
en van ongebroken utopische toekomstverwachtingen was er, ook met betrek
king tot de SDAP, in elk geval nog ruimte voor illusies. Het leek alsof de 
partij nog betrekkelijk open stand voor principieel marxistische meningen. 

Vooral vanwege het wantrouwen tegen hem uit de linkerzijde van de partij, 
legde Troelstra in september 1903 het hoofdredacteurschap neer van het door 
de SDAP uitgegeven dagblad Het Volk. Langs een omweg polste hij HRH 
voor deze functie, maar zij voelde er weinig voor. De voor ieder aanvaardbare 
middenman Tak werd er toen mee belast. In 1904 werd HRH wel in het 
partijbestuur gekozen. In het dramatische verkiezingsjaar 1905, waarin alles 
werd gezet op het ten val brengen van het kabinet Kuyper, behaalden de 
'marxisten' zelfs een meerderheid in het partijbestuur. Achteraf gezien deed 
<lit onwezenlijk aan. Dat bleek toen Troelstra in 1905 de aanval inzette vanuit 
zijn machtsbastion, de Tweede Kamer-fractie. De fractie werd het doorslagge-
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vende politieke centrum van de partij, en als voorzitter hiervan had Troelstra 
de belangrijkste troeven in handen tijdens het politieke machtsspel <lat zich 
tussen de 'reformisten' en 'marxisten' ontspon. Op het Utrechtse congres in 
1906 liep dit uit op een nederlaag van de Nieuwe Tijd-marxisten; een nederlaag 
die het jaar daarop tijdens het congres te Haarlem, via een 'verzoening', 
grondig kon worden afgerond. 16 

Juist in deze tijd rijpten de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in 
Nederland, die voorwaarden vormden voor de consolidatie van de 'reformisti
sche' grondtendens in de arbeidersbeweging. Allereerst was er de aanzienlijke 
economische groei sinds circa 1895, een verlaat doorzetten van de industriele 
revolutie, die een uitbreiding en vernieuwing van de arbeidersklasse teweeg 
bracht. In gunstige arbeidsmarktverhoudingen konden reele loonstijgingen 
worden bereikt. Daarnaast kwam voorzichtig een sociale wetgeving op gang, 
alsook volkshuisvestingprojecten, terwijl het onderwijspeil van de arbeiders
klasse steeg. De uitbreiding van het kiesrecht kon concreet voelbaar worden, 
met name door sociaaldemocratische bemoeienissen op gemeenteniveau. In 
een land met een langdurige politieke stabiliteit en een relatief democratische 
staatsvorm, schiep deze gehele ontwikkeling een gunstig klimaat voor een 
reformistische arbeidersbeweging. 

Op partijpolitiek vlak was de SDAP al sinds circa 1900 een factor van 
gewicht. Dit was minder aan haar nog zeer bescheiden omvang en kracht te 
danken, clan aan de verdeeldheid van de 'oude beweging' en het gebrek aan 
een samenhangend politiek alternatief van de kant van de anarchistische en 
syndicalistische stromingen. De met de sociaal-democratie verwante 'moderne' 
vakbeweging brak pas later echt door met de oprichting in 1906 van een eigen 
vakcentrale, het NVV. 17 De oudere vakbeweging, federatief verbonden in het 
NAS, <lat geleidelijk naar het syndicalisme neigde, bevond zich toen in een 
neergaande ontwikkeling. Het zou zich echter herstellen onder leiding van 
Kolthek, die een zekere aanpassing aan 'moderne' methoden doorvoerde 
(onder andere de invoering van stakingskassen). In de jaren voor de Eerste 
Wereldoorlog, 1912-1913, zou de hele internationale syndicalistische beweging 
een opbloei te zien geven, terwijl het NAS in de radicale jaren 1917-1920 nog 
een uniek massaal hoogtepunt zou bereiken, waardoor het zelfs een interessan
te gesprekspartner voor het NVV werd. Daarna ging het bergafwaarts, en niet 
alleen in Nederland. 18 

Hoe indrukwekkend de syndicalistische strijdbaarheid ook kon zijn en hoe 
authentiek ook de claim van zelfwerkzaamheid van arbeiders van-onder-op, 
op iets langere termijn was het syndicalisme gedoemd tot het voeren van een 
historisch achterhoedegevecht, naast en tegenover de 'moderne' reformistische 
vakbeweging. 

Ondanks beider sterk opgaande ontwikkeling en ideologische verwantschap, 
was de relatie tussen NVV en SDAP niet altijd harmonisch. Niettemin func
tioneerde deze vakcentrale mede als de arbeidersbasis van de partij, als onder
deel van een radicaal-democratische massabeweging in wording op weg naar 
maatschappelijke integratie. Na 1906 raakte <lit proces in een stroomversnel-
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ling, waardoor het SDAP/NVV-complex een duidelijke overwichtverwierf in 
de niet-confessionele arbeidersbeweging. 19 

Troelstra, politicus pur-sang, was de eerste die aanvoelde <lat met deze 
ontwikkelingsgang het risico genomen kon worden van een frontale aanval op 
de 'marxisten'. Met de grondige politieke uitschakeling van de Nieuwe Tijd
groep in 1907, was het lot van komende marxistische of and ere radicale 
opposities in wezen bij voorbaat bezegeld. 

De SDAP-marxisten waren politiek verre van homogeen. De Nieuwe Tijd
groep kende een redactionele kern - Wiedijk, HRH, Gorter en Van der Goes 
- met daaromheen verschillende kringen, en afzonderlijke personen. Gorter en 
Pannekoek stonden van den beginne af aan (1901) het scherpst afwijzend tegen
over het opportunistisch 'reformisme' van de partijleiding en van de moeilijk 
grijpbare Troelstra. HRH voelde zich ideologisch verwant met hen, <loch was 
door haar sterke verlangen naar eenheid niet geneigd politieke tegenstellingen 
op de spits te drijven. Franc van der Goes vormde als het ware een overgang 
naar een politiek gematigder groep - Wibaut, Loopuit, Van der Waerden onder 
anderen die de minste moeite hadden met de 'verzoening' van Haarlem in 
1907 en duidelijk tegenover de nieuwe, hard ere oppositie kwamen te staan. Aan 
de andere kant waren er radicalere opposanten, afzonderlijke figuren als bij
voorbeeld Sneevliet, en ten slotte, op de uiterste linkervleugel de groep van en 
rond het in 1907 opgerichte marxistische oppositieblad in de SDAP, De Tribu
ne. Vertegenwoordigers van deze laatste groep behoorden tot een jongere 
generatie, die geen deel had aan gevestigde posities in de partij, en die sceptisch 
stond tegenover het toch wel wat elitair-theoretische karakter van de Nieuwe 
Tijd-oppositie. De Tribunisten wilden de revolutionaire theorie verbinden met 
politiek werk aan de arbeidersbasis van de SDAP in de afdelingen. 20 

De Tribune 

De nederlaag van de Nieuwe Tijd-groep op het congres van Utrecht in 1906 
vormde een aansporing om de oppositie anders, concreter en effectiever te 
voeren. De voorbereidingen voor een marxistisch weekblad, <lat een eenvou
diger taal zou moeten spreken clan De Nieuwe Tijd, mondden uit in het ver
schijnen van De Tribune op 19 oktober 1907. De redactie bestond uit DJ. 
Wijnkoop, W. van Ravesteyn en J.C. Ceton. Dit drietal zou zowel het blad 
als de daarbij behorende politieke stroming beheersen, tot er in 192 5 met 
extern politiek geweld een eind aan werd gemaakt.21 

In de loop van 1908 werd vooral het beleid van de SDAP-Kamerfractie en 
haar leider Troelstra op een ongebruikelijk scherpe wijze op de korrel geno
men. Waar de Nieuwe Tijd-marxisten de partij, althans een politiekwat bewus
tere bovenlaag, wilden doordringen met marxistische ideeen en principes, ging 
de Tribune-groep over op een directe strijd om de macht.22 

De Nieuwe Tijd-groep stond in verschillende gradaties ambivalent tegenover 
de onverzoenlijke oppositie van de Tribunisten. Voorzover men het al theore-
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tisch met hen eens kon zijn, beviel de verbeten toon en de scherpslijperij velen 
niet. Ook HRH kon weinig waardering opbrengen voor de Tribunisten. 
Sneevliet was minder overgevoelig wat scherpe politieke strijd betreft, <loch 
hij was allerminst een 'freischwebende' en ietwat abstracte ideoloog als Gorter, 
noch een verbeten doctrinair als Wijnkoop. Als bondsbestuurder had hij een 
nauwe band met een aanzienlijke arbeidersbasis en was hij te veel op de massa
beweging georienteerd om op puur ideologische gronden oppositie te voeren 
tot elke prijs (scheuring inbegrepen).23 

Ondanks de geringe effectief-politieke steun waarover zij beschikte, bleek 
de Tribune-groep nog enige speling te hebben. Het duurde, na 'Utrecht' en 
'Haarlem', verwonderlijk lang voordat Troelstra zijn finale afrekening kon 
doorzetten op het buitengewoon SDAP congres te Deventer in februari 
1909.24 

HRH en Sneevliet bleven zich met alle Nieuwe Tijd-marxisten tot het laatste 
toe verzetten tegen het royement van de Tribune-redacteuren. Een meerder
heid van de linkervleugel der SDAP stemde op het congres van Deventer 
tegen het royement van de Tribunisten, maar toen dit toch werd uitgesproken, 
voelden de meesten er ook weinig voor om met de nieuwe marxistische partij 
van Wijnkoop en de zijnen, de Sociaal-Democratische Partij, mee te gaan. 

Met 'Deventer' was overigens het zo vroege en zo uitgesproken parlementa
risme en anti-radicalisme in de SDAP nog beslist niet geheel geconsolideerd. 
Dat bleek wel uit de afwijzing van regeringsdeelname in 1913, de oppositie 
tegen de godsvrede-politiek in 1915, en de steun voor Troelstra's radicale 
opstelling in november 1918. Hoewel het Leidse program van 1912 een zeker 
tijdperk afsloot, werd die consolidatie in zowel politieke als ideologische zin 
pas voor het eerst goed vastgelegd in het program van 193 7, vijf jaar nadat 
de laatste, door het marxisme bei'nvloede oppositie de SDAP had verlaten.25 

De oprichtingvan de Sociaal-Democratische Partij (SDP) op 14 maart 1909 
trok slechts enkele honderden medestanders. Het royement van de Tribune
redactie te Deventer en de definitieve breuk in de nationale eenheid van de 
Nederlandse sociaal-democratie, waarvoor geen precedent bestond in de grote 
socialistische partijen van West- en Midden-Europa, maakten echter een diepe 
indruk. In zeer brede linkse kring heerste verslagenheid, en niet in de laatste 
plaats bij HRH, die al enige tijd gedeprimeerd was geraakt door de partijstrijd. 
Zij neigde er toe zich terug te trekken. Zij moest onder druk gezet worden 
om deel te nemen aan de redactie van het - officieel door de partijleiding in 
het leven geroepen - 'marxistische' Weekblad.26 Evenals Henk Sneevliet voelde 
zij zich te veel verbonden met de grote sociaal-democratische massabeweging 
om mee te gaan met een klein, sectarisch aandoend groepje met een leider die 
beiden niet bijzonder aantrok. Toch had de scheuring beider vertrouwen in 
die grote sociaal-democratische beweging een onherstelbare schok toegebracht. 
Behalve degenen die geen moeite hadden met het tegen de SDP-ers gerichte 
parool van Troelstra - 'druk ze dood'27 

- wist niemand goed raad met de 
scheuring. In het jaar 1909 was de SDAP waarschijnlijk groot en sterk genoeg 
om zich de luxe van een kleine marxistische oppositie binnen de partij te 
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kunnen permitteren. De antiradicale partijcultuur die zich inmiddels had 
gevestigd liet dit echter niet meer toe. De rol van een Behel, temidden van 
alle stromingen symbool van de eenheid der grote Duitse sociaal-democratie, 
was voor Troelstra niet weggelegd.28 

Zowel de tijdelijke disproportionele invloed der marxisten, als hun rigou
reuze politieke uitschakeling in twee etappes, zou iets te maken kunnen 
hebben met de kleinschalige verhoudingen, zowel in de Nederlandse arbeiders
beweging in het algemeen als binnen de SDAP zelf. Er werd al op het beken
de feit gewezen dat de jarenlange verwoede strijd van de overtuigde sociaal
democraten tegen de 'oude beweging' een krachtige voedingsbodem vormde 
voor buitengewoon sterk, bijna krampachtig aandoend parlementarisme, en 
daarmee verbonden pragmatisch diffuus 'reformisme'. Daar kwam nog een 
ander element bij, dater ook aan verwant was: bestuurlijk, bureaucratisch cen
tralisme. 

De strijd van de sociaal-democraten tegen de oude beweging, zowel op 
politiek als op vakbondsvlak, ging om invloed in een nog niet zo enorm grote 
arbeidersmassa. Het was een strijd die zich ook afspeelde in een klein, over
zichtelijk en bestuurlijk-staatsrechtelijk centralistisch land, een land daarenbo
ven met oude sectarische tradities. De interne politieke strijd in de SDAP 
werd gevoerd in de zeer bescheiden ruimte van de socialistische elite met als 
kern het partijbestuur, de Kamerfractie, de redactie van Het Volk en de Nieuwe 
Tijd-kring. Een belangrijk deel van de partij had er in de jaren 1906-1907 
weinig notie van water precies aan ideologische strijd in het politieke centrum 
gaande was. De strijdende en manoeuvrerende facties zaten in de ruimte waar 
de strijd zich afspeelde zowat boven op elkaar.29 

Zo is het enigszins voorstelbaar dat de scherpe marxistische kritiek op het 
tactisch laveren van de !eiders, die de partij met alle middelen zo snel mogelijk 
uit het isolement wilden halen, door de leiding als buitengewoon drukkend 
werd ervaren. Dit in afwijking van de veel grotere Duitse partij, die bovendien 
met de gegeven staatsstructuur een sterke regionale speelruimte kende.30 

De gevolgen van de transportstaking van 1911 

Een nieuwe grote teleurstelling voor HRH en Henk Sneevliet was de politieke 
afloop in Nederland van de Westeuropese transportarbeidersstaking van juni 
1911, die een uiting was van de opleving in de klassenstrijd die zich vanaf circa 
1910 voordeed.31 De bij het NVV aangesloten en vooral in Rotterdam sterke 
bond De Volharding beeindigde de strijd vrij snel met een beperkte loons
verhoging. In Amsterdam, nog steeds een bolwerk van het enigszins syndicalis
tische NAS, verwierp de Algemeene Nederlandsche Zeeliedenbond de zeer 
bescheiden concessies van de patroons. Een week later gingen de bootwerkers 
tot een solidariteitsstaking over. De strijd verhardde zich zozeer dat de over
heid infanterie, huzaren en marechaussee de haven instuurde, en minister 
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Talma een bemiddelingspoging deed, die door de werkgevers werd afgewezen. 
Op 9 augustus gaven de zeelieden de strijd op. 32 

Hevig was de strijd ook in de hele Nederlandse arbeidersbeweging over de 
houding die moest worden ingenomen ten opzichte van niet bij het NVV 
aangesloten bonden. Het NAS en de SDP waren van mening dat alle stakers 
moesten worden gesteund. In de SDAP stond een belangrijke minderheid op 
hetzelfde standpunt. De bestuurders van het NVV en aangesloten bonden 
waren in het algemeen ervan overtuigd dat alleen stakingen die waren goed
gekeurd en gecontroleerd door NVV-bonden, ondersteuning verdienden. 
Binnen het NVV vormde Sneevliets Nederlandsche Vereeniging van Spoor
en Tramwegpersoneel (de 'NV') een uitzondering. Daar bestond een vrij 
sterke minderheid die het NAS- en SDP-standpunt aanhing, en vond dat 
klassesolidariteit in belangrijkc gevallen de organisatiegrenzen diende te 
overschrijden, en uitging boven partijpolitiek.33 

Het ging in het NVV, maar ook in de SDAP, allereerst om de doorvoering 
van een proces van disciplinering, centralisering en ook bureaucratische pro
fessionalisering. Dit streven van de centrale leiders was dus niet alleen gericht 
tegen de invloed van de 'oude beweging', belichaamd in het NAS, en tegen 
het radicalisme van de SDP. Naast de oppositie in het NVV bestonden ook 
in de SDAP (tot in het partijbestuur toe) sterke weerstanden tegen dit appa
raat-denken en het drastische afscheid van het principe van socialistische 
solidariteit. Niet zonder protesten keurde het SDAP-congres van begin april 
1912 te Leiden de restrictieve NVV-opstelling goed, onder zware druk van 
NVV-voorzitter Oudegeest.34 Dit congres sloot zo een tijdperk af. Er werd 
een nieuw program aangenomen, dat in zoverre van dat van 1895 verschilde, 
dat de zekerheid van een historisch gedetermineerde ontwikkeling van de 
kapitalistische maatschappij in de richting van het socialisme eruit verdwenen 
was. Zo ontstond er ideologisch meer ruimte voor het eigen hervormende 
optreden van de arbeidersbeweging. 35 

Het was een nieuwe, ernstige nederlaag van links in de SDAP. Sneevliet 
zegde zijn lidmaatschap op en trad toe tot de SDP, zonder veel vertrouwen 
te hebben in deze organisatie. De stap van de voorzitter van de bij het NVV 
aangesloten Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel 
droeg ertoe bij dat in deze bond een scheuring dreigde. Sneevliets persoonlijke 
verbreking van de nauwe band tussen een NVV-bond en de SDAP kreeg nog 
een bijzondere lading. Troelstra was immers in de Tweede Kamer woordvoer
der voor de belangen van het tram- en spoorwegpersoneel. Aan het verschil 
van opvatting tussen Sneevliet en Troelstra - die een zekere waardering voor 
de radicale spoorwegbondsbestuurder kon opbrengen -werd zoveel betekenis 
gehecht, dat er een openbaar debat tussen beiden plaatsvond op 19 januari 
1913. 36 Daarv66r had de minderheid al aan het kortste eind getrokken, en in 
juli 1912 had Sneevliet zich genoopt gezien het voorzitterschap van de 'NV' 
neer te leggen. 

Lang hield Sneevliet het niet uit in de kleine SDP, waarvan hij voor de 
toekomst niets verwachtte, evenmin als HRH. Wijnkoop en de zijnen voelden 
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er niets voor hem veel politieke ruimte te geven. Sneevliet deed nog een 
poging om een discussie over de hereniging tussen de twee sociaal-democra
tische partijen op gang te brengen. Aan beide kanten bleken hiervoor nog 
stemmen op te gaan. Maar resultaat kon dit initiatief natuurlijk niet hebben, 
en nog voor zijn vertrek uit Nederland keerde hij terug naar de SDAP.37 

Het afscheid van HRH van de grote sociaal-democratische beweging was 
meteen definitief. Na 'Deventer' had zij als laatste der radicale Nieuwe Tijd
marxisten nog een tijdje de principiele antirevisionistische oppositie voortgezet: 
als publiciste in Het Weekblad, het na 'Deventer' opgerichte officiele, marxisti
sche orgaan van de SDAP, als auteur van een geruchtmakende brochure Revi
sionistische en marxistische tactiek in de kiesrechtbeweging (1910), en als spreekster. 
Op het congres te Leeuwarden in april 1910 werd zij in haar oppositie nog 
wel verdedigd door Wibaut, Van der Goes en Sneevliet, doch verder bleef zij 
geisoleerd. In juli van dat jaar trok zij zich uit de redactie van Het Weekblad 
terug, tot grote spijt van haar vriend en mederedacteur Wibaut. In haar 'Voor
rede' bij Sneevliets brochure over de grote transportstaking Internationale 
klassenstrijd. De stakingen in het transportbedrijf(l 911) schreef zij dat consequen
te sociaal-democraten, d.w.z. marxisten, zich zouden moeten afvragen of ze 
nog in de SDAP konden blijven, terwijl ze het NVV-standpunt ten aanzien 
van stakingsondersteuning verwierpen. Het opgeven van het principe van 
eenheid en solidariteit in de klassenstrijd, wat de partij in 1912 te Leiden offi
cieel bekrachtigde, was meer clan zij verdragen kon. Aangezien de SDP in geen 
enkel opzicht tegemoet kwam aan haar behoefte aan een overtuigd eenheids
streven in de arbeidersbeweging, zat er voor haar niet veel anders op clan zich 
terug te trekken in studie en schrijven.38 

Voor een revolutionair gebrandmerkte organisatie- en actieman als Snee
vliet, die materieel nergens op terug kon vallen, was een soortgelijke retraite 
niet weggelegd; de zijne werd de gang 'naar Indie', zoals zovelen gingen die 
in het vaderland waren vastgelopen. 39 

Herorientering 

De spanningen in de Nederlandse arbeidersbeweging in de jaren 1911-1912 
waren geen geisoleerd nationaal verschijnsel. De internationale opleving in de 
sociale strijd riep ookin de grote Duitse partij een verscherpingvan de politieke 
verschillen op. Tussen twee vrienden van HRH uit de SPD, Karl Kautsky en 
de ook door Sneevliet bewonderde fel-revolutionaire Rosa Luxemburg, ont
stond een verwijdering.40 Tijdens de lange vooravond van de wereldoorlog zette 
het grote politieke differentiatieproces in, dat eerst in de oorlog duidelijker zou 
worden en pas na 1917 zijn ideologische en organisatorische beslag zou krijgen. 

Internationaal gesproken liep Nederland uit de pas met zijn vroege scheu
ring die niet op massale strijd was gebaseerd. Hierdoor verzwakten de opposi
tiemogelijkheden tegenover de zeer gematigde hervormingskoers van de 
SDAP. Binnen de moederpartij konden nog maar enkele beperkte achter-
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hoedegevechten worden gevoerd, en daarbuiten oefende de SDP geen grote 
aantrekkingskracht uit. Het verdwijnen van de laatste revolutionairen uit de 
SDAP had in dit kader een solitair karakter. Het hielp echter wel de reformis
tische consolidatie van het Leidse congres van 1912 te bevestigen. 

Voor HRH en Henk Sneevliet was het nodig drastisch afstand te nemen 
van het kleine 'hollandsche gedoe', zoals HRH zelf de richtingenstrijd karak
teriseerde. Vanaf 1913 zette Sneevliet zich actief in voor de spoorwegbond 
te Semarang, en HRH nam in datzelfde jaar deel aan de campagne ter onder
steuning van de politieke gevangenen in Rusland, waarover zij hem uitvoerig 
berichtte.41 

Nu ze geografisch zo ver van elkaar verwijderd waren geraakt, kwam de 
correspondentie goed op gang. Voor een overtuigd en ervaren marxiste maakte 
HRH een erg onbevangen indruk bij haar weergave van politieke ontwikke
lingen. Heel geleidelijk aan, en zeker vanaf 1916, kreeg zij meer hoop voor 
de toekomst. Sneevliet zal hierdoor ook gesterkt zijn in zijn regelmatig 
opkomend verlangen om naar Europa terug te keren. Aan de andere kant 
wekken zijn kritische commentaren over de koloniale verhoudingen en de 
ISDV bij haar de indruk, dat de sociaal-democratische activiteiten daar niet 
veel voorstellen. HRH toonde wel een warme belangstelling voor Sneevliets 
persoonlijke leven in Indie en voor zijn gezin, dat pas later uit Holland zou 
vertrekken. Hij liet haar kennelijk merken zich eenzaam te voelen en naar 
Holland te verlangen. Zij was bereid voor het geval van een eventuele terug
keer naar Nederland een baantje voor hem te zoeken. Wat Sneevliets belang
stelling voor haar leven betreft weten we weinig. Hij zal waarschijnlijk nogal 
terughoudend zijn geweest. Zijn emotionaliteit uitte hij makkelijker in de 
politiek clan in persoonlijke zaken. Daar kwam nog bij dat hij nooit geheel 
afstapte van de plaats van leerling en jongere tegenover een leermeesteres en 
respectabel ouder persoon. De opstelling van HRH kreeg zo nu en clan iets 
moederlijk-bezorgds. lets later komt daar ook een zekere leeftijdsafstand bij 
die tot uitdrukking komt in de ondertekening met 'tante Jet'. Haar meest 
directe moederlijke zorg richtte zich op Betsy Brouwer, de Zwolse onderwijze
res met wie Henk in 1909 gehuwd was, en de tweeling Pim en Pam. HRH 
hoopte dat de gezinshereniging een stabiliserende invloed op de rusteloze 
Henk zou uitoefenen.42 

Nog in 1913 was Sneevliet van Soerabaja, waar hij genoeg kreeg van het 
werk bij het uiterst conservatieve Soerabajasch Handelsblad, naar Semarang 
verhuisd. Door bemiddeling van de sociaal-democraat D.M.G. Koch en de 
broers J.E. en Z. Stokvis (resp. hoofdredacteur van De Locomotief en directeur 
van de HBS te Semarang) kon hij eerstgenoemde opvolgen als secretaris van 
de Semarangsche Handelsvereeniging. Het was een zeer goede baan in een 
economisch belangrijke provinciestad, waar toen voor koloniale begrippen een 
liberale sfeer heerste. In dit spoorwegknooppunt en centrum van Indo-Euro
pees radicalisme kon hij het niet nalaten zijn diensten aan te bieden aan de 
Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. De VSTP werd door ludo's 
beheerst, maar er konden ook Indonesiers lid van worden. In nauwe samen-
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werking met een aantal Nederlandse en Indonesische socialisten wist Sneevliet 
de~_e vakb~nd ~e professionaliseren en te stuwen in de richting van groter 
:tnJdvaa~_d1ghe1d en massale Indonesianisering, tegen het krachtige verzet van 
mvloednJke leden van de lndo-Europese nationalistische beweging Insulinde 
in. In de loop van 1917-1918 kon de VSTP een model worden voor de hele 
Indonesische vakbeweging, en vormde tegelijkertijd een proletarische basis 
voor de revolutionair-socialistische beweging. 43 

In mei 1914 kon Sneevliet samen met de HBS-leraar L.D.J. Reeser en een 
paar dozijn Hollandse sociaal-democraten te Soerabaja, de lndische Sociaal
Democratische Vereeniging (ISDV) oprichten. Dit was voorlopig een socialis
tische propagandaclub, die nog sterke banden met de Hollandse SDAP had.44 

Het jaar daarop kon met heel wat moeite Het Vrije Woord. Algemeen, onafoan
kelijk, halftnaandelijks orgaan verschijnen (10 oktober 1915), dat pas een jaar 
later met een ongewijzigde redactie orgaan van de ISDV kon worden. Deze 
redactie werd gevormd door de marxisten A. Baars en H. Sneevliet en een 
gematigde SD AP-er, de leraar D .J .A. Westerveld. 45 Het was vooral vi; dit blad 
dat de ISDV in militant-linkse richting werd gestuwd, in combinatie met 
ge_r~c~te campagn~s voor steun aan vervolgde Indonesische journalisten, tegen 
m1htaire versterking van Nederlands-Indie, tegen imperialisme, en voor 
radicalisering van de nationale massabeweging Sarekat Islam. Een aantal Indo
nesiers, allereerstJavanen die voor het socialisme werden gewonnen, zouden 
een beslissende rol spelen bij de vorming van een revolutionaire stroming in 
de grote volksbeweging Sarekat Islam.46 

Deze strijd van een paar Hollandse marxisten met wat linkse sociaal-demo
cratische medestanders, die uitmondde in een aanloop tot een communistische 
massabeweging, stuitte voortdurend op enorme weerstanden, die zowel vanuit 
de ISDV van de kant van reformistische SDAP-ers kwamen, als van buitenaf. 
Formidabel was de druk van de Nederlandse koloniale gemeenschap en iets 
later ook van het gouvernement, en zeer groot waren de actieve weerstanden 
van gematigd nationalistische en ethisch-hervormingsgezinde Indonesiers en 
Indo-Europeanen. Velen konden ook het krachtige internationalisme van 
Sneevliet en Baars niet goed volgen, dat de directe opvolger van de ISDV, de 
Partai Kommunis Indonesia (PKI), als een der eerste Aziatische partijen deed 
aansluiten bij de in 1919 opgerichte Communistische lnternationale.47 

In Nederland was er binnen de socialistische arbeidersbeweging een vrij 
grote belangstelling voor 'Indie'48

, en een aantal sociaal-democraten aldaar 
onderhielden contact met de SDAP, die zij royaal financieel steunden.49 In de 
Hollandse partij waren kennis van en inzicht in de koloniale maatschappelijke 
verhoudingen echter niet groot; laat staan dat men begrip had van de kolossale 
problemen waarmee de politiek actieve socialisten worstelden. Ook ter linker
zijde van de SDAP was het begrip voor de koloniale problemen niet erg groot. 
De SDP-top en verwante marxisten hielden nogal stijl-doctrinaire denkbeelden 
eropna. De ISDV-ers waren in hun ogen vrij opportunistisch bezig.50 HRH 
ging in haar houding jegens de ISDV niet verder clan milde scepsis. Dat zou 
pas veranderen met de politieke radicalisering in 1917-1918. 
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Henk Sneevliet - omstreeks 1922. [Collectie IISG] 

Henriette Roland Holst - omstreeks 1915. [Collectie IISG] 
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Oorlog en nieuw begin 

De oorlog zou HRH, die sinds 1913 weer enigszins in beweging was gekomen, 
krachtig mobiliseren. We weten niet hoe zij en Sneevliet op het uitbreken van 
de wereldoorlog hebben gereageerd en wat precies hun gevoelens waren 
tegenover de roemloze ineenstorting van de Socialistische Internationale. De 
anti-oorlogsmaatregelen die dit internationale bolwerk van het socialisme had 
aangekondigd ingeval de grootmachten een oorlog zouden ontketenen, bleken 
de daadkracht van een papieren tijger te hebben. Op het kritieke moment 
stemden de sociaal-democratische parlementsfracties v66r de oorlogskredieten, 
en daarmee lieten de socialistische parlementariers de nationale belangen 
prevaleren boven de klassenstrijd. 

Na de bittere teleurstellingen in de SDAP en het constateren van de ver
scherping der tegenstellingen tussen de zo bewonderde Rosa Luxemburg en 
het zogenaamde centrum-marxisme van de theoreticus Kautsky, is het zeer goed 
mogelijk datvoor HRH en Sneevliet het falen der internationale sociaal-demo
cratie niet als een donderslag bij heldere hemel kwam. Toch koesterde HRH 
hoop op de anti-oorlogsoppositie die in de SDAP opkwam (1914-1915). 51 

De massale vernietiging die volgde, moet een traumatische werking hebben 
gehad op HRH, die gruwde van geweld. Haar morele opstandigheid tegen 
onrecht en irrationaliteit werd door de oorlog sterk opgewekt. Het duurde 
echter nog wel even voordat er zich een politiek en organisatorisch kader 
voordeed waarin zij kon geloven. Reeds voor de oorlog was er een meer clan 
incidentele samenwerking tot stand gekomen tussen de SDP en het NAS in 
het agitatie-comite tegen de wet-Treub (met betrekking tot een elementaire 
ouderdoms- en invaliditeitsvoorziening). Deze samenwerking zou zich ver
breden tot strijd tegen de oorlog en zijn gevolgen, waarbij vooral de vele 
regeringsmaatregelen op het terrein van de voedselvoorziening op de korrel 
werden gen omen. Deze samenwerking kreeg zijn beslag in het landelijk Agita
tie-Comite der Samenwerkende Arbeiders-Vereenigingen (SAV), waar zich 
naast de SDP en het NAS, ook de Internationale Anti-Militaristische Vereeni
ging (IAMV) en de Sociaal-Anarchistische Actie (SM) bij aansloten. Met 
allerlei op- en neergangen en in wisselende combinaties rond de problemati
sche as SDP-NAS, zouden linkse groeperingen die buiten de SDAP-NVV
sfeer stonden tot begin 1919 proberen samen te werken. 52 

De chronische verontrusting over de oorlogsgevolgen - de mobilisatie-effec
ten, de risico's in de oorlog te worden betrokken, en vooral de voedselschaar
ste en duurte - hood een unieke mogelijkheid voor de SDP, de dominante 
kern en motor van deze samenwerking, om uit het isolement te komen. In 
1917-1918 zou dit tot een bescheiden electoraal succes leiden. 53 

In de SDAP was oppositie ontstaan tegen de vergaande 'godsvrede-politiek' 
(samenwerking met burgerlijke partijen en tijdelijk staken van de klassenstrijd), 
die ook afwijzing inhield van alle internationale linkse anti-oorlogsinitiatieven. 
Ondanks haar zeer gematigde opstelling werd deze zogenaamde 'Dordtse' 
oppositie op hetArnhemse congres in april 1915 verpletterend verslagen. Een 
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aantal in de partij gebleven opposanten richtten in samenwerking met uitgetre
den sociaal-democraten in verschillende plaatsen revolutionair-socialistische 
clubs op. Ook SDP-ers (die het kennelijk niet eens waren met de autoritair
doctrinaire opstelling van hun partijleiding ten aanzien van de SDAP), chris
ten-socialisten, anarchisten en anarcho-syndicalisten sloten zich aan. Vanuit 
Amsterdam kwam in mei 1915 het initiatief de Clubs in een federatiefRevolu
tionair Socialistisch Verbond (RSV) samen te brengen, en HRH uit te nodigen 
voor het voorzitterschap van het Dagelijks Bestuur der overkoepelende Cen
trale Propaganda Commissie. Samen met W. Wolda en J. Visscher voerde zij 
de redactie van het RSV-orgaan De Internationale. 54 HRH was waarschijnlijk 
de enige persoon die deze heterogene anti-oorlogsgroep, waarin mensen met 
een SDAP-binding nog numeriek in de meerderheid waren, enigszins bijeen 
kon proberen te houden. Met regelmatige advertenties in het Indische sociaal
democratische orgaan Het Vrije Woord werd ook in de Oost aan De Interna
tionale bekendheid gegeven.55 

De ontwerp-verklaring van het RSV sprak van hetgeen moest warden nage
streefd nu de de arbeidersbeweging faalde en het kapitalisme overging in 
imperialisme: 
- rechtstreekse nationale en internationale massa-actie in plaats van parlemen

tarisme; het doordringen van de massa's met morele energie, sociaal idealis
me, solidariteit, opofferingsgezindheid en geestelijke vernieuwing; 

- verovering van staatsmacht en omvorming van alle bestuursorganen; 
- radicaal antimilitarisme, onmiddellijke demobilisatie. 
Men wilde een verzamelpunt zijn ter voorbereiding van een nieuwe internatio
nale proletarische organisatie, naar het voorbeeld van de Eerste Internatio
nale. 56 Hoogstwaarschijnlijk heeft HRH haar radicaal-idealistische gevoelens 
nooit z6 sterk in een politieke organisatie van de arbeidersbeweging tot uit
drukking kunnen brengen als in deze tijd. 

Hoewel de politiekvan de SDAP werd veroordeeld, wenste de meerderheid 
der RSV-leden zich op die partij te blijven richten. Men stand politiek dichter 
bij de SDP, en een minderheid voelde zich aangetrokken door deze marxisti
sche partij. Door het odium van sectarisme werd de SDP evenwel niet geschikt 
geacht om als uitgangspunt te dienen voor een nieuwe socialistische concentra
tie. De meningsverschillen in het RSV leidden tot ernstige spanningen toen 
HRH zich met genoemde minderheid aansloot bij de Samenwerkende Arbei
ders-Vereenigingen (SA V), waarbinnen de SD P een centrale rol speelde. T oen 
de uitnodigingen kwamen voor de internationale socialistische anti-oorlogscon
ferentie te Zimmerwald, was HRH meteen bereid om te gaan. Daarvoor moest 
overigens in RSV-kring enige tegenstand warden overwonnen. Veel negatiever 
was de reactie van de SDP-leiders. Ondanks zeer krachtig aandringen van 
Lenin weigerde Wijnkoop uiteindelijk de conferentie bij te wonen, omdat hij 
de opzet niet radicaal genoeg vond. Ook de linkervleugel van Zimmerwald 
wilde in dit stadium de anti-oorlogsopposities, die nog opereerden binnen de 
sociaal-democratische partijen die voor de oorlogskredieten hadden gestemd, 
niet van zich afstoten. 57 
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Ook de samenwerking van socialisten en syndicalisten uit de verschillende 
oorlogvoerende landen tegen de oorlog, inspireerde HRH in hoge mate. Zij 
kwam in aanraking met mensen als Lenin, Trotski, Radek, Grimm, Ledebour 
en Merrheim. Vooral Trotski, voor wiens in het Nederlands vertaalde brochu
re De oorlog en de Internationale (1915) zij al een inleiding had geschreven, 
maakte een buitengewone indruk op haar. 58 

Het sprak voor haar vanzelf dat het RSV zich bij 'Zimmerwald' zou aan
sluiten. Dit streven leidde tot een crisis in de organisatie. Het RSV werd 
opgeheven en een nieuwe beweging, de Revolutionair Socialistische Vereeni
ging, trad er voor in de plaats. Deze RSV wendde zich definitief af van de 
SDAP en koerste naar aansluiting bij de SDP. HRH wierp zich enthousiast 
op het propageren van het Manifest van Zimmerwald, dat hernieuwing van 
de internationaal verenigde klassenstrijd tegen de oorlog en het zelfbeschik
kingsrecht der volken in de strijd voor het socialisme eiste.59 

Naar rnarxistische eenheid 

In de sterk verdeelde beweging links van SDAP en NVV vond in de jaren 
1915 en 1916 een omslag plaats. De strijd tegen oorlog, kapitaal en refor
mistische aanpassing van het marxisme bracht geleidelijk de verschillende 
stromingen van 'links' tot - niet altijd stabiele - vormen van samenwerking. 
Het SAV en de in 1916 opgerichte opvolger van het SAV, het 'Revolutionair 
Socialistisch Comite tegen den Oorlog en zijn Gevolgen' (RSC), hadden geen 
enkel succes bij hun pogingen de SDAP t;e be"invloeden. Mede door de 
afwijzende houding van de SDAP werd de RSV, onder voorzitterschap van 
de naar eenheid in de arbeidersbeweging strevende HRH, gedreven in de 
richting van een fusie met de SDP, de belangrijkste politieke groepering 
binnen de SAV en het RSC. De linkervleugel van 'Zimmerwald' drong hier 
bij HRH op aan om zo de versnippering van 'links' tegen te gaan. Op 17 april 
1916 trad zij toe tot de redactie van De Tribune en op het SDP-congres van 
mei 1916 vond de fusie van RSV en SDP plaats. Het politieke differenti
atieproces kreeg ook binnen de kringen van de intellectuele marxisten in en 
rand het onafhankelijke tijdschrift De Nieuwe Tijd zijn beslag. De SDAP-ers 
verdwenen uit de redactie en in de praktijk werd het tijdschrift het theoretisch 
orgaan van de SDP.60 

Genoemd differentiatieproces in ruimer zin - dat van de internationale 
sociaal-democratie - werd, zij het met de beperking dat kranten en perio
dieken uit Europa met zeer grate vertraging op Java aankwamen, aandachtig 
gevolgd door de ISDV-marxisten. Sneevliet sloot zich aan bij de Revolutionair 
Socialistische beweging van HRH. Op 16 maart 1916 zei hij zijn lidmaatschap 
van de SDAP op en hij beschouwde zich bij de 'samensmelting' van de RSV 
met de SDP als 'teruggekeerd waar ik behoor', zoals hij in een brief aan Van 
Ravesteyn schreef. De overkritische en van weinig begrip getuigende opstelling 
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van de Tribunisten tegenover de ISDV, kon het (revolutionaire) convergentie
proces binnen marxistische stromingen niet tegenhouden.61 

De politieke ontwikkeling in progressieve kringen in de kolonie, waar nog 
maar sinds kort politiek verenigingsleven werd getolereerd, ging iets langzamer 
dan in Holland. In de ISDV moest rekening worden gehouden met heel wat 
leden die bindingen met de SDAP hadden, zonder allemaal tot de antimarxis
tische rechtervleugel te behoren. Een uitgesproken SDP-profilering van zo'n 
centrale figuur als Sneevliet zou zeker storend op de geleidelijke radicalisering 
van de beweging hebben gewerkt. Het initiatief tot een breuk zou pas in 
september 1917 van de meest nauw met de SDAP verbonden groep zelf uit
gaan.62 

In Nederland stortte Sneevliets leermeesteres HRH zich geheel in het 
slopende, dagelijkse werk van de Tribune-redactie naast Wijnkoop en Van 
Ravesteyn en hield dit een jaar vol. Na een tijd van oververmoeidheid kwam 
zij nu weer tot allerlei activiteiten. 63 

Het was een tij d van nieuwe op gang van linkse krachten die in 191 7 en 1918 
zeer krachtige impulsen zou krijgen. De jaren 1916-1917 tot circa 1920 waren 
hoopvolle jaren voor links in brede zin. Het waren jaren van wereldwijde strijd 
tegen oorlog, voedselgebrek en onderdrukking, waarbij soms grote massa's 
konden worden gemobiliseerd.64 De sfeer van saamhorigheid bracht zelfs de 
SDP-leiders er toe zich soepeler tegenover andere stromingen op te stellen. 
Na oktober 1917 zou van het orientatiepunt Sovjet-Rusland een aantal jaren 
een sterk bindende werking uitgaan. De optimistische verwachtingen en 
revolutionaire perspectieven verschilden van die van de vooroorlogse opgangs
periode van de arbeiders- en socialistische beweging. De spanning was grater, 
de eenheidsidylle was grondig verstoord en het nai:eve vooruitgangsoptimisme 
aangetast. Zeker na de oktober-revolutie zou een geleidelijk proces van verhar
ding inzetten, dat later zou ontaarden in onderlinge beoorloging van de 
verschillende stromingen, waarbij de officiele internationale communistische 
beweging voorop zou lopen. De SDP-leiders liepen op deze ontwikkeling 
eigenlijk al vroeg vooruit, met zekere doctrinaire, bureaucratisch-centralistische 
en verketteringsneigingen. HRH sprak eind 1917 van 'een afschuwelijk troepje 
kibbelende sektaristen'.65 De wereldrevolutionaire visioenen die de dynamiek 
van de strijd op internationale schaal deden opleven, zorgden voorlopig echter 
ruimschoots voor compensatie. 

1917 en verder 

Sneevliet uitte zijn vreugde over de februari-revolutie in een artikel 'Zegepraal' 
<lat hij met enige moeite geplaatst kreeg in het dagblad De Indier, een krant 
die een binding had met de Indo-Europese, min of meer nationalistische, 
beweging Insulinde, waar de ISDV jarenlang mee samenwerkte. De toon van 
het artikel werd gezet door een citaat uit De Opstandelingen, HRHs epische 
lofzang op de eerste Russische revolutie van 190 5. Sneevliet presenteerde het 
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inspirerende voorbeeld van de nieuwe Russische revolutie aan het J avaanse 
volk. Dit veroorzaakte politieke deining en versterkte de roep om krachtig 
tegen hem op te treden. De Semarangse Officier vanJustitie zette in april een 
vervolging in en kort daarop werd Sneevliet ontslagen als secretaris bij de 
Semarangsche Handelsvereeniging. Vervolging, proces en vrijspraak door de 
Raad van Justitie te Semarang, waar nog een zekere liberale sfeer heerste, 
werden met grote belangstelling gevolgd zowel in Aziatische - Indonesische 
en Chinese - als in koloniaal-Nederlandse kringen in Indonesie en ook in 
Nederland. Sneevliets verdedigingsrede, die drie dagen - 21, 2 2 en 2 3 novem
ber 1917 -in beslag nam, omvatte allereerst overzichten van sociaal-democra
tische opvattingen over revolutie, staat, kapitalisme, imperialisme en de 
uitwerking van het koloniale kapitalisme op Indie; voorts gaf die rede een zeer 
uitvoerig overzicht van de maatschappelijke toestanden in de kolonie op 
velerlei gebied. De complete, kort daarop in druk verschenen tekst leverde als 
het ware een handboek op voor antikoloniale scholing en propaganda. Na 
afloop van het proces werden een aantal propaganda- en protestvergaderingen 
belegd.66 

Deze kwestie droeg er het nodige toe bij om in het jaar 1917 op Java een 
zekere doorbraak te doen plaats vinden. Het socialisme van de ISDV werd een 
voelbare factor en differentierende kracht in de nationale beweging en een 
sterke stimulans in de ontwikkeling van de vakbeweging. De hele emancipato
rische beweging kwam onder een zekere spanning te staan. De gematigde 
SDAP-ers hielden het niet meer uit in de ISDV en stichtten een eigen puur
Hollandse sociaal-democratische hervormingsorganisatie. Een door Indone
sische socialisten geleide stroming in de nationale massa-organisatie, de 
Sarekat Islam, werd zo sterk dat de centrale leiding er geducht rekening mee 
moest houden, en een radical er stand punt ging innemen. 67 

Het werd in Nederland duidelijk merkbaar dat er iets belangrijks aan de 
hand was in 'de Oost', en <lat Sneevliet daarin een centrale rol speelde door 
met een handvol socialisten een organisatie met massa-invloed te ontwikkelen. 
Op HRH maakte het zeker indruk. Zij hielp in Amsterdam een bijeenkomst 
organiseren op 18 december 191 7 om te protesteren tegen het ontslag van de 
tweede man in de ISDV, Baars, als leraar van de Koningin Emma-school te 
Soerabaja, en tegen de vervolging van Sneevliet.68 Het is niet precies bekend 
hoe zij toen tegenover Indonesie en Azie en de emancipatiebewegingen aldaar 
stond, afgezien van het feit dater in de Nederlandse socialistische beweging 
meer clap gemiddelde belangstelling bestond voor het koloniale vraagstuk. In 
de jaren twintig zou zij in elk geval een bijzonder warme belangstelling 
ontwikkelen voor Gandhi en India, alsook voor de Indonesische bevrijdings
beweging.69 

HRHs verwachtingen van de februari-revolutie waren minder hoog gespan
nen dan die van Henk Sneevliet, maar die van de oktober-revolutie - waarvan 
de betekenis pas later tot de socialisten op Java zou doordringen - des te meer. 
Zij begroette deze omwenteling als een 'ontzaglijk groots en heerlijk' gebeu
ren, dat zowel 'fascinerend' als 'ontzettend' was. 70 
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HRH stond desondanks kritisch ten opzichte van het bolsjewisme, en dat 
niet alleen op het politieke vlak. In deze dynamische, revolutionaire tijd leid
den haar oude bezwaren tegen het 'fatalistisch' en 'mechanisch' geloof van vele 
marxisten in de historisch gedetermineerde revolutionaire omslag in de maat
schappij tot het benadrukken van de eigen activiteit van mensen: het belang 
van de eigen wil, die gevoed wordt uit zedelijk-geestelijke bron bij het verwe
zenlijken van het socialisme. Haar voluntarisme was sociaal-ethisch geinspi
reerd, tegenover dat van de bolsjewieken, dat terugging op een sterk etatistisch 
georienteerd Jacobinisme. 71 

De bolsjewieken hadden voor haar gevoel te weinig problemen met het 
verschijnsel geweld, dat zij verafschuwde doch soms tot op zekere hoogte wel 
kon plaatsen. Kort voor de - door haar later geidealiseerde - revolutie van 
1905 had zij dit probleem van revolutionair geweld al enigszins proberen op 
te lossen door in haar theoretische werk de idee van de algemene werkstaking 
een zware strategische betekenis toe te kennen. Zij zag de politieke massa
staking als de meest wenselijke vorm der sociale revolutie. Vooral door de 
stijgende betekenis van het morele overwicht van het voor socialisme strijden
de proletariaat zou het geweld - opgedrongen door de tegenstanders - kunnen 
worden gerninimaliseerd.72 Zolang HRH een actieve band met de radicaal
socialistische arbeidersbeweging onderhield, zou Sneevliet nimmer geheel 
ongevoelig zijn voor haar principieel-ethische overwegingen. 

Begin 1919 kwam Sneevliet naar Nederland terug. Hij had er al eerder over 
gedacht 'Indie' te verlaten, vermoeid door het slopende klimaat en de geiso
leerde strijd. De opgang van het revolutionair getij in Europa wekte bij hem 
een sterk verlangen op zich daar, in het centrum van het wereldgebeuren, weer 
midden in de strijd te storten. Het initiatief tot zijn feitelijke terugkeer zou 
echter van een andere kant komen. De in 1917 op gang gekomen radicalise
ring van de Indische bevolking zette zich in 1918 voort, en bereikte, net als 
in Nederland, een hoogtepunt in november 1918. Sneevliets invloed op de 
mobilisering van marinematrozen en soldaten deed de koloniale regering het 
besluit nemen om hem Nederlands-Indie uit te zetten.73 

Toen Sneevliet op 30 januari 1919 in Nederland terugkwam, werd hij door 
de communistische beweging als een held ontvangen, maar maatschappelijk 
hing hij in de lucht. Op politiek gebied was dit ook het geval, want de leiders 
van de sinds 17 november 1918 tot Communistische Partij Holland (CPH) 
omgedoopte SDP voelden er nog steeds niets voor om hem naast hen in een 
zeer verantwoordelijke positie te hebben. Reeds lang voor zijn komst deed 
HRH allerlei pogingen om iets voor hem te arrangeren, zowel voor zijn brood 
als in de politiek. 

Door haar toedoen kon hij redactiewerk voor De Nieuwe Tijd verrichten. 
Zij hielp soms ook direct financieel en ze zou dat nog jaren zo nu en dan 
blijven doen, tot aan de uiterste grenzen van haar geduld en begrip.74 

Vooral in deze tijd deed Nederland voor internationaal georienteerde 
revolutionairen als HRH en Sneevliet erg klein aan, en al snel na zijn terug
keer in Nederland ontstond bij Sneevliet het sterke verlangen zijn politieke 
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werk aan het revolutionaire front in Azie voort te zetten. Maar er was natuur
lijk geen sprake van dat de autoriteiten hem ooit nog in Nederlands-Indie toe 
zouden laten.75 Voorlopig was hij dus toch op Nederland aangewezen. Het 
NAS, waarvoor hij al eerder zijn sympathie had laten blijken, hood uitkomst. 
De combinatie CPR-propagandist en bestuurslid van de transportfederatie van 
het NAS zorgde voor een bescheiden bestaan. Wat het contact met de arbei
dersklasse betreft, was deze positie in deze jaren van strijdbaarheid (1919-1920) 
echter zeer bevredigend.76 

Sneevliets onzekere rusteloosheid in deze tijd werd waarschijnlijk ook gevoed 
door de afwezigheid van gezinsleven. Bets, voor wie 'tante Jet' ook de nodige 
aandacht op bleef brengen, was met de kinderen in Semarang gebleven. Nu 
had Henk Sneevliet bij al zijn drukke werk een grote belangstelling voor 
vrouwen, die ook meestal wel opdoken, maar - naar zijn eigen zeggen - had 
hij immer een sterke behoefte aan een vast gezinspunt. In de brieven van 
HRH straalt een warm, soms overgroot aandoend begrip voor zijn emotionele 
behoeften en problemen. 77 

Henk Sneevliet beantwoordde zeker niet aan haar strengste ethische eisen 
en leiderschapsnormen, maar <lat deed waarschijnlijk praktisch niemand van 
dichtbij. Hij behoorde echter ook niet tot enig politiek standaardtype en ging, 
min of meer net als HRH, zijn eigen individuele weg, zij het met een veel 
sterkere binding aan de organisaties waar hij zich aan had geengageerd clan 
bij HRH het geval was. Verder had Sneevliet een minstens even sterke inter
nationale orientering, met een bijzondere gevoeligheid voor Azie. HRH had 
de indruk <lat Sneevliet een der zeer weinige revolutionaire leiders was, af
gezien van Trotski, die een venster openhield naar de grotere ruimtes en 
vertes waar zij niet buiten kon. 78 Tegelijkertijd vertegenwoordigde hij een 
intrigerende wereld waar zij niet toe behoorde: die der strijdenden in de arena, 
zowel sociaal als politiek dichter bij de arbeiders-basis, waar het toch eigenlijk 
om te doen was. En verder was hij iemand die - ook in tegenstelling tot 
haarzelf- zijn maatschappelijke schepen achter zich had verbrand. Bovendien 
had hij hulp nodig, en die gaf zij, jarenlang. Op bescheiden schaal hielp hij 
haar trouwens ook, met name waar het het doen uitgeven van haar geschriften 
betrof. 79 

In deze jaren van revolutionair elan stonden zij politiek dicht bij elkaar. Op 
zeer verschillende wijze waren beiden buitenbeentjes en randfiguren in de in 
november 1918 tot CPH80 omgedoopte SDP. Zij natuurlijk veel sterker nog 
clan hij. De afstand in milieu, cultuursfeer en mentaliteit was groot tussen haar 
en de politieke kameraden. Al deed zij nog zo haar best zich zo gewoon moge
lijk op te stellen, haar uitstraling bleef onvermijdelijk elitair. Zij hoopte uit het 
isolement te kunnen komen doordat meer intellectuelen in beweging zouden 
kunnen worden gebracht door het revolutionaire getij, <loch daar kwam niet 
veel van.81 

Zij had veel contacten, nationaal en internationaal. In Nederland bleef zij 
politiek nogal alleen staan. Aan de ene kant waren er haar artistieke en intel
lectuele kringen. Voor zover die er al een maatschappelijk engagement op na 
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hielden was <lat meestal minder zwaar geladen clan <lit bij haarzelf het geval 
was. Internationaal waren er meer voor haar interessante marxistische intellec
tuelen van gewicht, met wie zij contact onderhield; vooral met Boris Souvari
ne, wiens bladen waardevolle kritische informatie over Sovjet-Rusland ver
schaften. 82 Aan de andere kant stond de harde wereld van communisten en 
andere radicale activisten, die voortdurend opgingen in de strijd. In <lat laatste 
milieu kon zij zich nooit helemaal op haar gemak voelen en er waren daar heel 
weinig mensen die haar aantrokken. 

In de schaduw van Sovjet-Rusland 

Na de 'oktober-revolutie' en de vestigingvan een nieuwe staatwerd Sovjet-Rus
land een centraal punt in beider wereldorientering, en <lat zou op de een of 
andere manier zo blijven, ook toen teleurstelling en twijfel ernstige vormen aan
namen. Op uiteenlopende wijzen gold <lat ook voor een groot deel van links 
buiten de uitgesproken reformistische (en anticommunistische) meerderheid 
in de internationale sociaal-democratie. Die emotioneel-politieke binding liep 
van kritiekloze bewondering tot zeer ambivalente scepsis met scherpe veroorde
ling van vele onaanvaardbaar geachte praktijken van het Moskouse machtscen
trum. 83 Zelfs binnen de niet-revolutionaire, loyale gelederen van de grote so
ciaal-democratische partijen zagen velen, jarenlang, Sovjet-Rusland niet uitslui
tend als een gevaarlijk repressief staats- en partijapparaat. Deze positieve hou
ding ten opzichte van de Sovjet-U nie werd gevoed door anti-kapitalistische ge
voelens, die in de jaren dertig niet verzwakten, en door de verwachting en hoop 
<lat het bestaande maatschappelijk systeem overstegen zou kunnen worden. 

Waar de revolutie in Rusland van 1905 al een diepe indruk op HRH had 
gemaakt, raakte zij nu in de ban van de omwenteling van eind 1917, ook al had 
zij ditmaal minder neigingen tot idealisering. Jarenlang zou zij de Russische 
ontwikkelingen bestuderen en in vele geschriften volgen, waarbij zij onder 
sterke ambivalente spanningen kwam te staan. Zij kon de riicksichtslose hard
heid van de sovjetstaat niet bewonderen, ook al bleef zij lang veel begrip 
opbrengen voor de bijzondere omstandigheden: de loodzware, primitieve 
erfenis van het tsaristisch verleden die het prille sovjetexperiment belastte. 
Tegenover de negatieve aspecten benadrukte zij het goede doel - een samen
leving die niet op individualistisch eigenbelang was gebaseerd- en het vele wat 
voor de ontwikkeling van de massa werd gedaan. Bij al haar streven om de pro
blematische elementen in de Sovjetrussische politiek en praktijk in een breed 
maatschappelijk en cultuurhistorisch verband begrijpelijk te maken, is al vroeg 
de spanning voelbaar tussen haar persoonlijke principes en een moeilijk te 
accepteren werkelijkheid die zij uit politieke plicht voor een goed deel moest 
verdedigen tegenover de vijandige, burgerlijke en reformistische buitenwereld.84 

Tegenover de centralistisch-disciplinaire opstelling van het machtsapparaat 
in Moskou neigde zij eerst naar een linkscommunistische positie. Zij vond <lat 
er in de internationale communistische beweging ruimte moest blijven voor 
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verschillende strorningen, radicale critici van het bolsjewisme als Gorter (en 
Pannekoek) inbegrepen.85 

Zij hield haar kritiek binnen de perken en stelde zich constructief op. Zo 
trad zij toe tot het Westeuropeesch Bureau van de Kornintern in Amsterdam, 
samen met Wijnkoop en S.J. Rutgers,86 en woonde zij in juni 1921 het derde 
congres van de Komintern in Moskou bij. Het verslag van haar reis toont haar 
streven overal het positieve van te benadrukken, dwars door haar teleurstellin
gen heen. Het in boekvorm verschenen verslag had clan ook de functie sympa
thie te wekken voor een grote actie ter leniging van de hongersnood in 
Rusland. Zich krachtig inzetten voor een sociaal-humanitair project heeft haar 
nooit moeite gekost. 87 

Haar nieuwe politieke zelfdiscipline ging heel ver. Op het internationale 
congres van 1921 raakte zij overtuigd van de onjuistheid van het linkse radica
lisme - door Lenin betiteld als 'kinderziekte van het communisme' - en brak 
zij met haar vrienden Gorter en Pannekoek, wat haar niet makkelijk zal zijn 
gevallen. In het kader van deze politieke ontwikkeling was het onvermijdelijk 
<lat er een einde kwam aan het onafhankelijk blad De Nieuwe Tijd, <lat haar 
zo'n kwart eeuw met beide vrienden had verbonden. 88 

Orthodoxe marxisten met zeer sterk autoritaire inslag als Wijnkoop stonden 
al vroeg sceptisch tegenover de ethisch-humanitaire en kosmisch-religieuze 
neigingen van HRH. 89 Henk Sneevliet had daar iets minder moeite mee, ook 
al kon hij op deze weg niet heel ver met haar meegaan. Hij leed ook niet zo 
onder haar grote dilemma's en haar worsteling met de beperkingen van het 
marxisme: economisch deterrninisme, mechanistisch denken, historisch fata
lisme, en materialisme. In haar intense behoefte deze zwakheden te overstij
gen, had zij reeds in 1909 de filosofie van Joseph Dietzgen begroet: een 
allesomvattend universeel dialectisch materialisme, <lat het denken van Marx 
zou aanvullen. Wat haar, ondanks alle scherpe kritiek van marxisten als 
Plechanov, in Dietzgen aantrok, waren vooral zijn opvattingen over kosmische 
eenheid: de samenhang van natuur en geest; de betrekkelijkheid van alle 
tegenstellingen; het vloeiend-relativerende van alle ontwikkeling. Zijn nogal 
vage dialectische eenheid trok haar aan. Door nieuwe inzichten uit de psycho
logie in het wetenschappelijke marxisme te integreren, zou hierin volgens 
HRH meer rekening met de veelzijdige menselijke behoeften gehouden 
worden, terwijl zij van de moderne biologie verwachtte <lat de invloed van het 
darwinisme op het marxisme zou worden teruggedrongen. 90 

Dit alles sloeg niet erg sterk aan bij overtuigd marxistische politici, waar ook 
Sneevliet toe behoorde. Sneevlietwilde best ruimte laten voor kritisch-theore
tische discussie, <loch deze moest niet te veel de aandacht afleiden van de 
primaire politieke taken: het ontwikkelen van een revolutionaire organisatie, 
en concreet, direct contact met een substantiele arbeidersbasis. Theoretisch 
wilde hij daarbij in de kern blijven staan op de - zijns inziens - solide bodem 
van het klassieke marxisme, d.w.z.: de bekendste werken van Marx en Engels 
en de uitleg die niet-revisionistische Tweede Internationale-interpreten er aan 
hadden gegeven. Hij behoorde tot de marxisten die aan <lit werk een uitge-
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Afgevaardigden voor het derde Komintern-congres, Moskau 1921. Tweede 
van rechts: Henriette Roland Holst, met aan haar linkerzijde Alexandra 
Kollontaj. [Collectie IISG] 

Henk Sneevliet spree kt de menigte toe vanaf de ballustrade van het Winterpa
leis in Petrograd. Achter Sneevliet staat 'vertaler' Trotski. [Collectie IISG] 
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sproken revolutionaire interpretatie gaven en zich drastisch distantieerden van 
de oude sociaal-democratie. Sneevliet ging daarbij een eind weegs met de 
bolsjewieken mee, zij het dat hij er een onafhankelijk-persoonlijke interpretatie 
op na hield met een sterk activistische en enigszins arbeideristische inslag, 
alsook met meer consideratie voor plaatselijke en nationale verhoudingen.91 

De ontwikkeling van Sovjet-Rusland werd door Sneevliet vooral beoordeeld 
op haar strategische betekenis voor de wereldrevolutie. In dat verband zouden 
ook zijn twijfels opkomen. De Russische revolutie kreeg voor hem immers een 
bijzondere dimensie, aangezien zij opnieuw de poort tot Azie voor hem 
opende. 

Als vertegenwoordiger van de in mei 1920 Communistische Partij (PKI) 
geworden ISDV kon Sneevliet het tweede congres van de Komintern bijwo
nen, dat van 26 juli tot en met 7 augustus 1920 in Moskou plaatsvond. Op 
grond van zijn unieke reputatie van succesvol grondlegger van een revolutio
naire beweging in een Aziatisch land, werd hij secretaris van de Commissie 
voor de Nationale en Koloniale Kwestie, onder Lenins voorzitterschap.92 

Lenin was een der eerste Europese communisten die de potentiele betekenis 
voor het communisme van de nationalistische, anti-imperialistische strijd in 
de kolonien signaleerde. Hij doorkruiste hiermee het traditionele 'Westerse' 
marxistische standpunt van exclusieve concentratie op de arbeidersklasse. Na 
heftige discussies nam het Komintern-congres het besluit om in de kolonien 
samenwerking te bevorderen van communistische arbeidersorganisaties met 
niet-communistische, revolutionair-nationalistische massabewegingen onder 
(klein)burgerlijke leiding. Voorwaarde was dat er volledige ruimte voor 
autonome klassenstrijd zou blijven.93 

Sneevliet, die het vertrouwen van Lenin gewonnen had, werd door het 
Executief Comite (de internationaal gebruikte afkorting was EKKI) van de 
Komintern belast met het onderzoek van de revolutionaire mogelijkheden in 
Oostazie. Zijn onrustig zoeken naar iets nieuws, dat door HRH kritisch werd 
begeleid, kreeg zo concreet vorm.94 

Op 3 juni 1921 arriveerde hij in Shanghai, dat als handels-, scheepvaart- en 
industrieel centrum de grootste concentratie van de moderne Chinese arbei
dersklasse vertoonde.95 In de verwarrend-chaotische verhoudingen van een 
door regionale en locale 'warlords' beheerst China, moest hij zich een weg 
zien te vinden. Dit werd zeker niet vergemakkelijkt door de kleine, ideologisch 
heterogene en sectarisch-doctrinair aandoende Communistische Partij van 
China (CPC), waarmee hij nooit echt goede relaties wist te ontwikkelen. Snee
vliet boekte wel vooruitgang op het terrein van de coordinatie van vakbe
wegingsactiviteiten. Nadere contacten in het Zuiden met Soen-Jat-sen, de 
!eider van de Kwomintang (KMT), de grote nationalistische beweging in 
China, bevestigden hem in zijn overtuiging dat de Communistische Partij pas 
iets zou kunnen bereiken via intensieve samenwerking met de KMT. Pas in 
de loop van 1922 en 192 3 wist hij eerst het EKKI en daarna de CPC, waar
binnen hij tot het laatste moment met buitengewoon sterke weerstanden te 
kampen had, tot zijn coalitieplannen over te halen. Deze plannen behelsden 

41 



i. 

de individuele intrede van de communisten in de KMT, met behoud van de 
eigen communistische organisatie en vakbondswerk. Het was de bedoeling om 

k .. h . . ku b 96 zo een ster e commumst1sc e massa-orgamsatle te nnen op ouwen. 
N og in datzelfde jaar 192 3 werd <lit project overschaduwd door een hulp

overeenkomst op staatsniveau tussen Sovjet-Rusland en Soens regering te 
Kanton, met als doel het opbouwen van een militaire macht van de KMT en 
de leninistische reorganisatie van die partij. Hierdoor werden de door Snee
vliet scherp gewraakte autoritair-militaristische neigingen van Soen-Jat-sen 
alleen maar enorm versterkt, en de onderschikking van de CPC vergroot. 
Sneevliets identificatie met de Chinese revolutie als sociale en nationale 
emancipatiestrijd van de massa's - een enigszins idealistische visie - maakten 
hem steeds minder acceptabel voor de leiders in Moskou, die steeds meer het 
Russisch imperiale staatsbelang lieten prevaleren.97 

Na het derde congres van de CPC in juni 1923 werd Sneevliet weggewerkt 
uit China en geplaatst bij de Oosterse afdeling van het Kominternbureau in 
Moskou. Aldaar kon hij de interne strijd in de Russische Communistische Partij 
iets nader observeren. Hij kreeg sympathie voor Trotski en de linkse oppositie 
die etappegewijs zou worden uitgeschakeld in Sovjet-Rusland, evenals de 
internationale sympathisantenkringen in de partijen daarbuiten. Ondanks zijn 
kritische houding ten opzichte van de Russische leiders in partij, Komintern 
en staat, bleef Sneevliet belangrijke revolutionaire mogelijkheden zien via de 
Komintern in China, <lat hem enorm bleef aantrekken. Met verlof in Nederland 
werd Sneevliet op 5 mei 1924 gekozen tot bezoldigd voorzitter-propagandist 
van het NAS. Hij accepteerde deze functie <loch bleef nog enige tijd verwoed 
(vergeefse) moeite doen om naar het Chinese front terug te keren.98 

Het geringe aantal nagelaten brieven in het begin van de jaren twintig duidt 
er op <lat het rondreizen in China de correspondentie bemoeilijkte. Na zijn 
definitieve terugkeer in Nederland in april 1924 volgden een aantal jaren van 
nauw contact met HRH, al liepen de standpunten geleidelijk verder uiteen. 
Haar warme sympathie voor Sneevliet komt tot uitdrukking in de vlotheid 
waarmee zij de nieuwe vrouw, Sima Zolkovskaja accepteert, met wie hij eind 
1926 zou trouwen. Zij schakelde zelfs een relatie van haar man in toen zich 
juridische problemen voordeden.99 In de loop van de jaren twintig kreeg de 
internationale linkervleugel in de arbeidersbeweging het steeds moeilijker met 
Sovjet-Rusland. Zeker als men aan de ene kant niet mee wilde gaan met hen 
die de heersende politieke lijn in Moskou bleven volgen, en aan de andere kant 
op een afstand bleef van degenen die het geloof in het socialistisch, respectie
velijk het proletarisch karakter van de Russische revolutie al vroeg verloren, 
zoals de vroegere kameraden van HRH en Sneevliet, Gorter en Pannekoek.100 

Op verschillende manieren stonden HRH en Henk Sneevliet ambivalent 
tegenover Sovjet-Rusland. Vanuit een diep vooruitgangsgeloof in de mogelijke 
bevrijdingvan de massa's op wereldschaal, bleven zij vasthouden aan de blijven
de, progressieve betekenis van de historische omwenteling van 191 7. Beiden 
konden de hoop op toekomstige regeneratie niet geheel opgeven, ook niet bij 
de ontplooiingvan de latere stalinistische terreur. Hun benaderingswijzen ver-

42 

F 

schilden no gal. HRHs geschriften bleven elem en ten van idealiserende waarde
ring met scherp kritische observaties en analysen combineren. Haar uiterst 
gevoelige oog voor de tegenstrijdigheden in Sovjet-Rusland en het opmerken 
vari de minder aantrekkelijke kanten van <lat land, heeft haar ervoor behoed een 
plichtmatige apologeet of 'fellow traveller' te worden. Bij haar afscheid van de 
communistische beweging in 1927 was er clan ook geen sprake van 'a God that 
failed'. Een emotionele band met Sovjet-Rusland verbrak zij nimmer. 

Henk Sneevliet bleef langer geloven in de potentiele, concreet-politieke 
werking van Sovjet-Rusland als post-kapitalistisch land. Wel zou zijn geloof 
in de stralende idee van de grote Russische revolutie, zeker na zijn afscheid 
van de communistische beweging in 192 7, geleidelijk losraken van de depri
merende Russische werkelijkheid onder Stalin's politiek.101 Vooralsnog -
midden jaren twintig was beider verbondenheid met de communistische 
wereldbeweging, als meest concrete uitdrukking van de emancipatiestrijd der 
massa's, sterk genoeg om veel negatieve ervaringen te kunnen verduren. 

Bij Sneevliet speelde daarbij nog zijn specifieke binding met de arbeiders- en 
communistische beweging in Azie. Toen China als actieterrein wegviel, kon zijn 
actiedrang alleen nog maar concreet gericht word en op Indonesie. Dat daar het 
eenheidsfrontvan de PKI met en in de Partai Sarekat Islam definitief verbroken 
was, kon maar moeilijk tot Europa doordringen. Sneevliet en de andere Hol
landse geexterneerden (ex-ISDV-ers en ex-PKI-ers) maakten zich zorgen over 
de PKI-neiging zich te isoleren ten opzichte van de nationalistische massa
beweging. Zij hoopten enigszins bij te kunnen sturen via het in 1924 in Amster
dam opgerichte 'Indisch Bureau', waarvan ook de Indische communist Semaoen 
en Wijnkoop lid van waren. De eerste moest van Nederlandse invloed op de 
PKI niets hebben. Zijn monopolisering van de communicatie had tot gevolg 
<lat noch Amsterdam noch de Komintern over enige betrouwbare informatie 
konden beschikken. Effectief afgeschermd kon de radicalistische PKI in isole
ment haar eigen noodlottige gang naar de opstand van 1926/192 7 gaan. 102 

Strijd in en rond de CPH 

In de strijd binnen de communistische wereldbeweging tegen autoritair-disci
plinaire tendenties, stonden HRH en Sneevliet dicht bij elkaar. In 1924 culmi
neerde die strijd op het vijfde congres van de Komintern in een verpletterende 
nederlaag van de linkse oppositie. Hier werd besloten tot het effectueren van 
de repressieve 'bolsjewisering' van alle communistische partijen. Dit trof vooral 
de Europese communistische partijen waar grote sympathie voor Trotski en 
de linkse oppositie bestond, met name in Frankrijk. Een aantal uitgesproken 
kritische intellectuelen, die politiek niet ver van HRH en Sneevliet afstonden, 
werden vanaf 1924 geroyeerd. 103 Een andere wending in de Komintern
politiek was een verschuiving in de eenheidsfrontpolitiek naar een benadering 
'van-onder-op', <lat wil zeggen: communisten werden aangespoord zich aan 
te sluiten bij de grote, door de sociaal-democratie bei:nvloede vakbeweging om 
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deze van binnenuit te 'revolutioneren'. lets later zou deze tactiek uitgebreid 
worden tot het streven naar eenheid-van-bovenaf, door te ijveren voor een 
fusie van de communistische Roode Vakbonds Internationale (RVI) met het 
reformistische Internationaal Verbond van Vakvereenigingen (IVV).104 

De grote meerderheid in de CPH wenste in de Kotnintern-pas te lopen en 
dit beloofde niet veel goeds voor kritische opposanten in deze partij. Vooral 
Sneevliet kwam als overtuigde communist voor een moeilijk dilemma te staan: 
in een CPH naar Russisch model zou het voeren van oppositie onherroepelijk 
leiden tot een royement uit de partij, en verder zou het doorvoeren van de 
eenheidsfronttactiek betekenen dat Sneevliet, de voorzitter van het NAS, zou 
moeten gedogen dat de CPH-leiding haar leden voortaan zou adviseren lid 
te worden van het NVV. 

Door de eigenaardige Nederlandse situatie zou Sneevliet echter nog een 
tijdje speling krijgen als opposant op politiek- en vakbondsgebied. De nog zeer 
kleine CPH had alleen door samenwerking met het syndikalistische NAS enige 
invloed onder arbeiders. Niet iedereen wilde dat opgeven voor het principe 
van orientering op de massavakbeweging onder sociaal-democratische invloed. 
Zo kon Sneevliet vanuit een machtspositie in het NAS invloed uitoefenen 
binnen de CPH, ondanks zijn afwijkende politieke ideeen, en dat tegen de 
'bolsjewerende' politiek van gelijkschakeling in. Ook HRH had het gevoel dat 
er nog mogelijkheden waren voor kritische communisten. 

In feite betekende het herdefinieren van de eenheidsfronttactiek op het 
vijfde Komintern-congres niets nieuws. In de CPH werd men sinds 1920 
geconfronteerd met de neiging van Wijnkoop cum suis om vrij doctrinair de 
toen voor het eerst internationaal gelanceerde eenheidsfront-politiek, dat wil 
zeggen orientering op de 'sociaal-democratische' massavakbeweging, meteen 
door te voeren. Veel NAS-leden waren vanwege de goede samenwerking van 
het NAS met de SDP in de loop van de Eerste Wereldoorlog, gaan sympathi
seren met deze politieke organisatie; een aantal van hen werd zelfs lid van de 
SDP/CPH. Om zich teweer te stellen tegen het beleid van de CPH-leiding 
in het begin van de jaren twintig, rekende het NAS op steun van de Roode 
Vakbonds Internationale (RVI of ook wel Profintern genoemd) en van de 
Komintern. Daar zag men op dat moment nog wel het nut in van het NAS, 
dat aan de zeer kleine CPH nog een zekere proletarische basis verschafte. 
Door deze steun kon een combinatie van anti-Wijnkoop opposities voorlopig 
nog compromissen af dwingen. Zo kon de relatie tussen NAS en CPH worden 
gehandhaafd. De 'communistische' stroming in het NAS - Sneevliets latere 
politieke basis - betaalde daar overigens wel een prijs voor: in 1923 scheidden 
zich een aanzienlijk aantal anarchosyndicalisten af om het Nederlandsch 
Syndicalistisch Vakverbond (NSV) op te richten. 105 

Een afzonderlijke reden voor de leiders in Moskou om deze specifieke 
relatie CPH-NAS te tolereren, was het geringe vertrouwen dat men in het 
Tribunistische driemanschap, Wijnkoop-Van Ravesteyn-Ceton had. Dit 
triumviraat wendde immers zijn oude autoritair-centralistische machtspositie 
aan om zijn autonotnie ook tegenover de Komintern te kunnen handhaven. 106 
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In dit verband konden een aantal politiek uiteenlopende opposities samen
werken en bij herhaling een beroep doen op het EKKI. Nadat hij in mei 1924 
voorzitter van het NAS geworden was, werd Sneevliet binnen dit oppositionele 
conglomeraat de meest vooraanstaande figuur, met de sterkste achterban. Deze 
positie verschafte hem enige ruimte om zowel binnen de partij waarmee hij 
zich verbonden voelde, de CPH, als daarbuiten te opereren. In het internatio
nale proces van 'bolsjewiserende' onderwerping aan de Sovjet-Russische leiding 
werd een dergelijke onathankelijke positie natuurlijk onaanvaardbaar. Alleen 
duurde het in dit Nederlandse geval een paar jaar voordat dit hardhandig 
duidelijk zou worden gemaakt. 

HRH stond buiten de specifieke spanningen rond de vakbondspolitiek, ook 
al probeerde Sneevliet haar op zijn lijn te krijgen en haar ook in te schakelen 
bij de politieke ontwikkeling van de NAS-leden. Haar positie was echter heel 
anders clan de zijne. Zij was een algemeen bekend prestigieus persoon, wier 
naam politieke !eiders graag aan alle mogelijke activiteiten verbonden zagen. 
Zij kon zich als individu het een en ander permitteren in de partij, ook op het 
gebied van afwijkende meningen. Nietemin stemden de politieke ontwikke
lingen haar somber. De Wijnkoop-leiding begon haar zo intens tegen te staan 
dat zij samen met de felste anti-Wijnkoop opposantJacques de Kadt en diens 
medestanders in juni 1924 de CPH verliet. Zij werd lid van de direct daarna 
door De Kadt opgerichte Bond van Kommunistische Strijd- en Propaganda
clubs (BKSP). Dit deed zij mede in de hoop dat het EKKI in de Nederlandse 
situatie zou ingrijpen, ten gunste van een soepeler samenwerking tussen de 
verschillende stromingen in de CPH. 107 

Het afstand nemen van de CPH gafhaar iets meer ruimte om haarwerkelijke 
gevoelens te uiten. Kortstondig werd zij lid van het Religieus-Socialistisch 
Verbond; een stap waarvan zij wel verwachtte dat Sneevliet die af zou keuren. 
Verder hield zij zich bezig met 'een grote en nobele figuur als Gandhi' en 
verdiepte zich in de relatie 'Communisme en moraal'. In haar boek over dit 
laatste onderwerp uitte zij niet alleen ernstige kritiek op het sociaal-utilitarisme 
en andere zwakheden in het communisme, maar laakte zij ook het gebrek aan 
daadkrachtig (revolutionair) idealisme bij de arbeidersbeweging in West- en 
Midden-Europa. Dat zij niet ver van de grotere communistische beweging 
afstond, blijkt uit haar medewerking aan de oprichting van de Internationale 
Arbeiders Hulp (IAH) en de Internationale Roode Hulp (IRH) in Nederland. 108 

Toen met de doorslaggevende druk van het EKKI Wijnkoop ten val werd 
gebracht, waar zij ook een aandeel in had, was er niet veel voor nodig om haar 
weer terug te brengen tot de CPH. In een brief aan Sneevliet gaf ze wel te 
kennen zich slechts beperkt, voornamelijk theoretisch, te willen inzetten voor 
de partij, maar in de praktijk kon zij het niet laten toch nog iets verder te 
gaan.109 

Een zwakke en verdeelde nieuwe leiding van de CPH gaf tot het eind van 
1926 aan beide oppositionelen vrij veel speling. In de voor Nederland soepel 
lijkende internationale communistische context trad het NAS in december 192 5 
formeel toe tot de RVI, in de hoop nog steeds op haar steun te kunnen ver-
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trouwen tegenover de eenheidsfrontdruk die er van EKKI-kringen uitging. 110 

Aangezien Wijnkoop het theoretische tijdschriftvan de CPH De Communis
tische Gids in handen had, besloot de partij tot de oprichting van een nieuw 
theoretisch tijdschrift. Onder de bijzondere gegeven omstandigheden kon dit 
een co-productie van NAS en CPH warden. Het nieuwe blad 'Klassenstrijd. 
Revolutionair maandblad' was formeel onafhankelijk van de partij en bovendien 
financieel sterk afhankelijk van NAS-steun. In ruil voor die steun zou het 
NAS-kader regelmatige sociaal-economische informatie terugkrijgen.111 In de 
redactie van Klassenstrijd kreeg de relatie tussen HRH en Sneevliet een nieuwe, 
concrete vorm. Deze redactionele samenwerking, die werd voortgezet toen 
Klassenstrijd in 1929 werd opgevolgd door De Nieuwe Weg, zou de slotfase 
vormen van hun politieke en persoonlijke alliantie. Het was een fase die werd 
gemarkeerd door een bijzonder intensieve correspondentie. 

Bij alle verbondenheid met Sovjet-Rusland en de internationale communisti
sche beweging, blijft HRH een sterke behoefte voelen aan 'samenwerking van 
"allerlei soort" socialisten die de noodzakelijkheid erkennen van nieuwe pro
bleemstelling en nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de economische, 
politieke, psychologische voorwaarden voor het socialisme - een soort Fabian
club van meer revolutionair karakter en open voor alle zelfstandig denkende 
proleten ( de Brandsteders zou ik ruim vertegenwoordigd wenschen!)'. Zij wilde 
een brainstormingsgroep organiseren naar aanleidingvan een brief van Souva
rine, de internationaal bekende communist met sterke sympathie voor Trotski, 
die in 1924 uit de partij was gezet. HRH noemde ook twee andere geroyeer
den Bordiga en Korsch, terwijl zij verder aan Lukacs dacht. 112 De twee 
laatstgenoemden waren zonder meer de meest interessante en vernieuwende 
marxistische theoretici in de naoorlogse periode. Eigenaardig lijkt alleen dat 
zij bij al haar ( ook) filosofische lectuur, niet de indruk wekt zich ooit in beider 
geruchtmakende hoofdwerken serieus verdiept te hebben. Hun dialectisch 
denken, en vooral dat van Lukacs, kan op haar kil abstract en te rationalistisch 
overgekomen zijn;113 dit in tegenstelling tot de eenvoudige volksfilosoof 
Dietzgen, die naast zijn eenheidsopvattingen ook meer persoonlijk ethisch 
bewogen was. 114 Een niet zo erg theoretische marxist als Souvarine, met wie 
zij jarenlang correspondeerde, stand veel dichter bij haar. In zijn latere 
tijdschrift 'Critique Sociale' (1931-1934) zou er ook naar gestreefd warden 
moderne wetenschappelijke opvattingen in de marxistische methode te verwer
ken, maar dan is zij al van het marxisme vervreemd geraakt. 115 Voor Sneevliet 
had theoretische discussie eigenlijk alleen zin als er een duidelijke relatie werd 
gelegd met de ontwikkeling van de (revolutionaire) arbeidersbeweging. 

Veel brieven in deze tijd zijn vrij zakelijk gesteld, vooral die van Sneevliet. 
Hun toenemende meningsverschillen zijn er echter toch wel uit af te lezen. 
Zoals immer worstelde HRH meer dan Sneevliet met verschillende loyalitei
ten. Voor haar lag er een spanningsveld rond de relatie communisme en 
moraal, met vele dilemma's, en ver van de eenvoudige zekerheid van een 
Gorter. 116 Een centrale rol speelde voor HRH en Sneevliet de band met 
Sovjet-Rusland en de Komintern en zeker niet die met de Nederlandse partij. 
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'Voorzover nog onze handen bindende twijfel opkomt, betreft die toch zeker 
in de eerste plaats de verhouding tot de 3e Internationale zelf en niet tot het 
misbaksel, dat Hollandsche sectie heet', schreef Sneevliet begin 1927. 117 

Op het vlak van de concrete politiek van de Komintern, liepen de meningen 
ver uiteen. De officiele eenheidsfrontpolitiek bevestigde haar eigen kritische 
neigingen ten opzichte van het NAS. Sneevliet, wiens invloed op HRH nog 
steeds groat was, spande zich in om haar tot zijn positie over te halen. Zijn 
ideeen over de revolutionaire vakbondspolitiek van de Komintern zouden als 
volgt kunnen warden omschreven: de eenheidsfrontpolitiek heeft nooit iets 
concreets opgeleverd; NVV en SDAP zijn hopeloos reformistisch; het NAS, 
met al zijn beperkingen, is een bestaande 'revolutionaire' arbeidersorganisatie 
en een factor in de klassenstrijd. 

Een aantal jaren zou HRH zich voor het NAS inzetten met spreekbeurten, 
scholingscursussen, artikelen en financiele steun. Zij was overigens van me
ning, midden 1926, dat er bij de arbeiders en ook bij het NAS geen sterke 
drang naar kennis bestond. Het ging niet goed met het socialisme. Zij voelde 
de tragiek van de Engelse mijnwerkers met hun indrukwekkende stakings
kracht; en eveneens die van een 'een klein aantal revolutionairen buiten 
Engeland', die poogden 'om de massa's tot echte, levende solidariteit te galva
niseren'. HRH vroeg zich af of deze tijd 'een golfdal tusschen twee hoogten' 
was, of een voorgoed neergaande lijn die verband hield met de teruggang van 
Europa als productiegebied. 118 

In de loop van 1926-1927 voerden de Komintern en de meerderheidsleiding 
van de CPH de druk op in de richting van sanering van het NAS. Sneevliet, 
de NAS-communisten en de niet-communistische NAS-kaders verzetten zich 
hiertegen met hand en tand. Dit verzet kreeg haast onvermijdelijk een soms 
nogal krampachtig karakter, waarbij het leek of alle politiek om het NAS
belang draaide. Op den duur ging dit HRH irriteren. Zij wenste niet door 
Sneevliet en de zijnen volledig ingelijfd te worden. 119 

Sneevliets brandende zorg voor het bedreigde NAS-bestaan en zijn geloof 
in de mogelijkheid van opheffing der Russische dictatuur konden merkwaardig 
genoeg een tijd samengaan met illusies over het internationale communisme. 
Waarschijnlijk mede door een stimulerend gesprek met Boecharin in Berlijn 
verwachtte hij even materiele steun voor Klassenstrijd van Russische zijde; iets 
wat HRH zowel onwaarschijnlij)<. als - voor de onafhankelijkheid van het blad 
- ongewenst vond. In deze tijd, eind 1926-begin 192 7, maakte HRH soms een 
heel realistische, zakelijk-politieke indruk.120 Haar bezorgdheid over de ontwik
kelingen in Sovjet-Rusland was ernstiger dan de zijne, maar zij bleef voor
zichtig met kritiek. Zij droeg zelfs bij aan de Eenheidsbewegingvan de NVV
leider Fimmen en de linkse opposant in de SDAP, Schmidt, die door de offi
ciele communistische beweging actief werd gesteund. Met hun blad Eenheid 
streefden zij naar vakbondseenheid tussen sociaal-democraten en communisten, 
hetgeen HRH sterk aansprak. 121 Een andere, enigszins verwante activiteit van 
HRH, waar Sneevliet evenmin erg blij mee was, betrof deelname aan de 
Internationale Arbeiders Hulp (IAH), de Internationale Roode Hulp (IRH), 

47 



en de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersching, organisaties die 
alle door de Komintern werden beheerst en dus niet positief stonden ten 
opzichte van zijn specifieke NAS-positie. Dit gold in het bijzonder voor de 
IAH in Nederland die zich onder andere bezig hield met steunverlening aan 
stakingsslachtoffers. Binn en deze organisaties had den J. Hoogcarspel en H. 
van Walree, vertegenwoordigers van de in 1926 opgerichte 'Wijnkoop-partij', 
de CPH-CC, die extra fel tegen het NAS gekant was, grate invloed. 122 

In 1927 zou het op een breuk uitlopen. De linkse oppositie met Trotski 
voorop, met wie zowel HRH als Sneevliet sympathiseerde, werd hevig ver
volgd en politiek uitgeschakeld. De druk op de communistische partijen tot 
volledige conformering aan de Kornintern-lijn en de Sovjet-russische belangen 
werd krachtig opgevoerd. Het NAS werd voor het blok gezet: een aantal 
kleine, niet levensvatbaar geachte bondjes ('federaties') moesten in het kader 
van de eenheidsfrontpolitiek warden ontbonden, met de bedoeling dat de 
leden zich zouden aansl].liten bij NVV-bonden. 

In mei 1927 braken de NAS-communisten met de CPH en in juni verliet 
het NAS de RVI, onder fel verzet van een kleine oppositie van getrouwe 
CPH-ers. Dit afscheid viel Sneevliet niet makkelijk. Een wereldorientering, 
gebaseerd op de Russische Revolutie, dreigde te warden aangetast. 123 

In dit dramatische jaar vielen ook de onderdrukking van de PKI-opstand 
in Indonesie en die van de Communistische Partij van China (CPC) door de 
eigen Kwomintang-bondgenoot onder leiding van generaal Tsjang-Kai-sjek 
Het waren gebeurtenissen die Sneevliet uitzonderlijk zwaar moeten hebben 
aangepakt. Hij wijdde er ook veel aandacht aan. Wellicht hebben de Sovjet
russische leiders zijn afscheid van de Komintern iets vergemakkelijkt, door 
zelfs na de bloedige onderdrukking van de CPC het fatale bondgenootschap 

d . - .. d 124 met e Kwommtang nog eruge tlJ voort te zetten. 
Hoewel de kritiek van HRH in wezen veel verder ging en meer terreinen 

bestreek dan bij Sneevliet het geval was, verliet zij de CPH pas in november 
1927, vlakna de definitieve uitschakelingvan Trotskiin de Russische Commu
nistische Partij. 125 Dit latere moment moet hebben samengehangen met haar 
anderssoortige opstelling, die sterk werd ge1nspireerd door idealistisch een
heidsverlangen in alle betekenissen van het woord. Wellicht speelde ook 
bezorgdheid mee om buiten de sfeer van het mondiale communisme 'in de 
lucht te komen hangen'; of erger nog voor een renegaat te warden aangezien. 
In tegenstelling tot Sneevliet had zij geen organisatie of groep om als basis op 
terug te kunnen vallen. 

Bij haar voortdurende aandacht voor de ontwikkelingen in Sovjet-Rusland, 
valt het op, dat zij niet duidelijk stelling neemt in de internationale kritische 
discussie over de aard van de nieuwe Russische maatschappij en staat. Dat zou 
ook ingegaan zijn tegen haar behoefte aan eenheid, aan verzoening tussen de 
grate politieke tegenstellingen in de internationale arbeidersbeweging. 126 Beider 
communisme was nauw verbonden met geloof in de oktober revolutie en het 
oorspronkelijk veelbelovende sovjetexperiment. Het standpunt dat hun vroegere 
kameraden Gorter en Pannekoek al vroeg innamen - het achterlijke Rusland 
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kan door de revolutie alleen een burgerlijk karakter hebben gekregen en op weg 
zijn naar een verdere kapitalistische ontwikkeling 127 

- deelden zij beslist niet. 
Hoe dan het verwordingsproces van Sovjet-Rusland onder Stalin maatschappe
lijk en historisch geduid zou moeten warden, daar durfden zij geen duidelijk 
antwoord op te geven. Schijnbaar in strijd met haar soms vergaande kritiek en 
toenemende bezorgdheid, liet HRH het in het vage; haar droom over de 
mogelijkheid van een nieuwe, menselijke maatschappij wilde zij niet prijsgeven. 
Henk Sneevliets hoop op een mogelijk socialistisch herstel werd een tijdlang 
gesterkt door Trotski's heilig geloof in het karakter van Sovjet-Rusland als 
arbeidersstaat, hoe aangetast ook. 128 HRH ervoer haar (formeel-organisatori
sche) afscheid van de communistische wereldbeweginguiteindelijk, heel anders 
dan dat bij Sneevliet het geval was, als een bevrijding. 

Bij deze ontwikkelingen werd de minderheidspositie van de officiele verte
genwoordiger van het CPH-partijbestuur A. de Vries (pseudoniem van A.S. 
de Leeuw), in de redactie van Klassenstrijd onhoudbaar. Met zijn verdwijnen 
kon het blad zich vrijer gaan bewegen. Dit kwam meteen tot uitdrukking in 
de eerste publikatie door HRH van een reeks 'Dokumenten van de Russische 
oppositie', in het decembernummer. 129 

Nieuwe socialistische wegen 

In 192 8 leken de kansen op een links-socialistische doorbraak vrij gunstig. De 
spanningen tussen de linkse oppositie en het partijbestuur van de SDAP 
namen toe. De Komintern sloot op haar zesde congres de eenheidsfront
politiek af en zette een radicaal-sectarische koers in met felle bestrijding van 
alle andere politieke stromingen in de arbeidersbeweging. De concurrentie 
tussen de officiele CPH onder zwakke leiding en de CPH-CC, de Wijnkoop
partij, verhoogde de aantrekkelijkheid van de communistische beweging niet. 
Bovendien waren er zoekende, politiek dakloze elementen uit de voormalige 
BKSP (1924-192 7) en de 'syndicalistische' Socialistische Partij van H. Kolthek 
(1918-192 5). 130 Sneevliet en de zijnen zochten naar een uitbraak uit het 
isolement. Hijzelf was ertoe bereid bij de vorming van een nieuwe partij 
minder dominant op de voorgrond te treden. In dit verband werd er contact 
gezocht met de radicale ex-voorzitter van het NVV, Roel Stenhuis. 

Het was de bedoeling dat Klassenstrijd, naast scholing voor NAS-leden en 
politieke sympathisanten, de toegang zou helpen verschaffen tot bredere links
socialistische en progressieve kringen. Zo kon een fusie tot stand komen met 
het in de herfst van 192 8 door Stenhuis opgerichte blad De Vlam, waaraan veel 
linkse SDAP-ers meewerkten. In januari 1929 kwam hieruit De Nieuwe Weg 
voort. Stenhuis zou ook voorzitter moeten warden van de nieuwe Revolutionair 
Socialistische Partij (RSP) die in februari 1929 werd opgericht. In deze langdu
rige periode van tendentiele neergang op wereldschaal van de hele arbeiders
beweging, bleken vooral voor de linkssocialistische beweging de mogelijkheden 
beperkt te zijn. Na een bijdrage te hebben geleverd verdween Stenhuis zowel 
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uit de redactie als uit de partij in oprichting. HRH was hier overigens niet zo 
rouwig om, aangezien zij meteen al geen groot vertrouwen had in de samenwer
king met hem in een redactiesecretariaat. Hoewel er wel enige nieuwe mensen 
tot de RSP toetraden, kon er van de beoogde concentratie van revolutionaire 
socialisten geen sprake zijn. De linkse oppositie in de SDAP bleef voorlopig 
binnen deze partij opereren. De RSP viel grotendeels terug op een kleine links
politieke kern in het NAS. 131 

Op het vlak van het onafhankelijk theoretisch tijdschrift slaagde men er op 
bescheiden schaal in mensen uit andere kringen aan te trekken. Dit gebeurde 
niet in de laatste plaats door de bemoeiingen van HRH. In de literaire sfeer 
kunnen worden genoemd:JefLast, Freekvan Leeuwen, Garmt Stuiveling,Jan 
W. Jacobs, Jae van Hattum. Dan waren er vertegenwoordigers van de exacte 
wetenschappen, de marxisten Daniel de Lange (bioloog), en G. Mannoury 
(mathematicus). Andere intellectuelen die HRH aantrok, waren de filosofisch 
geschoolde jurist Giltay en, uit haar oude Nieuwe Tijd-redactie, de theoreticus 
Saks (pseudoniem van P. Wiedijk). Tenslotte kunnen weer anderssoortige 
politieke figuren worden vermeld zoals de uitgesproken antigeweld mensen 
als Bart de Ligt en de ideologisch sterk aan HRH verwante Jelle Boersma 
(pseudoniem van Jacq Engels). m 

In zo'n ruimere, niet direct partijpolitiek gebonden sfeer, waar zij ook de vrij
heid had om haar vaak van de engere marxistische kring rond Sneevliet sterk 
afwijkende meningen te uiten, kon HRH nog wel een tijd functioneren. Sinds 
het verlaten van de communistische partij kon zij haar werkelijke gevoelens 
beter tot uitdrukking brengen, waardoor de ideologische kloof tussen haar en 
Sneevliet steeds groter werd. De relatie tot de internationale communistische 
beweging speelde daarbij ook een belangrijke rol. Bij al haar ernstige kritiek en 
bereidheid om samen met Sneevliet de vervolgde Russische linkse oppositie po
litiek te steunen, bleek zij daarmee nog enige tijd een band te willen handhaven. 

In februari 192 7 woonde zij het vermaarde Brusselse congres bij waar de 
'Liga tegen imperialisme en koloniale heerschappij en voor nationale onafhan
kelijkheid' werd opgericht. Zij maakte kennis met een aantal vooraanstaande 
vertegenwoordigers van Aziatische bevrijdingsbewegingen. Vooral haar ont
moeting met Mohammed Hatta, de voorman van de radicaal-nationalistische 
organisatie van Indonesische studenten in Nederland, de Perhimpoenan 
Indonesia, was daarbij van belang. Zij leerde hem persoonlijk waarderen. HRH 
en Hatta werkten mee aan de in juli 192 7 opgerichte N ederlandse sectie van 
de Liga en haar blad Recht en Vrijheid (september 192 7 - juni 192 8). 133 

Na haar breuk met de CPH bleef zij zich voor de steun aan de Indonesische 
onafhankelijkheidsbeweging op de Liga orienteren, ook toen duidelijk bleek 
<lat deze volledig aan de Komintern ondergeschikt werd gemaakt. Sneevliet 
was buitengewoon gevoelig voor de kwestie van ondersteuning van de Indone
sische emancipatiestrijd. Hij zou zich daar levenslang over blijven bekomme
ren. Daar was ook alle aanleiding toe, gezien de repressie na de opstand van 
1926-1927 en de vervolging van de nationalistische studenten in Nederland 
in 1928. Sneevliet zocht samenwerking met de Perhimpoenan Indonesia, die 
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hij krachtig verdedigde tegen alle aanvallen. Stukken van Hatta en manifesten 
van de Perhimpoenan verschenen in De Nieuwe Weg. Op het gebied van 
concrete steunacties wilde Sneevliet echter onafhankelijk, vanuit zijn eigen 
beweging opereren en zo mogelijk samenwerken met andere linkse organisa
ties. Initiatief en leiding zouden in elk geval niet aan organisaties onder 
controle van de Komintern moeten worden overgelaten.134 

Dit laatste gold ook voor andere terreinen die met name door de Internatio
nale Arbeiders Hulp (IAH) en de Internationale Roode Hulp (IRH) werden 
bestreken. En juist ditwaren Komintern-organisaties waarvan de Nederlandse 
afdelingen veel moeite deden om HRH in te schakelen, die daar niet ongevoe
lig voor was. 

Zoals <lat bij al dergelijke organisaties in Nederland het geval was, deed zich 
de extra complicatie voor van de concurrentiestrijd tussen de twee communis
tische partijen: de officiele CPH en de 'Wijnkoop-partij' CPR-CC. Aangezien 
de IAH zich vooral bewoog op het gebied van de sociaal-economische strijd 
en daarbij zeer strikt de eenheidsfrontpolitiek van de Komintern volgde, werd 
deze organisatie door Sneevliet en het NAS ten felste bestreden. Hij oefende 
druk op HRH uit om zich van medewerking te onthouden. lets minder 
moeilijk lag het met de IRR, die zich onder andere inzette voor steun aan de 
slachtoffers van de 'witte terreur' in Hongarije en elders. 135 

Het bleef niet bij deze verschillen van mening. Op het ruimere ideeenvlak 
kon Sneevliet de steeds uitgesprokener kosmisch-religieuze neigingen van 
HRH niet meer volgen. Zeker niet waar die neigingen het marxisme, of wat 
daarvan bij haar over was gebleven, geheel dreigden te verdringen. 

Een nieuw punt waar beiden tegenover elkaar kwamen te staan, was <lat van 
de voorbereiding en vorming van een partijpolitieke organisatie. Haar tactvol
vriendelijke opstelling ten aanzien van de op 2 en 3 februari 1929 opgerichte 
Revolutionair Socialistische Partij (RSP), 136 kon moeilijk verhelen <lat zij met 
partijpolitiek niets meer te maken wilde hebben. Vergeefs probeerde Sneevliet 
haar bij de RSP te betrekken. Het feit <lat men bij de voorbereiding contact met 
linkse sociaal-democraten had gezocht stemde haar niet milder. Het feit <lat de 
internationale arbeidersbeweging verdeeld was tussen sociaal-democratie en 
communisme was al erg genoeg. 

Haar waardering voor de sociaal-democratie, voor hervormingsarbeid en 
parlementarisme werd overigens minder negatief;137 iets wat juist voor Snee
vliet en zijn engere marxistische kring een steen des aanstoots zou worden. 
Niettemin was zij bereid mee te werken aan Sneevliets pogingen om voor de 
verbannen Trotsk:i in Nederland asiel te verkrijgen. 138 

Het mislukken van genoemde contacten met linkse socialisten zal het inge
kankerde wantrouwen van Sneevliet ten aanzien van de hele sociaal-democratie 
en de verwante Labourbeweging, met alle opposities daarbinnen, alleen maar 
bevestigd hebben. Dit gevoelen zou zich zelfs uitstrekken tot de linkssoci
alistische bewegingen die buiten de Tweede Internationale (toen: de 'Socialisti
sche Arbeiders-Internationale') waren komen te staan. Een neiging die hij 
gemeen had met Trotski en de zijnen, en die het niet makkelijker zou maken 
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om tussen de Tweede en de Derde Internationale tot vormen van samenwer
king te komen. 139 

De nauwe relatie van de RSP met het NAS vormde een extra handicap voor 
linkse samenwerking. Oppositioneel-communistische stromingen, en de 
bewonderde Trotski niet in de laatste plaats, waren georienteerd op de massa
vakbeweging en beslist niet op het syndicalisme. Minstens even sterk gold <lit 
voor links-sociaaldemocratische organisaties. 140 

Daar stond echter iets anders tegenover. Het bondgenootschap van Sneevliet 
met zijn directe aanhangers en verwante marxisten in de RSP met het NAS
kader, <lat soms geen of geen uitgesproken partij-politieke orientering had, 
maakte een relatief sterke links-socialistische beweging mogelijk. Het verhin
derde <lat de politieke Sneevliet-beweging in de jaren dertig werd gereduceerd 
tot een van de vele marxistische propaganda-groepjes die in West-Europa 
sinds de late jaren twintig ontstonden. 

Sinds 1901 al nauw verbonden met de vakbeweging, kon Sneevliet boven
dien ook niet buiten het directe contact met arbeiders die voor hun elementai
re belangen opkwamen. In vergelijkend internationaal kader was het opmerke
lijk <lat er zo'n nauwe band tussen een links-marxistische politieke organisatie 
en een federatie van vakbonden kon worden gehandhaafd, en <lat in een land 
met een niet zo heel erg massale arbeidersbeweging. Voor een niet onaanzien
lijk deel hing <lit samen met de persoon van Henk Sneevliet. Vanuit zijn 
RSP/NAS (later RSAP/NAS)-basis kon hij ook een zeker gewicht in de schaal 
leggen bij het streven naar nieuwe vormen van internationale samenwerking 
tussen onafhankelijke communistische en socialistische bewegingen. 141 

HRH bleef lang een groot respect hebben voor zijn onverwoestbaar geloof 
in de toekomst van de arbeidersbeweging en het socialisme, en voor zijn 
onvermoeibare doorzettingsvermogen. Deze eigenschappen waren ook nodig 
bij het veelomvattende en inspannende werk aan de opbouw en verdediging 
van zijn onafhankelijke linkse bolwerk. 

Daar kwam de taak van de voorbereiding van een nieuwe, revolutionaire 
Internationale nog bij. Al <lit werk nam hem volledig in beslag. De verslech
tering van de sociaal-economische en politieke omstandigheden in de loop van 
de jaren dertig verzwaarden die werkdruk alleen nog maar, en lieten niet veel 
ruimte voor een bezinning op de vernieuwing van het socialisme. 142 En <lit 
laatste was iets <lat HRH veel belangrijker begon te vinden clan enig partijwerk. 

Ook zij onderhield vele contacten en relaties met oppositionele marxisten, 
zij het uitsluitend op een persoonlijke en individuele basis. Zij was benauwd 
te verdrinken in de ingewikkelde wereld van kleine, sectarisch aandoende, min 
of meer marxistische groepen, die niet alleen de Tweede en Derde Internatio
nale bestreden, maar vaak ook elkaar. Bovendien groeide haar scepsis ten 
opzichte van het hele marxisme. Ook haar kritiek op beide Internationales was 
niet gering. Nietternin kon zij vanuit haar sterke eenheidsdrang in haar werk 
van 192 8, De Weg tot Eenheid, nog pleiten voor een syn these tussen utopisch 
en wetenschappelijk socialisme. Zij wilde nog een perspectief openhouden op 
samensmelting van beide Internationales tot een hogere eenheid. Hiervoor zou 
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wel een nieuwe (religieus ge"inspireerde) geestelijke grondslag voor het toe
komstig socialisme moeten worden ontwikkeld. 143 

Aan haar intense behoefte aan versterking van geestelijke en morele krachten 
konden bepaalde individuen en kleine idealistische (niet partijpolitiek gerichte) 
groepen tegemoet komen. Rond 1930 begon zij een grote activiteit te ontwik
kelen in relatie tot organisaties als: de Bond van Religieuze Anarcho-Commu
nisten met het blad Bevrijding, het Religieus-Socialistisch Verbond, de Interna
tionale Anti-Militaristische Vereeniging (IAMV), en de Arbeiders-Gemeen
schap der W oodbrookers te Barchem en Bentveld met het orgaan Tijd en 
Taak. 144 In deze sfeer liepen haar naar binnen gerichte religieus-socialisme en 
haar moralisme uit op een totale afwijzing van geweld. Zij kon nog enigszins 
accepteren <lat Indonesiers onder koloniale overheersing en onderdrukking 
soms geweld gebruikten, <loch bij Hollandse arbeiders kon <lat niet, schreef 
zij in januari 1930 aan Sneevliet.145 Het was de aankondiging van het einde 
van een relatie. 

Dit opgaan in een sterk ethisch-idealistische wereld kon overigens goed 
samengaan met een idealisering van 'socialistische levensvormen', die zij nog 
in Sovjet-Rusland meende te kunnen waarnemen, naast verwerpelijke, on- en 
anti-socialistische trekken. 146 Deze neigingen had zij al veel langer. Het is 
eigenlijk een klein wonder <lat HRH tot in 193 0 in een soort revolutionair
socialistisch, marxistisch verband met Sneevliet is blijven samenwerken. In de 
correspondentie is te zien <lat zij een verschillende taal spreken, voorzover de 
tegenstellingen niet verborgen gaan onder 'zakelijke' kwesties. Het lijkt soms 
of Sneevliet net doet of er niets aan de hand is, in de hoop <lat zij wel zal 
blijven meewerken. 

Wat haar zolang vasthield kan verband hebben gehad met haar zwaar 
geladen sociaal plichtsgevoel, de behoefte nog iets concreets te doen voor 
arbeiders, met name via het NAS, en oude banden met de linkervleugel van 
de internationale en de Nederlandse arbeidersbeweging. Het is echter nooit 
geheel te begrijpen zonder haar persoonlijke relatie met Henk Sneevliet er bij 
te betrekken. Zij had enorm tot zijn socialistische vorming bijgedragen. Zijn 
invloed op haar was heel anders, maar moet groot geweest zijn. 

Een langzaam slijtageproces was ingetreden en de ideologische afstand werd 
onwezenlijk groot. Omdat iedereen aan haar aanwezigheid grote betekenis 
toekende, werd er van haar uitzonderlijk veel aan afwijkende meningen getole
reerd. Er was natuurlijk wel een grens, voor beide kanten. Het decembernum
mer van De Nieuwe Weg in 1930 kondigde haar uittreden uit de redactie aan. 
In het februarinummer van 1931 nam zij afscheid omdat haar invloed op het 
politiek-ideologische beleid te gering geworden was. Zij bleef zich echter in 
zekere mate verbonden voelen met het linkse socialisme. Volgens haar was een 
'breed, ook het konstruktieve [bedoeld werd reforrnistische, FT] socialisme 
omvattend, arbeidersfront tegen de werkloosheid, het oorlogsgevaar en het 
fascisme geboden'. 147 Reeds een jaar voor haar uittreden uit de redactie van 
De Nieuwe Weg liep haar correspondentie met Sneevliet af. 
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In 193 3 werd Sneevliet voor zijn krachtige ondersteuning van de muiters op 
de kruiser 'De Zeven Provincien' in de Straat van Malacca veroordeeld tot vijf 
maanden gevangenisstraf.148 Dit was voor HRH aanleiding om weer contact 
met Sneevliet op te nemen. Een reeks hartelijke brieven volgde, waarin zij ook 
haar persoonlijke ideeen over nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen aan
roerde.149 De antwoorden van Sneevliet zijn niet bewaard gebleven. De relatie 
brak weer af, om in 193 5 tot een definitief einde te komen; triest genoeg om 
een betrekkelijk banale reden. 150 

In de versplinterde wereld van socialisten en andere radicale progressieven, 
buiten de twee grote en verstarrende sociaal-democratische en communistische 
machtsblokken en tegenover kapitalistische maatschappijen die zich van hun 
meest negatieve kanten lieten kennen, vertegenwoordigden HRH en Sneevliet 
verschillende soorten van antikapitalistisch 'gelijk'. Puttend uit eerdere en 
verschillende bronnen van toekomstgericht vooruitgangsdenken, en vurig
idealistisch gelovend in de noodzaak en de mogelijkheid van een rechtvaardige 
samenleving, ontwikkelden beiden een persoonlijke orientering en een daarmee 
verbonden vrij consequent handelen, door allerlei ambivalenties heen. Daarbij 
wisten zij alle twee een sterke invloed uit te oefenen op andere mensen en op 
elkaar. Hoewel zij nimmer een identieke taal spraken, stimuleerden zij elkaar 
en hield hun relatie zo'n kwart eeuw stand. 

In de jaren dertig raakte Sneevliet als het ware verzwolgen in de bikkelharde 
strijd om zijn revolutionaire beweging te doen overleven in een zeer vijandige 
wereld van demoraliserende massa-armoe en apathie, fascisme- en oorlogs
dreiging, agressief stalinisme, benauwend reformisme en 'burgerlijke' repressie. 
Het ging hem, en een kleine schare geestverwanten, om het overeind houden 
van elementair marxistisch en revolutionair erfgoed, tegen de stroom in. Zijn 
beweging maakte zich gereed voor een komende revolutionaire situatie, als 
het kapitalisme in een eindcrisis zou komen te verkeren. 

Vanuit deze slopende strijd in een sociale en politieke jungle, kon Sneevliet 
'kosmisch eenheidsverlangen' en een 'zoektocht in onzienlijke werelden' niet 
meer volgen, noch veel waardering opbrengen voor ethisch-pacifistische 
groepen. Deze laatsten hadden soms te weinig afstand van burgerlijk pacifisme, 
waarmee voor zijn gevoel een gevaarlijke grensoverschrijding in zicht kwam. 
Hij zal de overgang van HRH uit de harde politieke werkelijkheid naar die 
ethisch-idealistische wereld als een vlucht hebben beschouwd; een retraite die 
zij zich vanuit een luxe bourgeois-positie kon permitteren. Tegelijkertijd deed 
het pijn en was het moeilijk te verwerken. Zij was toch jarenlang zijn inspira
trice en hoogvereerde leermeesteres in het marxisme geweest, dat zijn enige 
houvast was. 

In zijn wereld zou zij op den duur te gronde zijn gegaan. Ook uit zelfbe
scherming nam zij afstand en weigerde ze meegesleurd te worden in de maal
stroom van in guerrilla verwikkelde linkspolitieke groepen met doctrinaire 
neigingen die zij op zich al verwerpelijk vond. Zij vond zijn wereld benauwd-
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sectarisch, iets wat overigens voor heel veel politiek van die tijd opging. Haar 
kritiek op de eenzijdigheden van het marxisme was zeker niet uit de lucht 
gegrepen. De grondslag daarvan was gelegen in haar vroege geestelijke 
vormingvanuit haar verlicht protestantse milieu. Belangrijke invloeden onder
ging zij - zoals bekend - van Spinoza, Plato en Dante. Ondanks de geforceer
de manier waarop Gorter haar Spinoza opgedrongen had, sprak de panthei:sti
sche eenheid van de eeuwige substantie die zij in de Ethica aantrof, haar sterk 
aan, evenals de ideeele eenheid van het eeuwige zijn bij Plato. De moreel 
geladen religieuze liefde van Dante voorzag als het ware in de extra dimensie 
die zij nodig had bij haar behoefte aan metafysische eenheid, harmonie en 
gemeenschap. Deze achtergrond verhinderde dat zij in het marxisme een 
alomvattend geloof had gezocht, of in economisch determinisme en ethisch 
relativisme was vervallen. Het marxisme had voor haar eerder gefunctioneerd 
als een historisch gefundeerd geloof in de mogelijkheid en noodzakelijkheid 
van maatschappelijke vooruitgang en sociale rechtvaardigheid; voor de verwer
kelijking daarvan was een vergaande menselijke, individuele en collectieve inzet 
nodig, met een sterke morele lading. 151 

Aan de andere kant was haar theoretisch vermogen ontoereikend om bij te 
dragen tot een vernieuwing van het marxisme van binnenuit. Zij had gehoopt 
dat dit via Dietzgen mogelijk zou zijn geweest. De vernieuwingspogingen van 
haar correspondenten Korsch en Lukacs bevredigden haarwel heel ergveelom
vattende behoeften kennelijk niet. HRH is eigenlijk nooit met een marxist 
fundamenteel theoretisch in discussie gegaan. En tot het ontwerpen van een 
samenhangend socialistisch alternatief was zij noch iemand anders in staat. Het 
was begrijpelijk dat in de chaotische wereld van de jaren dertig Sneevliet en vele 
anderen zich bleven vasthouden aan een elementair marxistische grondslag. 

Een gevoel van verbondenheid met het Russische volk en hoop op toekom
stige vernieuwing in Sovjet-Rusland bleef bij haar bestaan. Haar band met de 
communistische idee als socialistisch eindvisioen liet zij nooit geheel los. Op 
haar heel eigen manier bleef zij zo in de buurt van het politieke kamp van 
Sneevliet en de zijnen. Het geloof in iets blijvends van de grote Russische 
revolutie schermde de wereld van 'links' af van de burgerlijke maatschappij 
en van hen die via anticommunisme daarheen afgleden. 

Na 193 5 zullen zij elkaar niet vergeten zijn. De fusillering van Henk Snee
vliet en zeven van zijn kameraden op 21 april 1942 moet een diepe indruk op 
'tante Jet' gemaakt hebben. Zij liet dat ook duidelijk mer ken aan zijn weduwe 
Mien Sneevliet-Draaijer. Zes jaar lang bleef zij haar schrijven. Aan de biografie 
die zij over Henk na de oorlog had willen schrijven, is zij niet meer toe geko
men_ 1s2 
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1. Voor haar politieke !even in de SDAP (1897-1911): Proost 1937: 9-48; Roland Holst 
1949: 99 e.v. 
Voor datvan Sneevliet (1902-1912): Perthus 1976: 28, 39-80; en voor de kennisma
king: Id.: 32-34. 

2. Voor het moeizame ontstaan en de eerste ontwikkeling van de SDAP: Vliegen 1905, 
II: 400 e.v.; Vliegen 1925-1938, I: 11 e.v.; Buiting 1989: 29 e.v. 

3. Verzameling congresbesluiten 1925: 5-6: Vliegen 1925-1938, I: 86-87, 100-107. 
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aansluiten zoals vakbonden, cooperaties enz.: Mommen 1976, I: 29 e.v., 106 e.v.; 
Idem IV: 5 e.v.; Mommen 1980; Liebman 1979: 50. 
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4. Buiting 1989: 29 e.v., 63-64, 829 e.v. Voor het kautskyanisme in de Duitse sociaal
democratische partij: Matthias 1957: 153 e.v., 172 e.v.; Landauer 1972: 28 e.v. 

5. De Jong Edz. 1954: 53. 
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8. Perthus 1976: 23 e.v., 36-38; Tichelman 1974: 17. 
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reforrnistische vakbeweging naar voren gekomen, nl.: E. Fimmen en R. Stenhuis, 
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9. Perthus 1976: 33. 
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140, 146, 156, 157-158, 173-174, 180, 181; Proost 1937: 6-8, 34 e.v. 
Voor de relatie tussen HRH en Rosa Luxemburg: Netti 1966: 20, 199, 303 noot 
1, 308, 794; Roland Holst 1949: 116-120, 125-126. 
HRH bezocht de internationale socialistische congressen van Parijs (1900), Amster
dam (1904), en Stuttgart (1907). De Nieuwe Tijd, 1900 no. 5: 283-295; Id., 1904 no. 
9: 457-463; Id., 1907 no. 12: 583-590. 

11. Papcke 1979 e.v.; 27 e.v.; Heimann, Meyer 1978. Bernstein beschouwde zichzelf 
geenszins als een 'anti-marxist'. Bernstein 1977: 11 e.v. 
De term 'revisionisme' is dan ook, mede gezien de wisselende en selectieve Marx
receptie in de ontwikkeling van de Duitse partij-ideologie, nogal problematisch. 

12. Bui ting (1989) geeft gedetailleerd de ontwikkeling van de verschillende tegenstellin
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1938, II: 39-51, 67-73, 195-218; De Jong Edz. 1954: 78-83; Van der Meer e.a. 1981: 
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25. Voor de weerstanden tegen het vergaande reforrnisme van de SDAP-leiding: 
Vliegen 1925-1938, II: 525-553; Id. 1938: 88-90, 94-102, 416 e.v.; Van Hulst e.a. 
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Nederland (1927-1928) werd haar aandacht ook naar Indonesie getrokken. [Proost 
1937: 170, 204-207, 211; doc. 82,136, 187,197,204,206,218,227, 248a en 300] 

70. Proost 1937: 126-128; doc. 20, 46, 57, 69, 76. 
71. Proost 1937: 136-137, 143-144; De Nieuwe Tijd, 1916: 163 e.v. 

Voor het bolsjewistisch voluntarisme: Von Borcke 1977. 
72. Naar aanleiding van haar inleiding op het internationaal congres te Amsterdam in 

1904, verzocht Kautsky HRH om uitwerking voor een boekje. Dit mondde uit in 
Generalstreik und Sozialdemokratie. Mit einem Vorwort von Karl Kautsky (Dresden 
1905). De Nederlandse vertaling kreeg de ti tel Algemene werkstaking en Sociaaldemo
cratie (Rotterdam 1906). De nadere uitwerking van de geweldproblematiek vond 
plaats in De strijdmiddelen van de sociale revolutie (Amsterdam 1918). 

73. Doc. 14, 16, 20 en 21; Tichelman 1985: 430-431, 450-451. Voor de politieke 
ontwikkeling die tot Sneevliets externering leidde: Perthus 1976: 184 e.v.; Ti
chelman 1974: 26; Baars, Sneevliet 1917. 

74. Perthus 1976: 202-204, 210; Knuttel 1983: 40; Doc. 14, 16, 20, 29, 30, 31, 34, 35, 
330a en 331. 

75. Tichelman 1974: 26; Van Ravesteyn 1948: 202; Mc Vey 1965: 234; Het Vrije Woord, 
21-2-1920: 162; Id., 18-2-1920: 171. 

76. Perthus 1976: 209, 213-219: Bouwman, Sneevliet 1920; Harmsen, Reinalda 1975: 
135-137; De Jong Edz. 1956: 164-168; Hueting e.a. 1983: 71-72. 

77. Pas in de zomer van 1923 kwam Elizabeth Sneevliet-Brouwer met verlof naar 
Nederland. In verband methaar activiteiten voor de PKI kreeg zij geen vergunning 
van de Gouverneur-Generaal om zich daarna opnieuw in Nederlands-Indie te 
vestigen. [Perthus 1976: 318] 
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Henk Sneevliet had inmiddels in Moskou Sima Zolkovskaja leren kennen, met wie 
hij op 21 december 1926 in het huwelijk trad; de scheiding van Betsy vond plaats 
in september 1924. [Perthus 1976: 198, 318-319] HRH zou Sima meteen heel 
vriendelijk tegemoet treden. Zie verderop. 
Een voorbeeld van Sneevliets ongedurigheid was zijn plan om aan de Handels(ho
ge)school te gaan studeren, wat HRH ernstig afried. [Doc. 34] 
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78. Voor haar respect: doc. 20. 
79. Zie b.v. voor De daden der Bolschewiki doc. 31, 33. Later in 1927 deed Sneevliet 

moeite voor Heldensage. Doc. 182, 185. 
80. Wat de naamgeving betreft: op het congres van november 1918 werd de SDP 

officieel omgezet in Communistische Partij in Nederland. In de 'derde periode' van 
de Komintern werd dit gewijzigd in Communistische Partij Holland (De Tribune, 
22-10-1929, p.l en 4-1-1936, p.1), waarna de partij in het kader van de volksfront
politiek de naam Communistische Partij in Nederland kreeg (De Tribune, 6-1-1936, 
p.1). Aangezien in de Kominternsfeer alleen de geografische aanduiding Holland 
werd gebruikt (sectie-Holland, Hollandse partij) paste de partij zich daaraan aan en 
werd sinds het begin van de jaren twintigvan CPH gesproken. [DeJonge 1972: 34] 

81. Voor het Verbond van Revolutionair-Socialistische lntellectueelen: Roland Holst 
1949: 179-180; doc. 24. Zie ook: De Kadt 1965: 91-93, 144-145. 

82. Voor een a-politiek contact: Menkvelcl/Schenkeveld 1990. Professor Johan Huizinga 
behoorde ook tot die sfeer. Voor meer politiek georienteerde intellectuelen en 
schrijvers, zie verderop in de hoofdstukken 'Strijd in en rond de CPH' en 'Nieuwe 
socialistische wegen'. Een schrijfster die langdurig politiek vrij dicht bij haar stond 
was Augusta de Wit, die ook Sneevliet wel geholpen heeft. Voor Souvarine: met 
name doc. 84; voor een overzicht en waardering van zijn politieke leven: J.Verdes
Leroux, Introduction, in: Souvarine, 1985: 7-48. 

83. HRH verenigde nagenoeg alle voorstelbare gevoelens en meningen, die men over 
Sovjet-Rusland kon hebben: idealiserende bewondering, respect, hoop op herstel 
en overwinning van de zwakheden, kritiek het in haar ogen snelle gebruik van 
geweld en de scherpe veroordeling van de onderdrukking van opposities en van de 
riicksichtslose bestrijding van tegenstanders en mensen met afwijkende meningen. 
Voor een hoogtepunt van bewondering: De Nieuwe Tijd, 1920; 129-135. Voor 
kritiek: doc. 31. 
Sneevliet was minder exuberant in het uiten van zijn bewondering. Voor hem stond 
voorop dat Sovjet-Rusland een centrale krachtbron voor de wereldrevolutie was. 
Naderhand opgedane negatieve ervaringen op het terrein van de Chinese revolutie 
en de vakbondspolitiek verstoorden het beeld, wat later met behulp van Trotski's 
geleidelijk verschuivende analyses rond het thema 'gedegenereerde arbeidersstaat' 
(Van der Linden 1989: 60-64) maar gedeeltelijk kon worden verwerkt. Niemand 
kwam er echt duidelijk mee klaar. 

84. Voor een aanzet tot maatschappij- en cultuurhistorische plaatsing van de zwakheden 
van Sovjet-Rusland: Roland Holst 1919: 2 e.v.; Zie verder noot 87. 

85. Pannekoek, Roland Holst 1920: 325-339; Roland Holst 1920b; Proost 1937: 157 
e.v.; Van Ravesteyn 1948: 193. 

86. Roland Holst 1949: 190; Van Ravesteyn 1948: 206-207. Zie ook doc. 35. 
87. Het ging om het boekje Uit Sowjet Rusland. Bee/den en beschouwingen (Rotterdam 

1921), uitgegeven in opdracht van het Komitee tot propaganda onder de intellek
tueelen voor hulpverschaffing aan Sovjet-Rusland. Verder ook: Roland Holst 
z.j.[1922]; Proost 1937: 159-162. De Jonge (1972: 35) merkt op: 'haar nogal 
pessimistische visie werd niet door alle communisten gedeeld, maar dat een boekje 
als het hare door een leidende communiste geschreven kon worden zonder tot haar 
royement of zelfs maar een afkeuring te leiden tekent de toenmalige houding van 
de partij; .. .' 

88. Proost 1937: 162-167; Van Ravesteyn, 1948: 188-194; DeJonge 1972: 29-30. In 
de De Nieuwe Tijd, jaargang XXV (1920) werd een hevige polemiek ontwikkeld 
tussen de linkse communisten en degenen die de officiele positie van de CPH 
verdedigden. In 1921 ging HRH om en viel sindsdien haar vroegere vrienden aan, 
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die Sovjet-Rusland als een contra-revolutionaire factor zijn gaan zien. [De Nieuwe 
Tijd 1921: 524-544; 661-676] 
Geleidelijk probeerde de CPR het theoretische tijdschrift onder controle te krijgen. 
Toen Gorter zich in 1917 uit de redactie van De Nieuwe Tijd terugtrok, die tot clan 
bestond uit HRH, Gorter en Pannekoek, werd Van Ravesteyn hieraan toegevoegd. 
Omdat HRH een volledige onderwerping aan de partijleiding van het roemruchte 
onafhankelijke blad niet kon aanvaarden, werd De Nieuwe Tijd met het beeindigen 
van de 26sten jaargang opgeheven. [Roland Holst 192 lb] Een nieuw theoretisch 
tijdschrift werd opgericht dat officieel van de CPR uitging: De Communistische Gids 
(1922-1925). De redactie werd gevormd door HRH, Van Ravesteyn en 'Opmerker' 
(pseud. van K.A. van Langeraad). 

89. Voor de mening van Wijnkoop c.s. over HRH: De Kadt 1965: 3 63. Voor een meer 
beredeneerde kritiek van een doctrinaire marxist: Knuttel 1924. 

90. HRH schreef: Joseph Dietz gens Philosophie gemeinverstiindlich erliiutert in ihrer Bedeu
tung for das Proletariat (Miinchen 1910). Een Nederlandse versie verscheen in: De 
Nieuwe Tijd, 1909: 634-648, 757-772, 839-857; 1910: 340-351, 435-452; in 1910 
ook als boek verschenen [Roland Holst 1 910a en 19 lOb]. 
Haar bezwaren tegen de eenzijdigheden van het vigerende marxisme - of wellicht 
beter de marxismen - en haar behoefte om de nieuwe ontwikkelingen in de 'burger
lijke' wetenschap daarin te verwerken, worden samengevat in Communisme en Morna! 
(Arnhem 1925). Zie o.a. p. 165 e.v.; zie ook: Proost 1937: 49-53, 176-181, 188 e.v.; 
Doc. 14, 38 en 84. HRH's Dietzgen interpretatie sloot ook aan bij de invloed die 
zij van Spinoza's eenheids-denken had ondergaan; en hij gaf ook een opening naar 
godsdienst en moraal. Van Praag 1946: 98 e.v.,107 e.v. 

91. Sneevliet heeft nooit de behoefte gehad zijn marxistische wereld- en geschiedbe
schouwing in geschrifte samen te vatten. Zoals iedereen in de oude SDAP orienteer
de hij zich op Kautsky, waarbij Gorter en HRH zijn voornaamste leermeesters 
waren. Later werden dat Lenin en Trotski. In Azie ervoer hij dat het marxisme op 
een aantal fundamentele problemen aldaar geen antwoord gaf. Perthus 1976: 122-
123. 

92. Der Zweite Kongress der Kommunistische Internationale, 1921: 13 7 e.v., 189-196, 224-
232; Boersner 1957: 79 e.v. 

93. Saich 1991: 13 e.v.; Der Zweite Kongress der Kommunistischen Internationale, 1921: 
143-152, 188-196, 664-665 (voor Sneevliets inbreng). Men kwam er niet goed uit. 
Zowel de stellingen van Roy (radicaal op de arbeidersklasse georienteerd) als die 
van Lenin (enigszins geamendeerd, en gericht op de mogelijke samenwerking met 
revolutionair-nationale bewegingen, die niet voornamelijk proletarisch waren) 
vonden een grote groep van voor- en tegenstanders. [Boersner 1957: 80-93] 

94. In augustus 1920 kreeg Sneevliet de opdracht om naar het Verre Oosten te gaan, 
doch hij vertrok pas in april 1921. Saich 1991: 21. Een voorbeeld van dat kritisch 
begeleiden was haar afkeuring van zijn plan om in Rotterdam handelswetenschappen 
te gaan studeren, mede op haar kosten. Doc. 34. 

95. Saich 1991: 21-22, 33 e.v.; Chesneau 1968: 19-20, 183-184. 
96. Saich 1991: 34 e.v., 78-198.; Tichelman 1987: 51 e.v. 
97. Voor de Russische Azie-politiek en China-politiek in het bijzonder: Whiting 1954: 

24 e.v., 57-58, 131 e.v., 248 e.v.; Boersner 1957: 65 e.v., 99 e.v.; Carr 1950-1953, 
III: 231 e.v., 490 e.v., 533 e.v.; Saich 1991: 193 e.v. 

98. Voor Sneevliets overplaatsing naar Moskou: Saich 1991: 194 e.v. 
Wat de uitschakeling van Trotski betreft: Deutscher 1959: 371-390. 
Voor Sneevliets pogingen om naar China terug te keren, zie o.a. zijn brief aan 
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Soen-Jat-sen van 29 april 1924 (in: Saich 1991: 719-721). Zie ook Perthus 1976: 
304-305, 306, 312 e.v.; Tichelman 1987: 63, 67-70. 

99. Doc. 99, 100. 
100. Voor de kritische linkse communisten: Pannekoek 1982: 55-58, 203 e.v.; Van der 

Linden 1989: 40-44. 
101. In vrijwel al hetwerkvan HRH vanaf 1920, klinktregelmatig kritiek op misstanden 

in Sovjet-Rusland door. Zie voor bespreking van die kritiek: Proost 1937: 150-152, 
159-164, 213-215. Voor Sneevliet zie noot 128. Verder ook: noten 120,121, 125, 
126. 

102. McVey 1965: 242-256. 
10 3. Protokoll qes fonften Kongresses der Kommunistischen Internationale (17. ]uni - 8. Juli 

1924), 1924: 13, 43 e.v. 508-509,1026. Zie ook: Deutscherl 959: 138 e.v.; B.Souvari
ne 1985: 27 e.v.; Korsch 1976: 135 e.v. 

104. Protokoll des fonften Kongresses der Kommunistische Internationale (17. ]uni - 8. Juli 
1924), 1924: 77-82, 832-940 (voor de Nederlandse situatie 845); Die internationale 
Gewerkschaftsbewegung in den Jahren 1924-1927, 1928: 14 e.v., 46-59; Weber 1966: 
112-116; Nollau 1959: 112-114; Degros 1960: 94 e.v.; Louis 1948: 97 e.v., 133 e.v.; 
Tichelman 1974: 65-66. 

105. NAS-jaaruerslagen over de jaren 1922-1924, z.j.: 6-7, 42-43, 50, 58, 64-84; Sniekers 
1978: 23-25; Harmsen 1982: 91-137; DeJonge 1972: 38-41. Zie voor de communis
tische beweging in de jaren twintig ook: Stutje 1993. Hier wordt het zwaartepunt 
heel sterk gelegd bij het autonome karakter van de ontwikkelingen in Nederland. 

106. Van Ravesteyn 1948: 225 e.v.; De Kadt 1965: 266 e.v., 302 e.v., 324 e.v., 343-344, 
352, 360-371; Perthus 1976: 309 e.v .. 

107. Doc. 39, 40, 45, 46; Proost 1937: 167-171; De Kadt 1965: 375 e.v. 
108. Proost 1937: 170-173; Roland Holst 1925: 8 e.v., 58 e.v., 82 e.v.; Doc. 48. In april 

1925 zegde HRH het lidmaatschap van het Religieus-Socialistisch Verbond alweer 
op. 
Voor IAH en IRH: zie noot 122. 

109. Voor de val van Wijnkoop: Van Ravesteyn 1948: 235-239; DeJonge 1972: 41-46; 
Tichelman 1974: 60-62, 126 (noot 153). 
In mei 1925 begon HRH's terugtocht uit de BKSP en in juli was zij weer lid van 
de CPH: zie Doc. 50, 57. 

110. Op het NAS-congres tijdens de kerstdagen van 192 5 werd onder aanwezigheid van 
de tweede secretaris der RVI, Andres Nin, met 119 tegen 4 stemmen en 1 onthou
ding tot aansluiting bij de RVI besloten. [NAS-jaaruerslagen over de jaren 1925-19 27, 
en eerste kwartaal van 1928: 86-92; Sniekers 1978: 28-30] 

111. DeJonge 1972: 45; Zieverder: doc. 71a- 79b. 
In januari 1926 verscheen het eerste nummer van Klassenstrijd. Revolutionair Maand
blad onder redactie van C. Kitsz (een vertegenwoordiger van het NAS), ]. Postma, 
HRH, Sneevliet, en A. de Vries (pseudoniem van A.S. de Leeuw, vertegenwoordiger 
van het CPH-bestuur). Zie ook: Proost 1937: 173-174. 

112. Doc. 84. 
113. De bedoelde werken waren K. Korsch, Marxismus und Philosophie (Leipzig 192 3 ), 

en G. Lukacs, Geschichte und Klassenbewusstsein (Berlin 1923). Voor HRH over 
Lukacs: doc. 98; HRH, Het vuur, 1949: 197. Met Korsch had zij veel meer contact 
- zie o.a. doc. 84, 231, 235a, 238a, 261 - maar het leek niet veel op te leveren. 

114. Voor Dietzgen: noot 90. 
115. Doc. 84. Voor Souvarine: Boris Souvarine et la critique sociale. Pref. de Maurice Nadeau 

(Paris 1990). Verder ook: Souvarine, A contre-courant. Ecrits 1925-1939. Introd. et 
notes de Jeannine Verdes-Leroux (Paris 1985). 
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116. Doc. 176:'We missen de zekerheid, die Gorter enz. hadden, dat de K.I. de wereld
beweging naar het socialisme in den weg staat.' 

117. Doc. 148. 
118. Voor HRH's inzet voor het NAS en het Amsterdamse PAS (Plaatselijk Arbeidersse

cretariaat). [Doc. 47, 59, 73, 99, 103 en 105b].Voor haar sombere overpeinzingen: 
doc. 83. 

119. T egenover de eenzijdige NAS-orientering komt zij voor de eenheidsbeweging op. 
Zie doc. 83,113,114, 179a, 195,200,202. Zie ook: Tichelman 1974: 64-66; en 
verderop. 

120. Zie voor het verschil in hun opstelling doc. 88 en 89. Sneevliet voerde ten gunste 
van Sovjet-Rusland en het internationale communisme aan: de steun aan de Engelse 
arbeiders en de stimulerende invloed op het Oosten. [Doc. 94] 

121. Voor haar opstelling ten opzichte van Sovjet-Rusland in deze tijd de artikelen-reeks: 
'Wat gebeurde in Sowjet Rusland?', Klassenstrijd 1927. 
Voor de Eenheids-beweging: Eekman, Pieterson 1987: 7-9; Proost 193 7: 17 4; 
Tichelman 197 4: 66. Zie ook doc. 113, 114 en 115. 

122. Voor de IAH, de IRH en de Liga in het algemeen, zie respectievelijk: Miinzenberg 
1931; ZehnJahre internationale Rote Hilfe (1932); Piazza 1987 en Das Flammenzeichen 
vom Palais Egmont 1927. Zieverder Proost 1937: 204-207; Van Vugt 1987; Morrien 
1982: 66 e.v.; Harmsen 1982: 85-87. 

123. Verslag van bet NAS overdejaren 1925, 1926, 1927 en heteerste kwartaalvan 1928, 
1928: 101 e.v., 116-142. 
Verder: Perthus 1976: 326; Tichelman 1974: 66-67. 

124. Voor de ontwikkelingeninlndonesie en China, zieresp. Mc Vey 1965: 291 e.v. 328-
346; Fairbank 1983: 608 e.v., 634 e.v., Isaacs 1961: hoofdstuk V e.v. 

125. Voor de uitschakeling van Trotski: Deutscher 1959: 371-390. 
Voor HRH: Roland Holst 1949: 220; Proost 1937: 174-175; doc. 222. 

126. Voor HRH's behoefte aan eenheid, samenwerking en op zijn minst matiging van 
tegenstellingen: doc. 184a, 186, 187, 188, 191, 195, 200, 202, 210. 

127. Van der Linden 1989: 40-44. 
128. Sneevliet was als partijleider, die ook rekening moest houden met verschillende 

opvattingen die in en rond zijn beweging leefden, geneigd voorzichtig met dit 
uiterst gevoelige onderwerp om te gaan. Een aantal jaren werd het standpunt van 
de trotskistische beweging gevolgd: scherpe bestrijdingvan stalinistisch- en bureau
cratische misvormingen, gecombineerd met onvoorwaardelijke verdediging van 
Sovjet-Rusland. Na het Molotow-Ribbentrop pakt van 23 augustus 1939 en het 
uitbreken van de Fins-Russische oorlog, liet zijn partij, de RSAP, dit laatste stand
punt vallen. Door de ernstige meningsverschillen kwam het niet tot een duidelijke 
alternatieve opstelling. Sneevliet begon te betwijfelen of Sovjet-Rusland nog we! 
een arbeidersstaat was. [Perthus 1976: 413-414] Voor Trotski's mening: Deutscher 
1963: 53-55, 203-205, 459 e.v. Voor Sneevliet: Perthus 1976:413-414, 446-448, 450-
451; Tichelman 1987: 81-82,, 101-102. 

129. In het decembernummer van Klassenstrijd werd de wijziging van de redactie bekend 
gemaakt. In dit nummer verscheen een afscheidsbrief van A. de Vries en ook een 
verklaring van G. Mannoury dat hij niet meer wilde medewerken wegens de uitslui
ting van de mening van het partijbestuur. [Klassenstrijd 1927: 389 e.v.] 
De 'Documenten van de Russische Oppositie' waren een bewerking van het Plat
form van de Verenigde Oppositie, dat was samengesteld door Trotski en Zinovjev. 
Het werd later ook in het Engels gepubliceerd onder de titel The Real Situation in 
Russia (n.d.), met Trotski als auteur. 

130. Voor de politieke spanningen in de SDAP, en voor de partij van Kolthek: Eelqnan, 
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Pieterson 1987: 9-10, 113-114; Van Hulst e.a. 1969: 198-199, 208-212, 224-233. 
Voor het inluiden van de zgn. 'Derde Periode' van de Komintern: Protokoll des VI. 
Weltkongresses der kommunistischen Internationale 1928, II; Nollau 1959: 121-124; 
Weber 1966: 165 e.v., 182 e.v. 
Voor de CPH: DeJonge 1972: 50-51. Voor de Wijnkoop-partij, CPH-CC: Harm
sen 1982: 67-90. 

131. Voor het 'geval' Stenhuis, zie doc. 270,272,273,274,276, 278b, 280,282 en 283. 
Verder: Perthus 1976: 333-334; Tichelman 1974: 68-70; Engels 1979: 47 e.v. 
V olgens Pieterson kan in de oprichting van de RSP geen poging worden gezien om 
aan de zuigkrachtvan het NAS te ontsnappen. [Eekman, Pieterson 1987: 116-118] 

132. Het is sterk de vraag of het aantrekken van deze relatief gevarieerde kring van 
medewerkers enige invloed van betekenis heeft gehad op de politieke Sneevliet
beweging. De RSP werd in laatste instantie beheerst door een kleine kring rond 
Sneevliet, die voor een groot dee! ook nauw met het NAS verbonden was. 

13 3. HRH werd lid van de Algemene Raad; Hatta, die uitgebreid aan het woord kwam 
te Brussel, werd in het Uitvoerend Komitee opgenomen. 
Das Flammenzeichen vom Palais Egmont 1927: 9-12, 131-142, 230,232,235, 241. 
Augustus-september ontmoette HRH Hatta opnieuw in het Zwitserse Gland op een 
vacantiecursus van de Ligue Internationale des femmes pour la paix et la liberte. 
[Roland Holst 1949: 216-219; Proost 193 7: 207] Voor de Perhimpoenan Indonesia 
en haar relatie met de Liga: Ingleson 197 5: 31 e.v. Het blad Recht en Vrijheid. 
Officieel orgaan van de sectie Holland der Liga tegen lmperialisme en Koloniale Overheer
sching, bestond van september 1927 tot juni 1928. 

134. Voor de betrokken publikaties betreffende de Liga en de Perhimpoenan Indonesia: 
Klassenstrijd 1928: 131-134; De Nieuwe Weg 1929: 23-28, 253-254, 297-301; Idem 
1930: 17-18; Idem 1931: 136-138, 260-262. Zie ook doc. 226,227 en 228. Voor 
Sneevliets blijvende verbondenheid met Azie: Tichelman 1974:57, 95. 

135. Zie doc. 47 (noot 3), 58a (vooral de noten 3 en 7), 58b, 59, 61a, 61b, 62, 63, 66, 
69, 70, 72. 

136. Voor de oprichtingvan de RSP: zie Solidariteit, 5 januari 1929; Id. 12 januari 1929: 
1-3, Id. 16 februari 1929. Ook Perthus 1976: 333-337. 
Voor HRH's reactie: De Nieuwe Weg 1929: 74-75 en doc. 295. Dat HRH weinig 
vertrouwen had in zowel Roel Stenhuis als Jef Last, blijkt uit: doc. 257, 270, 282 
en 295. 

137. Proost 1937: 210. 
138. Perthus 1976: 337-339. 
139. Tichelman 1974: 70-71, 72-74, 76-78, 83-85, 93. 

Het links-communistische wantrouwen tegen links-sociaaldemocratisch 'centrisme' 
maakte ook een internationale samenwerking onmogelijk op de enige grote bijeen
komst van beide stromingen te Parijs, eind augustus 193 3 (na de Duitse catastrofe). 
[Buschak 1985: 84 e.v., 112 e.v.; Frank 1979: 48-49, 54-56] 

140. De orientering van Trotski en zijn beweging op de massa-vakbeweging werd be
schouwd als een voortzetting van de revolutionaire politiek in de vroege jaren van 
de Komintern, m.n. van het tweede tot en met het vierde congres, 1920-1922 (en 
concreet-tactisch geformuleerd ook in Lenins befaamde brochure De Linksche 
Strooming. Een kinderziekte van bet communisme (1920). 
Zie ook de brieven van Trotski aan Sneevliet en zijnbeweging: Tichelman 1987: 
132, 135; Verder Buschak 1985: 118-119. 
Voor de vakbondsorientering van de Onafhankelijke Socialistische Partij (1932-
1935): Eekman, Pieterson 1987: 38-42. 

141. Voor Sneevliets presentie op het internationale vlak als vertegenwoordiger van RSP, 
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resp. RSAP: Buschak 1985: 82 e.v., 99-100, 108 e.v., 151-152, 160, 163, 165-166, 
214, 222-224, 280, 302. 

142. Eenmaal liet HRH zich direct hoogwaarderend over Sneevliet uit, waarbij zij hem 
op een lijn plaatste met Trotski (zie doc. 20). Voor de moeilijke gang van de Snee
vliet-beweging en de strijd die op zeer vele fronten moest worden gevoerd om het 
complex NAS/RSP, later NAS/RSAP, onafhankelijk overeind te houden: Tichelman 
1974: 77 e.v., 83 e.v. 93-94; Perthus 1976: hoofdstukken 15, 16, 17. 

143. Roland Holst 1928: 166 e.v., 183-184. 
144. Proost 1937: 210-229. 
145. Doc. 312. 
146. Roland Holst 1932a: 16 e.v., 131 e.v., 146 e.v. 
147. In het decembernummer van De Nieuwe Weg kondigde de redactie het uittreden 

van HRH aan. Haar afscheidsartikel 'Verklaring over mijn uittreden uit de redactie' 
werd gepubliceerd in De Nieuwe Weg 1931: 39-40. 

148. De Arbeid, 1 februari 1933: l; Id. 8 februari 1933: l; De Nieuwe Weg 1933: 33-3 7, 
65-66. Verder: Perthus 1976: 350-358; Sneevliet 1934; Boshart 1949. 

149. Zie de doc. 322 tot en met 328. In dit jaar schreef HRH nog een laatste politiek 
artikel voor De Nieuwe Weg: 'Voor of tegen het marxisme', De Nieuwe Weg 193 3: 
103-107, 134-138. Zij pleitte in dit artikel voor een verdieping van het socialisme 
tot de ethisch-religieuze sfeer waaruit het is voortgekomen, aangezien de oor
spronkelijk vlammende religieuze kern van een vurig messianisme bedekt en verdoft 
was geraakt door materialistische en utilitarische gedachtengangen. Zie voor haar 
'Messiaans verlangen': Miskotte 1941. 

150. Zie doc. 330a, 330b en 331. 
In engere zin betrof het hier het probleem van de terugbetaling van een lening aan 
het NAS. In iets ruimere zin waren Henriette en Rik Roland Holst het voortdurend 
vragen om alle mogelijke financiele steun beu. 

151. Voor haar filosofische vorming: HRH, Vuur 1949: 27, 43, 67-69, 75; Van Praag 
1946: 98-104. Voor Dietzgen: noot 90. Knuttels als karakteristiek bedoelde titel van 
zijn kritische artikel 'Historisch materialisme of eclectisch confusionisme?'(l 924) 
sloeg wel ergens op, <loch hij ging voorbij aan de bredere problematiek die zij aan 
de orde stelde. 

152. Zie doc. 336. 
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1. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Betsy Sneevliet, Utrecht, 
10 augustus 1911 (prentbriefkaart) 

Beste Betsy, 1 

Het stukje heh ik ontvangen, 'tis heel goed zoo; dat's makkelijk voor Henk 
dat je hem wat helpen kunt, ik hen blij dat hij een paar dagen vakantie heeft. 
- Hier in Brabant is 't ellendig droog. De boeren klagen steen en been dat 
't vee niets meer te eten vindt en de watervoorraad in onze regenput is ook 
haast op. 

Hart[ elijk] gegr[ oet] 

H.R.H. 

[prentzijde:]2 
Als je een loep neemt zie je mijn man3 en mij op de stoep zitten en de 
Gorters4 uit het raam kijken. 

1. Engelbertha Johanna Sneevliet-Brouwer (1880-1966), onderwijzeres; gehuwd met 
Henk Sneevliet (1909-1924); vestigde zich in Ned. lndie (1914); onderwijzeres op de 
Europese school in Semarang (1916-1923); uit Ned. Indie geexterneerd (1923); 
woonde vanaf 1924 samen met haar zonen in Zwolle; afgekeurd als onderwijzeres 
(1924); vertaalde artikelen en boeken. [Perthus 1976: 49-51, 32, 45-46, 318] 

2. Foto met onderschrift: 'Buissche Heide bij Groot-Zundert (N.-B.)'. 
3. Richard Nicolaus Roland Holst (1868-193 8), beeldend kunstenaar; volgde opleiding 

aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam (1885-1889); hoogleraar 
(1919-1926) en hoogleraar-directeur (1926-1934) aan diezelfde Rijksacademie; redac
teur van De Gids (1926-193 3); belangrijke werken van hem zijn de gebrandschilderde 
ramen van de Dom in Utrecht (1934-1936) en de wandschilderingen in het gebouw 
van de ANDB. [Tibbe 1994; Roland Holst 1940; Menkveld, Schenkeveld 1990; BWN, 
III: 498-500] 

4. Herman Gorter (1864-1927), classicus en dichter; lid van de SDAP (1897-1909); 
redacteur van De Nieuwe Tijd (1898-1909) en De Tribune; lid van de SDP/CPH (1909-
1920); oprichter van de Kommunistische Arbeiders Partij Nederland (KAPN; 1920), 
een partij die het zgn. radencommunisme propageerde. [Endt 1986; De Liagre Bohl 
1973; Stuiveling 1978; Borgers 1977; Roland Holst 1933] 
In 1890 huwde Gorter met Catharina Louise Cnoop Koopmans (1866-1916). 

2. Henriette Roland Holst, Kassel\ aan Henk Sneevliet, Blaricum, 13 
december 1912 (prentbriefkaart) 

B[este] H[enk], 

W el bedankt voor je twee laatste briefkaarten. J a ik kom gelukkig einde 
volgende week nu toch heusch thuis en hoop je dan gauw eens te zien. 't Lijkt 
mij erg prettig voor je dat je nu deze laatste tijd2 nog flink kunt werken voor 
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de minderheid; ik hen toch benieuwd hoe 't loopt; eigen candidaten stellen ... 
Dat is toch eigelijk de scheuring he? 3 

Dag, allebei hart[elijk] gegroet 

H.R.H. 

1. HRH onderging in Kassel-Wilhelmshohe een kuur in een 'inrichting voor natuurge
neeswijze'. [Roland Holst 1949: 140] 

2. Sneevliet zou in februari 1913 naar Nederlands-Indie vertrekken. 
3. Hinnen de bij het NVV aangesloten Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en 

Tramwegpersoneel (NV) was een oppositiegroep o.l.v. Sneevliet ontstaan, die het 
beleid van het NVV en de SDAP inzake het weigeren van steun aan syndicalistische 
vakbonden bij stakingen hekelde. Voor de verkiezing van drie nieuwe vertegenwoor
digers van de NV binnen het pensioenfonds S.S. (Staats Spoorwegen) stelde de 
oppositie eigen kandidaten. Het hoofdbestuur van de NV royeerde daarop enkele 
!eden van de oppositie, onder wie Sneevliet. Tot een scheuring kwam het niet. Op 
een buitengewone Algemene Vergadering in maart 1913 werden de royementen 
ongedaan gemaakt. [Van Braambeek 1936: 219-221] 

3. Henriette Roland Holst, Braunwald, aan Henk Sneevliet, Semarang, 
16 augustus 1913 (prentbriefkaart) 

B[este] H[enk], 

Hier in de bergen 1 kreeg ik je eerste briefkaart uit Semarang,2 ik hen benieuwd 
naar3 den grooten brief die je me aankondigt. Beste groeten ook van rnijn 
man, wij genieten veel ondanks den slechten natten zomer, je moest ons iets 
kunnen zenden van de tropische zon. 

Dag. 

H.R.H. 

1. De prentbriefkaart toont de berg Selbstsanft in de Zwitserse Alpen. HRH bracht in 
1913 de zomer door in Zwitserland. [Roland Holst 1949: 141-142] 

2. In februari 1913 vestigde Sneevliet zich in Soerabaja, waar hij korte tijd werkte bij 
Het Soerabajasch Handelsblad. Eind april verhuisde Sneevliet naar Semarang waar hij 
per 1 mei 1913 werkzaam was als secretaris van de Handelsvereeniging Semarang. 
[Tichelman 1974: 22] 

3. De tekst geeft: dat. 
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4. Henriette Roland Holst, Laren, aan Henk Sneevliet, Semarang, 30 
november 1913 

Beste Henk, 

Vanmorgen las ik je laatste indisch overzichtje1 in Het Volk:2 en dacht wat een 
beste jongen je toch bent, want ik vond 't zoo'n echt menschelijk stukje. En 
toen kreeg ik toch zoo'n berouw over mijn lang uitstellen met schrijven, <lat 
ik zwoer <lat de zon niet zou ondergaan op n6g !anger uitstellen want sedert 
drie maanden, dat is sedert ik je groote brief ontving, loop ik waarachtig waar 
elke dag met 't voornemen rond, dien te beantwoorden. Enfin, je weet hoe 
druk 't !even is. Nu hoop ik dat je mijn brief net omstreeks 't nieuwe Jaar 
krijgt, en daarom wil ik je toch even 'het beste' toewenschen daarin - 'het 
beste' Henk voor jou lijkt mij nog steeds dat je tot klaarheid komt over je 
intiemste levensverhoudingen. Jij schreef er over, en Augusta de Wit3 en ik 
spraken er natuurlijk samen over, en 't gaat mij zoo echt aan mijn hart <lat je 
daar steeds zoo alleen zit, terwijl 't zoo anders zou kunnen zijn. Hoelang zal 
dat nog duren, en hoelang zult je het leven in Indie nog op deze manier 
uithouden? Ik weet het niet, en ik weet dat ik hierin niets voor je kan doen, 
maar ik wou je ook alleen zeggen <lat het mij spijt voor je <lat het zoo is, en 
<lat ik hoop dat het toch eindelijk anders zal warden in je zelf en je zult 
kunnen kiezen - want een andere mogelijkheid weet ik niet. Bet stuurde rnij 
een poos geleden een portret van de jongetjes4, die ik er best en buitengewoon 
beminnelijk vond uitzien, en uit Hilversum kreeg ik jou[w] portret, dat alleen 
tegen heeft <lat 't te veel galerij en te weinig jou is, maar aardig toch als stukje 
omgeving. Het lijkt mij soms of je al veel langer weg bent, niet <lat ik mij in 
't rninst vervreemd van je voel, maar 't !even is altijd zoo vol. Een paar vragen 
en opmerkingen uit je brief wil ik nu even beantwoorden; natuurlijk lijkt 't 
mij best <lat je wacht met over de S[arekat] I[slam] 5 voor de N[ieuwe] Tijd6 

te schrijven tot je wat dieper in die beweging bent doorgedrongen. 't Heeft 
niets geen haast. Ik vind 't erg aardig dat je met de plaatselijke !eiders omgaat, 
als je weer eens schrijft moet je eens vertellen hoe je ze als menschen vindt en 
of je wat aan ze hebt. Wat je schrijft over sociaaldemocraten in Indie kan ik 
wel begrijpen en ook <lat het soort je niet aantrekt, maar ik vind 't toch 
jammer <lat je je zoozeer laat bei:nvloeden door die halfheid en voorzichtigheid, 
<lat je b.v. bij Stokvis en vrouw7 heel weinig komt. Behalve op <lit eene punt, 
lijken zij rnij toch zoo aardig en geestelijk-stimuleerend in drn omgang, <lat 
ik ze zeker niet zou laten schieten. Ik hen benieuwd of je - <lat zou immers 
met Nieuwjaar gedecideerd warden - nu in deze betrekking blijft of tot de 
tram overgaat, 't is in elk geval prettig <lat je weet, als <lit werk je al te zeer 
de keel gaat uithangen, iets anders te kunnen krijgen.8 Binnen een jaartje zult 
je Lili Stoop, of clan Lili Tellegen9, wel in Indie zien verschijnen. Wat de 
vrolijkheid en hartelijkheid aangaat wou ik voor je, <lat ze ook in Semarang 
kwamen, socialistische omgang zoudt je er niet aan hebben, want Lili is al heel 
gauw na haar engagement uit de partij gegaan omdat Tellegen er niet in was, 

71 



toen vond 't goeie kind ook ineens '<lat zij er niet genoeg van wist'. Haar 
moeder10 heeft zich <lat erg aangetrokken, maar ik vond 't heelemaal in de 
absoluut kneedbare aard van 't meisje liggen. 

Waar zal ik nu bij beginnen met over onszelf te schrijven, met 't algemeene 
of 't bijzondere? 't Meest verheugende bijzondere is <lat wij nu geheel klaar 
zijn met den bijbouw van ons huis en extra-ingenomen daarmee. We hebben 
nu een heerlijke hal-weranda, en daarachter een prettige studeerkamer voor 
mij, grooter, zonniger en veel rustiger dan de oude was, en een uitstekend 
atelier voor mijn man. Verder overal electrisch licht. Mijn man is best en heeft 
van den zomer een mooi ding geschilderd voor in 't portaal van een gebouw 
voor de Heidemaatschappij, door de Bazelll gezet. 't Zijn zes ossen met een 
ploeger. Verder heeft hij zich met alles van den verbouw bemoeid en 't heele 
huis helpen op orde brengen, terwijl ik lekker zat te werken in Kreuznach. 12 

Als hij nu een paar groote opdrachten kreeg zou hij heel gelukkig zijn; kunt 
jij er hem niet een in Indie bezorgen? De bourgeois hier begrijpen niets van 
zijn werk en de arbeiders zeggen 'wij zouden graag een schildering van Roland 
Holst hebben, maar het is te duur', zonder daar iets van af te weten - zoo is 
het pas nog gegaan met het nieuwe gebouw van den Matrozenbond in den 
Helder. 13 Eeuwig jammer. En van vergrooting van de ANDB14 komt natuurlijk 
voorloopig niets met die meer dan slechte tijden voor de diamanters. - Ik hen 
ook best en heh veel gewerkt den zomer en herfst door, en [heh] zooals ik je 
schreef in O ktober een propaganda-tochtje gemaakt door Belgie. Het was heel 
prettig en ik doe 't 't volgende jaar hoop ik weer. Vooral in Seraing vond ik 
't publiek bijzonder sympatiek, ook [vond ik] Antwerpen oneindig beter dan 
vroeger. Hendrik de Man 15 vroeg hartelijk naar je, hij is nu ook een zoon rijk. 
Hier in 't land heh ik van den winter een stuk of 12 spreekbeurten, waaronder 
een cursus van 5 keer over de geschiedenis der arb[eiders]beweging voor de 
Centr[ale] Comm[issie] 16 te Hilversum, in R[otter]dam en A[mster]dam sprak 
ik voor zeer volle zalen over het Beilis-proces17, het ging uit van De Dage
raad18, maar was vol met 'onze menschen'; in Haarlem, een cursus voor de 
Centr[ale] Comm[issie], was 'took stampvol. Ja, drie winters geleden, toen 
ik nog in de SDAP19 was, boycotten de p[artij]g[enoten]2° mijn vergaderingen 
en nu ik eruit hen, komen ze weer. Toch is dit niet omdat ik toen de partij 
aanviel, want je weet <lat ik <lat op openbare vergaderingen nooit gedaan heh. 
Terwille van de onpartijdigheid heh ik ook aangenomen in R[otter]dam voor 
de SDP21 te spreken, en dan nog in A[mster]dam voor de studenten, en daar 
zouden dan vrouwenclubs22 mij vragen naar ik hoor. Je begrijpt <lat ik het 
spreken in deze omstandigheden altijd even beroerd vind, omdat ik aldoor 
mijn halfslachtig en zwevend standpunt voel. Toch zal ik het volhouden, ik 
kan er nu beter tegen dan verleden jaar omdat ik sterker hen. - Na de verkie
zingen is er wel moeite gedaan om mij weer in de SDAP te krijgen, de drang 
in mijzelf was ook heel sterk, maar ik weerstond die gelukkig, evenals laatst 
na de nederlaag in III,23 toen was de drang z66 sterk <lat alleen de overweging 
'hoe sta ik en hoe kan ik 'tweer lid worden tegen de SDP verantwoorden, zoo 
morgen de fractie v66r de oorlogsbegrooting stemt', mij weerhield.24 Neen, 
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mijn tijd is nog niet gekomen. Afwachten tot deze geheele vertrouwens
seligkeit op de liberalen in Katzenjammer en teleurstelling is uitgeloopen, clan 
is het mijn tijd. Ik denk, <lat <lat hoogstens nog een paar jaar zal duren. 

In Duitschland is het wel een beroerde tijd he. Zoo groote verslapping en 
telkens overal achteruitgang. En <lat in een crisistijd. Die schijnt tegenwoordig 
de arbeiders af te houden van den revolutionairen strijd. Vroeger was 't net 
andersom. Rusland begint weer flink mee te doen, ook Engeland blijft goed, 
Italie is erg meegevallen met de verkiezingen.25 Voor de rest: in Frankrijk weer 
een groote strooming naar de bloc-politiek:26 en Belgie tamelijk ineengezakt 
na de groote effort van verleden jaar.27 Wat zeg je van de hollandsche vakbe
weging, 'tis toch wel prachtig. En bij jullie in de Vereeniging gaat 'took weer 
vooruit he; ze hebben daar dunkt mij een heel verstandig comprornis gesloten 
tusschen de richtingen en Braambeek28 zal hun net zooveel geven als zij 
kunnen verdragen. 

Nu laat ik 't erbij, houdt je goed en schrijf rnij wat gauwer terug dan ik 't 
jou deed. Vanmorgen dronk[en] Gorter en vrouw hier koffie, hij zag er best 
uit en woont nog steeds alleen in Bergen, waar hij geheel voor zijn werk leeft. 
Ik had hem in een half jaar niet gezien. Goes29 liep ik gisteren in stad tegen 
't lijf, wij praatten een half uurtje en hij vertelde rnij <lat de nieuwste ontwikke
ling van het kapitalisme een dubbele strekking heeft door 't sterke ele~e.1:1-t 
van vermaatschappelijking der productie <lat er in is, en daarom zoo moe1hJk 
te bestrijden is!! 

Heb je het st. Nikolaas lekkers <lat ik je liet sturen goed gekregen? 
Dag, houd je goed, veel hartelijks ook van mijn man, en een flinke handdruk 

van 

je oude vriendin H.R.H. 

1. Sneevlietvulde onder hetpseudoniem KawanMerah ('Rode vriend') een vaste rubriek 
'Indisch Overzicht' in het sociaal-democratische dagblad Het Volk. Zijn eerste bijdrage 
verscheen op 4 oktober 1914. De bijdrage waarover het hier ging, verscheen als 'ln
disch Overzicht III' in de krant van zaterdag 29 november 1913. 

2. Het Volk (1900-1940) was het aan de SDAP verbonden sociaal-democratisch dagblad 
voor Nederland. Bekende hoofdredacteuren van het blad waren Troelstra (1900-1903; 
1914; 1920-1925) enJ.F. Ankersmit (1925-1937). [Vrankrijker 1950: 121 e.v.] 

3. Anna Augusta Henriette de Wit (1864-193 9), journaliste en schrijfster; vriendin van 
HRH; lerares in Batavia (1894-1896); later werkzaam in de journalistiek; jarenlang 
letterkundig medewerkster van de NRG; maakte in de periode 1910-1913 een studie
reis door de Indische Archipel; was in 1913 in Soerabaja en had in die tijd contact 
met Sneevliet; lid van de SDP/CPH (vanaf 1916). [BWN, II: 626; BWSA, IV: 219-
222; Perthus 1976: 9] 

4. Ingbert Klaas Cornelis (Pim) Sneevliet (1911-1932) en Marten Hendrik Wouter 
(Pam) Sneevliet (1911-1936), tweeling geboren uit het huwelijk van Betsy Brou':er 
en Henk Sneevliet; Pim studeerde wis- en natuurkunde in Amsterdam; Pam doorhep 
de MTS; beide jongens werden in Amsterdam lid van de jeugdbeweging van de 
Revolutionair Socialistische Partij (RSP); Pam was actief lid van de RSP; beide 
jongens hebben zelf een einde aan hun !even gemaakt. [Perthus 1976: 58 e.v.] 
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5. De Sarekat Islam (SI; 1912-1929) werd in Nederlands-Indie opgericht terverdediging 
van economische belangen van Arabische, Sumatraanse en Javaanse islamitische 
handelaren tegen concurrentie van Chinese handelaren en 'koloniale belemmeringen'. 
De ISDV kreeg grote invloed op de aanhang van de SI, waardoor radicalisering van 
de beweging optrad. Een groot deel van de aanhang verdween naar de uit de ISDV 
voortgekomen Partai Kommunis Indonesia (PKI; 1920). Vanaf 1923 werd de SI een 
gesloten islamitische partij met een gematigd nationalistisch program, genaamd: Partai 
Sarekat Islam. [McVey 1965: 84-98 e.v.] 

6. De Nieuwe Tijd was een sociaal-democratisch maandblad, dat in 1896 werd opgericht 
als onafhankelijk wetenschappelijk en cultureel orgaan. Het blad veranderde langzaam 
in revolutionair-socialistische richting. In de periode 1918-1921 verscheen het blad 
eens in de twee weken. HRH zat jarenlang (van 1897-1921) in de redactie van dit 
tijdschrift. [Buiting 1992] 
In De Nieuwe Tijd verscheen geen artikel van Sneevliet over de Sarekat Islam. 

7. Zadok Stokvis (1878-1947), sociaal-democraat; leraar Nederlands en slavist; leraar 
(1908-1912) aan en directeur (1912-1918) van de HES in Semarang; inspecteur van 
het Middelbaar Onderwijs (1918-192 7); ethicus; lid van de gemeenteraad van Sema
rang; lid van de Volksraad (1918-1921); stemde als antimilitarist tegen de oorlogsbe
groting (1918); keerde na zijn pensionering terug naar Nederland (1927); lid van de 
SDAP; deed scholingswerk voor de AJC en het Iv AO (vanaf 1927). [Tichelman 1985: 
296-297; Van der Wal 1964-1965, II: 723] 
Mevr. Stokvis: gegevens ontbreken. 

8. Sneevliet solliciteerde verschillende malen naar andere banen, maar bleef uiteindelijk 
werken bij de Handelsvereeniging Semarang. 

9. Maria Elisabeth (Lilly) Stoop (1894-1986); dochter van een bevriend echtpaar van 
de Roland Holsten. [Menkveld, Schenkeveld 1990: 5 02] 

10. Mevr. Stoop, bevriend met de Roland Holsten; gehuwd metTheodoor Stoop (1861-
193 3), arts en wetbouder in Dordrecht. [Menkveld, Schenkeveld 1990: 502] Nadere 
gegevens ontbreken. 

11. Karel Petrus Cornelis de Bazel (1869-1923), architect; redactielid van Architectura; 
directeur van meubelatelier 'De Ploeg' (vanaf 1904); ontwierp o.a. het gebouw van 
de Heidemaatschappij in Arnhem (1912) en het gebouw van N ederlandsche Handels
maatschappij in Amsterdam (1920-1926). [Reinink 1965; De Miranda 1977; BWN, 
III: 3 3-3 5] 

12. In Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz werkte HRH aan de gedichtenbundel Feest der 
Gedachtenis, terwijl haar man samen met Berlage de verbouwing van hun huis in Laren 
regelde. [Roland Holst 1949: 143] 

13. Op zondag 21 juni 1914 vond in Den Helder de opening plaats van het nieuwe 
gebouw van de Bond voor Minder Marine-Personeel. 'De Burcht' was ontworpen 
door de architect P. Kramer. In 1940 is het gebouw gebombardeerd. [Meijer 1981: 
220-224] 

14. De Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond (ANDB; 1894-1958) is 
opgericht door o.m. Henri Polak en Jan van Zutphen. De bond sloot zich bij de 
oprichting van het NVV (1906) bij deze vakcentrale aan en fuseerde in 1958 met de 
Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond (ANMB). Het interieur van het door 
Berlage ontworpen bondsgebouw (bouw gereed in 1901) werd door R.N. Roland 
Holst van wandschilderingen voorzien. In 1913 waren er plannen om het gebouw te 
vergroten maar vanwege de malaise in de diamantindustrie zag men van de plannen 
af. Het gebouw herbergt tegenwoordig het Nationaal Vakbondsmuseum. [Van der 
Heijden 1991a; Van der Velde 1925: 302-312] 

15. Hendrik de Man (1885-1953), Belgisch socioloog en politicus; in de Belgische Werk-
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liedenpartij (BWP) belast met de leiding van de Centrale voor Arbeidersopvoeding 
( 1910-1914 ); doceerde sociale psychologie aan verschillende universiteiten; tbeoreticus 
van het plansocialisme; zijn Plan van de Arbeid vond ook bij de SDAP navolging. 
[Antboons 1985; Claeys-Van Haegendoren 1972] 

16. In 1906 werden door verschillende afdelingen van de SDAP in samenwerking met 
bestuursbonden van bij het NVV aangesloten bonden, Centrale Commissies voor 
Arbeidersontwikkeling (CCvA's) opgericht. Deze commissies hadden tot taak arbei
ders intellectueel en cultureel te scholen. In 1924 ontstond uit de CCvA's het 
Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IvAO; 1924-1940). [Michielse 1980] 

17. Mendel Beilis (1874-1934), Russische jood; op 22 juli 1911 door de politie van Kiev 
gearresteerd op verdenking van moord; het proces dat bijna twee jaar op zich liet 
wachten, droeg een sterk antisemitisch karakter; in oktober 1913 werd Beilis vrijge
sproken, maar de onopgeloste moord werd wel uitdrukkelijk tot een rituele moord 
bestempeld. [MERSH, III: 189-192; Samuel 1966; Sjouerman z.j.] 

18. De Dageraad (vrijdenkersvereniging) werd in 1856 in Amsterdam opgericht en gaf 
tot 1919 onder dezelfde naam een blad uit. Het blad De Dageraad werd in 1919 
vervangen door De Vrijdenker (1919-1957). Vanaf 1957 werd de naam van de vereni
ging gewijzigd in: De Vrije Gedachte. Vereniging tot bevordering van zelfstandig 
denken. Vanaf 1969 verscheen ook het blad onder de naam De Vrije Gedachte. [Con
standse 1967; Van der Stadt 1985; Lodder 1985] 

19. De Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) werd in 1894 opgericht. De 
oprichters, de zgn. 'parlementairen', waren uit de Sociaal-Democratische Bond (SDB) 
getreden na een jarenlange interne partijstrijd over de te volgen politieke koers. Zij 
wensten de !eider van de SDB, F. Domela Nieuwenhuis, niet te volgen in antiparle
mentair georienteerde, anarchistische richting. Hoewel de SDAP tot 193 7 officieel 
een revolutionaire partij was, volgde de partij vanaf het begin een 'reformistische' 
koers, d.w.z. een op sociale hervormingen gerichte, democratisch parlementaire 
politiek. [Buiting 1990; Van Dongen 1992; Knegtmans 1989] 
HRH verliet de SDAP in 1912 vanwege het gevoerde beleid van de SDAP en het 
NVV tijdens de internationale transportstaking van 1911/1912 (zie hierover: doc. 82, 
noot 5). 

20. De tekst geeft: pg's. 
21. De Sociaal-Democratische Partij (SDP) werd opgericht door de op het SDAP-congres 

van 1909 geroyeerde redactie (Wijnkoop, Van Ravesteyn en Ceton) van het oppositie
blad De Tribune. De SDP bleef een zeer kleine partij. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werkte de partij samen met andere revolutionaire groepen in de Samenwerkende 
Arbeiders-Vereenigingen (SAV) tegen de oorlog. In 1916 fuseerde de SDP met de 
Revolutionair Socialistische V ereeniging (RSV) van HRH. Op het congres van 16-17 
november 1918 werd de naam van de partij veranderd in Communistische Partij in 
Nederland, maar tot 1937 werd zij meestal Communistische Partij Holland (CPH) 
genoemd. [Bui ting 1989: 5 59-624; Berghuis e.a. 1979] 

22. De Bond van Sociaal-Democratische Vrouwen Propaganda Clubs (BSDVC; 1908-
1940) was aan de SDAP gelieerd. Mathilde Wibaut was jarenlang (1908-193 5) 
voorzitster van deze bond. De BSDVC gaf het blad De Proletarische Vrouw uit. [Botb 
1985; Jansz 1983: 26-104] 

23. In oktober 1913 verloor de SDAP bij de herverkiezingen drie zetels in de Tweede 
Kamer. V ooral het verlies van de zetel in het kiesdistrict Amsterdam III was een harde 
klap voor de partij, omdat dit district volgens Vliegen 'het beste roode district van 
het land' was. De zetel ging naar de Vrijzinnig Democratische Bond. [Vliegen 1925-
1938, II: 553, 580-581] 

24. Tot augustus 1914 stemden de sociaal-democraten tijdens de begrotingsdebatten in 
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de Tweede Kamer principieel tegen rnilitaire uitgaven. Vlak voor het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog veranderde dit standpunt en op 3 augustus 1914 stemde de 
hele SDAP-fractie tijdens de mobilisatie-debatten v66r hetuittrekken van 50 miljoen 
gulden voor de algehele mobilisatie. [Vliegen 1925-1938, III: 23-24) 

25. Tengevolge van de koloniale oorlog van Italie tegen Libie (1911-1912) vond in de 
Italiaanse sociaal-democratische Partij (PSI) een splitsing plaats tussen voor- en tegen
standers van de oorlog. In 1913 werd de minderheid van voorstanders uit de partij 
gezet. De door deze geroyeerden opgerichte partij behaalde weinig stemmen tijdens 
de verkiezingen. De PSI boekte vergeleken met 1904 een winst van 21 zetels (53 
afgevaardigden in het parlement). [Procacci 1979: 40-41; Beer 1927: 643-644) 

26. In het Franse parlement bestond in de periode 1899-1905 een 'bloc' van links
liberalen en socialisten. Het congres van de Tweede Internationale in Amsterdam 
(1904) veroordeelde de bloc-politiek en riep op tot het samengaan van alle Franse 
socialisten in een partij. Dit advies werd opgevolgd en in 1905 leidde dit tot de 
oprichting van de Section Frarn;:aise !'Internationale Ouvriere (SFIO) o.l.v. Jaures. 
In 1913 werd in Frankrijk een wet aangenomen waarin de dienstplicht verlengd werd 
van twee naar drie jaar. De verkiezingscampagnes voor de verkiezingen van 1914 
stonden in het teken van een hernieuwde bloc-politiek, die een gezamenlijk optreden 
tegen de gewraakte wet mogelijk zou maken. [Anderson 1977: 22-29) 

27. Bij de Belgische parlementsverkiezingen van 1912 hadden de socialisten en de 
liberalen gezamenlijk 'kartellijsten' gevormd. Terwijl er twintig zetels meer clan 
voorheen waren te verdelen (186 zetels), leverden deze verkiezingen slechts vier extra 
zetels op voor de Belgische Werklieden Partij (BWP). [Luyckx 1973: 246-248) 

28. Hendrik Jan van Braambeek (1880-1960), vakbondsbestuurder en politicus; lid van 
de SDAP; raadslid in Zutphen (1908-ca. 1920); lid van het Hoofdbestuur van de 
Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (vanaf 1908); lid van 
de Provinciale Staten van Gelderland (1919-1920); lid van de Tweede Kamer (1921-
1940). [Vliegen 1925-1938, II: 570-571; Van Braambeek 1936: 221) 
Van Braambeek onderhandelde namens de oppositie binnen de Nederlandsche 
Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel in 1913 en hielp zodoende een scheu
ring voorkomen (zie hierover: doc. 2, noot 3). 

29. Franc van der Goes (1859-1939), journalist; oprichter en redacteur van De Nieuwe 
Gids (1885-1894); een van deoprichters van de SDAP (1894); lid van hetpartijbestuur 
van de SDAP (1909-1924); redactielid van De Nieuwe Tijd (1896-1915), (als opvolger 
van HRH:) Het Weekblad (1910-1919), Het Volk (1912-1925), Socialistische Gids (1916-
1929), het OSP-blad De Fakkel (1932-1935), het BRS-blad De Socialist (1935-1939); 
PB-lid van de OSP/RSAP (1932-1935); medeoprichter en lid van de Bond van 
Revolutionaire Socialisten (1935-1939). [BWSA, V: 79-89; Grunell, Vroom 1975) 
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5. Henriette Roland Holst, Laren, aan Henk Sneevliet, Semarang, 25 decem
ber 1913 (prentbriefkaart) 

B[este] H[enk], 

Wat gezellig, je briefk:aart k:wam net de avond voor mijn verjaardag aan. -
Mijn lange brief zult je dezer dagen wel krijgen. Volgende week schrijf ik 
weer, want je moet mij helpen in Indie te werken voor onze vereeniging 'Voor 
de politieke gevangenen in Rusland'. 1 

Dag, veel hartelijks van 

je oude vriendin H.R.H. 

1. HRH was de voorzitster van het Comite voor Politieke Gevangenen in Rusland. Het 
doel van het comite was om d.m.v. voordrachten en persberichten inlichtingen te ver
schaffen over de miserabele gevangenistoestanden in Rusland. Het ingezamelde geld 
kwam ten goede aan gevangenen in Rusland. [De Tribune, 31 december 1913; De 
Amsterdammer, 4 januari 1914) 

6. Henriette Roland Holst, Laren, aan Henk Sneevliet, Semarang, 25 
januari 1914 

[ ... ] I 

Beste Henk, 

Het is prettig je te schrijven om je te vragen mee te helpen aan de nieuwe taak 
waartoe ik geroepen hen en waaraan ik in den laatsten maand heel wat tijd heh 
gegeven. Gelukkig met, voorloopig, goede resultaten. Wij hebben al voor f700 
ongeveer aan toezeggingen, waarvan eenf500 als jaarlijksche contributies; en, 
wat van nog meer belang is, wij hebben al een persdienst georganiseerd (Wies
sink:2 en Johan Visscher3 bezorgen datwerltje), die± 2 maal per maand berich
ten zal sturen aan een kleine honderd kranten, die zich bereid verklaard 
hebben deze, natuurlijk voor zoover 't hun past, op te nemen. T oen ik gisteren 
avond in de N[ieuwe] R[otterdamsche] Courant4 en 't Handelsblad5 onze 
eerste berichten zag staan6 - beide plaatsten 't groote stuk en een der kleinere 
berichten, elk een ander, voelde ik werkelijk een trilling; ik heh 't gevoel dat 
wij met een heel kleine hefboom zijn begonnen een reusachtige massa in 
beweging te brengen. 

Een exemplaar van onze berichten gaat hierbij; kun jij daarmee naar de 
Locomotief gaan en vragen of zij ze ook geregeld willen hebben? Mij dunkt 
die zal 't zeker doen als je vertelt dat ongeveer alle groote dagbladen, ook anti
rev[olutionaire] en katholieke, zich bereid hebben verklaard ze te ontvangen. 
Verder stuur ik je 2 5 stuks van onze circulaires met enveloppen, om er mee 
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te werken onder de partijgenooten en geestverwanten; niet onder andere men
schen, daar moet je mee wachten tot je nieuwe circulaires krijgt met de namen 
van het uitgebreide comite; we zijn op 't oogenblik bezig met hengelen naar 
eenige burgerlijke grootheden, die aan 't zaakje een 'decent' uitzicht moeten 
geven doordat zij tot 't comite8 toetreden. Nu ruikt 't nog te rood. Natuurlijk 
zorg ik <lat 't kleine 'uitvoerend' Comite <lat dan gekozen moet warden uit 
een paar vertrouwde menschen bestaat, dat zal wel lukken. 

Voor mij is <lit alles maar een middel, nl. al 't hollandsche gedoe is een 
middel om te komen tot de oprichting van een internationaal Comite waarin 
ik net zoo lang en zoo veel hoop te stimuleeren, tot een dergelijke actie als 
de onze internationaal wordt georganiseerd. Dan kan 't iets uitwerken. Ik 
vergat nog te zeggen <lat 't plan is alle kranten waarin onze berichten voorko
men netjes gesorteerd eens per maand aan den russischen gezant te sturen. 

Wat heb ik je nog meer te vertellen? Over de beweging niet veel, er is niet 
veel nieuws, 't belangrijkste is m.i. wel de hevige oppositie van de onderwijzers 
tegen de inmenging van Troel9 in hun vakbondsaangelegenheden. 't Geval 
doet in sommige opzichten denken aan 't jouwe, maar de machtsverhoudingen 
zijn een beetje anders. Echter, in 't gene waar 't om ging heeft Troel toch 
weer zijn zin gekregen: de Bond v[an] N[ederlandsche] O[nderwijzers] 10 heeft 
de eisch der neutrale verplichte staat[s]school voorloopig op stal gezet, en 't 
geknoei in de staatscommissie kan nu ongehinderd verdergaan. Wat zullen de 
arbeiders later een spijt hebben, <lat zij meegeholpen hebben om het klerikale 
onderwijs te versterken, het lijkt toch ook wel gekkenwerk. 11 Enfin, we moeten 
nu hier de heele reformistische misere in alle vormen doormaken; gelukkig 
zal 't denk ik niet zoo lang duren als in Belgie, 12 tenminste zoo er bij de 
volgende algemeene verkiezingen weer een ruk naar rechts komt, wat waar
schijnlijk is. Ik verwacht <lat de arbeiders dan genoeg zullen krijgen van 't 
heele zaakje ... en helaas vele hunner ook genoeg van de politiek iiberhaupt. 

Ik ben erg verlangend weer eens iets van je te hooren; ik denk dikwijls met 
een bezorgd hart aan je, en ik wou <lat ik wist of je je al nader voelt komen 
tot een oplossing in je eigen leven, zoo nauw met andere levens vervlochten. 
Dus stel niet te lang uit met mij te schrijven Henk, al is 't maar een kattebel
letje. Veel dank voor je portret, <lat Bet mij laatst stuurde, met een gezellig 
briefje; je ziet er slankjes op uit en mijn man vond <lat je leek op een officier! 
Wat fijn <lat de jonkies heelemaal over hun eerste teerheid heen schijnen en 
zich zoo flink ontwikkelen. Wat zult je dikwijls naar ze verlangen. 

Mijn man maakt 't best en reed gisteren een mooie tocht; voor 't eerst na 
vele jaren is 't al 14 dagen ouwerwetsch winterweer, niet erg leuk hoor voor 
de niet-schaatsenrijders; kon ik jou maar een blikje met 'vorst' zenden, even 
makkelijk als <lat met banketletters gaat! Ik geef met veel pleizier mijn cursus 
in Hilversum voor een troepje echte onvervalschte proletariers; ik moet nog 
een paar keer voor de studenten spreken en voor de SDP-den Haag, en waar
schijnlijk zullen de Prol[etarische] Vr[ouwen]-Clubs mij ook gaan vragen, die 
vrouwen-beweging gaat uitstekend vooruit. 13 
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Dag, houdt je goed en schrijf gauw; heel veel hartelijks van 

je H.R.H. 

[in de marge van pagina 1 :] 
Zie je ook kans de verkoop van prentbriefkaarten te organiseeren? 

[in de marge van pagina 4:] 
Ik hoop <lat je veel geld bijeenbrengt voor de Russen; ik zal je ook nog een 

paar brochuretjes zenden. 

1. Gedrukt briefhoofd: 'Voor de politieke gevangenen in Rusland.' 
2. Henri Pierre Leonard Wiessing (1878-1961 ), jurist; werkzaam als journalist; hoofdre

dacteur van De Amsterdammer (1907-1914); na zijn ontslag bij De Amsterdammer 
richtte hij De Nieuwe Amsterdammer (1914-1921) op; lid van de Bond van Revolutio
nair-Socialistische Intellectueelen; redactielid van De Vrije Katheder (1946-1950). 
[Wiessing 1960; De Nieuwe Stem, no.6 (1961): 16; BWN, III: 658-659] 

3. Johannes Visscher (1872-1945), publicist; pseudoniem: Zanckel; schreef artikelen in 
De Nieuwe Tijd; vanaf 1907 medewerker van De Tribune; een van de oprichters van 
de SDP (1909); actief in het RSV en redacteur van De Internationale (1915-1916); 
redacteur van De Tribune in de jaren twintig en PB-lid van de CPH; werkte begin 
jaren dertig als vertaler in de Sovjet-Unie; vanaf 1933 vervaardiger van scholings
cursussen voor de Marxistische Arbeiders School (MAS). [BWSA, I: 139-140] 

4. De Nieuwe Rotterdamsche Courant (1844-1970) was een groat, onafhankelijk liberaal 
dagblad. In 1970 fuseerde het blad methetAlgemeen HandelsbladtotNRC-Handelsblad. 
[Schneider 1979: 156 e.v.] 

5. Het Algemeen Handelsblad (1828-1970) was een groat, onafhankelijk liberaal dagblad 
met een Arnsterdamse signatuur. Jarenlang was de NRG de grate concurrent van het 
blad. [Schneider 1979: 127 e.v.] 

6. Het ging hier om persberichten van het Comite voor de politieke vluchtelingen in 
Rusland. 

7. De Locomotief (1863-1957) fungeerde als spreekbuis voor de ethische richting in de 
koloniale politiek en was de grootste N ederlandse krant op Midden-] ava. [Hoogerwerf 
1990: 26 e.v.] 

8. De tekst geeft: comite-lid. 
9. Pieter Jelles Troelstra (1860-1930), politicus; advocaat in Leeuwarden (1888-1893) 

en Utrecht (1893-1897); redacteur van het sociaal-democratische blad De Baanbreker; 
een van de oprichters van de SDAP (1894); voorzitter van de SDAP-fractie in de 
Tweede Kamer (1897-192 5); hoofdredacteur van de partijkrant Het Volk (1900-192 5). 
[BWSA, 1: 133-137; Hueting, De Jong Edz., Neij 1981; Troelstra 1927-1931] 

10. In 1874 werd een bond voor onderwijzend personeel opgericht, welke vanaf 1892 de 
Bond van Nederlandsche Onderwijzers (BvNO) heette. Het orgaan van de bond was 
De Bode. De BvNO sloot zich na een jarenlange interne strijd in 1923 aan bij het 
NVV. Na de Tweede Wereldoorlog ging de bond op in de Nederlandse Onderwijzers 
Vereeniging (voorloper van de ABOP). [Van Det 1983] 

11. Tijdens de Algemene Vergadering van de Bond van N ederlandsche Onderwijzers op 
29-30 december 1913 werd gestemd over een motie waarin werd voorgesteld datvan 
Rijkswege uitsluitend neutrale scholen zouden mogen warden ingericht. Nadat de 
motie was weggestemd, deed de voorzitter van de bond zijn beklag over de artikelen-
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serie 'Lijnen van strijd' van Troelstra in Het Volk, waarin de schrijver zich uit oppor
tunistische overwegingen negatief had uitgelaten over de mo tie en zich daarmee had 
gemengd in bondsaangelegenheden. T roelsta meende dat het voorstel indruiste tegen 
de politieke constellatie. Hij wilde een conflict met de RKSP over dit onderwerp 
vermijden. [NN, 'Bond van Nederlandsche Onderwijzers', Het Volk, 30 december 
1913] 

12. De schoolstrijd heeft in Belgie langdurig gewoed. In 1911 viel het kabinet-Schollaert 
op een wetsontwerp op het lager onderwijs. Pas in 1914 kwam met de gelijkstelling 
van alle vormen van lager onderwijs een einde aan de schoolstrijd. [Luyckx 1973: 245-
252] 

13. Bedoeld werd: Bond van Sociaal-Democratische Vrouwen Propaganda Clubs 
(BSDVC). 

7. Henriette Roland Holst, Laren, aan Henk Sneevliet, Semarang, 4 
februari 1914 (briefkaart) 

Beste Henk, 

Vamnorgen stuurde ik je een druk:werkje, en toen ik 't adres schreef herin
nerde ik mij plotseling (althans ik meen dat 't zoo is) dat ik een brief en een 
pak druk:werk die ik je een dag of tien geleden zond per abuis Soerabaja had 
geadresseerd. Heel dom. Mocht je ze niet ontvangen, wil je dan maar even 
reclameeren naar de Soerabaysche post? 

Wij genieten hier sedert een dag of vier heerlijk vervroegd lenteweer. 
Vanavond mijn laatste cursus in Hilversum. 
Hart[ elijk] gegroet. 

Je H.R.H. 

8. Henriette Roland Holst, Laren, aan Henk Sneevliet, Semarang, 18 
maart 1914 (briefkaart) 

B[este] H[enk], 

Een paar dagen geleden kreeg ik je brief, ik behoef je niet te zeggen dat we 
erg blij waren met het besluit. Ik ga vast eens een dag naar Bet toe v66r Juli, 
ik wil de jongetjes graag nog eens in hun eigen gedoe zien, dat [vinden] ze 
prettiger dan hier1

. Ik liet je vanuit A[ mster] dam sturen een nieuw mooi boek 
van Galsworthy2, dat je zeker goed zal doen. Spoedig schrijf ik eens; kreeg je 
de brieven en papieren die ik bij ongeluk naar Soerabaja adresseerde? 

Vele hartelijke groeten van 

je H.R.H. 
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Ik zal gauw aan Bet schrijven. Nog een heel gedoe voor haar, de uitzet enz., 
en dan die reis. Maar dat valt wel mee. Ik hen erg benieuwd om de jongetjes 
weer eens te zien. 

1. Betsy Sneevliet en de kinderen vertrokken op 28 juli 1914 met de trein naar Genua. 
Vandaar vertrokken ze per boot naar Java, waar ze op 25 augustus 1914 aankwamen. 
[Perthus 1976: 105-106] 

2. John Galsworthy (1867-1933), Engels proza- en toneelschrijver. [Gindin 1987] 
Waarschijnlijk ging het hier om het boek The dark flower (1913). 

9a. Henriette Roland Holst, Laren, aan Henk Sneevliet, Semarang, 13 
april 1914 

Beste Henk, 

Dank voor laatste brief (van 12/III) - ik had die al de 9de, gauw he - en 
kiekjes (je ziet er wel een beetje nonchalant op uit, niet als "t officiertje' van 
de foto!), gezellig de omgeving van je paviljoen te zien. - De beschrijving van 
je comite-stichting heeft me zeer vermaakt, 't is goed voor je humeur dat 't 
maar een kortstondig leven zal leiden1! Pas in vredesnaam op dat je er niet 
uitgegooid wordt. Die passage van je brief en nog een paar stukjes over je 
vergaderingen las ik voor aanJohan Visscher en Wiessing, die juist hier waren 
voor [een] kleine comite-vergadering (er is natuurlijkeen comite in 't comite). 
Ze hadden er veel schik in. - Hierbij afschrift van twee brieven van Dr. Sophie 
Scheinziss2, secretaresse v.h. V[era] Figner-Comite3, over de gelden (hier ook 
een teer punt hoor). In ons volgend bulletin (je zult van nu af aan geregeld 
3 stuks ontvangen) komt er ook een bericht over ... maar dan zijn jullie weer 
'opgelost'. - 28 April spreek ik met Gusta De Wit in Groningen, 29 hen ik 
in Zwolle, 30 alg.-comite vergadering met de locale comites; 1 Mei ga ik 
ergens in Vlaanderen spreken, 2 Mei zal ik in Brussel zien, met hulp van 
russische p[artij]g[enoten] en vlaamsche letterkundigen een comite te stichten. 
Genoeg te doen dus. Dag, het is gezellig zoo dikwijls van elkaar te hooren. 
Het is zomersch warm hier en ik gebruik de Paaschdagen om achter 't dichte 
hek mijn man mijn nieuw werk voor te lezen.4 

Een hand van 

jeH.R.H. 

1. De tekst geeft: lijden. 
2. Begin 1914 werd S. Scheinziss de nieuwe secretaresse van het Comite Vera Figner 

(zie hierover noot 3 bij dit document). Vera Figner had tot dan toe zelfhet secretari
aat gevoerd, maar omdat het door nieuwe maatregelen van de Russische politie 
onmogelijk geworden was de gevangenen nog langer financieel te ondersteunen, legde 
ze deze functie neer. [Figner 1928: 191] 

3. De 'Societe des amis du peuple Russe et des peuples annexes' werd vaak genoemd 
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naar de oprichtster en voorzitster: Vera Figner (1852-1942), Russisch revolutionaire; 
studeerde medicijnen in Zurich (1872-1876); lid van het uitvoerend comite van 'De 
wil van het Volk' (1879-1883); betrokken bij de moordaanslag op tsaar Alexander II 
(1881); gevangene in fort Schli.isselburg (1884-1904); verbannen uit Rusland (1907-
1917); leefde na de revolutie als schrijfster in de Sovjet-Unie. [MERSH, Xl: 118-121; 
Figner 1928] 

4. Waarschijnlijklas HRH gedichten voor die in 1915 werden gepubliceerd in de bundel 
Het feest der gedachtenis. Ze schreef deze gedichten in de winter van 1913-1914. 
[Roland Holst 1949: 143] 

9b. Sophie Scheinziss aan Henriette Roland Holst, 15 november 1913 1 

W aarde medestri j dster, 

Ik haast tnij uw brief te beantwoorden. 
Het comite door V. Figner gevormd behartigt slechts de belangen der 

gevangenen die tot dwangarbeid veroordeeld zijn, en <lit is een zeer moeilijke 
taak, aangezien het aantal enorm groot is en er zeer veel moeilijkheden zijn, 
wanneer 't er op aankomt hun de voor hen bestemde hulptniddelen te doen 
toekomen. 

Maar sedert 8 maanden heeft zich onder de leiding van ons cotnite een 
afdeeling gevormd [om] ook langs den administratieven weg de verbannenen 
te helpen, en deze heeft reeds meer clan 8000 fr[an]cs kunnen uitdeelen. Het 
verzenden der hulpmiddelen is verschillend naar het reglement van elke gevan
genis. Daar waar de gevangenen het recht hebben een gemeenschappelijke kas 
te vormen zenden wij een zekere som; in andere gevangenissen moeten wij 
elken gevangene persoonlijk 3 roebel toezenden, <lit is het maximum <lat zij 
mogen ontvangen. In andere gevallen moeten wij door een vertrouwd persoon 
levensmiddelen laten inkoopen en hen die tweemaal per maand laten toezen
den. 

Ons cotnite houdt zich slechts met de materieele verzorging der veroordeel
den bezig. Het Comite van Krakou heeft een paragraaf in zijn statuten: Hulp 
verleenen aan hen, die een poging tot vluchten willen doen. 

Met vriendschappelijke groet, 

S. Scheinziss 
secr[etaress]e v. 't Comite Vera Figner. 

1. De bijlagen 9b en 9c zijn geschreven in een niet nader gei:dentificeerd handschrift, 
waarschijnlijk dat van de verta(a)l(st)er. 
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9c. Sophie Scheinziss aan Henriette Roland Holst, 20 januari 1914 

Waarde medestrijdster, 

Wat de tegenwerpingen betreft, die U geopperd heeft, kan ik 't volgende 
meedeelen, waaruit U kunt zien <lat zij volkomen waardeloos zijn. De onkos
ten, die de regeering voor de gevangenen maakt, zijn tot 't minimum terugge
bracht, en als voedsel ontvangen zij een dagelijksch rantsoen, juist groat 
genoeg om niet van honger om te komen. 

Het meerendeel der gevangenissen herbergt 't dubbel aantal gevangenen 
<lat zij mogen bevatten, maar men bereidt er de soep b.v. in ketels die voor 
een veel kleiner aantal gevangenen berekend zijn, en ieder ontvangt dus 
natuurlijk de helft van de normale portie, die al niet buitengewoon is wat 
qualiteit zoowel als kwantiteit betreft. In bijna alle brieven, die wij ontvangen, 
klagen onze vrienden over honger en de 3 roebel die wij hun kunnen toezen
den maken <lat zij wat eten kunnen bijkoopen om niet van hanger te sterven 
of steeds meer te verzwakken door de volkomen ontoereikende verpleging. 
Daarenboven maken die enkele roebels 't hun mogelijk om postzegels te 
koopen ten einde hun brieven te kunnen verzenden, papier of inkt of tabak 
voor hen die rooken en voor wie 't gemis van een sigaret een groote beproe
ving is. En clan zijn er de zieken voor wie levertraan zeer noodig is of andere 
die hun zieke tanden moeten laten nazien en wat al meer; want van <lit alles 
trekt de regeering zich niets aan, en een gevangene kan soms geen tijding aan 
zijn familie geven uit gebrek aan eenig klein geld om papier en postzegels te 
koopen. 

Zij die hun tijd hebben uitgezeten worden naar de meest verwijderde 
plaatsen van Siberie gezonden, en zijn 't ergste er aan toe, want aan hen geeft 
de regeering niets en als zij geen fatnilie hebben die hun te hulp komt of als 
zij geen tniddel van bestaan hebben, blijft hun niets anders over clan in letter
lijken zin van 't woord van honger te sterven. Zij hebben dus nog meer recht 
op onze hulp clan de gevangenen, die in ieder geval toch nog 't rantsoen 
hebben <lat de Russische regeering hun edelmoedig verschaft. Zooals U dus 
ziet hebben onze ongelukkige vrienden de kleine materieele hulptniddelen, die 
wij in staat zijn hun toe te zenden, zeer noodig. Daarbij komt de moreele 
steun: Deze menschen voor altijd gescheiden van de levende wereld, zijn, door 
wat zij ontvangen, overtuigd, <lat hun vrienden hen niet vergeten en zich met 
hen bezighouden. 

Zij zeggen het ons dikwijls in hunne brieven, ons smeekende hen niet aan 
hun lot over te laten. Ik heh de cijfers niet bij de hand, die, meer clan mijn 
woorden 't doen, de groote noodzakelijkheid aantoonen hen te helpen, zonder 
angst te hebben daardoor de zorg van de regeering te verlichten. 

Deze trekt zich bitter weinig van ·hun lot aan. 
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In mijn volgend schrijven zal ik U die opgaaf sturen en k:unt U die toonen 

aan de tegenstanders en hen overtuigen van het waardelooze hunner tegen
werpmgen. 

Met vriendschappelijken groet 

S. Scheinsziss, 
secr[etaress]e v. 't Comite Vera Figner 

10. Henriette Roland Holst, Leiden, aan Henk Sneevliet, Semarang, 24 
april 1914 

Beste Henk, 

Mijn moeder1 is gisteren zacht en kalm heengegaan, de dag na een zware 
operatie die zij hier in een ziekenhuis moest ondergaan. Zij heeft fysiek en 
moreel heel weinig geleden, en is heengegaan nog bijna ongerept in haar 
kracht en zachte volheid. Haar laatste dagen waren vol moed, opgewektheid 
en harmonie - gelijk haar geheele leven. 

Zij deelde in mijn heele leven en las, geheel of gedeeltelijk, alle aardige 
brieven die ik kreeg, ook de jouwe, zij kende je dus goed en had altijd pleizier 
in je groote hartelijkheid. En zij verheugde zich dat je leven nu harmonieu
scher ging worden. 

Met een hand 

je H.R.H. 

1. Anna Ida van der Schalk-van der Hoeven (1845-1914), huisvrouw; kwam uit een 
familie die een actieve rol speelde bij de ontginning van Zuidwest-Brabant; erfde het 
landgoed 'De Buissche Heide' bij Zundert; huwde met T.W. van.der Schalk (1841-
1892); samen kregen zij drie kinderen, waarvan Henriette het tweede kind was. [De 
Lange 1977: 3 6] 

11. Henriette Roland Holst, Laren, aan Henk Sneevliet, Semarang, 28 
juni 1914 

Beste Henk, 

't Is al 10 dagen nu dat ik bij Bet en de jongens was en ik schaam mij dat ik 
er je nog niet over schreef, maar een soort neerslachtigheid is de oorzaak dat 
ik alles wat niet urgent is steeds uitstel. Ik had 't erg gezellig en was blij 't 
gedaan te hebben, de kereltjes zijn z66 lief en knus en vrolijk, wat zal je hart 
opengaan als je ze ziet en wat zult je van ze genieten. Allerleukst om ze zoo 
samen te zien lachen en spelen en heelemaal leven in een soort fantastisch 
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wereldje waar volwassen menschen zoo maar nu en clan een glimp van krijgen. 
Bet ziet er best uit, ik had erg aan haar gewonnen; ze komt nog hier om 't 
huis te zien en ons goedendag te zeggen eer ze weggaat. 

Veel dank voor je lief briefje over mijn moeder, wat had ik 't gauw! Wat 
je schrijft, dat zij door ons veel geluk had, is zeker ook wel waar; maar och, 
men komt altijd zooveel te kort, en het ligt nu eenmaal in mijn natuur om dat 
't meeste te bedenken. Mijn man is in die dingen heel anders, voor hem en 
voor mij gelukkig; in zijn gevoel blijft konstant bovendrijven al 't goede en 
heerlijke dat wij met onze moeder hebben doorleefd en 't geluk dat haar door 
't snelle heengaan een anders bitter, onvermijdelijk lichamelijk en geestelijk 
lijden bespaard is gebleven. Hij was 8 dagen in Keulen voor een heel interes
sante tentoonstelling waar hij over moest schrijven voor 't Handelsblad, ik zal 
zien je de artikels te sturen want ze zijn machtig aardig en leerzaam. 1 

't Speet mij erg van Bet te hooren dat dat baantje in Buitenzorg toch niet 
in orde is gekomen; ik ben benieuwd of je op stuk van zake toch nog die 
andere betrekking zult aannemen, voor tijdelijk, om clan toch over te gaan in 
een landsbetrekking, zooals Bet mij vertelde. 2 Op den duur lijkt 't me ook wel 
wenschelijk voor je om in dienst van 't land over te gaan van wege de 'vastig
heid' - en het verlof! - Dat je uit Holland bent zult je wel al minder betreu
ren, nu je Bet en de kinders krijgt en een 'socialistisch speelgoed' hebt om wat 
mee te tollen. Ga er voorzichtig mee om jongen, pas op dat 't niet breekt! Die 
kwestie van de verdeeling der gelden tusschen SDAP en SDP is al een leelijk 
struikelblok.3 

Dag, laat je gauw weer eens wat hooren? Ik heh je erg gemist in de laatste 
maanden, je hartelijkheid en trouw zou me zeker goed doen. - Voor een kiekje 
van 't huis zal ik zorgen zoo gauw er eens een gelegenheid is. 

Veel liefs van 

je H.R.H. 

1. Richard Roland Holst bezocht in Keulen de tentoonstelling van de Werkbund. Dit 
was een Duitse organisatie van kunstenaars (1907-1934) die zich toelegden op het 
maken van functionele kunst, door middel van het verfraaien van industrieprodukten. 
Deze esthetisch verantwoorde produkten zouden een cultuurverhogende uitwerking 
op de gebruiker hebben. RRH's artikelenserie voor het Algemeen Handelsblad ver
scheen ook in brochurevorm onder de titel: Brieven over de tentoonstelling van den 
Duitschen Werkbund te Keulen (Rotterdam 1914). [Roland Holst 1949: 147; Campbell 
1978] 

2. Op aanraden van de sociaal-democraat D.M.G. Koch had Sneevliet in april 1914 
gesolliciteerd naar de functie van sous-chef van de afdeling Handel bij het Departe
ment van Landbouw, Nijverheid en Handel in Buitenzorg. Koch bekleedde deze 
functie, maar hij was voor de dienst afgekeurd. Uiteindelijk zou Koch toch in functie 
blijven. Verder had Sneevliet een sollicitatie bij het Encyclopedisch Bureau lopen, 
maar deze trok hij zelf vroegtijdig in. [Perthus 1976: 104] 

3. Op 9 mei 1914 werd in Soerabaja de Indische Sociaal-Democratische Vereeniging 
(ISDV) opgericht. De ISDV was aanvankelijk sterk op de Nederlandse SDAP geori
enteerd en de meeste leden waren tevens lid van deze partij. Slechts enkele ISDV-
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!eden, onder wie Sneevliet, waren lid van de Nederlandse SDP. Sneevliet en een 
aantal anderen wilden op zijn minst een dee! van de inhoud van de partijkas aanwen
den voor de ontwikkelingvan ISDV-activiteiten en een partijorgaan, terwijl de SDAP
georienteerden veel geld wilden overmaken aan de SDAP. Ter ondersteuning van 
het SDAP-dagblad Het Volk werd begin 1915 uiteindelijkf 1600,- naar Nederland 
overgemaakt. [Tichelman 1985: 10-12, 97,201,209] 

12. Henriette Roland Holst, Laren, aan Henk Sneevliet, Semarang, 25 
december 1914 (briefkaart) 

Beste Henk, 

Dank voor je hartelijk telegram. Mijn gezondheid is goed en de werklust 
steeds op behoorlijk peil, dat is samen al een heel deel van de happiness, al 
is 't niet alles. Wanneer komt er nu weer eens een brief van je? Die van Bets 
heh ik een poosje geleden gekregen. 

Met veel hartelijke groeten, ook van mijn man 

je H.R.H. 

13. Henriette Roland Holst, Zutphen, aan Henk Sneevliet, Semarang, 
5 maart 1915, met naschriften van Hendrik Jan en Marie van 
Braambeek (prentbriefkaart) 

Dag Henk, 

Waarom schrijf je nooit meer? 
Gisteren een goeie avond; iets van de oude tijden en toch al een ahnung van 

de nieuwe. Kon je nu maar een handje helpen! 
Dag, 

je H.R.H. 

[van de hand van Marie van Braambeek:] 
Marie.1 

[van de hand van HendrikJan van Braambeek:] 
We hebben hier een propvolle vergadering gehad en een prachtige speech. 
Wat is dat een verziende en rijke vrouw nu juist in deze dagen. 
Ze heeft bij ons gelogeerd en we hebben een halve nacht zitten praten. 

Beste groeten 

H. 
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1. M. van Braambeek-Koppen; gehuwd met H.J. van Braambeek; secretaresse van de 
Sociaal-Democratische Vrouwen Propaganda Club in Zutphen. [SDAP-archief (IISG): 
nummer 1694] 

14. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Sema-
rang, 2 augustus 1915 

Beste Henk, 

Eindelijk, d.w.z. nadat ik al ruim 14 dagen hier hen, kom ik er toe om je de 
uit Laren per briefkaart beloofde brief te schrijven. Het is gezellig te denken, 
dat je een paar weken geleden door Lili Tellegen mijn pakje gekregen en van 
ons gehoord hebt. Ik hen benieuwd of je met Tellegen goed overweg zult 
kunnen, erg aantrekken zal hij je niet denk ik; wij vinden hem ook rijkelijk 
droog en nuchter en mi al de gepersonificeerde zakelijkheid. Maar Lili is dol 
op hem. 

Nog veel dank voor de drie uitvoerige en prettige, omdat, zoo oprechte 
brieven die ik kort na elkaar van je ontving (de laatste nog 25 Mei). En dank 
ook voor de kiekjes; dat van jou met de knaapjes is erg gezellig en ze zien er 
snoezig uit. Op die kiek van jou met Wakker1 en den Indo lijkt Wakker wel 
80, en die bruine broeder, 't spijt me!, maar hij lijkt op een aap. 

Zooals ik je al met een paar woorden schreef vind ik dat je gelijk hebt alles 
op haren en snaren te zetten om terug te komen als je je ginder blijvend 
ongelukkig en ontevreden voelt. En dat Bet en de jongens 't klimaat slecht 
verdragen, om van je zelf niet te spreken, maakt 't natuurlijk nog meer aange
wezen, om zoo gauw mogelijk terug te komen naar Holland. In zoover ik bij 
machte hen je te helpen, zal ik dat natuurlijk graag doen; begin al vast maar 
met mij eens precies te schrijven waaruit je werk bestaat, dat ik precies weet, 
als ik je aanbeveel bij mijn 'handelsrelaties'!, waarvoor ik je aanbevelen kan. 
Ik hen erg benieuwd om van je te hooren wanneer B[etsy] en de kinderen 
terug komen - ik zal ze met vreugde zien komen zoowel voor hen zelven, als 
omdat ze voorloopers en voorbereiders van 't komen van hun vader zijn! Moge 
tegen je terugkeer er veel werk in de beweging mogelijk voor je zijn, in niet 
al te lamme en beroerde omstandigheden! Elke voorspelling hoe 't na den 
oorlog met de beweging zal gaan, houd ik voor volkomen ijdel - even ijdel, als 
die hoe 't met den oorlog zelf zal gaan, hoe hij zal eindigen, en of er daarna 
een tijdperk van geweldiger wapening en nieuwe oorlogen, of een pacifistische 
ontwikkeling zal komen. Revolutionaire bewegingen of een lang moeras? We 
weten niets - we weten alleen in welke richting we zelf moeten werken. Geluk-
kig dat we dat we ten. . . . 

Wat je schrijft over de debatten van de ISDV doet m1J met denken dat 
daarin stof voor een N[ieuwe] T[ijd]-art. zit. Alles ergweinig belangrijk! Maar 
de enkele opmerkingen die je schrijft over het ontstaan van een eventueele 
soc[ialistische] massa-beweging onder de inlanders, je twijfelingen, je vragen 
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Betsy Brouwer, Henk Sneevliet en de tweeling Pim en Pam - Semarang, 
omstreeks 1917. [Collectie USG] 

Sneevliet in zijn studeerkamer - Semarang, omstreeks 1917. [Collectie USG] 
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of niet op allerlei punten het socialisme in de kolonien van het soc[ialisme] 
in het moederland zou moeten verschillen - punten van taktiek natuurlijk -, 
dat alles interesseert mij zeer, en daarin zie ik zeker stof voor een of meer 
interessante NT-artikelen. Laat het je niet verhinderen er aan te beginnen, 
dat je je nog weinig vast, weinig bevoegd tot het geven van meeningen voelt 
[is begrijpelijk]. Spreek je twijfels uit, en wat het beetje omgang met en 
observatie van den bruinen broeder je leerde. Alles wordt nu in den smeltkroes 
geworpen. En het koloniale vraagstuk zal na den oorlog natuurlijk van gewel
dig belang worden. - Je zoudt in die artikelen ook kunnen verwerken je 
kritische opmerkingen op het 'a-parlementarisme' van de rev[olutionaire] 
socialisten in Europa, zooals je dat (naar aanleiding van Gorter) een beetje 
belachelijk maakt. Ik ben het niet met jou eens, maar met Gorter. 2 En ik ga 
nog verder. Ik meen dat in de imperialistische aera het parlementarisme als 
strijdmiddel voor het proletariaat zal blijken geen waarde meer te hebben -
hoogstens als propagandamiddel. Zoo hier een tegenstelling van belangen 
tusschen het europ[ese] en (embryonaire) koloniale proletariaat bestaat, clan 
moeten we die erkennen. 

Mij persoonlijk interesseert meer clan welke detailvraag ook, ja meer clan 
de heele beweging van 't oogenblik, de kwestie der geweldige hernieuwing die 
onze theorie zal hebben door te maken, om 'bij' te komen, d.w.z. de moderne 
wetenschap in te halen, waarbij ze ten achter is geraakt. In verband met die 
geestelijk-zedelijke hernieuwing zal de beweging nieuw gericht worden. Lang
zamerhand, en door veel studie, vooral van biologie en psychologie zie ik het 
helderder worden - en voel mijn eigen bekrompenheid - en die van het 
'wetenschappelijk' marxisme, van voor 10 jaar terug. 

En nu genoeg over het algemeene, en tot slot een praatje over het bijzonde
re. - De muggen zoemen om de lamp, maar tusschen het zoemen door hoor 
je af en toe doffe verre zware trillingen: de kanonnen ver in Vlaanderen, de 
polsen van den dood. Degroote rust hier, die je kent, maakt het nog onreeler 
clan anders. Mijn man was 8 dagen hier, heerlijke hollandsche zomerdagen, 
met luchten vol zilveren stapelwolken en malsche regenbuien en matige zon. 
Watertandt je niet van dit alles? Nu hen ik alleen, op 't eind der week komt 
Dr. v. Breemen3 een paar dagen, hij hoort altijd over jullie met veel belang
stelling. 

De beste menschen uit de R.S.V.4 zijn de Wolda's5; ik was een avond met 
hen uit toen ik hierheen kwam, het is werkelijk een pleizier om na zooveel 
jaren weer eens met iemand van zijn intelligentie over de partijdingen te 
kunnen praten, en 'tin hoofdzaak eens te zijn. Zijn vrouw is ook aardig; vurig, 
jong. De strijd der 'twee richtingen' - eene die aan de SDAP kleeft, eene die 
naar de SDP wil zwenken, in het lilleputachtige verbond kunt je in de Int[er
nationale ]6 wel zoowat volgen. Misschien spat de heele V[ ereeniging] wel gauw 
uit elkaar. Never mind! 

Dag Henk, liefs ook aan Bet en een hartelijke handdruk van 

je H.R.H. 
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[in de marge van de tweede pagina:] 

Vertaling brochure-Trotzky7 zal ik je sturen zoodra ze uit is. De andere 
belangrijke brochures (Laufenberg8, Adler9

) stuurde Fortuyn10 je, zei hij me. 

1. Hendrik Arend Wakker (1880-?), machinist; ontslagen na de spoorwegstaking van 
1903; dreef sindsdien een socialistische uitgeverij en boekhandel in Rotterdam; 
medeoprichter van de SDP (1909); vertrok in 1911 naar Indonesie en werd lid van 
de ISDV; lid van de gemeenteraad van Medan (Sumatra); lid van het provinciale 
bestuurslichaam van Deli (jaren dertig). [Tichelman 1985: 218] 

2. HRH doelde hier op de ideeen die Gorter ventileerde in zijn in 1914 uitgegeven 
brochure Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie. Aan het slot van de 
brochure formuleerde Gorter een strijdprogramma van zes punten dat als uitgangs
punt zou moeten dienen voor een nieuwe Internationale. In het vijfde programmapunt 
werd als wapen van de arbeidersklasse tegen de 'nevenverschijnselen van het imperia
lisme', naast de strijd van de vakbeweging en de parlementaire strijd, de 'nationale 
massa-actie' gepropageerd. [De Liagre Bohl 1973: 125] 

3. Jan Frans Leonard van Breemen (1874-1961), arts; oprichtervan de Vereenigingvoor 
Physische Therapie; geneesheer-directeur van het Instituut voor Physische Therapie 
(vanaf 1905); maakte naam als bestrijder van rheuma; lid van de Bond van Revolutio
nair-Socialistische Intellectueelen. [BWN, II: 62-63] 

4. Het Revolutionair Socialistisch Verbond (RSV) werd in mei 1915 opgericht en had 
!eden onder de aanhang van zowel de SDAP als de SDP. HRH was de voorzitster 
van dit verbond. Het RSV was fel gekant tegen de oorlog en ijverde voor een algehele 
demobilisatie in Nederland. Het verbond wilde bijdragen tot de 'heroprichting' van 
de Tweede Internationale. Na de Zimmerwald-conferentie (5-8 september 1915), waar 
revolutionaire socialisten uit verschillende landen bijeenkwamen, maakte het RSV 
propaganda voor het Zimmerwald-manifest waarin werd opgeroepen tot internationale 
dienstweigering. De naam van het verbond werd na de genoemde conferentie veran
derd in Revolutionair Socialistische Vereeniging. Eind maart 1916 fuseerde de RSV 
met de SDP. [Lademacher 1967, I: 110-112; Burger 1983: 32 e.v.] 

5. Wout Wolda, onderwijzer; lid van de SDAP; lid van het Comite voor Politieke 
Gevangenen in Rusland (1913-1914); medewerker van De Nieuwe Tijd; DB-lid van 
het RSV; lid SDP/CPH (vanaf 1916). 
Mevrouw Wolda-van der Puil; lid RSV; lid SDP/CPH (vanaf 1916); gemeenteraadslid 
voor de CPH in Den Haag (1918); vertegenwoordigde samen met o.a. HRH de CPH 
op het derde congres van de Komintern in Moskou (1921). [Van Ravesteyn 1948: 150, 
153, 194, 200; Roland Holst 1949: 193] 

6. De Internationale (april 1915 - april 1916) was het maandblad van de RSV en stond 
onder redactie van HRH, W. Wolda enJ. Zanckel (pseud. van]. Visscher). [IISG
collecties] 

7. Leo Trotski (1879-1940), echte naam: Lev Davidovitsj Bronstein; Russisch revoluti
onair en staatsman; speelde een leidende rol in de Russische revoluties van 1905-1906 
en 1917; volkscommissaris van Oorlog in de Sovjet-Unie (1918-1925); een van de 
!eiders van de RCP en de Komintern; uit de partij gezet wegens het voeren van 
oppositie tegen Stalin (1927); verbannen uit de Sovjet-Unie (1929) en sindsdien !eider 
van enkele internationale communistische oppositiepartijen; !eider (193 8-1940) van 
de zgn. Vierde Internationale. [Deutscher 1954; Idem 1959; Idem 1963] 
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HRH doelde hier op de brochure: L. Trotski, De oorlog en de Internationale (Amster
dam 1915). In het voorwoord ging HRH uitvoerig in op de brochures van Adler en 
Laufenberg. 

8. Heinrich Laufenberg (1872-1932), Duits revolutionair; lid van de SPD (1904-1918); 
redacteur van de sociaal-democratische krant Volkszeitung (1904-1907); voorzitter van 
de Hamburgse Arbeiter- und Soldatenrat (12 november 1918 - 20 januari 1919); lid 
van de KPD (1918-1920); uit de KPD geroyeerd wegens het voeren van anarcho
syndicalistische propaganda; medeoprichter van de Kommunistische Arbeiter Partei 
Deutschlands (KAPD; 1920); vanaf 1921 niet meer politiek actief. [BL: 268-269] 
Laufenberg schreef samen met F. Wolffheim de brochure Demokratie und Organisa
tion. Grundlinien proletarische1· Politik (Hamburg 1915). 

9. Max Adler (1873-1937), Oostenrijks socioloog; parlementslid voor de SPO (1920-
1923); hoogleraar sociologie aan de universiteitvan Wenen (1929-1937); theoreticus 
van het zgn. 'Austromarxisme'. [Heintel 1967] 
Adler schreef in het begin van de Eerste Wereldoorlog de brochure Prinzip oder 
Romantik. Sozialistische Betrachtungen zum Weltpolitik (Neurenberg 1914). 

10. Jan Antoon Fortuijn (1855-1940), boekhandelaar en uitgever in Amsterdam; lid van 
de vrijdenkersvereniging De Dageraad; lid van de SDB (1882-1894); een van de 
oprichters en eerste penningmeester van de SDAP (1894); eerste directeur van Het 
Volk (1900); SDAP-uitgever van brochures en De Nieuwe Tijd. [BWSA, IV: 49-53] 

15. Henriette Roland Holst, Laren, aan Henk. Sneevliet, Semarang, 8 
november 1915 (prentbriefkaart) 

B[este] H[enk], 

Gisteren je briefkaart van 10 0kt. ontvangen. Zeg hen je dwaas of wat scheelt 
je? Ik moest denken aan een familie-grap, hoe een zwaar-op-de-handsche 
majoor die bij mijn grootje gegeten had, de volgende dag komt aanrijden en 
vanaf zijn paard door 't raam naar binnen roept: 'Zeg Jet, wat is de beteekenis 
van de woorden die hier gister gesproken zijn' ! 

Dag, 

je H.R.H. 

[prentzijde:] 
Verleden Zondag hadden we een uitstekende vergadering in A[mster]dam, 

met een Duitsche revol[utionaire] p[artij]g[enoot]e. 1 Gisteren sprak ik in 
Leeuwarden, ook goede geest, club heeft daar nu 3 0 le den, bijna allen gaan 
de SDAP uit, kunnen 't er niet uithouden. Zwolle is niets geloof ik. 

1. In het RSV-blad De Internationale, no. 7 (november 1915) stond bij de 'Mededelingen' 
dat de openbare vergadering van 31 oktober in Frascati uitstekend geslaagd was. 
Sprekers waren: 'een Duitsche socialiste', Mevr. Roland Holst en Ds. van Wijhe. 

91 



r 
16. Henriette Roland Holst, Laren, aan Henk Sneevliet, Semarang, 10 

januari 1916 

Beste Henk, 

Voor een massa dingen heh ik je te bedanken: voor je gezellige lange brief, 
de opgewektste die ik nog van je uit Indie kreeg - voor het mooie borduur
werk dat in uitstekende toestand arriveerde, en de aardige foto van die javaan
sche familie, en tenslotte voor het verslag van de Handelsvereeniging, waarin 
ik je beloof vlijtig te zullen lezen, als ik eens heelemaal niet weet wat anders 
te doen ... waarop voorloopig geen kans is. Je begrijpt wel, beste jongen, dat 
de kansen dat ik je aan een baantje kan helpen er niet grooter op worden, nu 
ik natuurlijk met Wibaut eigelijk ook geen omgang meer heb. 1 Dat kan nu 
eenmaal niet anders; als maatschappelijke menschen zijn we in ons partikulier 
leven en in onze vriendschappen afhankelijk van het groot gebeuren, en in 
dien zin leven we niet, maar worden we geleefd. - Ik vind 't erg aardig zooals 
je over de jongetjes schrijft, wat zal ik ze groot geworden vinden, van den 
zomer: ze zijn dan net twee jaar weg. Wat een verhuizerijen hebben jullie 
doorgemaakt! Maar me dunkt dat alles nu erg goed is geregeld, en ik hoop 
dat je daar nu verder rustig zult wonen, zoolang als je in Indie blijft. Ik zie 
voor 't eerst uit je brief meer voldoening over 't zijn daar, doordat je nu net 
zoolang gewurmd hebt tot je werk voor de beweging te pakken hebt gekregen; 
dat je positie in de Handelsvereeniging er niet vaster op zal worden, geloof 
ik graag. Enfin, gooien ze er je daar uit, dan maar weer hier iets geprobeerd 
te krijgen. 

Wat je schrijft dat de partijverhoudingen hier 't niet aanlokkelijk maken 
terug te komen, is maar ten deele waar. Wij zijn, met hulp van den drang tot 
nieuwe groepeering die door de ineenstorting der oude Internationale ontstaat, 
juist bezig uit de knoei te komen. Sukkelig natuurlijk, als alles in Holland, 
maar 't gaat toch vooruit. We hielden Zondag 2 Jan. in A[mster]dam onze alg. 
verg[ adering] tot vaststelling van statuten en enkele resoluties, en je zou je ook 
gelukkig hebben gevoeld in den mooien geest die daar heerschte: warm, 
levendig, vol vertrouwen in elkaar, vol belangstelling in internationale dingen. 
Uit de moties, die in de Febr.-afl. van De Int[ernationale] komen, zult je zien 
hoe lekker naar links we opgeschoten zijn - met volle instemming van alle 
afgevaardigden. 2 We wonnen tot nu toe niet noemenswaard aan leden, maar 
wel aan lezers; we hebben bijna 1000 abonne's en onze oplaag is nu 1750. 
Onze verhouding met de SDP wordt veel beter nu we deel uitmaken van de 
SAV3; af en toe nog eens een onhebbelijke uitval in de Tribune4, maar door
gaans pays en vree. Met Kerstmis sprak ik samen met Wijnkoop5

, en gisteren 
voor 't Pl[ aatselijk] Com[ite]6 te Groningen had ik een zeer goede vergadering 
en was de gezindheid der SDP-rs merkbaar sympatiek. Dat we nu, ook al is 
't niet 'officieel', feitelijk samen met hen de N[ieuwe] T[ijd] hebben, is een 
groote vooruitgang;7 zoowel SDP-rs als RSV-rs werken met veel ijver om 
abonne's te werven, zoodat we ondanks 't bedanken van vele SDAP-rs maar 
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weinig achteruit zijn gegaan. In alle vergaderingen spreek ik over de komende 
revolutionaire eenheid, de rev[ olutionair-] soc[iaal] dem[ ocratische] partij die 
in wording is. Aan v. Wijhe8 krijgt 'het nieuwe socialisme' een goede populaire 
propagandist en journalist, hij heeft veel moed getoond in dezen laatsten tijd 
van zijn tegen de bierkaai vechten in de SDAP; hij is nu blij er uit te zijn maar 
heeft 't wel moeilijk gehad eer 't zoover was. Met J. Visscher is 't ideaal 
samenwerken zoo gesmijdig is hij en [hij] heeft zooveel takt; Soep9 en Wolda 
zijn wel eens lastig, maar beide[n] zoo eerlijk, goeie kameraads; en iedereen 
doet zijn best. 

Met 't nieuwe Internationale tijdschrift van de linkerzijde schieten we nu 
ook goed op; Pannekoek10 en ik zijn sekretarissen voor Holland, Radek11 in 
Zwitserland is de eigelijke administrator, ze zijn al aan 't zetten van de eerste 
kopie. 12 -Zoo komen we langzamerhand weer bij elkaar, die bij elkaar hooren; 
maar wel zijn er menschen afgevallen waar 't me erg van spijt, zoo vooral 
Wiedijk13

. 

Wat je schrijft van 't D[ienst]-W[eigering]-Manifest14 is wel waar, maar er 
zit mogelijkheid in tot flinke propaganda tegen 't imperialisme en nationalis
me, ik heh nog geen oogenblik spijt gehad dat ik mee deed en worden we 
vervolgd, dan eerst recht niet. 

Mijn man is best en had mooie dagen op 't kunstenaars-kongres; eindelijk 
na jaren heeft hij weer een[s] een aardig opdrachtje in samenwerking met een 
paar van de beste lui; verder gaat hij de heele zaal van den AND B opnieuw 
maken, daar de verf afbrokkelt.15 

En nu basta; ik schrijf gauw weer eens, groet de familie als je naar boven 
gaat en wees hartelijk gegroet van 

je H.R.H. 

Ik heh nog verzuimd mijn inteekenbiljet op 'Het Vrije Woord'16 in te zenden 
maar hoop 't spoedig te doen; - Er staan aardige stukjes in. Je 'neutraal willen 
zijn' tegenover [de] SDAP op 't oogenblik dat wij haar hier op de hardste 
wijze moeten aanpakken, klinkt als een erg anachronisme. 

1. Florentius Marinus Wibaut (1859-193 6), sociaal-democratisch bestuurder; lid van de 
SDAP (vanaf 1897); redacteur van De Nieuwe Tijd (1906-1916); gemeenteraadslid 
(1907-1931) en wethouder (1914-1927; 1929-1931) van Amsterdam; vormde met 
HRH (1909-1910) de redactie van Het Weekblad (spreekbuis van de marxisten in de 
SDAP; 1909-1919); lid van de Eerste Kamer (1922-1935); PB-lid van de SDAP (1905-
1935). [BWSA, II: 173-179; Borrie 1968] 
Wibaut werd wel 'De Machtige' genoemd toen hij wethouder was in Amsterdam. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij verantwoordelijk voor de voedseldistributie 
in deze stad. In het SDP-blad De Tribune werd zijn beleid fel bekritiseerd, waarbij 
zeer persoonlijke aanvallen op de ex-partijgenoot niet werden geschuwd. In zijn 
memoires schreef Wibaut dat hij de vriendschap met HRH voorlopig beeindigde, 
toen HRH in mei 1916 zitting nam in de redactie van de hem vijandig gezinde 
Tribune. Voor HRH lag het breekpunt in de vriendschap echter na haar terugkeer 
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van de Zimmerwald-conferentie (over die conferentie: zie doc. 14, noot 4). Zij was 
zeer teleurgesteld in Wibaut omdat hij het Zimmerwald-Manifest weigerde te 
ondertekenen. [Wibaut 193 6: 408; Proost 193 7: 122] 

2. In De Internationale no. 10 (februari 1916) werden in een bijvoegsel de statuten en 
reglementen afgedrukt zoals ze werden aangenomen op de Algemene Vergadering 
van de RSV van 2 januari 1916. 

3. De SA V (Samenwerkende Arbeiders-Vereenigingen; 1914-1916) kwamen voort uit 
het in 1913 opgerichte agitatiecomite tegen de ouderdomswet van minister Treub. 
De SAV waren voorstanders van staatspensionering. De samenwerking tegen de 
ouderdomswet werd omgezet in een gezamenlijke aerie tegen de oorlog. In de SA V 
werkten links-radicale arbeidersorganisaties (waaronder de SDP) samen en begin 1916 
sloot de RSV zich hierbij aan. Het Landelijke Agitatiecomite besloot op 25 februari 
1916 tot de opheffing van de SAV wegens de onmogelijkheid om tot een slagvaardig 
beleid te komen binnen deze heterogene groep. [Burger 1983: 9 e.v.] 

4. De Tribune (1907-1937) was het blad van een revolutionair georienteerde opposi
tiegroep binnen de SDAP. In 1909 werden de 'Tribunisten' uit de SDAP geroyeerd 
en vervolgens verscheen het blad als het partijorgaan van de nieuwe partij, de Sociaal
Democratische Partij en daarna van de CPH. In de periode 1916-193 7 was De 
Tribune een dagblad. In 193 7 onderging het blad een naamsverandering en vanaf toen 
tot de oorlog verscheen het als Volksdagblad. [Scheerman 1980; Pelt 1980] 

5. DavidJozefWijnkoop (1876-1941), communistisch voorman; lid van de SDAP (1898-
1909); medeoprichter en hoofdredacteur (1907-1925) van de De Tribune; uit de SDAP 
geroyeerd en oprichtervan de SDP (1909); voorzittervan de SDP/CPH (1909-1925); 
lid van de Amsterdamse gemeenteraad (1919-1940); lid van de Tweede Kamer (1918-
1925 en 1929-1940); trad in 1925 uit de CPH en was oprichter van de CPH-CC 
(CPH-Centraal Comite; 1926-1930); keerde in 1930 weer terug tot de officiele CPH. 
[BWSA, I: 155-159; Koejemans 1967] 

6. De SAV hadden in verschillende gemeenten in Nederland plaatselijke comites. Na 
de officiele opheffing van de landelijke SA V bleven in verschillende plaatsen de 
agitatiecomites gedurende de hele Eerste Wereldoorlog bestaan. [Van Ravesteyn 1948: 

142-143] 
7. De redactie van De Nieuwe Tijd bestond tijdens de Eerste W ereldoorlog tot en met 

1915 uit: F. van der Goes, H. Heyermans, F.M. Wibaut, H. Gorter en HRH. Van 
der Goes en Wibaut waren centrum-marxisten in de SDAP. Toen zij en Heyermans 
zich in december 1915 uit de redactie van het tijdschrift terugtrokken omdat de 
SDAP met het eigen theoretische tijdschrift De Socialistische Gids kwam, waarvan zij 
de redactie voerden, werd de redactie van De Nieuwe Tijd aangevuld met A. Panne
koek. Het blad zou tot de opheffing in 1921 een revolutionair-socialistisch tijdschrift 
blijven. [De Liagre Bohl 1973: 144] 

8. Marie Cornelis van Wijhe (1881-1953), religieus-socialist; Nederlands Hervormd 
predikant; lid van de SDAP (1903-1915); tegenstander van het royem~nt van_ De 
Tribune-redactie uit de SDAP (1909); antimilitarist (ondertekende het D1enstwe1ge
rings-Manifest van 1915); lid van de RSV/SDP; keerde later weer terug naar de 
SDAP. [Pannekoek 1982: 19,314] 

9. Abraham Soep (1874-1958), socialistisch propagandist, uitgever, diamantslijper en 
handelaar in textiel; lid van de SDB/Socialistenbond; lid van de SDAP (1899-1915 ?); 
dreef een socialistische boekhandel en uitgeverij in Amsterdam (1900-1905); diamant
slijperinAntwerpen (1905-1912, 1914, 1918-1921); medeoprichtervan hetRevolutio
nair Socialistisch Verbond (1915); handelaar in textiel (vanaf 1922); lid van de 
RSP/RSAP (vanaf 1932). [BWSA, V: 271-276] 

10. Antonie Pannekoek (1873-1960), astronoom; lector sterrenkunde in Amsterdam 
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(1918-1925); buitengewoon (1925-1932) en gewoon hoogleraar (1932-1942); lid van 
de SDAP (1901-1909); leraar aan de Duitse partijschool van de SPD (1906-1907); 
lid van de Duitse SPD; buitenlid van de SDP (1909-1914); keerde in 1914 terug naar 
Nederland; redactielid van De Nieuwe Tijd (1916-1921); vanaf 1921 partijloos; 
theoreticus van het radencommunisme. [BWSA, I: 90-93; Pannekoek 1982; Gerber 
1989] 

11. Karl Radek (1885-193 9), echte naam: Karl Bernhardovitsj Sobelsohn; Russisch 
revolutionair; journalist; leefde als balling in Zwitserland en was daar de 'rechterhand' 
van Lenin; schreef (1914-1917) in de Berner Tagwacht; redacteur van Der Bate der 
Russischen Revolution (Stockholm, 1917); CC-lid van de RCP (1919-1924); secretaris 
van het EKKI (1920..:1924); provoost van de Soen-Jat-sen universiteit in Moskou 
(1924-1927); geroyeerd als lid van de RCP wegens 'rechtse afwijkingen' (1927); brak 
met Trotski (1929); redactielid van regeringskrant Izvestija (193 3-1936); slachtoffer 
showproces. [MERSH, XXX: 139-143; Tuck 1988] 

12. Een resultaatvan de conferentie van Zimmerwald was de oprichtingvan het blad Der 
Vorbote. Internationale Marxistische Rundschau. HRH had als eigenaresse van het blad 
grote invloed op de bezetting van de redactie. Toen het haar niet lukte de beide 
kemphanen Trotski en Lenin samen in de redactie te krijgen, besloot zeal na twee 
nummers (januari en april 1916) het blad op te heffen. [Proost 1937: 123] 

13. Pieter Wiedijk (1867-1938), pseudoniemJ. Saks; apotheker en journalist; lid van de 
SDB (1892-1894); lid van de SDAP (1894-1909); redactiesecretaris van De Nieuwe 
Tijd (1902-1913); lid van de SDP (1909-1915); schreef in 1912 het nieuwe partijpro
gramma van de SDP; verliet de SDP omdat hij hier geen gehoor vond voor zijn 
kritiek op de partijpolitiek inzake de demobilisatie; publiceerde veel politieke en 
literaire opstellen in verschillende socialistische bladen; verweet HRH ten tijde van 
de Zimmerwald-conferentie een 'eng revolutionair standpunt' te huldigen. [De Jong 
Edz. 1954; BWSA, IV: 216-219] 

14. Op 13 juli 1915 werd de Vereeniging Dienstweigering opgericht door ongeveer 
veertig personen van verschillende politieke en religieuze richtingen. Het doe! van 
de Vereeniging was om ontheffing van de dienstplicht te bewerkstelligen voor hen 
die daar onoverkomelijke bezwaren tegen hadden. Enkele ondertekenaars van het 
door de Vereeniging opgestelde Dienstweigerings-Manifest werden door de rechter 
veroordeeld tot gevangenisstraffen. [Burger 1983: 45-46] 
HRH kreeg een boete van f50,- opgelegd (zie hierover: doc. 340). 

15. Vee! van de schilderingen die R. Roland Holst maakte in het gebouw van de AND B 
vervaagden al na enkele jaren. Hij probeerde ze hun kleur weer terug te geven, maar 
dit mislukte. In 1920 werden de wanden betimmerd, welke vervolgens in 193 7 door 
Roland Holst opnieuw van schilderingen werden voorzien. [Van der V elde 192 5: 312; 
Van der Heijden 1991: 36] 

16. Op 10 oktober 1915 kwam in Semarang Oava) het eerste nummer uit van het alge
meen, onafhankelijk, halfinaandelijks orgaan Het Vrije Woord, onder redactie van A. 
Baars, H. Sneevliet en D.J.A. Westerveld. Het orgaan was nauw verbonden met de 
Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV). Vanaf 10 oktober 1916 ver
scheen het blad als het officiele orgaan van de ISDV. Van 10 juni 1920 tot 10 mei 
1922 was het blad het orgaan van de uit de ISDV voortgekomen Partai Kommunis 
Indonesia (PKI). [Tichelman 1985: 17-18, 214] 
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17. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Sema-
rang, 6 augustus 1916 

Beste Henk, 

Vanaf dat ik hier ben - al ruim vier weken - sta je op mijn lijstje, d.w.z. jou 
was vast en zeker een brief toegedacht. En nu ik gisteren de 'Lokomotief' 
kreeg die je me zond met 't verslag van jullie kongres, 1 werd ik versterkt in 
mijn goeie voornemens. Wat glijdt je toch makkelijk langs de helling van 
elkaar niet-schrijven af, als je elkaar niet spreekt! Gelukkig hoor ik tegens
woordig nogal eens wat van je door Lili2; dat is toch zeker wel erg gezellig 
voor je, zoo'n 'versch en frisch stukje Holland'. En hoe kan je het eigelijk met 
haar man vinden? Jullie zijn anti-poden en zult wel raar tegen elkaar aankijken! 
Van haar hoorde ik ook dat Bet nu weer in Semarang komt of is, en dat ze 
daar een betrekking heeft. 3 Is het naar Holland teruggaan voorloopig opgege
ven? En kan zij nu beter tegen het klimaat? En is dat lesgeven in die hitte, 
plus een huishouden en de kinders, niet te vermoeiend voor haar? 

't Is nu vier jaar geleden dat je hier was, bij mijn moeder en mij. Nat als 
een kat en moe en verslagen kwam je met Lili uit Zundert - weet je nog wel? 
Laatst zag ik thuis in eens weer dat fotootje van ons tweeen dat ik noemde 
'de gesjochte marxisten'. Nu, van rnijn gesjochtheid ben ik grondig bevrijd 
geworden. Ondanks veel moeilijks en hards voel ik me eigenlijk altijd vast en 
sterk nu - de weg ligt zoo klaar open en men weet zoo volkomen weifelloos 
wat de goede is. Daarom gaat ook eigelijk alles 'van zelf'. Al die oude opvat
tingen over de SD P, al die oude misere, wat doet het er nog toe en wie van 
ons denkt er nog aan? Wij zijn een hoopje kameraden over de wereld, pioniers 
van 'het nieuwe socialisme'. - Door dat besef ontstaat een sterk eenheidsgevoel 
waarvoor alle verschillen van temperament enz. wegvallen, een eenheidsgevoel 
zooals jij het nooit in de SDAP hebt gekend. Je begrijpt dat 't een toer voor 
ons is, om onze krant boven water te houden; een oogenblik hebben we 
gestaan voor finantieele moeilijkheden die reusachtig waren, maar we zijn er 
voorloopig overheen en als er geen bepaalde kollaps komt in de beweging, 
denk ik wel dat wij onze krant kunnen houden4 en zoetjes aan vooruit werken 
tot er rnisschien toch nog scheuring komt in de SDAP. Ik verwacht dat wel, 
als een paar van de heeren Ministerportefeuilles krijgen - maar of de uittre
denden clan bij ons zullen komen? Dat is een open vraag. - Enfin, dat zal alles 
wel tot klaarheid komen in verband met de heele internationale ontwikkeling. 

Ofschoon onze situatie hier wel iets, iets gunstiger is geworden, blijft ze 
natuurlijk steeds onbevredigend, zoolang 'tons niet gelukt, om in de moderne 
vakorganisatie5 binnen te dringen. Zijdelings hebben we natuurijk wel invloed 
en oefenen [we) druk uit op modernen en SDAP; dat zij door <lien druk ge
dwongen zijn geworden om ook te gaan demonstreeren enz. is geen groot
spraak, maar absolute waarheid. Maar dat verandert natuurlijk niets aan hun 
principieele houding.6 

Me dunkt dat jullie jaarvergadering tamelijk bevredigend liep. 't Is een goed 
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ding dat jullie nu los zijt van Insulinde7• Gaan de plannen door, om in Indie 
een groot leger te maken van inboorlingen, clan komt ook voor jullie de tijd 
van revolutionaire propaganda onder de inlandsche bevolking spoediger, clan 
jullie 't verwacht hadden. 8 En - zonder eenigen twijfel ook een tijd van heftige 
vervolging. Hier in Holland laat men ons natuurlijk kalm kraaien, zoolang er 
geen gevaar is voor een werkelijke massa-beweging. In die dagen van de groote 
vrouwen-optochten in Amsterdam zag 't daar even naar uit,9 en feitelijk leven 
wij in een wereld waarin ieder oogenblik 't onverwachte gebeuren kan, - ook, 
ja vooral, na den oorlog. 

Daar gaat 't karretje den zandweg door naar Zundert om mijn gasten te 
halen: mijn zwager Matthijsen en zijn vrouw10 uit Belmond. Van ouds geest
verwanten; misschien zag je ze wel eens op de oude partijkongressen. Ze 
helpen finantieel flink met de krant - evenals hun schoonzoon Begeman_n_11 

- een anti-militaristische machinefabrikant, die geweigerd heeft om murut:Ie 
te maken. De regeering heeft toen bakzeil gehaald, anders had hij ontslag 
genomen als direkteur! Ze hebben van regeeringswege zijn draaibanken uit 
de fabriek gehaald, om geen opzien te maken in 't schaftuur, en de officieren 
waren in politiek! Een 'gewoon' dienstweigeraar wordt minder klement 
behandeld! - Wat ook erg prettige elementen in de beweging zijn, zijn de 
christen-socialisten 12 • De Ligt13

, Kruyt14
, mevr. Kruyt15

, zijn allemaal uitsteek
ende menschen en erg geschikt om mee samen te werken. Geestelijk voel ik 
mij als de schakel tusschen hen en de SDP. . 

Ziezoo, nu is 't mooi geweest. Schrijf jij nu ook eens gauw, clan heb 1k over 
4 maanden antwoord. 

Hartelijk gegroet, Bet ook. Hoe gedijen de kinders? Mijn man is best, op 
't oogenblik niet hier. Een flinke handdruk van 

jeH.R.H. 

1. [H. Sneevliet], 'Derde jaarvergadering der I.S.D.V.', De Locomotief, 13 juni 1916. 
2. Het ging hier om: Lili Tellegen-Stoop. 
3. In juni 1916 werd Betsy Sneevliet onderwijzeres op een Europese school van de 

Semarangsche Schoolvereeniging. Op deze school zaten bijna uitsluitend kinderen 
van personeel van de spoorwegen. De kinderen van het echtpaar Sneevliet gingen hier 
ook naar school. [Perthus 197 6: 128] 

4. Op 17 april 1916 trad HRH toe tot de redactie van De Tribune. Vanaf die datum werd 
dit een dagblad, terwijl het blad daarvoor 'slechts' tweemaal per week verscheen. In 
augustus 1916 had De Tribune vierduizend betalende abonnees; een aantal <lat 
kennelijk te klein was om het blad rendabel te laten zijn. Het blad bleef bestaan en 
ZOU tot 193 7 onder deze naam uitkomen. [Scheffer 1981: 194-19 5] 

5. Het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen (NVV) werd in 1906 opgericht 
op initiatief van Henri Polak, de voorzitter van de Algemeene Nederlandsche Dia
mantbewerkers Bond (ANDB). Het NVV lanceerde een aan de ANDB ontleende 
'moderne' vakbondsstrategie, d.w.z. de organisatie werkte op politiek terrein samen 
met de SDAP, vroeg hoge contributies van haar leden en had zodoende een sterke 
stakingskas. [De Jong Edz. 1956; Hueting, De Jong Edz., Neij 1983] 

6. In de jaren 1910-1914 maakten de vakbonden een enorme groei door. De meeste 
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bonden sloten zich aan bij het NVV. Hoewel er we! enkele toenaderingspogingen 
waren geweest tussen de SDP en het NAS, sprak de SDP toch de voorkeur uit voor 
het NVV vanwege de grote aanhang van deze organisatie onder de arbeiders. Binnen 
het NVV bestond echter weinig sympathie voor het revolutionaire socialisme dat de 
SDP aanhing. [Burger 1983: 13-14] 

7. Insulinde werd in 1907 in Bandoeng CT ava) opgericht. Oorspronkelijk was het een 
belangenvereniging voor in N ederlands-In die geboren Europeanen, maar vanaf 1 912 
kreeg het ontluikende nationalisme de vereniging in de greep en werd het lidmaat
schap opengesteld voor iedereen die in Nederlands-Indie woonde. De door Douwes 
Dekker opgerichte nationalistische Indische Partij (IP) verdrong Insulinde. Na het 
verbod van die partij (1913) zette Insulinde op iets gematigder wijze het nationalisme 
van de IP voort. De ISDV werkte samen met Insulinde, met name op het gebied van 
de gemeentepolitiek. De opkomende Panaziatische denkbeelden binnen Insulinde 
werden door de radicale socialisten binnen de ISDV bestreden en op de ISDV
jaarvergadering van 11 juni 1916 werd de samenwerking met Insulinde op politiek 
terrein verbroken. In 1917 werden de banden tussen de ISDV en Insulinde verbroken. 
Insulinde richtte zich vanaf 1919 op de nationale eenheid van alle (Indonesische en 
andere) Nederlandse onderdanen in een onafhankelijk 'Indie'. De nieuwe naam werd 
Nationaal-Indische Partij of Sarekat Hindia (1919-1923). [McVey 1965: 19 e.v.; 
Tichelman 1985: 183-184, 403,630] 

8. In 1916 lanceerde het Nederlandse gouvernement het plan om een 'Inlandsche 
militie' in te voeren ter versterking van het koloniale leger. Een dee! van de Indonesi
sche beweging hoopte in ruil voor medewerking aan dit plan meer parlementaire 
bevoegdheden voor de Volksraad te kunnen afdwingen. Een meerderheid in de 
Tweede Kamer voelde niets voor het militie-wetsvoorstel van minister van Kolonien 
Pleyte (1916). Alleen de dienstplicht voor Nederlandse onderdanen van Europese 
herkomstwerd daarop ingevoerd. Gedurende de periode 1916-1917 was de invoering 
van een militie in het kader van een brede 'Indie Weerbaar (IW)' beweging een 
brandende kwestie in Nederlands-Indie. De ISDV-leiders voerden hevige agitatie 
tegen 'IW. Op de derde Algemene Vergadering van de ISDV (juni 1916) werd een 
motie van Sneevliet aangenomen waarin stond dat alleen een Indisch wetgevend 
lichaam kon beslissen over de verdediging van Nederlands-Indie. [Het Vrije Woord, 
25 juni 1916 en 10 september 1916; Tichelman 1985: 23-24, 421-422, 548-549, 558-
559; Teitler 1980] 

9. De eerste mobilisatiedag in Nederland was 31 juli 1914. De oorlogspsychose veroor
zaakte een run op de levensmiddelenwinkels en veel goederen verdwenen van de 
markt. Gemobiliseerden en werklozen hadden vaak niet genoeg geld om huur en 
belasting te betalen. De SA V eisten daarom o.a. uitbetaling van loon aan gemobi
liseerden en werklozen, opschorting van betaling van huur en belasting en verschaf
fing van levensmiddelen van gemeentewege. De door de SA V georganiseerde werklo
zen- en vrouwenvergaderingen liepen vaak uit op demonstraties. Vooral in Amsterdam 
waren deze manifestaties massaal. [Burger 1983: 21-33] 

10. Cor Matthijsen, gehuwd met Nel Roland Holst (de zuster van Richard); een van de 
directeuren van het textielbedrijfVan Vlissingen en Co in Belmond; lid van van het 
bestuur van de Bond van Revolutionair-Socialistische Intellectueelen (1919-1921 ). 
[Roland Holst 1949: 74,79,180] 

11. Paul H. Begemann (1885?-1960); werktuigbouwkundig ingenieur; directeur van de 
Koninklijke N ederlandsche Machinefabriek in Belmond (1909-1919); antimilitarist; 
in 192 5 raadgevend ingenieur van de Autonome Industriele Kolonie (AIK) in Keme
rowo (1921 opgericht o.l.v. Rutgers); lid van de directie van de AIK (1926-193 3); 
leefde vanaf 1933 weer in Nederland. [Struik 1979] 
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12. De Bond van Christen-Socialisten (BCS; 1907-1921) stelde zich ten doe! vanuit een 
christelijke levensovertuiging 'het kapitalistische stelsel te bestrijden en de overwin
ning te bevorderen van het socialisme'. Het orgaan van de bond was het weekblad 
Opwaarts (1908-1921 ). De BCS was een van de organisaties die zich na de opheffing 
van de SA V aansloten bij de op 8 april 1916 opgerichte opvolger daarvan, het 
Revolutionair Socialistisch Comite (RSC). Binnen het RSC, dat zich voornamelijk 
richtte tegen de oorlog en zijn gevolgen, was de SDP de grootste organisatie. [Van 
der Zee z.j.; Burger 1983: 57] 

13. Bartholomeus (Bart) de Ligt (1883-1938), anarchist en antimilitarist; voorzittervan 
de BCS; redacteur van Opwaarts (1914-1919); een van de opstellers van het Dienst
weigerings-Manifest (1915); medeoprichter van het Internationaal Anti-Militaristisch 
Bureau (IAMB); redacteur van De Wapens Neder, orgaan van het IAMB ( 1921-1926); 
redacteur van Bevrijding, een orgaan van anarcho-communisten; publiceerde boeken 
en brochures over de bevrijding van de mens via geweldloosheid. [BvVN, II: 3 52-354; 
BWSA, III: 123-126; Noordegraaf 1991; Robben 1982] 

14. John William Kruyt (1877-1943), dominee (1913-1922); hoofdbestuurdervan de BCS 
(1909-1921); lid van de Tweede Kamer (1918-1922); werd athei'st; lid van de CPH 
(vanaf 1922); actief in de Internationale Arbeiders Hulp (IAH) en tolk-vertaler voor 
het Russische Gezantschap in Berlijn (1922-193 5); werkte in Moskou (193 5-1943); 
kwam in de Tweede Wereldoorlog om tijdens een mislukte missie voor de Russische 
geheime dienst. [BWSA, IV: 111-114; N oordegraaf 1990] 

15. Catharina Geertruida Anna Maria Hogerzeil (187 6-1922), religieus-socialiste; redactri
ce van het christelijk-sociaal maandblad Wereldvrede (vanaf 1909); actief in de BCS 
(vanaf 191 O); schreefregelmatig in het blad Opwaarts; huwde in 1901 met].W. Kruyt. 
(Van der Zee z.j.; Noordegraaf 1990; BWSA, III: 123] 

18. Henk Sneevliet, Semarang, aan Henriette Roland Holst, Laren, mei 
1917 ( concept-telegram)1 

issue election makes circumstances favourable stop 
please aid position political action organisation or journalism stop when 
impossible independant transportworkers federation 

Sneevliet 

[Afkomstig uit Baars-archief (IISG): nummer 156] 

1. Datering: Het gaat hier om een ongedateerd concept voor een telegram. Mogelijk 
vroeg Sneevliet hierin om aerie vanuit Nederland tegen de veroordeling van Mas 
Marco Kartodikromo (1887-1932), die in april 1917 door de rechterlijke macht van 
Nederlands-Indie tot twee jaar gevangenisstraf was veroordeeld wegens overtreding 
van de perswetten. Wellicht doelde Sneevliet hier op de Nederlandse verkiezingen 
van mei 1917. [Tichelman 1985: 237-238] 
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19. Henriette en Richard Roland Holst, Laren, aan Henk Sneevliet, 
Semarang, 26 juni 1917 (telegram) 

Best sympathies1 

Rolandholstein 

1. Het was Sneevliet zelf niet geheel duidelijk waar de Roland Holsten hier op doelden. 
In een brief aan A. Baars van 30 juni 1917 schreef hij: 'Juist dezen morgen was er 
een telegram van de beide Roland Holsten "best sympathies" hetzij om het ontslag
nieuws of om "Het Vrije Woord" dat berichten van mijn verhoor bevat.' Op 12, 14 
en 16 april 1917 werd Sneevliet verhoord door de Officier van Justitie in Semarang 
vanwege de publikatie van zijn artikel 'Zegepraal'. Hij berichtte hierover in Het Vrije 
Woord. Vlak daarna, op 20 april 1917, werd hij ontslagen als secretaris bij de Handels
vereeniging in Semarang omdat hij weigerde aan het bestuur de verzekering te geven 
dat hij zich in woord en geschrift zou onthouden van politiek. Op 13 juni zou 
Sneevliet nogmaals worden verhoord en dit leidde in augustus tot de dagvaarding voor 
het tegen hem aangespannen proces (over dit proces: zie doc. 20, noot 2). Lang zou 
Sneevliet niet werkloos zijn, want de Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel 
(VSTP) hood hem een baan aan als Europees propagandist. Sneevliet trad op 16 juni 
1917 in dienst van de VSTP. [Perthus 197 6: 148] 

20. Henriette Roland Holst, Laren, aan Henk Sneevliet, Semarang, 22 
en 23 december 1917, met naschrift van Richard Roland Holst 

Wat trof <lat prachtig, beste Henk, <lat je brief van 12 Sept. met de memorie 
van den officier mij juist bereikte drie dagen eer wij, den 18den, onze protest
vergadering hielden in Amsterdam over 'het ontslag van Baars1 en de vervol
ging van Sneevliet'.2 Nu had ik door jou uitstekend materiaal, en was ook op 
de hoogte van 't geen nog komt. We had den natuurlijk wel in de groote 
bladen telegrammen gehad over het proces en de uitspraak, maar de ware 
beteekenis van deze laatste was ons ontgaan, zoodat wij dachten <lat de zaak 
uit was. De memorie gaf mij natuurlijk een krachtige afstraffing in den mond 
van de fielt, die door zijn gemeene voorstelling tegen den officier alles wat hij 
kon heeft gedaan, om je de kast in te doen draaien. Wie is die sinjeur? Koper
berg3? Ik hen benieuwd wanneer de zaak nu in twee de instantie voorkomt· en 
nog veel benieuwder hoe je er afkomt. Het spreekt van zelf <lat je die verkla
ring niet kon teekenen, die de Handelsvereeniging vroeg. Het was voor mij 
een tegenvaller, <lat je de positie aan de Spoorwegvereeniging als zoo weinig 
vast beschouwt; ik had mij verheugd <lat je nu een baantje had <lat, ofschoon 
slecht betalend, je toch satisfaktie gaf. 

Maar hoe <lat nu alles zal gaan, <lat moeten we maar rustig aan de toekomst 
en aan den 'jongen god' der revolutionairen overlaten. Misschien komt alles 
wel veel beter terecht clan 't nu schijnt. Het voornaamste is, <lat je je in deze 
heele zaak patent hebt gehouden. Waar in de laatste drie [en een] ½ jaar 
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zooveel van hen, waar we op bouwden als op rotsen, ons in de steek hebben 
gelaten, is 't prettig als je vertrouwen ook eens niet wordt beschaamd. Jij was, 
met Trotzki, een dergenen, waar ik tegen vele mijner politieke en ook per
soonlijke vrienden in vast op bouwde. En naar blijkt terecht ... Misschien gaat 
't jou ook wel als Trotzki, en wordt je, aan 't einde van ballingschap, plotseling 
minister van buitenlandsche zaken in een ministerie-Wijnkoop! 

Dat Bet de school kan volhouden en daarmee voor haar en de jongens de 
kost ophalen, is in deze omstandigheden een heele rust voor jou. Van spoedige 
terugkeer naar Holland geloof ik nog niets, ook voor haar niet, of er moest, 
wat mij tamelijk onwaarschijnlijk voorkomt, nog dezen winter een algemeene 
vrede komen. Duurt de oorlog voort, clan zal de vaart op Indie wel gestremd 
blijven, en de weg over Amerika is alleen mogelijk voor rijkaards of gouverne
ments-ambtenaren. -

De vooruitzichten op een baantje hier zullen denk ik door je indisch proces 
er niet beter op worden, althans op een baantje in de burgerlijke maatschappij. 
Een werkkring in de beweging? Ik heh dezer dagen vaak aan je gedacht, nu 
er moeite gedaan wordt een fondsje bijeen te brengen om L. de Visser4 propa
gandist te maken (wat ook wel zal lukken). Hoe veel liever had ik jou dat 
gegund clan hem, en hoeveel liever jou[w] propaganda aan de arbeiders clan 
de krachtfrazes van <lien wel energieken, maar grooven schreeuwer! Maar 
zoolang de 'revolutionaire' beweging hier z66 volkomen alle reeele basis en 
stabiliteit mist, lijkt 't mij de vraag of 't een geluk was geweest, als je je 
daaraan hadt gebonden. -

23 Dec. 

Tot zoover kwam ik gisterenavond; nu schrijf ik verder op een stille winter
sche zondag morgen, berijpt en beijzeld, en met strenge vorst. IJs, echt ijs en 
de meeste clubs open, op Kerstmis: dat is in geen jaren gebeurd! 

Onze gedachten hier worden, dat behoef ik je haast niet te zeggen, de 
laatste zes weken bijna geheel in beslag genomen door de proletarische 
revolutie in Rusland. Veel meer clan jij zelf weten wij ook niet. De meeste 
berichten zijn tendentieuze telegrammen van engelsche bladen; ook de 'Bote 
der Russ[ischen] Revolution'5 van Radek komt de laatste weken niet meer aan, 
waarschijnlijk houdt de Duitsche censuur hem vast. Het wachten is nu natuur
lijk geheel op den opstand der duitsche massa's. Voor mij zou het onbegrijpe
lijk zijn, dat de duitsche legers aan 't oostelijk front z66 weinig door den 
heeten adem der R[ussische] R[evolutie] waren aangeraakt, dat zij zich kalm 
naar de slachtplaats in 't westen lieten sturen. Gebeurt er in Duitschland niets, 
clan zal 't wel op een separaatvrede uitdraaien en wordt de oorlog voortgezet 
als een duel om de wereldmacht tusschen de duitsch-oostenrijksche en de 
anglo-amerikaansche machten. Maar ik kan hieraan nog niet gelooven. Panne
koek is pessimistisch over de Duitschers; hij verwacht wel opkomen der 
revolutionaire beweging, maar langzaam, langzaam. .. in elk geval veel te 
langzaam voor ons aller ongeduld. De russische revolutie zelf is even fascinee-
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rend als ontzettend; de onvoorwaardelijke <laden, de klaarheid en vastheid der 
politiek van Lenin6 en Trotzky beginnen hier indruk te maken ook op intel
lektueelen en artiesten, die sedert het begin van den oorlog het socialisme 
eenvoudig uitgeschakeld hadden en gewoon anti-duitsch (zooals ook mijn 
eigen man!) waren, fel en beperkt. Zij zien plotseling, <lat het duitsche milita
risme op andere wijze, door een andere macht clan door het Entente-milita
risme misschien zal kunnen worden verslagen. Dat pakt hen. Hadden we nu 
een goede partij, een goede krant, een kleine staf van sprekers en schrijvers, 
sterk door kennis en enthoesiasme, clan zou er, meen ik, voor 't eerst in vele 
jaren ook onder de intellektueelen wat te doen zijn; er zouden nieuwe sympa
thien gewekt kunnen worden. Maar wij hebben niets van <lat alles. De partij 
is een afschuwelijk troepje kibbelende sektaristen, de Tribune-redaktie staat, 
door haar eenzijdig anti-duitsch-zijn, onzuiver tegen de Bolschewiki, evenals 
tegen de vredesbeweging in de Entente-landen. De heele SDP is nog steeds 
een absolute quantite en qualite negligeable in de hollandsche politieke en 
geestelijke wereld. De arbeiders komen soms even in beweging uit honger, 
als wilde dieren die eten wil[len], en zakken clan weer in stompzinnigheid 
terug. De enorme beteekenis van de nieuwe Russ[ische] R[evolutie] wordt 
absoluut niet beseft; vergeleken bij 1905 is er ongetwijfeld in de mentaliteit 
der ned. arbeiders een enorme achteruitgang ... De beweging hier is alleen uit 
te houden voor menschen die 6f van nature zich tevreden voelen in kleinen 
strijd en negatieve kritiek, 6f de eigenlijke sfeer van hun werk en hun denken 
buiten de hollandsche misere hebben. Van een begin van verbetering, een 
begin van ontwaken onder de SDAP of NVV menschen is geen sprake. Die 
zijn en blijven nationalistische kleinburgers, en wij zitten met de laagste, 
ruwste en onontwikkeldste lagen van het proletariaat. Ik heh je nu eens 
volkomen naar waarheid geschreven over de beweging, opdat je je geen illusies 
maakt en gelooft aan dingen die er niet zijn. Maar <lat zul je wel niet kunnen 
laten: het fantaseeren over menschen en dingen thuis hoort tot de vertroostin
gen van de ballingschap. 

Pannekoek en zijn gezin zie ik veel, sedert hij in Sept. tot leeraar in Bussum 
benoemd werd. Wij denken in de meeste vraagstukken vrijwel gelijk, maar zijn 
zeer verschillende naturen, <lat geeft een genoegelijke omgang, en daar ik van 
zijn vrouw en kinderen ook veel houd is 't voor mij een groote aanwinst <lat 
zij in B[ussum] zijn komen wonen. Augusta de Wit, die sedert een jaar partij
genoote is, zie ik ook veel. Gorter brengt voor zijn gezondheid den winter in 
Zwitserland door, hij is nu weer best en vol werk- en strijdlust. 

Mijn boek over Revolutionaire Massa-Aktie, waar ik je meen ik al eens over 
schreef, is nu eindelijk af, na veel gezwoeg, en al half gezet. Binnen een paar 
maanden hoop ik je een exemplaar te kunnen sturen. 't Is veel te groot om 
gelezen te worden, maar nuttig als verzameling van gegevens. Voor mij een 
heele opluchting <lat ik er mee klaar ben!7 

Zeg, je vraagt om pluimgraaf bij ons te worden: Daardoor merk ik <lat je 
geen flauw benul hebt hoe 't hier is. De kalkoenen zijn al lang weg, bij g~brek 
aan voer, en de kippen steeds op den rand van den hongersnood! Als raskippen 

102 

p 

zijn zij in de regeeringsdistributie van kippenvoer (zooals wij als schilder en 
schrijfster een extra-uitkeering brandstof krijgen!); maar die kippendistributie 
is vaak meer clan een maand te laat! Wat zou je zoontje, de kippenkoning, zich 
da:irover druk maken! Allerleukst wat je schrijft over de jongetjes en de 
'Liefsten' - het begint al vroeg, die Pam! Bet moet mij ook weer eens schrij
ven, clan hoor ik weer eens wat van uit haar sfeer. 

Mijn brief is haast zoo lang als de jouwe, ook zonder processen! Als je nu 
66k zoo gauw antwoord[t] als ik, hoor ik weer wat van jullie tegen dat de 
boomen groen worden. Daar ligt waarschijnlijk weer een heel stuk wereldge
schiedenis tusschen. 

Veel liefs voor jullie allemaal en een hartelijke handdruk van 

jeHRH. 

Ik hen benieuwd naar je verdedigings-brochure.8 

[Naschrift van Richard Roland Holst:] 
Mijn vrouw vraagt mij hier nog wat bij te schrijven, laat ik beginnen en 

eindigen met hartelijke groeten voor jullie vieren. 
Mijn vrouw is goed, ik wou <lat zij wat sterker en wat dikker was, maar zij 

werkt zoo hard en zoo al-maar door <lat ik in bewondering hen <lat zij er <lat 
afbrengt zonder andere slechte verschijnselen clan wat magerheid en gauw ver
moeid zijn. 

(Als ikzelf niet verloren in mijn werk was zou ik zuur of verbeten zijn door 
ergemis en verdriet, ik vind die ellendige oorlog een wrange obsessie, en <lat 
opgesloten zijn in Holland een andere obsessie.) _ 

Ik bewonder mijn vrouw om tallooze redenen, maar eene daarvan 1s wel 
daarin gelegen <lat zij zoo dapper door gaat, ondanks ook al hare bedenkingen, 
om met Wijnkoop c.s. samen te werken. Je moet theoretisch wel heel erg vast 
zijn, om over de praktijk en de praktijken der S.D.P.'ers niet verstomd te 
worden. Ik hield 't er geen 14 dagen in uit - ik, reactionair sociaalpatriot als 
ik hen, hen nog steeds lid van de S.D.A.P, maar <lat is meer een slecht aan
wensel van mij, en heeft niet meer beteekenis clan mijn lid zijn van tallooze 
andere gezelschappen. 

Addi, 't beste, hart[elijk] gegr[oet] 

t.t. 
R.N.R.H. 

1. Asser Baars (1892-1944), civiel-ingenieur; verbleef in Nederlands-Indie (1915-1921); 
sloot zich aan bij de ISDV; leraar aan de Koningin Emmaschool in Soerabaja (1915-
1917); redactielid van het ISDV-blad Het Vrije Woord; voorzitter van de ISDV (1917-
1919); nauw betrokken bij het omvormen van de ISDV tot de Partai Kommunis 
Indonesia (PKI; 1920); werkte als ingenieur bij de Autonome Industriele Kolonie in 
Kerrierowo (Siberie) (1921-192 7); kwam in 192 7 als anticommunist naar Nederland 
terug. [BWSA, I: 8-9; Mul 1987] 
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2. De voormannen van de ISDV kregen in de loop van 1917 moeilijkheden met de over

heid. Baars werd 24 oktober 1917 ontslagen als leraar aan de Koningin Emmaschool 
omdat hij zich bij herhaling schuldig gemaakt zou hebben aan propaganda tegen het 
bevoegd gezag. Tegen Sneevliet werd op 20 november 1917 voor het Hooggerechts
hofvan Nederlands-Indie een proces geopend. Hij werd beschuldigd van overtreding 
van de zgn. 'Haatzaai-artikelen' vanwege het schrijven van het artikel 'Zegepraal', 
waarin de Russische februari-revolutie ten voorbeeld werd gesteld aan de Indonesiers. 
Na een proces van vier dagen werd Sneevliet vrijgesproken. [Perthus 197 6: 159-164; 
Mul 1987: 58-60; Schwidder, Tichelman 1991] 

3. Samuel Koperberg (1884-1957), leraar staatswetenschappen; woonde in Nederlands
Indie (vanaf 1914); werkzaam bij het Departement van Nijverheid en Handel in 
Buitenzorg (1915-1917); lid van de ISDV (1915-1917), waar hij behoorde tot de 
rechtervleugel; medewerker van Het Vrije Woord; lid van de van de ISDV afgescheiden 
Indische SDAP/ISDP (september 1917); secretaris van de Regentenbond en directeur 
van het museum Sono Boedojo in Djocja. [Tichelman 1985: 254-256] 
Samen met R.A. Schotman gaf Koperberg vanaf april 1917 Het Indische Volk uit, 
waarin felle kritiek werd geleverd op de revolutionaire sentimenten van Sneevliet en 
de zijnen. Beide redacteuren werden als getuige gehoord in het proces tegen Sneevliet 
[Schwidder, Tichelman 1991: XXXI e.v.] 

4. Louis Leonardus Hendrikus de Visser (1878-1945), secretaris van de Haagsche 
Bestuurdersbond (1904-191 O); medeoprichter van De Tribune; vice-voorzitter van de 
SDP; bezoldigd propagandist van de SDP/CPH (1918-1925); gemeenteraadslid in 
Den Haag (1919-1940); lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland (1919-1940); 
lid van de Tweede Kamer (1925-1935); voorzittervan de CPH (1925-1935). [BWSA, 
II: 168-171; De Visser 1939] 

5. Bote der Russischen Revolution. Organ der Ausliindischen Vertretung des Zentralkom. der 
Soc.Dem. Arbeiterpartei Russ/ands (Bolschewiki) (5 september- 28 november 1917) stond 
onder redactie van Radek en werd in Stockholm uitgegeven. [lISG-collecties] 

6. Vladimir Iljitsj Lenin (1870-1924), echte naam: Oeljanov; Russisch revolutionair en 
staatsman; !eider van de bolsjewistische vleugel van de Russische sociaal-democratische 
partij (1903-1912) en daarna van de bolsjewistische partij (vanaf 1912); tijdens 
oorlogsjaren in Zwitserland en prominent aanwezig op de Zimmerwald-conferentie 
(1915) van revolutionaire socialisten; met Duitse hulp Rusland binnengesmokkeld; 
leidde de Bolsjewistische Revolutie (november 1917); voorzitter van de Raad van 
Volkscommissarissen (1917-1923 ); stuwende kracht achter de oprichtingvan de Derde 
Internationale (Komintern; 1919); initiator van de eenheidsfronttactiek van de 
Komintern (1921 ). [Rise 1990; Cliff 1986] 

7. H. Roland Holst, Revolutionaire Massa-aktie (Rotterdam 1918). Het boek werd door 
HRH opgedragen aan A. Pannekoek. 

8. Sneevliet hield tijdens het proces een negen uur durende verdedigingsrede die hij 
samen met A. Baars geschreven had. In januari 1918 gaven Baars en Sneevliet deze 
rede samen met de beschrijving van de procesgang in boekvorm uit. Op 3 0 november 
werd Sneevliet vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie ging hierop in appel bij het 
Hooggerechtshof in Batavia, maar dit werd op 30 maart 1918 niet ontvankelijk 
verklaard. [Baars, Sneevliet 1918; Schwidder, Tichelman 1991] 
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21. Henriette Roland Holst, Laren, aan Henk Sneevliet, Semarang, 4 
februari 1918 

Beste Henk, 

Vandaag maar een kort kattebelletje, waarbij ik twee brieven voeg, die je zeker 
erg zullen interesseeren en je heel direkt aangaan. De tweede is, zooals je 
begrijpt, een antwoord op een brief van mij waarin ik vroeg, of je in dat 
baantje vrij zoudt zijn. Het antwoord is niet erg bevredigend en misschien 
voor jou al red en genoeg om te zeggen: 'neen, clan denk ik er niet over'. Is 
dit echter niet 't geval, - durf je het aan en zeg je 'op deze wijze korn ik er 
in Holland weer in; het latere is van later zorg', clan stel ik voor, dat je mij 
telegrafeert 'agree'. Dan schrijf ik bij ontvangst van je telegram direkt aan 
Hagout[?]1, dat hij de zaken in die richting tracht te sturen. Zoo lijkt 't mij 
't beste afgesproken. 

Wij gaan 'hier' - ik bedoel in Europa - nu snel vooruit: de wereld-oorlog 
begint over te gaan in de wereld-revolutie. De stakingen in Oostenrijk en 
Duitschland hebben de ontwikkeling weer een endje verder gestuwd in die 
richting. 't Gaat met horten en stoten, maar 't gaat. Vandaag begint in A[ms
ter]dam de staking; ik hen benieuwd hoe ver 't zal gaan en of 't zal lukken, 
enkele groepen van 't NVV rnee te krijgen. De geest is wel iets beter gewor
den, zegt men. 2 

Hartelijke groet, ook voor Bet; ik hen benieuwd wat je zult beslissen. 

J e H. Roland Holst. 

1. Ragout[?]: gegevens ontbreken. 
2. Op 4 februari 1918 werd door het Plaatselijk Arbeids-Secretariaat (PAS) van Amster

dam een twee dagen durende, algemene werkstaking uitgeroepen. De slechte brand
stof- en levensmiddelenvoorziening was de aanleiding voor de staking. Het NVV deed 
hieraan niet mee omdat het van tevoren niet geraadpleegd was. In enkele grote steden 
werd de staking door PAS-en (lokale overkoepelende organisaties van afdelingen van 
bij het NAS aangesloten federaties) overgenomen, maar erg groot werd het aantal 
stakers nergens. Op 4 maart 1918 werd wederom een algemene staking uitgeroepen. 
Ditmaal zouden de in het NAS georganiseerde syndicalisten samenwerken met de 
zgn. 'modernen' van het NVV. Uiteindelijk ging deze samenwerking niet door en 
werd deze staking alleen door het NVV georganiseerd. [Burger 1983: 98] 
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22. Henriette Roland Holst, Laren, aan Henk Sneevliet, Hilversum, eind 
maart 19191 

[ ... ]2 

Beste Henk, 

Hierhij de hrieven, ik stuur ze maar naar Hilversum, omdat ik <lat andere 'aan 
de tram' niet goed snap. Ik hen Woensdag, niet Dond[erdag] in Amsterdam. 
Ben jij morgen Dinsdag in Hilversum en hen je vrij, kom clan als je lust heht 
nog hier, kom koffiedrinken of eten net zooals het je schikt; het is toevallig 
de eenige <lag <lat ik thuis hen en er niemand komt; ik wou hem gehruiken 
om veel te werken, maar van 1 tot 3 of van 6 tot 8 wil ik je graag geven. Er 
is ook iets wat ik je vertellen wou, het zal het je denk ik makkelijk maken om 
het aanhod van v. R[avesteyn]3-W[ijnkoo]p af te wijzen. 

Hart[elijk] gegr[oet] 

Tante Jet. 

Kun je morgen niet, clan kunnen we ook Woensdag middag samen naar stad 
gaan of elkaar in stad ontmoeten - hel mij clan maar op om af te spreken. 

1. Datering: Vanwege zijn externering uit Nederlands-Indie kwam Sneevliet op 30 
januari 1919 terug in Nederland. Hij was daarna voortdurend onderweg en logeerde 
op verschillende adressen. Het adres van de familie Wiesebron in Hilversum werd 
Sneevliets tijdelijke postadres. Deze brief sluit aan bij de documenten 23 tot en met 
25, die in april 1919 geschreven werden. In april 1919 verbleef Sneevliet in Amster
dam en Bergen. HRH stuurde in die maand haar post rechtstreeks naar hem toe, 
zodat deze naar Hilversum verstuurde brief waarschijnlijk eind maart 1919 gedateerd 
moet worden. [Perthus 1976: 203, 209] 

2. Gedrukt briefhoofd op de achterzijde van de brief: 

DE NIEUWE TIJD 
Soc. Dem. Tijdschrift 

Redactie: 
Henr. Roland Holst 
F. van der Goes 
H. Gorter 
Herm. Heyermans jr. 
J. Saks en 
F.M. Wibaut 

3. Willem van Ravesteyn (187 6-1970), neerlandicus en historicus; partijbestuurder van 
de SDP/CPH (1909-1925); medeoprichter en redacteur van De Tribune (1907); 
medeoprichtervan de SDP (1909); lid van de Tweede Kamer (1918-1925); gemeente
raadslid van Rotterdam (1919-192 7); trok zich in 192 7 uit de politiek terug. [BWSA, 
I: 98-99; BWN, I: 449-450] 
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Het CPH-bestuur had Sneevliet aangeboden propagandist voor de partij te worden 
(zie hierover: doc. 25, noot 2). 

23. Henriette Roland Holst, Laren, aan Henk Sneevliet, Utrecht, 30 
maart 19191 

Beste Henk, 

Op verzoek van Aug[usta] de Wit zend ik je <lit hriefje; - het is natuurlijk niets 
voor jou. Maar je moet je niet hezorgd maken over de toekomst; ik heh zelf 
een ander plan en hoop daarmee op 't einde van de week zoover opgeschoten 
te zijn <lat wij er over kunnen spreken. 

Ga je Zaterdag a.s. direkt van Utrecht naar Leiden? Of kun je misschien, 
al is 't maar voor een paar uur, hier aankomen? Dat hoor ik nog wel even. 

Een hand van mij. Niet tohhen! 

H.R.H. 

Je adres in Utrecht is niet duidelijk, geef mij dat nog even op. - Hoe liep 't 
af met Wiessing? 2 

Je thee is heerlijk, in geen tijd zulke fijne gedronken hoor. 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Laren, Zondag'. Uit de inhoud van doc. 
23, 24 en 25 blijkt dat de brieven kortna elkaar geschreven zijn. Geen van de brieven 
is deugdelijk gedateerd. Voor de datering van doc. 23 en 25 is de datering van doc. 
24 als uitgangspunt genomen omdat dit document met een grote mate van zekerheid 
valt te dateren. 

2. H.P.L. Wiessing was hoofdredacteur van De Nieuwe Amsterdammer, het officieuze 
orgaan van de Bond van Revolutionair-Socialistische Intellectueelen (BRSI). Voor
aanstaande leden van de BRSI als C. Wichmann en B. de Ligt traden toe tot de 
redactie van dit blad en wellicht hoopte HRH (tevergeefs) op een betaalde baan voor 
Sneevliet bij dit noodlijdende blad. 

24. Henriette Roland Holst, Laren, aan Henk Sneevliet, 8 april 19191 

Beste Henk, 

Ik val half om van moeheid, maar wil toch een enkel woordje antwoorden nog 
vanavond. Fijn weer heh je de laatste twee dagen he, het zitten in de zon zal 
je goed doen. Dat je nu toch overkomt lijkt me niet erg verstandig. Maar ik 
kan hegrijpen dat je er lust in heht, Krause2 te hooren. 

Die konferentie hij Rogge3 ging vandaag niet door, omdat Gorter noch ik 
konden. Dat wordt dus volgende week Dinsdag, en Maandag spreek ik Wijn-
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koop, dus Woensdag kan ik je van beide dingen schrijven, hoe de kansen 
staan. - Als het absoluut niet gaat, dat redaktieplan door te drijven, lijkt het 
mij ook verstandig wat water in den wijn te doen. Zoo de uitgeverij lukt, hebt 
je dus de keus tusschen twee dingen: 

a) geregelde medewerking Tr[ibune] + baantje Fed[eratie] Transportwer
kers4, woonplaats: Rotterdam. 

b) uitgeverszaak Leiden+ baantje aan Soc. Studieclub5 en Bond v. S[ocialis
tische] I[ntellectueelen][?]6

, woonplaats: Amsterdam. 
T usschen deze twee kombinaties zult je moeten kiezen. J e bent zoowel voor 

't een als voor 't ander geschikt, dat maakt 't moeilijk. 
Ik hen erg blij, dat 't tusschen jou en Baars weer in orde is. Ik kreeg een 

gunstige indruk van hem en ik vond 't aardig dat hij met geen woord op die 
brief van hem terugkwam. Hij lijkt wel wat overstuur, heeft nog iets jongens
achtigs.7 

Vanaf Maandag is mijn adres: 111 Valeriusstraat. 
Dag, veel hartelijks van ons beiden 

tante Jet. 

Je moet vast niets aan Albarda8 vragen. 

Een probaat middel tegen slechte spijsvertering is: elke dag 30 a 40 hazelnoten 
eten. Probeer 'teens, ze zijn nu weer overal te krijgen.9 

1. Datering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'Laren, Dinsdagavond'. In de brief is sprake 
van de verzoening tussen Baars en Sneevliet (zie noot 7). Baars k:wam op woensdag 
2 april 1919 in Nederland aan. De brief moet daarom vermoedelijkworden gedateerd 
op de eerste dinsdag daarna. 

2. Mogelijk gaat het hier om: Dr. Jacob Kraus (1861-1951), ingenieur; hoogleraar aan 
de Polytechnische School in Delft; minister van Waterstaat (1905); lid van de Eerste 
Kamer (1911-192 5); voorzitter van de Raad van Beheer van de Nederlandsch Indische 
Spoorwegmaatschappij. [Biografisch archief PDC] 
Misschien had Sneevliet als vertegenwoordiger van de Indische Vereeniging van 
Spoor- en Tramwegpersoneel (zie hierover: doc. 19, noot 1) een onderhoud met 
Krause. In augustus 1919 had Sneevliet n.a.v. het vermeend ontslag van een spoor
wegbeambte in Nederlands-Indie in ieder geval een dergelijk onderhoud. [NAS
archief IISG): nummers 361, 385] 

3. J. Rogge (?-1993), lid van de SDAP; hielp HRH bij redactioneel werkvoor De Nieuwe 
Tijd; secretaris van de afdeling Hilversum van het Instituut voor Arbeidersontwikke
ling (IvAO; ca. 1924-1933); lid van de BKSP (1924-?); lid van de OSP (1932-1935); 
lid van de Bond van Anarcho-Communisten (eind jaren dertig); trad uit de IvAO na 
verbod van de SDAP-leiding om de OSP-er Schmidt in Hilversum een cursus te la ten 
geven (193 3 ); oprichter van de Vereenigingvoor Socialistische Ontwikkeling (VVSO; 
1933); lid van de PvdA (vanaf 1946). [Michielse 1980: 153, 210, 211; B. de Cort, 
werk-manuscript OSP-geschiedenis] 
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Waarschijnlijk ging 'de konferentie bij Rogge' over het aantrekken van Sneevliet als 
redactioneel medewerker van De Nieuwe Tijd. Uit de hierna volgende documenten 
blijkt dat Sneevliet dit werk enige tijd heeft gedaan. 

4. De Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders (1899-1940) sloot zich in 1918 
aan bij het NAS. Het orgaan van de federatie was Het Transportbedrijf (1916-1933), 
na 193 3 hernoemd tot Het Transportbulletin. [Galesloot, Van der Meer 1985: 178] 
Sneevliet zou de eerste optie kiezen. 

5. Wellicht werd bedoeld: De Bond van Revolutionair-Socialistische Studenten (BRSS; 
1919-ca. 1922). Leden van de bond waren o.a. Annie Romein-Verschoor, Jan Romein 
en Anton Struik. De bond onderhield goede contacten met de Bond van Revoluti
onair-Socialistische Intellectueelen. [De Vos 1976, I: 221; De Voorbode 1919, no. 1] 

6. De Bond van Revolutionair-Socialistische Intellectueelen (BRSI; 1919-1922) had tot 
doe! 'eigen en anderer kennis van het zich verwerkelijkende socialisme te verbreeden 
en te verdiepen' en gaf daartoe verklarende geschriften uit, organiseerde vergaderin
gen, bereidde de maatschappelijke reorganisatie theoretisch voor en probeerde in het 
algemeen alles te doen 'wat den overgang tot de communistische samenleving kan 
verzachten en de komst ervan kan vergemakkelijken'. Het officieuze orgaan van de 
BRSI was De Nieuwe Amsterdammervan H.P.L. Wiessing. HRH en Sneevliet waren 
beiden lid van de bond. [Kenkhuis, Van der Laar [1985], di. I: 128-129; De Voorbode 
1919, no.l; Roland Holst 1949: 180; BWSA, III: 115] 

7. De verhouding tussen Baars (voorzitter van de ISDV) en Sneevliet was sterk ver
slechterd in de loop van 1918. Naast verschil van inzicht inzake het politieke beleid 
van de ISDV ontstonden er ook allerlei wrijvingen in de prive-sfeer. Toen Sneevliet 
gedwongen werd Nederlands-Indie te verlaten, schreef Baars hem een rancuneuze 
afscheidsbrief. Nog v66r deze brief Sneevliet had bereikt, ontving hij een telegram 
van Baars waarin stond dat de brief ongelezen verscheurd moest worden omdat Baars 
hem terugtrok. Een doorslag van de brief is bewaard gebleven in het Baars-archief 
(IISG). Op 2 april 1919 k:wam Baars in Nederland terug na een vrijwillig vertrek uit 
Nederlands-Indie. Hij bracht al snel na zijn terugkeer een bezoek aan Sneevliet. [Pert
hus 1976: 177,178,190,191; Mui 1987: 89; Baars-archief(IISG): nummer 109] 

8. Johan Willem Albarda (1872-1957), SDAP-politicus; werktuigkundig ingenieur; lid 
van de Tweede Kamer (1913-1939), waar hij o.a. woordvoerder was voor Indische 
aangelegenheden en onderwijs; wethouder van financien in Den Haag (1917-1923); 
SDAP-fractieleider (1925-1939); lid (1930-1940) en voorzitter (1939-1940) van de 
executieve van de Sozialistische Arbeiter Internationale (SAI); minister van Waterstaat 
(1939-1940); lid van het kabinet-Gerbrandy (1940-1945); lid van de Raad van State 
(1945-1952). [V]iegen 1925-1938, II: 314; BUlN, I: 5-7; BWSA, V: 1-7; Diepenhorst, 
Leeser e.a. 1961] 
Het is niet duidelijk wat HRH hier afraadde. 

9. Half april 1919 werd Sneevliet in de Boerhaave-kliniek opgenomen voor een blinde
darmoperatie. Na de operatie hield Sneevliet op aanraden van de arts twee weken rust 
in Pension Bok in Bergen. [Perthus 197 6: 206] 

25. Henriette Roland Holst, Amsterdam, aan Henk Sneevliet, Bergen, 
14 april 19191 

Beste Henk, 

Ik schrijf maar gauw een woordje om je te zeggen dat het onderhoud met 
W[ijn]k[oop] heel bevredigend was. Er is bij hem geen kwestie van gebrek aan 
vertrouwen of aan waardeering voor je prestaties en je persoon, al kunnen zij 
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niet besluiten je zoo direkt een positie aan de krant te geven die, door het feit 
dat zullie nu eenmaal niet of maar af en toe in A[mster]dam zijn, zou beteeke
nen dat de leiding, althans 't overwicht, in jou[w] handen kwam. Maar tegen 
een aanstelling als propagandist geldt dit bezwaar volstrekt niet en W[ijnkoo ]p 
was direkt volkomen bereid, om zijn invloed in dien zin te gebruiken; je zoudt 
dan natuurlijk toch aan de krant meewerken en ook voor je zelf kunnen 
studeeren, al zou dat in een langzamer tempo gaan.2 Mij dunkt, dat dit toch 
meer op je weg ligt dan de uitgeverij, maar we zullen zien hoe 't onderhoud 
van morgen loopt en ik zal je ook daarover direkt bericht zenden. 

Zaterdagmorgen ben ik tot twaalf uur vrij, laten we dus afspreken dat je die 
ochtend hier bij mij komt. Jammer dat je het nu zoo ellendig treft met het 
weer. 

Hart[ elijk] gegroet en groet Jany Holst3 van mij ! 

Tante Jet. 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Maandagavond, Amsterdam, Valleriusstraat 
111 '. Uit de inhoud van deze brief blijkt dat hij geschreven werd op de maandag na 
de brief die op dinsdag 8 april (doc. 24) is gedateerd. 

2. Sneevliet werd tijdelijk aangesteld als propagandist van de CPH. Op het CPH
congres van juni 1919 deed het PB een voorstel om Sneevliet propagandist te maken 
en hem toe te voegen aan het secretariaat. Ook kwam er een voorstel om Sneevliet 
tot het derde lid van de redactie van De Tribune te maken. Dit laatste kwam er niet 
door omdat, zoals uit deze brief blijkt, de twee redactieleden Wijnkoop en Van 
Ravesteyn wegens hun vaak voorkomende afwezigheid door hun werkzaamheden in 
de Tweede Kamer, bang waren dat Sneevliet te veel een stempel op deze krant zou 
gaan drukken. Sneevliet bleef propagandist voor de CPH en deed bestuurswerk voor 
de bij het NAS aangesloten Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders. Daar
naast deed hij redactiewerk voor De Nieuwe Tijd. Tot de opheffing van het blad in 
1921 werd Sneevliet als medewerker van het blad genoemd. [Perthus 1976: 209-210] 

3. Adrianus (Jany) Roland Holst (1888-197 6), dichter; neef van HRH; redacteur van De 
Gids (1922-1933); publiceerde poezie, proza en vertalingen. [Van der Vegt 1988; 
BWN, II: 462-464] 
A. Roland Holst woonde jarenlang in Bergen (NH). Henk Sneevliet verbleef in april 
1919 in dat dorp om bij te komen van een blindedarmoperatie. [Perthus 1976: 206] 

26. Richard Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 23 april 19191 (brietkaart) 

Amiee! 

Vindt je Holland er niet op achteruitgegaan, vroeger had je in April lente, en 
nu zitten wij te bibberen van de kou. Allemaal Russische invloeden, jullie 
stomme schuld. 

J[et] ligt al drie dagen in bed met zware kou en hoofdpijn en soms koorts, 
daarom schreef zij je nog niet. Zij is lastig er toe te bewegen om zoet te zijn, 
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en wil telkens te veel doen, opkomen en schrijven of lezen. Dat komt ook 
door de bolsjewistische culte, opstandigheid tegen Alles. 't Zijn zware tijden 
voor een oud en wijs man als ik. 't SpijtJet erg dat je nu dadelijk zooveel last 
met de N[ieuwe] T[ijd] hebt gehad.2 't Was nu oak erg tegengeloopen, maar 
de volgende keer gaat 'twel gemakkelijker. Gelukkig datJuffr[ouw] Langhout3 

hier is, anders zat ik met mijn handen in mijn haar, dat ik niet heb. Wij 
komen anders al aardig op orde. 

Hart[elijk] gegr[oet] 

t.t. 
R.N.R.H. 

1. Datering volgens poststempel. 
2. Sneevliet nam het redactiewerk voor De Nieuwe Tijd tijdelijk waar voor HRH. 
3. Juffrouw Langhout, hulp in de huishouding op de Buissche Heide. Nadere gegevens 

ontbreken. 

27. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Ber
gen, 30 april 1919 

Beste Henk, 

J e brief vanmorgen ontvangen; al te vlug gaat dat niet zooals je mer kt. De post 
komt eens per dag - dat is fijn rustig! Ik hoop dat de zaak met het P.B. nu 
spoedig in orde komt en je in of bij Haarlem iets vindt. Dat lijkt mij toch voor 
jou veel beter, dan bij mevr. K[oomans?]1 of bij B[ok?]2 wonen. Het is anders 
wel jammer voor je; materieel is het aanbod van mevr. K. erg geschikt, maar ... 

Aan mijn zwager Matthijsen verzocht Rik uit mijn naam die dagen dat ik 
ziek was je rechtstreeks fl 00 te zenden; ik hoop dat je ze ontvangen hebt. Van 
nu af aan hoop ik dat Wiesebron3 alles beheert, dat is het eenvoudigst; en je 
punktueel uitbetaalt! 

Wat je over die chineesche intellektueelen schrijft, lijkt mij heel aardig; als 
ik van 't najaar in stad hen, hoop ik hen ook eens te ontmoeten. 

Ik stuur een dezer dagen MS. van Mr. Clara Wichmann4 naar de drukkerij, 
dat zoo spoedig mogelijk gezet moet worden en haar in proef gezonden; Laan 
v. Nieuw Oost-Indie 14, den Haag. Verder stuur ik weer een stuk Bolschewiki, 5 

ik vrees te lang voor in eens te plaatsen. J e moet altijd maar dire kt beginnen te 
laten zetten zoodra de afl. uit is, dat is de beste methode. - Wat een pech had 
je met 't Mei-nummer, echt vervelend; ik hoop dat 't nu glad zal loopen. 

Ik voel mij vandaag weer veel beter en was met 't mooiere weer even uit; 
maar mijn keel is nag tamelijk beursch; voor de rest deden die dagen gedwon
gen rust mij goed, want ik k6n niet meer na al het heen en weer getrek en 
gesjouw. - We beginnen hier nu aardig op orde te komen en binnen een paar 
dagen hoop ik aan 't werk te kunnen gaan. 

111 



Bedank je Jeanne6 wel voor haar gezelligen brief, en zeg haar, <lat als die 
vrouwen mijn program niet willen, ze 't maar moeten laten en zoo'n beetje 
doormodderen; forceeren kun je zulke dingen niet. 

Ik hoop <lat je een aardige Mei verg[adering] hebt te Hilversum; wat een 
raar stelletje sprekers te Amsterdam! 

Veel hartelijke groeten ook van mijn man. 

TanteJet. 

1. Wellicht: J.C.L. Koomans-Timmer, lid van de BCS; ondertekende het Dienstwei
gerings-Manifest (1915); secretaresse van de Revolutionair Socialistische Vrouwen
bond (1917-1919); secretaresse van het RSC (1916-1918); huwde Qaren twintig) met 
H. Kolthek, de oprichter van de Socialistische Partij (1918). [Knuttel 1983: 36; Van 
der Zee z.j.; Burger 1983: 44 e.v.] 
Vanwege allerlei politieke activiteiten kende HRH mw. Koomans-Timmer goed. 

2. Pension Bok in Bergen. 
3. Johan Wiesebron, brochure-handelaar en drukker; lid van de SDAP (tot 1915); 

ondertekenaar van het Dienstweigerings-Manifest (1915); lid van de RSV/SDP; lid 
van de Bond van Revolutionair-Socialistische Intellectueelen (1919); directeur van de 
CPH-drukkerij 'De Strijd' waar o.a. De Nieuwe Tijdwerd gedrukt. [Burger 1983: 56, 
60; De Internationale, 1915 no. 4; Kleine Nederlandse Archieven (IISG): nummer 6] 

4. Clara Gertrud Meijer-Wichmann (1885-1922), juriste; oprichtster en redactrice van 
verschillende feministische tijdschriften; medeoprichtster en lid van het bestuur van 
de Internationale School voor Wijsbegeerte in Amersfoort (1916); lid van de BCS 
(1917-1919) en van de Internationale Anti-Militaristische Vereeniging (IAMV); 
medeoprichtster van de Bond van Religieuze Anarcho-Communisten (BRAC); 
redactrice van De Nieuwe Amsterdammer (1921-1922). [BWSA, II: 179-183; BWN, III: 
656-658] 
Het ging in deze passage om het ms. van het artikel: 'Oorlog en criminaliteit', De 
Nieuwe Tijd (1919), 392-397, 428-433. 

5. H. Roland Holst, 'De <laden der Bolschewiki', De Nieuwe Tijd (1919), in de nummers 
1, 2, 4, 5, 7, 8 en 11. 

6. Waarschijnlijk werd bedoeld: Jeanne Scheffer, Amsterdams redactielid van De Voorbode 
(1917-1919), het blad van de Revolutionair Socialistische Vrouwenbond; hield veel 
voordrachten voor deze bond; lid van de Bond van Revolutionair-Socialistische 
lntellectueelen. 

28. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, 5 mei 
1919 

[ ... ]1 

Beste Henk, 

Ik verzond gisteren het staartje van mijn slot-artikel over de Bolschewiki; zorg 
je <lat ik spoedig proef krijg? Ik denk <lat het nog wel gesplitst zal moeten 
worden, ik zal in de proef aangeven waar. Ook copie Clara Wichmann ver-
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zond ik, laat <lat in elk geval maar zetten, al komt het nog niet in de 15 Mei
aflevering; 't is goed altijd wat vooruit te werken. 

Hoe waren je vergaderingen; heb je al logies gevonden, krijg je geregeld 
bericht van Bee en de jongens; hoe is nu de nawerking van de operatie op je 
ingewanden, heb je geen pijnen meer en is de spijsvertering beter? Op deze 
heele vragenlijst moet je netjes antwoorden hoor! 

Ik las daarnet het afscheidartikel van Baars in Het Vr[ije] W[ oord] .2 Als <lit 
hem ernst is, moet hij, met of zonder pas, probeeren naar Rusland of D(uits]
l[and] te komen. Doet hij <lat niet, dan is hij een fraseur en heeft voor rnij 
afgedaan. Waarom vestigt hij zich eigelijk te Bussum; en wat is het resultaat 
van zijn konferentie met mijn neef van Raad? 3 

Als je toch naar Indie schrijft, wil je dan de adrninistratie v. h[et] Vr[ije] 
W[ oord] s.v.p. verzoeken mijn exemplaar voortaan maar naar boekhandel 
Fortuijn te sturen, <lat is met 't oog op dubbel adres 't eenvoudigst. 

Wij hebben tot nu toe niet veel chance; nu weer is er ziekte in het gezin 
van mijn hulp, zoodat ik die mis en alles zelf moet doen, van rustig werken 
kwam nog niet veel. Maar wij genieten prachtig weer. 

Veel hart[elijke] groeten van 

tante Jet. 

1. Doorgehaald briefhoofd zoals weergegeven in doc. 22, noot 2. 
2. A. Baars, 'Waarom ik heenga', Het Vrije Woord (1 maart 1919). In dit artikel legde 

Baars uit dat hij uit Indie vertrok om in Europa 'daadwerkelijk mee te doen aan den 
reeelen strijd, die beslist over de toekomst der menschheid'. 

3. Van Raad: gegevens ontbreken. 

2 9. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, 7 mei 
1919 

[ ... ] 1 

Beste Henk, 

In de 15 Mei-afl. moeten in elk geval 
1 Pannekoek (7 a 8 bladzijden) - (dit als nr. 1 plaatsen). 
2 stukje van rnijn Bolschewiki (ik vrees de helft van wat ik zond). 
3 De gewone rubrieken: Opmerker2

, Insider3
. 

4 Artikeltje Baars over kongres. 
Voor zoover er dan nog ruimte is, of liever: al naar er ruimte is, kan dan 

slot Endt4 of De Lange5 geplaatst. 
Geef nooit meer een afl. van 2½ vel; 't wordt berekend op 2 3/4, kost dus 

duur en haalt weinig uit. Beter ware 't geweest laatst de drie vel vol te maken 
door Baars te plaatsen en hetzij van Endt of de Lange een grooter brok, des-
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noods alles. - Nu krijgen wij pas weer half Juli een aflevering van 3 vel, het 
zal dus aldoor sukkelen blijven met de ruimte. Natuurlijkwordt Cl[ara] Wich
mann niet geplaatst (wel gezet) tot de 3 loopende vervolgartikelen afgedrukt 
ZlJn. 

Verder moet je het nu maar zelf weten. Vooral geen telegrammen zenden! 
Zelf beslissen. 

Met je fonds komt het best in orde. Wiesebron had niet direkt met een 
opgestreken zeil naar je toe moeten komen, en jij moet de dingen wat filosofi
scher opnemen. Probeer het nu eens een jaar z66, bevalt het je niet, clan zal 
ik je helpen het studie-plan te realiseeren. - Vervelend dat je geen kamer kunt 
krijgen; probeer het eens te M·euwersluis; Greshoff6 was daar bijzonder naar 
zijn zin en niet duur, vraag hem 't adres maar. 

De moeder van mijn hulp hier is plotseling erg ziek, zoodat ik alles alleen 
moet doen; erg vervelend, ik heh nog geen dag kunnen werken. 

Hartelijke groeten ook aan Jeantje, 

tante Jet. 

1. Op de achterzijde van de brief is het doorgehaald briefhoofd afgedrukt zoals weerge
geven in doc. 22, noot 2. 

2. Krijn Adriaan van Langeraad (1865-1943), pseudoniem Opmerker; publicist; commies 
bij de posterijen; lid van de SDAP (1894-1909); medewerker van De Nieuwe Tijd 
(1896-1921); agrarisch specialist; medeoprichter van De Tribune (1907); lid van de 
SDP/CPH (1909-1925; 1930-1943); redactiesecretaris van het theoretisch CPH
orgaan De Communistische Gids (1922-1925); medewerker van De Tribune; lid van de 
CPH-CC (1925-1930); redactielid van De Communistische Gids (1925-1930). [Panne
koek 1982: 314; Harmsen 1982: 79, 85; BWSA, V: 179-182] 
In De Nieuwe Tijd had Opmerker de vaste rubriek 'Overzicht van Tijdschriften'. 

3. Insider: gegevens ontbreken. Van Insider verscheen in De Nieuwe Tijd regelmatig de 
rubriek 'In de Camera Obscura. Parlementaire Kroniek'. 

4. Piet Endt (1883-1936), econoom en socioloog; sociaal-democratisch publicist en 
vertaler; maakte op een studiereis in Nederlands-Indie kennis met Henk Sneevliet; 
lid van de SDP/CPH; medewerker van De Nieuwe Tijd; distantieerde zich in 1921 
van de communistische beweging; maakte ook toernees als chansonnier; lid van het 
bestuur van de Wereldbibliotheek (1930-1936). [Tichelman 1985: 332-333] 
P. Endt schreef: 'De machtspositie van den Europesen ondernemer op Java', De 
Nieuwe Tijd (1919), 299-307, 369-3 76. 

5. Daniel de Lange (1878-1948), bioloog en publicist; directeur van het Hubrecht
laboratorium (vanaf 1916); lid van de SDP (1915-1924); publiceerde theoretische 
artikelen in De Tribune en De Nieuwe Tijd; medeoprichter van de Bond van Revoluti
onair-Socialistische Intellectueelen (1917-1922); met HRH actief in Kompinrus, een 
comite voor hongerend Rusland (1921-1922); CPH-oppositioneel; lid van de BKSP 
(1924-1927); lid van de RSP/RSAP (1927-1935); redactielid van Klassenstrijd en 
opvolgers (1927-1935); na de oorlog religieus-socialist. [BWSA, V: 173-178] 
D. de Lange schreef: 'De tegenwoordige stand van het evolutievraagstuk', De Nieuwe 
Tijd (1919), 283-298, 333-339, 360-368, 563-569. 

6. Jan Greshoff (1888-1971), journalist en letterkundige; o.a. medewerker van de 
kunstredactie van De Telegraaf, hoofdredacteur van de Nieuwe Arnhemse Courant 
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(1920-1923); cultureel correspondent voor verschillende bladen in Brussel (vanaf 
1927); medeoprichter van het literaire tijdschrift Forum (1932); schreef romans en 
dichtbundels; bevriend met A. Roland Holst. [Gillet 1971; BWN, I: 211-212] 

30. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, 10 
mei 1919 

Beste Henk, 

Gauw even antwoord op je brief; dank je dat je me die uit Hilversum zond, 
het moet een lieve zachte vrouw zijn die zoo schrijft. 

Nu over de N[ieuwe] T[ijd]. Meestal sturen Insider en Opmerker nogal laat, 
en zij kunnen niet blijven liggen. Dus als zij komen, moet slot de Lange wachten 
tot volgende keer, dat kan best. Ik vind het uitstekend dat jij alle revisies naziet; 
en 66k de eerste proeven van alle stukken, behalve die van mij zelf zoo er tijd 
genoeg is voor heen en weer sturen. Maar ditmaal kan het me niet erg veel 
schelen, omdat ik toch het artikel nog zie eer het afgedrukt wordt als brochu
re. Doe dus wat je wilt en breek daar af, waar je denkt dat het 't best uitkomt. 
Ik heh deze week 40 paginas nagekeken voor de brochure, hier en daar nieuwe 
stukken ingelascht, en wacht nu op proef; heel graag laat ik ook de revisie 
daarvan aan jou over. Toe, zorg jij dat ze wat voort maken aan de drukkerij, 
ik wou nu graag zoo gauw mogelijk met dit werkje klaar zijn. 1 

De Engelsche partijbladen zal ik je geregeld sturen; uit D[uits]l[and] krijg ik 
op 't oogenblikniets (Freiheit:2 afgezegd, Spartacus3 te Essen verboden) behalve 
af en toe Mitteilungen4 uit Hamburg. Ik probeer een blaadje uit Chemnitz 
te krijgen, dat volgens Pannekoek goed moet zijn. 

't Is toch ongehoord dat de Tr[ibune] al haar buitenlandsche wijsheid blijk
baar put uit bourgeois-organen; ze schijnen geen enkel fransch soc. orgaan 
te lezen. 

W el, ik maakte die opmerking over Baars omdat 'k vond dat hij zoo vreese
lijk snoefde in dat stukje dat hij alleen terug wou om in Rusland of DL revolu
tionair werk te verrichten. 

Ik verwacht niet dat de fr[ansche] en eng[elsche] arbeiders verder zullen 
gaan clan tot een protest. In den strijd gaan om te voorkomen dat anderen 
onrecht wordt gedaan is wel heel moeilijk (vooral in dit geval).5 

Ik hoop dat je slaagt in Haarlem; denk anders nog om Nieuwersluis. Gres
hoff (hij woont boven Ceton6) is een allerhupste kerel (wat je van zijn onder
buur niet zeggen kunt) en zal je zeker graag probeeren te helpen. 

Kunt jij dit wonderlijke stukje misschien de Tr[ibune] bezorgen en dezen 
vriend antwoorden. En ook Nugteren7 te woord staan? 

Veel hartelijke groeten van 

Tante Jet. 
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Goddelijk weer. Ik begin een klein beetje in mijn werk te komen waar ik ver 
van was afgedwaald. Maandag krijg ik weer hulp in de huishouding, wat 
noodig blijkt wil ik rustig kunnen werken. 

Wordt Baars nu niet geplaatst, clan moet hij natuurlijk vervallen, geen mosterd 
na den maaltijd. Ik vind het niets erg.8 

1. H. Roland Holst, De daden der Bolschewiki (Amsterdam 1919). Het boek was een 
herziene en vermeerderde uitgave van de artikelenserie in De Nieuwe Tijd (over die 
artikelenserie: zie doc. 27, noot 5). 

2. Waarschijnlijk: Die Freiheit. Berliner Organ der Unabhiingigen Sozialdemokratischen 
Partei Deutsch/ands. 

3. Nadat het drukken van Spartakus. Organ der Kommunistischen Partei Deutsch/ands 
(1919-1920) in Essen werd verboden, verscheen de krant alleen nog in Berlijn. [IISG
collecties] 

4. Waarschijnlijk: Mitteilungen, het KPD-blad van de Bezirksleitung Wasserkante (Ham
burg). 

5. Begin mei werden door de geallieerden in Versailles de vredesvoorwaarden ter 
beeindiging van de Wereldoorlog aan Duitsland voorgelegd. De Engelse en Franse 
arbeidersbewegingen protesteerden tegen de harde voorwaarden die Duitsland werden 
opgelegd, daar die zeker negatieve gevolgen zouden hebben voor de Duitse arbeiders. 
[De Tribune, 7-10 mei 1919] 

6. Jan Cornelis Ceton (1875-1943), revolutionair-socialist; onderwijzer; secretaris van 
de afdeling Amsterdam III van de SDAP; secretaris van de Sociaal-Democratische 
Onderwijzersbond (1899-1906); medeoprichter van De Tribune (1907) en de SDP 
(1909); PB-lid van de SDP/CPH (1909-1925); redacteur van De Communistische 
Onderwijzer (1919-1923); verzorgde vooral de organisatie en financien van de CPH 
en De Tribune; lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland (1919-1923); PB-lid 
van de CPH-CC en redacteur van De Communistische Gids (1926-1930); na 1930 niet 
meer politiek actief. [BWSA, V: 33-38] 

7. J.F. van Nugteren, matroos op 'De Zeven Provincien' (tot september 1918); bestuur
der van de Matrozenbond; lid van het NAS-comite van oud-marinemannen ter 
voorbereiding van een onafhankelijke Bond van Marinepersoneel in Nederland (mei 
1919); bezoldigd bestuurder van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders 
(NAS); een van de getuigen a decharge in proces tegen Sneevliet (april 1933). 
[Perthus 197 6: 179 e.v.] 
Het is niet duidelijk waarop HRH hier doelde. 

8. A. Baars, 'Indrukken van het SDAP-congres', De Nieuwe Tijd (1919), 324-330. 

31. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, 18 
mei 19191 

Beste Henk, 

Daarnet je brief van Vrijdag gekregen, de brieven loopen wel lang he? 
Ik vind het best om elk stuk als hoofdstuk te beschouwen, titels daarvan met 

vette letter te zetten. Dit heeft ook veel voor, want het is b.v. vrij gek dat de 
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agrarische hervormingen in een potje zijn met b.v. de socialisatie der banken. 
Het hoofdstuk over de ekon[ omische] hervormingen wordt clan onderverdeeld, 
evenals verdere waar dit pas geeft, zooals het laatste hoofdstuk. 2 

Dankzij je bemoeiingen heh ik een proefdruk van Karski3 gekregen. Het viel 
mij verbazend tegen. De nonchalance en oppervlakkigheid, waarmee de meest 
ontzettende beschuldigingen terloops worden weerlegd, is ongelooflijk. Uit 
een paar amerikaansche bladen, die ik stuur met de eng[ elsche] soc. kranten, 
blijkt hoe ernstig die beschuldigingen zijn. Trouwens in het feuilleton over 
de Raden,4 dat nu in de Tr[ibune] verschijnt, staat tusschen de regels duidelijk 
te lezen, dat het Bolschewiki-regiem feitelijk in hooge mate een persoonlijke 
diktatuur is en de massas zeer apatisch zijn geworden. 

Als je de voornaamste steuners van de krant tot een kollektieve verklaring 
kunt krijgen, die clan op het kongres voorgelezen zou worden, is dat misschien 
een middel tot verbetering. Maar het zal allicht moeilijk zijn er achter te 
komen wie, behalve Matthijsen, die voornaamste steunpilaren zijn. Ik zelf ben 
als steunpilaar steeds dunner geworden, eerst gaf ikflS00 per jaar, daarna 
1200, nu nog f900 (75 p[er] m[aa]nd). Met deze steun zal ik in godsnaam 
maar doorgaan, zoolang de krant blijft bestaan en ik geen kans zie een betere 
te krijgen! 

Dat de volgende afl. N[ieuwe] Tijd] eigelijk al vol is, geloof ik graag; dat gaat 
altijd zoo. En clan moet je toch weer rekenen op de vaste rubrieken. Hierbij 
een paar stukjes (eigelijk 66k als vaste rubriek bedoeld) die je mooi kunt 
gebruiken om het aantal pagina's af te ronden. In de zomermaanden komt er 
gewoonlijk weinig kopie in; wij kunnen clan mooi opruiming houden van wat 
ik nog heh liggen. 

Je schrijft niets over woning; heh je nog iets gevonden? 
Veel hartelijke groeten, ook aan Jeantje, van 

tante Jet. 

LaatJeantje mij bijtijds schrijven wanneer Voorbode5-vergadering (in de buurt 
van 7 ]uni, zoo tenminste verg[adering] B[ond] v.S[ocialistische] I[ntellectuee
len] clan doorgaat, wat ik niet weet, maar jullie wel). Zoo ja, clan kan ik b.v. 
zorgen 6 Juni 's avonds in stad te zijn. Maar verzoek nadrukkelijk vroegtijdig 
bericht, om mijn plannen te kunnen maken. 

1. Datering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'B [uissche] Heide, Zondagmorgen'. Uit de 
inhoud blijkt dat deze geschreven werd op de zondag nadat de laatste aflevering van 
het feuilleton over de Raden (d.i. 17 mei 1919; zie hierover noot 4) in De Tribune 
verschenen was. 

2. Hieruit blijkt dat Sneevliet naast redactiewerk voor De Nieuwe Tijd ook de proef
drukken van de brochure De daden der Bolschewiki heeft gecorrigeerd. 

3. Julian Karski (1866-1925), echte naam: Julian Martsjlevski; Pools revolutionair; 
medeoprichter van de Poolse Arbeiders Bond (1889); vestigde zich in Duitsland 
(1896); lid van de SPD; een van de oprichters van het blad Die Internationale (1915); 
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eerste rector van de communistische universiteit voor westerse minderheden in 
Moskou (1921-1925). [Dudzik 1951; BDC: 257-258] 
Waarschijnlijk ging het hier om een proefdruk van de brochure Was ist Bolschewismus, 
und was haben die Bolschewiki in Russ/and geleistet? (Wien 1919) waarvan ook een 
Nederlandse vertaling verscheen. 

4. J. Orsinski, 'De arbeidersraden in Rusland', De Tribune, 13-17 mei 1919. 
5. De Voorbode (1917-1925) was het twee keer per maand verschijnende blad van de 

Revolutionair Socialistische Vrouwenbond. Het doel van de bond was de krachten 
van revolutionair-socialistische vrouwen te bundelen. In het bestuur van de bond en 
in de redactie van het blad zaten o.a. T. Kruyt-Hogerzeyl, HRH en J. Scheffer. Na 
de opheffing van de Vrouwenbond in 1919 werd het blad uitgegeven door de CPH 
en werd de ondertitel van het blad Orgaan der Communistische Partij voor Propaganda 
onder de Vrouwen. [IISG-collecties] 

32. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, 21 
mei 1919 

[ ... ] 1 

Beste Henk, 

Hierbij een stukje van Luteraan2 voor de N[ieuwe] T[ijd]. Er is geen reden 
het niet op te nemen, zoo je het sterk verkort en de onbeholpenheden verwij
dert. Behalve de citaten bestaat het uit steeds hetzelfde herhalen; het kan 
daarom gemakkelijk tot op de helft warden gereduceerd; 3 a 4 bl. druk. De 
proef zie je wel zelf na; het moet natuurlijk in het 1 Juni-nr., evenals Opmer
ker, slot de Lange en slot Bolschewiki (als dat kan) - anders de helft daarvan. 
En dan hebben we Endt nog vergeten - hoeveel is dat nog, gedrukt bedoel 
ik? 

Opmerker krijgt zelf eerste proef, hij moet altijd aangespoord warden die 
gauw terug te zenden. 

Beste groeten van ons 

tante Jet. 

Alle citaten met kleinen letter. 
Dat stukje van Mingelen3 had ook met kleinen letter gezet moeten warden, 

en clan achterin - bij wijze van bladvulling. 

1. Op de achterzijde van de brief is het doorgehaald briefhoofd afgedrukt zoals weerge
geven in doc. 22, noot 2. 

2. Barend Luteraan (1878-1970), kantoorbediende; lid van de SDAP (1896-1911); lid 
van het SDP-bestuur (1911-1918); woonde de jeugdconferentie van Zimmerwald bij 
(1915); publiceerde in De Tribune en De Nieuwe Tijd; radencommunist (vanaf 1921 
lid van de KAPN); in de jaren dertig lid van de OSP/RSAP en daarna van de Bond 
van Revolutionaire Socialisten (BRS); na 1945 actief in de Spartacusbeweging. [Pan-
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nekoek 1982; Van Ravesteyn 1948: 119 e.v.; Campfens 1989: 294-295] 
B. Luteraan schreef: 'De kamerleden der communistische partij over de Volkeren
bond', De Nieuwe Tijd (1919), 386-391. 

3. R.P. Mingelen, lid van de Bond van Revolutionair-Socialistische Intellectueelen. 
Nadere gegevens ontbreken. 
R.P. Mingelen schreef: 'Tweeerlei democraten', De Nieuwe Tijd (1919), 331-332. 

33. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, 27 
mei 1919 

Beste Henk, 

Wat vind ik die teekeningen en verhalen van de jongens leuk, en wat moet 
je dikwijls naar die aardige kereltjes verlangen! Ik was blij wat van je te 
hooren, 't komt mij voor dat nu je wat meer in de beweging komt je meer 
schik krijgt in alles. De woningkwestie blijft lastig, ik kan me begrijpen dat 
Rotterdam je wel aantrekt. 

Ik stuurde gisteren de gekorrigeerde proef van de Bolschewiki tot en met 
bl. 55 of 56 naar E[llerman] H[arms]1 terug; je krijgt dus daarvan spoedig 
revisie. Ik heh enkele stukjes nogal uitgebreid, ik denk wel dat 't geheel bijna 
de 80 bl. haalt, zoodat mijn naschrift heel kart zal moeten zijn, maar ik heh 
daar niets tegen. - Laat je nu 't artikel van Cl. Wichmann zetten zoodra het 
1 Juni-nummer verschenen is, zoodat zij rustig tijd heeft voor korrektie. 

Ik kreeg laatst een (onaangekondigd) bezoek van M. Staal2, die weer voor 
de Tribune kwam. 't Ontstemde me zeer, want 't was duidelijk dat hij van 
Ceton opdracht gekregen had mij zoo'n beetje te komen overrompelen. 
Daarbij schikte 't slecht, want we hadden juist Hans Le Mair3 over (die die 
mooie illustraties voor kinderboeken gemaakt heeft, en nu een allerliefste 
kinderkamer op een nieuwe groote boot). Ik liet mij geen beloften afdwingen, 
en schreef gisteren aan Ceton, dat ik mijn finanties was nagegaan en tot de 
ontdekking gekomen, dat mijn inkomen in de eerste vijf maanden van 1919 
de helft had bedragen van twee jaar gel eden, dat ik dus niet boven def 1000 
steun aan de krant kon gaan in dit jaar, behalve zoo ik b.v. door uitkomen van 
vertalingen een buitenkansje had. Ik hoop nu dat hij rnij met rust zal laten. 

't Is vandaag een dag van spanning, want we hebben juffr[ouw] Stein4, de 
wichelroede-loopster die naar water komt zoeken. Iedereen hoopt dat zij een 
waterader of een wel vinden zal! 

Hartelijke gegroet van 

tante Jet. 

Ik stuurde je de kranten, zooals je ziet is er weer een Duitsch comm. blaadje 
opgedoken, dus de 'Freiheit' weer niet noodig. 

1. Ellerman Harms: drukkerij in Amsterdam. 
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2. M. Staal: gegevens ontbreken. 
3. Hans le Mair: gegevens ontbreken. 
4. Thusnelda Stein: wichelroedeloopster. Nadere gegevens ontbreken. 

Hoewel Richard Roland Holst zeer sceptisch over wichelroedelopen was, schreefhij: 
'In juli werd de pomp geboord, op de plaats door mej. Thusnelda Stein aangewezen. 
Op 34 meter diepte werd rijkelijk water gevonden, dat onderzocht is geworden. Het 
onderzoek luidde, dat het na ontijzering zeer goed drinkwater zou zijn.' [Het gasten
boek van de Buissche Heide: 19, 21] 

34. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 1 2 5 november 1919 

Beste Henk, 

Je k:unt rekenen op een bijdrage van mij van f800,-, zonder verplichting tot 
terugbetaling. Over de wijze van storting schrijf ik wel tegen 't einde van 't 
jaar, die zal ook afhangen van je plannen. 

Het plan van te studeeren aan de Handelsschool lijkt mij een groote dwaas
heid; er zijn daar 600 studenten, ik vermoed voor 4/5 beneden de 25 jaar. Je 
loopt tegen de 40 als je klaar bent en alle jonge menschen gaan je v66r. In 
staatswetenschap examen doen zou, als <lat werkelijk in Indie aan een betrekking 
helpt, m.i. alleen zin hebben zoo je zeker wist daarheen te k:unnen terugkeeren. 
Zooals de zaken nu staan, acht ik het hoe clan ook weinig verstandig om twee 
jaar van je !even en f 4000 te besteden aan de een of andere studie waar je niet 
de minste begeerte naar hebt.2 De wereld in te trekken met het beschikbare 
geld lijkt mij in jouw omstandigheden, met je ervaring en kapaciteiten en op 
jouw leeftijd, de eenige rationeele handelwijze. Dat je voor geen enkel land: N.
of Zuid-Amerika, China, Japan, Achter-Indie, Australie enz. een pas zoudt 
k:unnen krijgen, wil er bij mij nog niet in. Heb je het eigenlijk geprobeerd? 

Hier twee jaar lang te wonen en volkomen buiten de beweging te blijven, 
water ook gebeurt, lijkt mij zoo weinig met je aard te strooken, <lat ik het niet 
gelooven kan eer ik het zie. 

Misschien zijn mijn bezwaren ongegrond; k:unt je niet nog eens met iemand 
gaan spreken? Met Dr. van Breemen b.v.? 

Hartelijke groeten en sterkte 

HRH 

[Aantekeningen van Sneevliet onderaan de brief:] 
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Bewaren 

f 800 van H.R.H. 

HRH 800 
Bens. 800 
Matthijssen 800 
Karreman[?] 300 
Wiess. 120 

} ! ! ! 
200 

Wiesch. 60 
Kr. 20 
Rogge ? 
Scheffer 240 
Dikker 120 
Ankers ? 

-3500-
Ligt 100" 

1. Uit de brieven van HRH uit mei 1919 blijkt dat Sneevliet toen nog geen vast adres 
had. Perthus meldt in zijn biografie van Sneevliet dat deze zich op het adres Rusten
burgerstraat 38911 in Amsterdam vestigde, vlak nadat hij werk had gevonden. Het is 
dus waarschijnlijk dat de brieven aan Sneevliet vanaf de zomer van 1919 naar Amster
dam gestuurd werden. 

2. De studieplannen van Sneevliet werden niet verwezenlijkt. 

3 5. Henriette Roland Holst, Bussum, aan Henk Sneevliet, Amsterdam, 
15 januari 1920 

Beste Henk, 

Ik hen met je eens <lat het gewenscht is, <lat je benoeming geheel vast staat eer 
Baars hem poetst; ik schreef aan Rutgers1, <lat ook deze zaak zaterdag beslist 
moest worden; wij hebben de macht die door te zetten en zullen <lat doen.2 

Ik weet niet hoever je bent met het klaarmaken van de persberichten uit de 
Duitsche pers voor het bulletin;3 het zou goed zijn als je doorging met de 
gebeurtenissen der laatste week in D[uits]l[and] (spoorwegstaking en onlusten 
te Berlijn) kort samen te vatten, en je zorgt clan tevens voor vertaling; je k:unt 
<lit met Augusta d[e] W[it] en Mej. de Ligt4 immers regelen buiten Baars om. 
Zeg hem clan ook <lat vertaling Dinsdag bij mij moet zijn. Kunt je Dinsdag 
middag vrij houden om clan bij mij te komen, <lat we samen alle berichten 
nagaan en definitief vaststellen wat gezet wordt? Mij dunkt, op <lien datum 
moet clan maar Schluss gemaakt. Ik ben geloof ik om half twee uit het noor-
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den terug; ik laat alles van de vertalers hierheen komen; als je clan tusschen 
3 en 4 k:unt komen gaan we alles na. 

Hart[ elijk] gegr[ oet] 

H.R.H. 

Zal ik je nog duitsche krantjes sturen? Maar ik kreeg ze heel ongeregeld en 
je hebt gezien dat R[ote] F[ahne] 5 verboden is. 

1. SebaldJustinus Rutgers (1879-1961), civiel-ingenieur; lid van de SDAP (1899-1909); 
lid van de SDP/CPH (vanaf 1909); verbleef van 1911-1915 in Nederlans-Indie; 
woonde van 1915-1918 in de VS en vestigde zich daarna in de Sovjet-Unie; redacteur 
van de New International (1917-1918); woonde het oprichtingscongres van de Komin
tern bij (1919); zette in opdracht van Lenin het West-Europeesch Bureau van de 
Komintern op in Amsterdam (1919); leidde de Autonome Industriele Kolonie (AIK) 
in Kemerowo (Siberie) (1922-1926); verbleef in Wenen (1927-1930); adviseur voor 
bouwprojecten en waterwerken in Moskou (1931-1938); verliet de Sovjet-Unie in 
1938. [Yamanouchi 1989; BWSA, II: 130-132; Olink 1993: 20-104] 

2. In november 1919 werd in Amsterdam het W esteuropeesch Bureau van de Ko min tern 
opgericht. Het doel van dit bureau was het leggen van contacten tussen de verschil
lende communistische partijen in West-Europa en Amerika en het organiseren van 
een internationale communistische conferentie. Het bureau moest 'Moskou' vervangen 
zolang de Sovjet-Unie door de Witrussen en de geallieerden vrijwel van de buiten
wereld was afgesloten. Het uitvoerend comite van het Bureau bestond uit Wijnkoop, 
Van Ravesteyn, Gorter, Pannekoek en HRH. Door de persoonlijke en ideologische 
tegenstellingen in deze leiding ging het Bureau, na een mislukte internationale 
conferentie belegd te hebben, al snel tenonder (maart 1920). Baars deed administratief 
werk voor het Bureau tot hij weer naar Nederlands-Indie vertrok. Waarschijnlijk 
wilde Sneevliet zijn baan overnemen. [Mul 1987: 93-94; Lazitch, Drachkovitch 1972-
1987, I: 182-194; Hulse 1964: 152-160; De Liagre Bohl 1973: 231] 

3. Het was de bedoeling dat het Bulletin of the Provisional Bureau in Amsterdam of the 
Communist International tweemaal per maand zou verschijnen. Vanwege de snelle 
opheffing van het Bureau bleef het bij een februari- en een maartnummer (beide 

1920) van dit blad. [IISG-collecties] 
Van H. Sneevliet verscheen geen artikel in dit blad. 

4. Mej. de Ligt: gegevens ontbreken. 
5. De Rote Fahne was het blad van de Spartakusbund/KPD en stond de eerste maanden 

onder redactie van Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg. Tijdens de november
revolutie in Duitsland verscheen het blad voor het eerst in Berlijn (9 november 1918). 
Op 15 januari 1920 werden de redactielokalen van het blad door regeringstroepen 
bezet en werden de machines in beslag genomen, waardoor de krant tijdelijk niet kon 

verschijnen. [Brauneck 1973: 9-17] 

36. Henriette Roland Holst, Bussum, aan Henk Sneevliet, Rotterdam, 
26 januari 1920 (telegram) 

IK MOET JE VOOR WOENSDAG NOODIG SPREKEN IDER OF IN AMSTERDAM 

BEN DAAR MORGEN MIDDAG VYF UUR DEWIT 

122 

ROLANDHOLST1 

[In het handschrift van Sneevliet:] 

Telegrafisch bericht aan HRH, 27-1-20 
Verhinderd -Mariemensing-2 

1. 
2. 

De tekst geeft: ROLANHHOLST 
Mari~ Anna _Catharina Mensing (1854-1933), onderwijzeres (1878-1884) en hulp in 
de hrushoudmg (1884-1905); landelijk secretaris van de Bond van Sociaal-Democrati
sche Vrouwen Propaganda Clubs (1908-1909) en redactielid van De Proletarische 
Vrouw (1906-1909); landelijk secretaris en penningmeester van de SDP (1909-1911)· 
verzorgde de vrouwenrubriek in De Tribune (1907-1910); bestuurslid CPH-Haarle~ 
( ca. 19 ~ 8- ~ ?24); s~_hreef_in De Voorbode en in De Nieuwe Tijd; waarschijnlijk ontleende 
Sneevhet t!Jdens z1Jn Chinese periode (1920-1923) aan Marie Mensing zijn schuilnaam 
'Maring'. [BWSA, II: 89-91; Roland Holst 1949: 174-176] 
Uit de aantekeningen van Sneevliet op het telegram blijkt dat hij op 27 januari 1920 
een te_le~ram had verzonden, waarin hij HRH liet weten dat hij haar niet bij Augusta 
de Wit m Amsterdam kon spreken vanwege een afspraak met Marie Mensing. 

3 7. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, 5 de
cember 1923 

Beste Henk, 

Ik sch_reef dire~ to~_n je weg was aan mijn uitgever en verzocht hem je zoo 
spoed1g mogehJk ffi!Jn twee boeken die je nog niet kent te sturen. Maar half 
o~~at ik vermoed dat je ze niet mee zoudt nemen op reis al kwamen ze 
h~JtIJ~~' en half ~mdat ik vrees dat ze t6ch te laat zullen komen, stuur ik je 
h1erh1J de volled1ge losse vellen van 'Tusschen twee Werelden' die ik naar 
iets anders zoekende, vanmiddag vond. Die zijn net geschikt o~ op cl; boot 
te lezen! 1 Ik deed in het pakje ook een afdruk van de teekening, die mijn man 
voor het Alg. Komitee maakte in den tijd van den russischen hongersnood.2 

Wacht! Ik maak h:t pakje no? open en doe er nog eentje bij voor Kollontay3. 
:-- Je bezoek vond 1k erg prettig; het leek mij dat je veel geleerd hebt sedert ik 
Je he~_ laatst sprak :n toch_~ok weer dichter bij je oude wezen bent gekomen, 
en WIJ ook weer d1chter bIJ elkaar kwamen. - De Kadt4 zal ik vragen, op een 
Zondagochtend weer eens te komen praten, en zien hem wat te remmen maar 
hij hoort, geloof ik, tot de menschen die t6ch altijd hun eigen kop volg~n per 
slot. 

Zeg aan B~_ts dat i~ van plan was haar een woordje te schrijven, toen ik 
hoorde dat ZIJ _weer m 't land was, maar door mijn eigen weg-zijn en zoo 
kwam _het er met van. Ik hoop dat zij en de jongens ons eens bezoeken van 
de~ wmter, ~et zou gezel~ig ;ii~ als zij in de ~:1urt kwamen wonen.5 Als zij 
de mtroduktie voor Gunnmg wil hebben, schnJft ze wel een woordje. Ik hen 
bezig de proeven te korrigeeren van een dik boek over 'De voorwaarden der 
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Henriette Roland Holst in haar studeerkamer op de Buissche Heide - 1921. 
[Collectie Letterkundig Museum] 

Zomerzorgerlaan 27 in Bloemendaal. Hier woonden de Roland Holsten vanaf 
november 1921. [Collectie IISG] 
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hernieuwing van het drama' dat ook voor Rusland van belang is. Ik zal het 
Bets sturen als het verschijnt, misschien kan zij het dan aan jou doorzenden.7 

Ik hoop dat jullie een gezellige, genoegelijke, echt-'burgerlijke' Sinterklaas
avond viert! 

Liefs van 

tante Jet. 

Hoor je nog wel eens iets van mijn vriend Stam8
, mijn reisgenoot op de tocht 

naar Moscou?9 

1. Sneevliet ging op 8 december per stoomschip naar de Sovjet-Unie. Hij was voor korte 
tijd in Nederland geweest nadat zijn werk voor de Komintern in China en daarna in 
Vladivostok was beeindigd. Sneevliet vestigde zich in Moskou, waar hij tot 1 april 
1924 werkte voor het bureau van de Komintern. Daarna zou hij definitief naar 
Nederland terugkeren. [Tichelman 1974: 53] 
Waarschijnlijk gaf HRH aan Sneevliet het manuscript mee van de in 192 3 bij uitge
versmaatschappij W.L. & J. Brusse in Rotterdam verschenen dichtbundel Tusschen 
twee were/den. 

2. In de winter van 1921/1922 zette HRH zich in voor de bestrijding van de hongers
nood in het Wolgagebied. Ze richtte voor <lit doe! het 'Komitee tot propaganda onder 
de intellektueelen voor hulpverschaffing aan Sowjet-Rusland' (Kompinrus) op. [De 
Jonge 1972: 35] 

3. AlexandraMichajlovna Kollontaj-Domontovitsj (1872-1952), Russisch revolutionaire 
en diplomate; bolsjewiek (vanaf 1915); volkscommissaris van Sociaal Welzijn (1917-
1918); hoofd van het Zhenotdel (departement voor arbeidszaken van vrouwen en 
boeren; 1920-1922); een van de leidende figuren van de arbeidersoppositie in de 
Sovjet-Unie (1921-1926); Russisch ambassadrice in Noorwegen, Zweden en Mexico. 
[Porter 1980; MERSH, XVII: 123-127] 
HRH had veel contact met Kollontaj tijdens het derde congres van de Komintern 
(1921). [Roland Holst 1949: 199-201, 209] 

4. Jacques de Kadt (1897-1988), politicus en essayist; lid van de bij hetNAS aangesloten 
Nederlandsche Federatieve Bond van Personeel in Openbaren Dienst; lid van de CPH 
(1918-1924); PB-lid van de CPH (1921-1924); !eider van de oppositie in de CPH 
(over die oppositie: zie doc. 38, noot 10); oprichter en voorzitter (1924-1927) van de 
Bond van Kommunistische Strijd- en Propagandaclubs (BKSP); redacteur van het 
BKSP-orgaan De Kommunist; lid van de SDAP (1928-1932); lid van de OSP (1932-
1934); lid van de Tweede Kamervoor de PvdA (1945-1963). [De Kadt 1965; De Jong 
1965; Havenaar 1990; Pels 1993; Banke.a. 1979; BWSA, V: 141-145] 

5. In 1923 werd op last van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indie de vesti
gingsvergunning van Betsy Sneevliet-Brouwer niet verlengd wegens het vermeend 
voeren van communistische propaganda. Hoewel ze de beslissingvan haar externering 
aanvocht, was ze gedwongen zich samen met haar twee zonen in Nederland te vesti
gen. Zwolle werd hun nieuwe woonplaats. [Perth us 197 6: 294 e.v.] 
HRH ondersteunde Betsy financieel en probeerde haar tevergeefs aan langdurig werk 
te helpen. 

6. ].H. Gunning (1859-1951), pedagoog en classicus; privaatdocent en buitengewoon 
hoogleraar pedagogiek in Utrecht; liberaal raadslid in Hilversum (1925-193 5). [Meijer 
1981: 326] 
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7. H. Roland Holst, De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst. Een studie 
(Rotterdam 1924). 

8. Jan Cornelis Stam (1884-1943), communistisch p:1blicist; als onderwib.Jl·~er wder~aam 
in Nederlands-Indie (1912-1932); vooraanstaand lid van de ISDV; pu 1ceer em _o.a. 
De Tribune en Het Vrije Woord; hoofdbestuurder van de PKI (1920-1 ?22); re1sde 
tijdens verlofperiode in Nederland mee m~t de Nederlan?se delegatle naar het 
Komintern-congres van 1921; na terugkeer m Nederland lid ~a_n de CPH (1932-
1943); door de Duitsers gefusilleerd. [BWSA, I: 119-120; Mornen 1984] 

9. HRH woonde als afgevaardigde van de CPH in Moskou het derde congpreAls van de 
Komintern bij. Reisgenoten waren o.a. mevrouw Wolda, L. de Visser, • ma en 
J. Stam. [Roland Holst 1949: 193) 

3 8. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevlietk, ~oskou, 
3 januari 1924, met naschrift aan Sima Lovovna Zolkovs a,a 

[ ... ]1 

Beste Henk, 

Je brief uit Lux2 is in 8 dagen over gewee:t, en v~6r hij mij bereikte had ik 
al bericht van Bets, die mij op je verzoek direkt na Je vertrek had gesch~~ven. 
Ik heh haar nu, mi je brief, nogmaals gevraagd om eens hier te komen; ZIJ had 
dat laatst niet gedaan toen zij bij Gunning en v. Breemen was. ~k heh ~?k met 
enkele menschen die konnekties hebben over haar gesproken; Je begnJpt, d~t 
ik persoonlijk niets voor haar kan doen. Spreek ik ~ibaut eens, dan zal 1k 
probeeren of ik iets doen kan. Ik begrij~ dat de kwestI~ van het_ bestaan voor 
haar en de jongens je erg bezwaart, en 1k hoop hartehJk, dat die zal worden 
opgelost want ik weet waarlijk niet, wat je anders zou moeten doen. Ik hoop 
dat je m~t Sima3 ook op den duur een goede en bevred~~~nde verh?u?ing z~lt 
behouden maar ik vrees dat dit in Rusland nog moe1hJker voor Je Is dan m 
't kleinbu;gerlijke Holland, omdat de nieuwe normen der geslac~telijke moraal 
er nog zoo onontwikkeld zijn. Ik vind h~~r volgens het portretJe e~g sympa
thiek - een eenvoudig, oprecht en hartehJk gelaat - en h~t komt mIJ v~or dat 
zij een goede invloed op je heeft, en je ook ~aardoor __ d~tm~al g~lu~g heel 
anders was dan de vorige keer. En ook hoop 1k, dat ZIJ Je met blind hefheeft 
maar kritisch, want geadoreerd worden, dat bederft elk~ man_ in den grond. 

De russische partijkwestie volg ik in haar groote hJnen m de fra1:sche 
'Bulletin Communiste'4, die (door Souvarine5) over Rusland heel goed mge
licht is. Maar ook in zijn artikelen komt de eigelijke oor~aak v~n ~~ groot,e 
felheid, waarmee de meeningen tegenover elkaar staan, n_1et d:U-1dehJk aan .. ; 
licht.6 Het zal per slot toch wel gaan tegen de burea~~at1z~en1:g de~ p~rtIJ 
en de almacht der leiders. En zou de geheele pos1t1e, die Zmowie~ nu 
inneemt, niet uit taktische overwegingen voortkomen? - Ik ho?p ?at Je me 
goed op de hoogte zult houden, voor~l van den onderg;rond, ~Is Je ~1e gewaar 
wordt - en ook van de duitsche kwest1e. 9 Zou de hollandsche m de vergroote 
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Ex[ ecutieve ]' nu werkelijk besproken word en? Ik sprak niemand, noch van de 
oppositie

10 
noch van de anderen, en weet van niets, en wil van niets weten. 

Ik heh mij geworpen in theoretisch werk, waar ik al heel wat voorstudies voor 
gemaakt heh; de samenhang der geestelijke verschijnselen als kunst, moraal, 
godsdienst, met de materieele faktoren. Het marxisme loopt gevaar, vooral 
zooals het door Boecharin 11 wordt geleeraard, te versteenen, en achter te raken 
bij de ontwikkeling der wetenschap - speciaal der biologie en psychologie. -
Dit alles zal mij sterk in tegenstelling brengen tot de hooge oomessen, maar 
door jaren van studie en nadenken heh ik de zekerheid gewonnen, dat de 
mechanistische levensbeschouwing wetenschappelijk verouderd is; het Darwi
nisme een overwonnen standpunt, n'en deplaise a Trotzky. Het is trouwens 
onzinnig om te doen, alsof het communisme gebonden is aan de mecha
nistische levensbeschouwing - dat is een waan en niets anders. De 'nieuwe 
Marx

12
' zal hij zijn, die een syn these maakt van de marx[istische] maatschappij

leer met de neovitalistische biologie en de psychoanalyse. 
Nu, genoeg geboomd; grappig <lit briefje te adresseeren naar <lat akelige 

Lux, waar ik zelf een maand geweest hen; - is het nog altijd zoo'n afschuwelijk 
geroezemoes in de gemeenschappelijke eetzaal? Schrijf gauw weer eens wat! 

Veel hartelijks van 

tante Jet. 

[Naschrift in het Russisch:] 13 

Beste Kameraad Sima, 

Ik hen heel blij dat Henk nu niet alleen is en dat u en het kind nu in Moskou 
zijn. Ik kende hem al toen hij nog heel jong was; hij is een goed mens en ik 
hou van hem, maar hij kan niet alleen leven; hij heeft een vrouw nodig. 

Met een groet, 

Henriette Roland Holst 

1. Notitie van Sneevliet bovenaan de brief: 'Beantwoord 25 Jan. '24'. 
2. Hotel Lux was een uit de tsaristische tijd daterend 'Grand Hotel' in Moskou, waar 

de bezoekers van de Komintern-congressen werden ondergebracht Sneevliet bewoon
de hier samen met Sima Zolkovskaja en dochtertje een kamer. [De Kadt 1965: 274, 
331] 

3. Sima Lovovna Zolkovskaja (1896-1977), fabrieksarbeidster uit de Oekrai:ne; partizane 
in het Rode Leger tijdens de Russische burgeroorlog; Sneevliet was de vader van haar 
op 18 september 1923 geboren dochter Sima; vestigde zich in het najaar van 1924 
in Nederland; huwde in 1926 met Sneevliet, van wie ze in 1928 weer scheidde; keerde 
in 1934 met haar tweede man, Jef Swart, en haar dochter naar de Sovjet-Unie terug. 
[Perthus 1976: 274 e.v.; Sneevliet 1994] 

4. Het Bulletin Communiste was een in 1920 opgericht theoretisch maandblad van de 
Franse communistische partij (PCF). De redacteur van het blad was Souvarine. In 
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november 1924 verving de partij het blad door Cahiers du Bolchivisme. De inmiddels 
uit de PCF geroyeerde Souvarine kwam in oktober 1925 met een onafhankelijke 
voortzetting van Bulletin Communiste. Het blad verscheen tot 1929 eens in de twee 
maanden. Incidenteel kwamen daarna nog enkele nummers uit (in 1930 en in 1933). 
[Mortimer 1984: 106, 112; IISG-collecties] 

5. Boris Souvarine (1895-1984), echte naam: Boris Konstantinovitsj Lifsjits; Frans 
journalist; lid van het uitvoerend comite van de PCF (1920-1921); lid van hetpresidi
um en hetsecretariaatvan hetEKKl (1921-1924); CC-lid van de PCF (1924); in 1924 
wegens zijn kritische houding (pro-Trotsk:i) uit de PCF en de Komintern geroyeerd; 
organiseerde de oppositie in de PCF (1925-1926); redacteur van Bulletin Communiste 
(1920-1928); brak in 1929 met Trotsk:i en beeindigde daarna vrijwel alle politieke 
activiteiten. [Roche 1980; BDC: 378-379] 

6. Tijdens de ziekte van Lenin en na zijn dood, op 24 januari 1924, ontstond er binnen 
de partijtop van de RCP een strijd om de macht. Trotsk:i was populair bij het volk 
en was de gedoodverfde opvolger van Lenin. Hij bestreed bepaalde bureaucratische 
tendensen binnen de partij. Het driemanschap Stalin, Zinovjev en Kamenev spande 
binnen het Centraal Comite tegen Trotsk:i samen. Stalin wist zijn positie van alge
meen secretaris van de partij uiteindelijk zodanig uit te breiden <lat de leiding van de 
partij geheel in zijn handen kwam. [Schapiro 1971: 271-312] 

7. De Russische Communistische Partij ontstond uit de revolutionair-socialistische 
minderheidsfactie (bolsjewieken) van de Russische Sociaal-Democratische Arbeiders
partij. Vanaf 1912 was deze faerie een zelfstandige partij. Op het zevende partijcon
gres in maart 1918 werd de naam veranderd in de Russische Communistische Partij 
(RCP). Hoewel in 1925 een naamswijziging plaatsvond, bleef in Nederland de oude 
naam partijnaam in zwang. Vanaf 1952 heette de partij officieel de Communistische 
Partij van de Sovjet-Unie (CPSU). [Schapiro 1971] 

8. GrigoriJ evsejevitsj Zinovjev (1883-193 6), Russisch revolutionair; trouw volgelingvan 
Lenin; voorzitter van het EKKl (1919-1926); CC-lid van de RCP (1921-1926); 
vormde samen met Stalin en Kamenev een driemanschap tegen Trotsk:i; sloot zich 
in 1926 bij Trotsk:i aan en werd geroyeerd als lid van de RCP; in 1927 weer als lid 
van de RCP aangenomen; ter dood veroordeeld na showproces. [Rosenthal 1962; 
MERSH, XLVI: 91-99] 

9. In oktober 192 3 waren de 'arbeidersregeringen' van sociaal-democraten en commu
nisten in Saksen en Thi.iringen onder dreiging van het Duitse Rijksleger tot ontbin
ding gedwongen. Van een door de KPD beoogde algemene staking en het bestrijden 
van de Duitse Wehrmacht via de zgn. 'Hundertschaften' (communistische knok
ploegen) werd op het laatste moment afgezien (alleen in Hamburg was opstand 
uitgebroken). Na deze zgn. Duitse 'oktober-revolutie' werd de KPD tijdelijkverboden 
(23 november 1923 - 1 maart 1924). Binnen de nu illegale partij ontstond een strijd 
om de macht tussen de 'linkervleugel' in de partij (o.l.v. Thalmann, Maslov en 
Fischer) die tegen de eenheidsfronttactiek (samenwerken van communisten met 
sociaal-democraten; zie ook doc. 40, noot 5) van de Komintern stelling nam, en de 
'rechtervleugel' (o.l.v. Brandler en Thalheimer) die deze tactiek steunde. De 'linker
vleugel' zou op de partijdag van 7 april 1924 de meerderheid van de afgevaardigden 
achter zich krijgen, waardoor (tot ongenoegen van het EKKl) een resolutie werd 
aangenomen waarin de eenheidsfronttactiek werd afgewezen. Onder de nieuw gekozen 
partijleiding zou de KPD niet samenwerken met democratische instituten en de 
volledige liquidatie van de SPD werd tot het belangrijkste doel van de KPD gemaakt. 
[Flechtheim 1986: 136-155] 

10. Tijdens het Groningse partijcongres van de CPH in 1921 trad J. de Kadt op als 
woordvoerder van de oppositie in de partij. De kritiek van de oppositie is als volgt 
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samen te vatten: de partijleiding bezigde revolutionaire frasen maar deze werden 
gekoppeld aan een reformistische praktijk; het ledental van de partij liep terug door 
het wanbeleid van de partijleiding; partijdemocratie ontbrak geheel; belangrijke 
partijfuncties werden uitsluitend door Wijnkoop en Van Ravesteyn bekleed; en de 
royementsbijl werd te snel gehanteerd. De rond De Kadt ontstane oppositiegroep 
werd in april 1923 uit de CPH geroyeerd vanwege het verspreiden van de circulaire 
Tegen demagogie en reformisme waarin de partijtop autoritair handelen werd verweten. 
De geroyeerden organiseerden zich hierop in het 'Comite voor de Derde Interna
tionale'. Op last van het EKKl werden de geroyeerden in juli 1923 weer tot de CPH 
toegelaten, onder voorwaarde <lat de oppositie het Comite zou opheffen. De CPH
leiding moest de oppositionelen eenmaal per week ruimte geven in De Tribune. Van 
dit laatste kwam niet veel terecht. Begin 1924 boog een nieuwe commissie van de 
Komintern zich over de problemen binnen de CPH. De eerder genoemde aanbe
velingen werden herhaald en door het EKKl bekrachtigd. De partijleidingveranderde 
hierop nauwelijks haar koers. Op het CPH-congres van april 1924 behaalde het 
leidende driemanschap een grote overwinning. O.1.v. De Kadt stapte daarop een groot 
deel van de oppositie uit de CPH en vormde de Bond van Kommunistische Strijd
en Propagandaclubs (BKSP). [De J onge 1972: 40-42; De Kadt 1965; Harmsen 1982: 
71-73; NAS-archief (IISG): nummer 272] 

11. Nikolaj Ivanovitsj Boecharin (1888-193 8), Russisch revolutionair; theoreticus van het 
marxisme; CC-lid van de RCP (vanaf 1917); hoofdredacteur van de Pravda (1917-
1929); lid van het Politbureau (1919-1929); verdediger van de NEP ( over de NEP: 
zie doc. 97, noot l); schreef o.a.: ABC van het communisme, leerboek voor commu
nisten; redacteur van de regeringskrant Izvestija (1934-193 7); slachtoffer showproces. 
[MERSH, VIII: 237-240; Cohen 1973; Bergmann, Schafer 1989] 

12. Karl Heinrich Marx (1818-1883), Duits filosoof, econoom en theoreticus van het 
'wetenschappelijk' socialisme; hoofdredacteur van de Rheinische Zeitung for Politik, 
Handel und Gewerbe (1842-1843); vestigde zich in Parijs (1843-1845); werd Frankrijk 
uitgewezen en niet meer toegelaten in Pruisen; schreef met Friedrich Engels op 
verzoek van de Bund der Kommunisten hetManifest der Kommunistischen Partei, beter 
bekend als het Communistisch Manifest (1848), <lat gezien kan worden als blauwdruk 
van de theorie van het 'wetenschappelijk socialisme'; woonde vanaf 1848 in Londen 
en werkte zijn theorie verder uit in Das Kapital (deel I: 1867; delen II en III zijn 
postuum verschenen); medeoprichter en bestuurslid van de International Working 
Men's Association (Eerste Internationale; 1864-1872). [Blaug 1991] 

13. Uit het Russisch vertaald door Hermien van Veen. 

39. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 25 juni 1924 

Beste Henk, 

J e stelt me heel wat vragen; ik weet niet of ik ze op dezen warmen avond wel 
allemaal kan beantwoorden, maar ik wil het probeeren! 

J a ik hen uit de CP, en meteen overgegaan tot de nieuwe organisatie, waar 
ik de naam nog telkens van vergeet omdat ik niet precies weet wat de voorlet
ters beteekenen!1 De doorslag heeft de overtuiging gegeven, dat na de volko
men mislukking van het 'kompromis' een verbetering van den geest der CP 
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van binnen uit onmogelijk was; - de krankzinnige zelfbewierooking na het 
kongres; - het tegen de NAS2 vijandige artikel van Vanter3 in de Inprekorr4 

enz. Daartegenover staat het feit, dat ik van de nieuwe groep wel iets ver
wacht, d.w.z. zij is nog niet verhard en gekonfijt in zekere wijzen-van-denken, 
nog jong en plastisch, zij is nog vatbaar zekere dingen te begrijpen; de afwe
zigheid van zulke geheide knappe leiders als W[ijnkoo]p en v. R[avesteyn] acht 
ik eerder een voordeel, daar er nu kans bestaat, dat de arbeiders-leden tot het 
zelf-doordenken van problemen zullen komen. En zoo waren er nog andere 
redenen. We moeten nu maar afwachten hoe het met Commintern5 loopt. 
Deze heeft niet meer het oude prestige - ook voor mij niet meer en het lijkt 
mij geen onoverkomelijk iets, er een poosje uit te zijn; je weet zelf ook wel 
dat als er naast de CP iets groeit hier van eenigen invloed, de Exekutieve 
direkt zeer verzoenend zal optreden. Ze zullen hoop ik door de afscheiding 
ookmerken, dat ze verkeerd hebben gedaan zulke 'poppen van het gezag' naar 
Holland te sturen. 6 

- Ik hen benieuwd hoe het nu loopt in Moscou en of v. 
Reesema7 tegen Wp op zal kunnen. - Je weet dat de beste lui uit Utrecht ook 
in de nieuwe organisatie zijn gegaan? Het over-gaan van de Lange, die een 
zeer gematigd, eerder vreesachtig mensch is, heeft op mij ook wel indruk 
gemaakt; bij de Utrechtenaars zijn ook goede arbeiderselementen. 

Dit alles beteekent niet, dat ik 'door dik en dun' met de groep de Kadt zal 
meegaan. Een aannemelijk kompromis lijkt mij nog altijd het beste. Maar ... een 
kompromis dat hun macht beknot willen de Wps en v.R.'s vast niet, en ... 'de 
anderen' ook wellicht niet meer nu ze zich eenmaal gevormd hebben en het 
nieuwe orgaan (weekblad) begin Juli verschijnen zal. 

De Clarte's8 zond ik aan mevr. Bakhuizen9 te Haarlem, een p[artij]g[enot]e 
(van mij!) met verzoek een verkorte vertaling voor jullie te maken. 

Het te logeeren vragen van de Sima's lijkt mij niet zoo onbereikbaar. Ga 
maar eens naar Staal1° of naar Wijdeveld11

, misschien wil de vrouw van 
W[ijdeveld] 12 het wel doen; zij is een Duitsche en kan wel doen of zij S[ima] 
vroeger gekend heeft. 

Magdeleine Marx13 is een zeer begaafde fr[ansche] schrijfster die een heel 
mooi reisboek over Rusland geschreven heeft; ik 'referirte' er over in de 
C[ommunistische] G[ids] 14 en in de Voorbode stonden lange stukken. 

Over die zaak van 'Secours aux Hindous'15 moet ik nog eens nadenken. Ik 
zou het graag doen als 't echt spul was, maar dat willen bedriegen van een 
man als R. Rolland16 stuit mij tegen de borst. Het is natuurlijk iets geheel 
anders als de menschen die men vraagt ingelicht warden over het doel. M.i. 
zou men daar ook verder mee komen. Ik geloof, dat Commintern 'te slim' wil 
zijn vaak. 

Hartelijk gegroet van 

tante Jet. 

1. In juni 1924 werd HRH lid van de Bond van Kommunistische Strijd- en Propa
gandaclubs (BKSP) en vormde samen met J. de Kadt de redactie van het wekelijks 
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verschijnende partijblad De Kommunist. In juni 192 5 verliet ze de BKSP en ging weer 
terug naar de CPH. [Proost 193 7: 1677-172] 

2. Het Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS; 1893-1940) was oorspronkelijk een 
anarcho-syndicalistisch georienteerde vakcentrale. Bij het NAS waren Plaatselijke 
Arbeids-Secretariaten (PAS-en) aangesloten, die gevestigd waren in de grotere steden 
van Nederland. Bij de PAS-en waren onafhankelijke federaties van verschillende 
beroepsgroepen aangesloten. Het hoofddoel van de vakcentrale was om via een 
algemene staking de sociale revolutie te ontketenen. V 66r 1909 kende het NAS geen 
stakingskassen en waren er geen bezoldigde bestuurders; vanaf 1909 werden deze 
aanvankelijk als 'revolutie-remmend' ervaren zaken toch ingevoerd. Het NAS bleef 
een vrij kleine organisatie. Het in 1906 opgerichte NVV overvleugelde het NAS 
direct vanaf de oprichting. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog had het NAS een 
enorme aanwas van leden. In 1920 had het NAS 52.000 leden en daarmee was het 
een organisatie geworden waarmee rekening moest warden gehouden. Maar met het 
wegebben van de revolutionaire golf in het begin van de jaren twintig, kromp ook 
het ledental van het NAS. Mede door een scheuring in 1923, toen de overtuigde 
syndicalisten die niets met de parlementaire CPH van doen wilden hebben uit het 
NAS stapten en een eigen vakcentrale oprichtten (het Nederlandsch Syndicalistisch 
Vakverbond), waren er in 1924 nog maar 16.000 leden over. Dit aantal zou ongeveer 
gelijk blijven tot de ophef:fing van het NAS in 1940. In de periode 1925-1927 was 
het NAS aangesloten bij de RVl. [Buschman 1993; Sniekers, Spijkers 1978/1979] 

3. Gerard J.M. van het Reve (1891-1974), pseudoniem: Vanter; journalist; lid van de 
SDP/CPH (1909-1940); redacteur van De Soldatentribune (1917-1918); verslaggever 
van De Tribune (1918-1930); algemeen-secretaris (1932-1938)van de Vereenigingvan 
Vrienden der Sowjet-Unie (VVSU); redacteur van het verzetsblad Het Parool. [Van 
het Reve 1967] 
Vanter schreef: 'Der 15. Parteitag der KP. Hollands', Inprekorr (1924), 649-650. In 
het kader van de eenheidsfronttactiek (zie hierover: doc. 40, noot 5) pleitte Vanter 
voor het opgaan van het NAS in het NVV. 

4. Inprekorr was de afkorting die algemeen gebruikt werd voor het Duitstalige Komin
tern-blad Internationale Presse-Korrespondenz (1921-193 9). Het blad verscheen enkele 
malen per week en bevatte artikelen van communisten uit de hele wereld. [Komjat 
1982] 

5. De Communistische Internationale (Komintern) werd in maart 1919 in Moskau 
opgericht. Deze strak gecentraliseerde organisatie had aanvankelijk als doel de Russi
sche Revolutie uit te breiden tot een wereldrevolutie. Jaarlijks (tot 1924 en daarna 
slechts incidenteel) werd een langdurig congres georganiseerd waar afgevaardigden 
van de verschillende landelijke secties (de CPH was de Nederlandse sectie) de 
communistische tactiek bespraken. Het uitvoerend comite van de Komintern (EKKI), 
waarin permanente vertegenwoordigers van de secties zaten, vormde het dagelijks 
bestuur van de Komintern en voerde congresbesluiten uit. De besluiten van de 
Komintern-congressen en het EKKI waren bindend voor de aangesloten secties. In 
de loop van de jaren twintig was het doel van de organisatie niet langer het ontkete
nen van de wereldrevolutie. De Komintern en het EKKI werden instrumenten in 
handen van de Russische partijbonzen, die deze organisaties gebruikten voor de 
behartiging van sovjetbelangen. In 1943 werd de Komintern op gezag van Stalin 
opgeheven. [Weber 1966; Bergmann, Kessler 1992] 

6. Het EKKI had twee waarnemers gestuurd naar het partijcongres van de CPH in april 
1924. Zij moesten erop toezien dat de aan de CPH opgelegde verordeningen werden 
doorgevoerd. Het waren de Tsjech Karl Kreibich en een van de secretarissen van het 
EKKI, de Zwitser Jules Humbert-Droz. [De Kadt 1965: 362-365] 
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7. William Carl Siewertsz van Reesema, communist; lid SDP/CPH; hielp de redactie 
van De Tribune; verzorgde internationale contacten voor het NAS; vertaalde veel 
Russisch propagandamateriaal in het N ederlands; oppositioneel (De Kadt-oppositie; 
zie hierover: doc. 38, noot 10) in de CPH; bleef na de oprichting van de BKSP Quni 
1924) in de CPH en vormdenieuwe oppositie tegen de CPH-leiding; CPH-vertegen
woordiger bij de Komintern in Moskau (vanaf ca. 1925); stalinist; waarschijnlijk 
tijdens de oorlog in Moskau overleden. [De Kadt 1965: 246-251, 373-375; Olink 
1993: 111 e.v.] 

8. Clarti. Bulletin franfais de /'Internationale de pensie (1919-1921; 1921-1928) was een 
onafhankelijk communistisch periodiek onder redactie van A. France en H. Barbusse 
(de laatste tot 1924). Het blad verscheen eens in de twee weken. In 1921 verdween 
de lange ondertitel. Vanaf 1926 vormden M. Fourrier en P. Naville de redactie en 
werd in het blad een lans gebroken v66r de Russische oppositie en werd gepleit voor 
de invoering van partijdemocratie. Vlak voor het PCF-royement van Naville en 
F ourrier werd de uitgave van het blad gestaakt en kwamen beide redacteuren met een 
nieuw (trotskistisch) theoretisch blad: La Lutte de Classes. Revue thiorique de /'Opposition 
communiste en France. [Pluet-Despatin 1978: 39-40] 

9. Sara Bakhuizen van den Brink-Ozinga (1867-1936), revolutionair socialiste; lid van 
de SDAP (tot 1924); lid van de BKSP (1924-1927); secretaresse van de afdeling 
Haarlem van de Internationale Roode Hulp (IRH); lid van de OSP/RSAP (1932-
193 5); lid van de Bond van Revolutionaire Socialisten (vanaf 193 5); organiseerde 
opvang van Duitse vluchtelingen (jaren dertig). [B. de Cort, werk-manuscript OSP
geschiedenis] 

10. Jan Frederik Staal (1879-1940), architect; sterk door Berlage bei'nvloed; bouwde veel 
in de stijl van de 'Amsterdamse School'; bekende gebouwen van hem zijn het veiling
gebouw van Aalsmeer (1927-1928), het 'Telegraafgebouw' in Amsterdam (1929) en 
de beurs van Rotterdam (1936). [Bouwkundig Weekblad 1940: 195] 

11. Hendricus Theodorus Wijdeveld (1885-1986), architect, lithograaf, toneel-decor
ontwerper en grafisch ontwerper; oprichter van het kunstblad Wendingen (1917); 
oprichter van de werkgemeenschap voor architecten 'Elckerlyc' in Lage Vuursche 
(1935-1940). [Wijdeveld 1985] 

12. Ellen Wijdeveld, violiste. Nadere gegevens ontbreken. 
Sneevliet zocht naar mogelijkheden om Sima aan een verblijfsvergunning te helpen. 
De reispapieren had Sneevliet vanuit Nederland in orde gemaakt maar hoe Sima aan 
een verblijfsvergunning kwam, is niet duidelijk. Nadat de Sima's in Nederland waren 
aangekomen, woonde Sneevliet korte tijd met hen in bij de NAS-man J. Jansen in 
Amsterdam-Noord. [Perthus 1976: 317-318] 

13. Magdeleine Marx (1889-1973), Frans communiste, later sociaal-democrate; schrijfster 
en journaliste; lid van de Clarti-groep (1919-1928?); lid van de PCF (1921-1927); 
geroyeerd wegens trotskistische ideeen; redactrice van het trotskistische blad Cantre 
le Courant (1927-1929); samen met haar man M. Paz brak ze eind 1929 metTrotski; 
redactrice van Libirateur (1929-1930); lid van SFIO (vanaf 1930); bestrijdster van 
stalinisme en fascisme (jaren dertig). [DBMOF, XXXVIII: 132-134] 
Het door HRH bedoelde boek droeg de titel: C'est la lutte finale! Six mois en Russie 
Soviitique (Paris 1923). 

14. De C ommunistische Gids (1922-192 5) was het wetenschappelijk theoretische maandblad 
van de CPH. Het blad verving De Nieuwe Tijd en stand onder redactie van HRH, 
K. van Langeraad en W. van Ravesteyn. In januari 1924 verliet HRH de redactie. 
Het blad werd in 1926 voortgezet onder de naam Klassenstrijd (1926-1928). De CPH
CC kwam daarop met een nieuwe uitgave van De Communistische Gids (1926-1930). 
[IISG-collecties] 
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15. J anuari 1925 werd door Evelyn Roy het anti-Engelse Comite-pro-Hindou opgericht. 
Het comite wilde bekendheid geven aan het optreden van de Britse overheid tegen 
de nationalistische beweging in Brits-Indie. Henri Barbusse was de voorzitter van het 
comite en verschillende Franse intellectuelen sloten zich erbij aan. Toen de man van 
Evelyn, de uit India afkomstige communist M.N. Roy, begin februari 1925 Frankrijk 
werd uitgezet, ontketende het comite een internationale protestactie. De zaak Roy 
werd gekoppeld aan andere gevallen van uitzetting uit Frankrijk van Brits-Indische 
nationalisten. Men vermoedde de lange arm van de Britse overheid achter het Franse 
asielbeleid. De communistische leiding van het comite maakte wijselijk geen onder
scheid tussen communistische en niet-communistische bannelingen. Sneevliet, die Roy 
goed kende van het tweede Komintern-congres (1920), ontving waarschijnlijk het 
verzoek om in Nederland intellectuelen te mobiliseren voor de protestactie (zie 
hierover doc. 40). [Roy 1986: 198-199, 227-234; Haithcox 1971: 7, 22, 34, 39] 
De reden dat HRH niet warmliep voor dit comite was wellicht gelegen in het feit 
dat het hier naar haar mening een communistische mantelorganisatie betrof. 

16. Romain Rolland (1866-1944), Frans schrijver; ontving in 1916 de Nobelprijs; stelde 
in 1919 de 'Declaration d'independance de l'esprit' op, waarin hij voor een Internati
onale van revolutionaire intellectuelen pleitte; bewonderaar en biograaf van Ghandi: 
Mahatma Ghandi (Paris 1924); richtte in 1926 het blad Europe op; lid van de PCF (ca. 
1930); verbleef van 1935-1937 in de Sovjet-Unie. [Roland Holst 1946; Fisher 1988; 

Starr 1971]. 
Hoewel Rolland in The masses of India, het Parijse blad van de CP van India, dat 
onder redactie van Evelyn Roy stand, veroordeeld werd vanwege zijn 'heulen' met 
Gandhi, vroeg men hem waarschijnlijk wel zijn naam te lenen aan het Comite-pro

Hindou. 

40. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 11 juli 1924 

Beste Henk, 

J e beide brieven vond ik hier, gisteren van een vliegreis naar 't buitenland 
thuiskomend. Ik haast mij nu ze punt voor punt te beantwoorden. 

1) Het spijt mij je te moeten schrijven dat het mij absoluut niet schikt je 
def 600 te geven die je noodig hebt om je in te rich ten. Is dat niet te bereiken 
langs den weg van afbetaling, dat wordt toch wel meer gedaan? 

2) Het manifest van Ev. Roy1 heh ik met belangstelling gelezen, maar de 
zaak is mij niet veel helderder geworden. Het is z66 vaag dat men hierop om 
zoo te zeggen iedereen zou kunnen vragen; b.v. zeker iemand als Prof. van 
Vollenhoven2• Maar men wil toch iets anders als wat er staat. De vriendin van 
Rutgers die zij bedoelt is Aug. de Wit. Die heeft echter absoluut geen relaties 
onder de fransche intellektueelen; wel veel onder de hollandsche 'ethische' 
indische menschen. Zij komt over een paar weken in Holland; zal ik je als het 
zoover is, haar adres geven, zoodat je eens met haar kunt praten hierover? 
Persoonlijk heh ik er natuurlijk niets tegen, tot het komitee te behooren, maar 
daannee is bet bier in Holland meteen gekenmerkt als communistiscb en dit zal 
toetreding van burg. intellektueelen zeer bemoeilijken. Is dat de bedoeling? 
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De reaktionaire richting, die het intellekt in de laatste jaren opging, maakt dat 
ik veel ge:isoleerder hen clan vroeger. Mijn hoeken b.v. warden haast niet meer 
gevraagd. Het jonge geslacht van letterk:undigen denkt en voelt zeer anti-soci
aal. 

3) Voor 'De Arheid'3 zal ik gaarne nu en clan schrijven; b.v. over buitenland
sche boeken. 

4) Over het weekblad van de Kadt enz. heh ik niets te zeggen, ik hen 
gewoon medewerker en zal dat ook hlijven. Over de artikelen, de vakheweging 
hetreffende, matig ik mij geen oordeel aan. Of het waar is of niet, wat 'Jan
sen'4 onlangs tegen mij heweerde, dat het geheele NAS een 'overhlijfsel' is uit 
een vroegere ekonomische periode en als zoodanig gedoemd te verdwijnen 
- of dat het zal bljven hestaan tot aan den volgenden revolutionairen vloed, 
en clan de funktie van een 'left wing' vervullen ... dat weet ik niet. En daarmee 
hangt de geheele houding samen die communisten tegenover het NAS moeten 
aannemen.5 In elk geval staat, geloof ik, de de Kadt-groep vriendelijker tegen
over het NAS clan de CP. Daarom wil de ironie der geschiedenis dat jullie in 
de CP zitten ... en er zullen blijven. 

Hart[elijk] gegr[oet], 

TanteJet. 

1. Evelyn Roy-Trent (1892-1970), Amerikaans comrnuniste; gaf les in Moskou aan 
communisten uit India (1922); eerste echtgenote (1916 - augustus 1925) van de uit 
India afkomstige communist Manabendra Nath Roy (1887-1954) die actief was in de 
nationalistische beweging van Brits-Indie en in de periode 1918-1928 voor de Komin
tern werkte; Evelyn keerde eind augustus 1927 alleen en gedesillusioneerd naar de 
VS terug. [BDC: 405-406; Roy 1964; Roy 1986; Roy 1989] 
De Roy's werden eind 1923 Duitsland uitgezet en daarop vestigden zij zich in Parijs. 

2. Cornelis van Vollenhoven (1874-1933), jurist; hoogleraar in Leiden in het adatrecht 
en het staats- en administratief recht van Nederlands-Indie, Suriname en Cura~ao 
(1901-193 3 ); pleitte voor een autonoom Indonesie; grondlegger van een N ederlandse 
'adatrechtsschool'. [Kooijmans 1983; BWN, I: 625-627] 

3. De Arbeid. Revolutionair weekblad van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland 
was het wekelijks verschijnende NAS-blad dat verspreid werd onder alle leden van 
de bij het NAS aangesloten federaties. Th.J. Dissel en H. Sneevlietvormden jarenlang 
(1924-1940) de redactie van het blad. [IISG-collecties] 

4. Willem van Leuven, makelaar in effecten; schreef onder het pseudoniem 'Jansen' in 
De Kommunist; lid van de SDP/CPH (1909-ca. 1928); financieel-economisch deskun
dige van de CPH; schreef economische rubrieken in De Tribune; schreef de brochure 
Breed Marxistisch klasse-inzicht? waarin de vakbondspolitiek van de CPH-leiding 
veroordeeld werd; verliet de CPH uit protest tegen staliniseringstendensen. [Knuttel 
1980: 41; De Kadt 1965: 224-226, 422; Dejonge 1972: 55-56] 

5. Hoewel de in 1909 uit een scheuring met de SDAP voortgekomen SDP op vak
bondsgebied een voorkeur voor het grote NVV uitsprak, veranderde dit standpunt 
vlak v66r en tijdens de Eerste Wereldoorlog. Door het gezamenlijke optreden van 
het NAS en de SD Pin de Samenwerkende Arbeiders-Vereenigingen (SA V) ontstond 
er wederzijdse waardering. In 1918 werd op het SDP/CPH-congres een resolutie 
aangenomen waarin op vakbondsgebied de voorkeur werd gegeven aan het revolutio-
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naire NAS. CPH-leden werd voortaan aangeraden lid te warden van federaties die 
bij deze organisatie waren aangesloten. 
Nadat Lenin in zijn brochure De linkse stroming: Een kinderziekte van het communisme 
(1920) verk:laard had dat communisten in 'reactionaire' vakbonden moesten 'binnen
dringen' en deze van binnenuit in communistische richting moesten sturen ('revo
lutioneren'), werden deze ideeen tot de officiele koers van de Komintern gemaakt. 
Daarmee was de tijd van de eenheidsfronttactiek aangebroken. Met het doel het 
internationale comrnunisme uit het isolement te halen en tot een massabeweging te 
la ten uitgroeien, moesten communisten gaan samenwerken met sociaal-democraten. 
Op vakbondsgebied betekende dit dat de CPH zich weer op het NVV moest oriente
ren. Het was nu de taak van de CPH om het NAS en het NVV te laten fuseren en 
als een vakcentrale toe te laten treden tot de RVl. In de praktijk bleek het voor de 
CPH-leiding onmogelijk om op vakbondsgebied een coherent beleid te ontwikkelen. 
Op 5 mei 1924 werd Henk Sneevlietvoorzitter van het NAS. Onder zijn leiding sloot 
het NAS zich aan bij de RVl (25 december 1925). Sneevliet wilde het NAS tot een 
grote, zelfstandige comrnunistische vakcentrale maken. Vanuit de RVl bleef men op 
den duur echter aandringen op het opgaan van kleine NAS-federaties in het NVV. 
Het NAS keurde de eenheidsfronttactiek af en trok zich in juni 1927 uit de RVl 
terug. [Sniekers, Spijkers 1978/1979] 

41. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 28 oktober 1924 

Beste Henk, 

Zoo straks ('s avonds 9 uur) thuis gekomen en je brief gevonden. Inderdaad 
merkwaardig nieuws! Het treft goed dat wij eind van de week terug gaan naar 
Bloemendaal. Ik hen daar van Vrijdag avond af, kan dus zoo noodig Zaterdag 
met jou konfereeren als je komen k:unt, want ik zie geen kans naar A[mster
]dam te komen - het best zou mij schikken laat op den middag of 's avonds. 
Zondag hen ik 's morgens tot 1 uur vrij, niet 's middags; Maandag den heelen 
dag - kan clan ook in A'dam komen om den tovaris1 daar te sprek~n, of_~em 
hij mij thuis ontvangen, net wat hij verkiest. Zorg dus s.v.p. dat 1k VnJdag 
eenig hericht van je vindt te Bloemendaal - wanneer je bij mij komen k:unt, 
en wanneer en waar ik dien ander zal spreken. We zullen hopen, dat de zaak 
ditmaal heter aangepakt zal warden door de K[ ommunistische] I[ nternationale] 
clan op het kongres. 2 

Hart[elijk] gegr[oet], 

Tante Jet 

1. Het Russische woord voor 'kameraad'. Onduidelijk is om wie het hier ging. 
2. Over het CPH-congres in april 1924: zie doc. 38, noot 10. Na het uittreden van de 

oppositiegroep random De Kadt, ontstond een nieuwe oppositi~groe~ in de _CPH 
(zie hierover: doc. 42, noot 5). Vanuit het EKKI werden berruddehngspogmgen 
ondernomen. 
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42. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Amster
dam, 11 november 1924 

[ ... ] 1 

Beste Henk, 

Het dikke boek van Vliegen2 heb ik in dank ontvangen, maar ik mis nog alle 
gegevens over het leven en werken van Domela3 tusschen 1897 en 1914, zijn 
moeilijkste tijd. Ik weet zelfs niet, of er iets over hem is uitgekomen, waarin 
ik die gegevens zou kunnen vinden. Misschien kunt je het even informeeren, 
zonder veel moeite: je zit dicht bij of eigenlijk aan de bron. Mij zweeft zooiets 
voor van een 'Sammelbuch' dat na zijn dood is verschenen. Ook in zijn eigen 
'Gedenkschriften' zal wel het een en ander staan wat ik gebruiken kan. Bezit
ten jullie op het NAS een bibliotheek? Dan zal er zeker wat zijn, wat op 
D [ omela] N[ieuwenhuis] betrekking heeft, en zou ik zeer goed deze week eens 
een middag kunnen komen pluizen. Krijg ik even antwoord? 

Over je Chineesche boek schreef ik aan prof. Huizinga 4. 

Ik hoop deze week een samenkomst te hebben met eenige 'voormannen' 
der oppositie uit de KPH! 5 Een stuk voor de Kommunist, waarin die heele 
oppositie belachelijk gemaakt werd, heb ik nog net bijtijds gestopt. Het blijkt 
mij meer en meer, dater onder onze !eden geen sprake is van een anti-S[ow
jet?] R[ussische?]-richting. 't Is alles drijverij van een man.6 

Het was gezellig Zondag, om Sima na de vergad[ ering] nog even te spreken; 
zij zag er bloeiend uit, ik neem dus aan dat dat zich-vertillen bij de verhuizing 
geen gevolgen gehad heeft. Hoe vond je de toestand in Zwolle?7 

Heeft Be die betrekking nog en heeft zij jongens kunnen krijgen?8 

Hart[ elijk] gegr[ oet], 

Tante Jet. 

Wat is de juiste titel van dat boek van de Webbs, waar je mij vroeg over te 
schrijven?9 

1. Doorgehaald briefhoofd als in doc. 22, noot 2. 
2. Wilhelmus Hubertus Vliegen (1862-1947), politicus; typograaf; lid van de SDB (1883-

1894); medeoprichtervan de SDAP; voorzitter van de SDAP (1897-1899; 1906-1926); 
lid van de gemeenteraad (en enkele malen wethouder) van Amsterdam (1906-1924); 
lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland (1907-1917); lid van de Tweede 
Kamer (1909-1915; 1922-1937); lid van de Eerste Kamer (1917-1922); schreef de 
geschiedenis van de eerste decennia van de SDAP. [Perry 1994; BWSA, I: 141-144; 
BWN, I: 620-622] 
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Met het dikke boek werd bedoeld: W.H. Vliegen, De dageraad der volksbevrijding. 
Schetsen en tafreelen uit de socialistische beweging in Nederland, deel I (Amsterdam 1905). 
Hierin komt een korte levensbeschrijving voor van F. Domela Nieuwenhuis tot 1897 
(blz. 36-53). 

3. Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919), socialist, anarchist; aanvankelijk predi
kant; trad in 1879 uit de kerk; oprichter en redacteur van het socialistische blad Recht 
voor Allen (1879-1896); secretaris van de SDB (1882-1887); lid van de Tweede Kamer 
voor het district Schoterland (1888-1891); medeoprichter van het NAS (1893); stapte 
in 1897 uit de Socialistenbond (opvolger van de SDB); actief antimilitarist. [Meyers 
1993; De Jong 1981; Domela Nieuwenhuis 1910] 
Op 18 november 1924 hield HRH een rede tijdens de door de CPH georganiseerde 
Domela Nieuwenhuis herdenkingsvergadering (zie hierover: doc. 43, noot 6). 

4. Johan Huizinga (1872-1945), sanskritist en germanist, later historicus; hoogleraar 
algemene en de vaderlandse geschiedenis in Groningen (1905-1915) en in Leiden 
(1915-1940); redacteur van De Gids. [Van der Lem 1993; BWN, I: 259-262] 
Op 10 november 1924 schreefHRH aanJohan Huizinga: 'Een kennis van mij, die 
een poos in China geweest is, bracht daar vandaan mee een zeer oud en waarschijnlijk 
zeer kostbaar werk over Chineesche bouwkunst, met tal van illustraties en Chinee
schen tekst. Hij zou dat graag willen afstaan aan een of ander instituut, (museum, 
bibliotheek) waar hetvoor deskundigen nuttig kan zijn.' [Hanssen, Krul, Van der Lem 
1989, deel I: 539] 

5. Na het uittreden van de oppositiegroep De Kadt (april 1924; zie hierover: doc. 38, 
noot 10) ontstond er binnen de CPH een nieuwe oppositiegroep. Ook ditmaal was 
deze gericht tegen de autoritaire praktijken van de partijleiding. De voormannen 
waren Manuel, Seegers en Bergsma. De NAS-leiding (de CPH-leden Sneevliet en 
Bouwman) werkte met deze groep samen vanwege het tegen de NAS gerichte 
vakbondsbeleid van de CPH-leiding. [De J onge 1972: 42] 

6. Bedoeld werd HRH's mederedacteur van De Kommunist: J. de Kadt. 
7. Op 26 september 1924 werd de scheiding tussen Henk Sneevliet en Betsy Brouwer 

uitgesproken, waarbij Betsy de kinderen kreeg toegewezen. Na haar externering uit 
Ned.-Indie woonde ze samen met haar zonen Pim en Pam in Zwolle. [Perthus 1976: 
318] 

8. Om welke betrekking het hier gaat is niet duidelijk. Het moet een kortlopend dienst
verband zijn geweest, want uit het verdere verloop van de correspondentie blijkt dat 
HRH haar best bleef doen een baantje voor Betsy te vinden. Zij dacht hierbij aan 
barren als hulp in de huishouding en toezicht houden op kinderen. 

9. Beatrice Potter (1858-1943) en Sidney Webb (1859-1947), Engels socialistische 
publicisten; huwden in 1892; publiceerden na hun huwelijk talloze boeken over 
maatschappelijke problemen; vooraanstaande leden van de Fabian Society en de 
Labour party. Beatrice schreef voor haar huwelijk over het 'Sweating system' en de 
cooperatieve beweging; speelde belangrijke rol in de parlementaire Poor Law Com
mission (1905-1911). Sidney was o.a. hoogleraar economische en politieke weten
schappen; minister van Handel (1922-1924) en minister van Kolonien (1929-1931). 
[Mackenzie 1979; Seymour-] ones 1992] 
Wellicht wilde H. Sneevliet voor het NAS-blad De Arbeid een (niet verschenen) 
bespreking van het boek van de Webbs: Dertigjaren, 1890-1920. Bene voortzetting van 
de geschiedenis van het Britsche Vakvereenigingswezen (Amsterdam 1924). 
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43. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloemen
daal, 20 november 1924 

L[ieve] T[ante] J[et], 

Zaterdag a.s. ben ik bier niet in de stad en Bouwman1 c.s. vonden beter, dat 
ik die bespreking zou meemaken. Ik stel dus voor om een keus te doen 
tusschen a.s. Maandag ofWoensdag, 's middags 3 uur, bij de Transportarbei
ders. 

Laat me nog even weten, welke regeling U getroffen heeft met Manuel2 

inzake de begrootingsrede van W[ijnkoo]p.3 

De behandelingvan het geval Den Ouden4 in 'De Tribune' van gisteravond 
bewijst, dat wij uiterst voorzichtig moeten zijn met onze mededeelingen, daar 
informaties, die Manuel bij Stam-Ponsen5 heeft ingewonnen, veroorzaakt 
hebben, dat men poogt het geval Den Ouden tot niets terug te brengen. Op 
deze manier wordt het oppositiewerk al heel slecht gedaan. 

'De Tribune' bracht twee kolom verslag van Uwe rede van Maandag.6 

Wanneer dat de concessies zijn, die wij door de nieuwe regeling bereiken en 
het blijft daarbij, is het natuurlijk nog absoluut onvoldoende. 

1. Engelbertus Bouwman (1882-1955), vakbondsleider; matroos en bootwerker in 
Rotterdam; secretaris van het PAS-Rotterdam (1910-1916); voorzitter van de Neder
landsche Federatie van Transportarbeiders (1916-193 3); vice-voorzitter van het NAS 
(ca. 1916-1933); lid van de CPH (1920-1927); medeoprichter en PB-lid (1928-1935) 
van het RSV/RSP; PB-lid van de RSAP (1935-1940); secretaris van het NAS (1933-
1940); lid van de PvdA (1945-1955). [BWSA, I: 20-22] 
Wellicht moest Sneevliet als voorzitter van het NAS aanwezig zijn bij besprekingen 
tussen de Federatie van Transportarbeiders en werkgevers in de havens n.a.v. de 
proteststaking van 11 november 1924 (over die staking: zie doc. 45, noot 9). 

2. Richard Manuel (beter bekend als Van Riel), gewezen bankfiliaal-houder in Boeda
pest; sloot zich met zijn bank aan bij de Hongaarse Raden-republiek (1919); stichtte 
na zijn vlucht uit Hongarije een voorschotsbank in Nederland (1919); bestuurder van 
de Nederlandsche Federatie van Handels-, Kantoor-, Winkel- en Magazijnpersoneel 
(NAS); lid van de partijoppositie in de CPH (1924-1925); lid van het bestuur van de 
CPH (1925-1930); leidervan de Communistische Partij-Oppositie (CPO; 1934-193 5). 
[De Kadt 1965: 244-246] 

3. Wijnkoop hield als woordvoerder van de CPH een rede tijdens de Algemene Be
schouwingen in de Tweede Kamer. Wat Manuel (van de CPH-oppositie) en HRH 
(BKSP-ster) hierover wilden 'regelen' is niet bekend. 

4. Den Ouden, communist; lid CPH; cursusleider. Nadere gegevens ontbreken. 
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Tengevolge van de eenheidsfronttactiek (zie doc. 40, noot 5) ontwikkelde de CPH
leiding een wankelmoedigvakbondsbeleid, waarin de loyaliteitskwestie t.a.v. NAS en 
NVV een belangrijke rol speelde. Dit leidde tot 'misverstanden' zoals 'Het geval Den 
Ouden' er een was. In De Tribune van 19 november 1924 stand het artikel 'Een 
gladjanus'. De kwalificatie uit de ti tel was bestemd voor de voorzitter van het PAS
Rotterdam. Deze werd ervan beschuldigd de woorden van CPH-cursusleider Den 
Ouden, bewust verkeerd te hebben weergegeven in een PAS-blad. De Tribune-redactie 
liet weten dat de cursusleider niet gezegd had dater geen verschil was tussen het NAS 

en het NVV. lntegendeel, het NAS was revolutionair en het NVV niet. 
Sneevliet meende dat het Tribune-artikel geschreven was om de met de NAS-leiding 
samenwerkende CPH-oppositie zand in de ogen te strooien. 

5. H.P. Stam-Ponsen; PB-lid van de CPH (tot 1925); PB-lid van de 'Wijnkoop-partij' 
CPH-CC (1927-1930); sprak tijdens de grate Lenin-herdenking van 21 januari 1925. 
[Harmsen 1982: 77, 83; De Tribune, 17 januari 1925] Nadere gegevens ontbreken. 

6. NN, 'Domela Nieuwenhuis herdacht; De herdenkingsvergadering in Amsterdam', 
De Tribune, 19 november 1924. In dit artikel werd veel aandacht besteed aan de rede 
van het BKSP-lid HRH, hetgeen Sneevliet zag als het gevolg van de bepaling dat het 
partijbestuur van de CPH een keer per week ruimte in De Tribune ter beschikking 
zou stellen aan de oppositie (zie hierover: doc. 38, noot 10). 

44. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Amster
dam, 21 november 1924 

Beste Henk, 

Natuurlijk moet jij bij die bespreking zijn, maar 't gaat altijd moeilijk om een 
dag te vinden dat iedereen kan. 

Maandag moet ik naar R[otter]dam om voor de zeelieden te spreken -
tenminste ik vermoed, dat dit in orde is gekomen, vraag je het nog even aan 
Bouwman. - WoensdagwordtAug[usta] de Wit 60 jaar en ikvroeg haar te eten 
met een paar vrienden, om haar <lien dag wat feestelijk te maken. Dus dat gaat 
ook niet. Geef je nog een paar dagen op in de tweede helft van de volgende 
week? 

Ja natuurlijk is de 'positie' in de CP slimmer dan de oppositie; dat spreekt 
vanzelf. Ze zijn nu op hun qui-vive en zullen goed oppassen! 

Gelukkig dat het met Sima niets ergs is. 

Hart[ elijk] gegr[ oet], 

tante Jet. 

45. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Amster-
dam, 23 november 19241 

Beste Henk, 

Ik volgde je raad, die geheel overeenkwam met eigen inklinatie; ik geloof ook 
dat het beter is, niet met hem te maken te hebben. De konferentie met de 
beide M. 's2 gisteren middag was lang en vriendschappelijk; ik kreeg van beiden 
een goeden indruk. Verklaarde, dat er van weer oversteken voor rnij thans 
geen sprake kon zijn, daar dit beteekenen zou het verlies van het grootste deel 
van mijn groep voor de K[ ommunistische] I[ nternationale]. Daarentegen 
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verklaarde ik mij bereid om in mijn krant min of meer voor hen en met hen 
te werken. Voor hen is de groote moeilijkheid: hoe 'de koning' weg te krijgen. 
- Vooral, omdat hij nu feitelijk aldoor toegeeft. Noodig is: een konflikt, dat 
ook naar buiten blijkt, met de oppositie. Wie helpt ons daaraan? 

Over de verkiezingen denken zij heel anders dan jij, trouwens ik verzeker 
je, dat ik mij daarvoor in geen geval laat gebruiken, door geen enkele richting 
of kombinatie. Dat is een van de dingen die ik vast met mezelf afgesproken 
heh. Men moet geen kamerkandidatuur aannemen, als men vast besloten is, 
nooit in het parlement zitting te nemen. 

Morgen is er een belangrijke zitting van het Pol[itiek] Bureau, waarbij de 
kwestie Br[ommert?] beslist zal worden.3 

Het lijkt mij goed, als ik zelf ook weer eens aan Mekka4 schrijf; hoe doen 
jullie dat? Gewoon over de post? Misschien zou ik een brief bij die van jullie 
kunnen voegen? 

Ik zou je graag weer eens spreken, ook over de vakbewegings-moeilijkheden. 
Dinsdag kan ik niet vroeger in stad komen, maar Donderdagmiddag hen ik 
er. Is er misschien mogelijkheid, dat je een uurtje komt bij mevr. Sasse5, 
Valeriusstraat 111? 

De Kadt spreek ik nu geregeld, Woensdags, om samen na te gaan, water 
voor de krant is. Ik hoop dat het mij lukt, hem nog te behouden voor de 
K[ommunistische] I[nternationale] -Over het nieuwe boekvan Trotzky, d.w.z. 
bespreking in de Prawda6, las ik in de N.R.C.,7 dat zal wel 't zelfde zijn als 
wat in de R[ote] Fahne en de Humanite8 stond. Zou hij een nieuwen strijd 
uitlokken? Kan Sima dat boek niet la ten komen en er een uittreksel van maken 
of brokstukken vertalen voor Kommunist? 

Fijn dat jullie staking zoo goed slaagde. Er zit dus toch nog fut in de kerels! 9 

Ik hen op 't oogenblik begraven in Domela en de 'oude beweging'. Zou 't 
nuttig zijn, een levensschets van hem te schrijven, wat denk je? 

Hart[elijke] gr[oeten], 

tante Jet. 

1. Datering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Zondag morgen'. De gegeven 
datum lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. Het ging hier om twee mensen van de oppositiegroep in de CPH (zie hierover doc. 
42, noot 5). Een van de 'M's' zou kunnen staan voor R. Manuel. 

3. Hoewel in de Sovjet-Unie de positie van Trotski (Bronstein) wankelde, blijkt uit het 
verloop van de brief dat HRH daarvan niet op de hoogte was. W ellicht doelde zij 
op het functioneren van Brommert als secretaris van de IAH-afdeling Holland. 
Binnen het NAS had men grote bezwaren tegen hem vanwege zijn onvoorwaardelijke 
trouw aan Wijnkoop, wiens ideeen inzake de vakbewegingspolitiek van de CPH 
(opgaan van het NAS in het NVV) door Brommert gesteund werden. Brommert 
behield zijn functie binnen de IAH tot september 1925. Hij werd opgevolgd door 
Van Walree, die eveneens een Wijnkoop-aanhanger was. De problemen tussen het 
NAS en de IAH bleven zodoende bestaan (zie hierover: doc. 58a, noot 7 en doc. 62). 

4. In bepaalde communistische kringen werd Moskau aangeduid als 'Mekka'. 
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I 
1 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Grietje Sasse-Middelhoven (1868-1940), vriendin van HRH. [Roland Holst 1949: 
242-243] Nadere gegevens ontbreken. 

De Pravda (Waar~eid) versche~n ~o~r het eerst in 1912 in St. Petersburg en fungeer
de als de spreekbms van de bolsJeW1stlsche fractie van de Russische sociaal-democrati
sche partij. In juli 1914 werd het blad verboden. Na de februari-revolutie van 1917 
werd het blad nieuw leven ingeblazen. Van Lenin verschenen er van februari tot 
november 1917 ruim 200 artikelen in het blad. Vanaf de oktober-revolutie was het 
blad het officiele RCP-dagblad, waarin slechts stukken werden opgenomen die de 
partijtop welgevallig waren. [MERSH, XXIX: 168-172] 
Het artikel waar HRH hier op doelde was: 'Rusland', NRC-avondblad, 21 november 
1 ?24. Hierin was sprake v~n een herleving van onenigheid in de RCP vanwege het 
mtkomen van een geschnft van Trotski, getiteld Uroki Oktjabra ('De lessen van 
Oktober'), waarin hij ~tie~uitte o~ het lei den de drietal van de RCP: Stalin, Zinovjev 
en ~menev. De ~ubh~tle van d1t_ essay luidde zijn val in. Het CC van de partij 
onth1efhem op 17 Januan 1925 op 'e1gen' verzoek uit zijn functie van volkscommissa
ris van Oorlog. [Deutscher 1959: 75-163] 
L'Humaniti (opgericht 1904) was aanvankelijk het dagblad van de SFIO maar werd 
na de scheiding van sociaal-democraten en communisten op het congre~ van Tours 
( eind 1920) het blad van de PCF. [Goldberg 1962: 319-3 21; Wohl 1966: 18-19 54-
5~ , 

Op 11 november 1924 organiseerde de N ederlandsche F ederatie van Transportarbei
ders een eendaagse proteststaking van havenarbeiders wegens de afwijzende houding 
van de werkgevers tegenover de eis tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden en uit 
protest tegen het feit dat de federatie regelmatig door de werkgevers genegeerd werd. 
[De Arbeid, 15 november 1924] 

46. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Amster
dam, 1 januari 1925 

Beste Henk, 

Je brief zoonet ontvangen. 
1) Ik hoop dat het je lukt, er met het NAS de verg[adering] van 21/22 d66r 

te krijgen. Maar ook met enkel de 'moreele steun' van de Arbeid geloof ik wel, 
dat de BKSP het wagen kan, mits de CPH geen vergadering houdt. Het zou 
dus zaak zijn dat in elk geval te weten. 1 

2) ~aa~-Trotski2
• Ik hen het met je eens, dat onze houding moet zijn a) 

voorz1cht1g om onze glazen niet in te gooien v66r de Februari-zitting, b) 
terughoudend, omdat we niet genoeg gegevens hebben om met kennis van 
zake te oordeelen. Echter, eenige gegevens hebben we toch wel, vooral sedert 
Treint3 de rede voor de veeartsen en de inleiding tot HetJaar 1917 publiceer
de. 4 _Niets doen vind ik laf; uit ons algemeen stand punt volgt, dat we de 
arbe1ders zoo goed mogelijk pogen in te lichten over de internationale kwesties. 
We houden dus de verg[adering] van 11 Jan. als kursusvergadering, en ik 
bepaal mij tot een expose waarin op de sterke en de zwakke kanten van beide 
partijen wordt gewezen, en geen 'partij genomen' wordt... maar evenmin een 
'motie tegen Trotski' wordt aangenomen, zooals de knechtjes van Zinowiew 
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overal doen. - Mij dunkt, dat deze opzet je bezwaren voor het grootste deel 
zal ondervangen. 3) Ik begrijp, dat jullie zeer doende zijn met de IJmuider 
staking;5 het zal een harde clobber zijn als het niet gelukt oneenigheid te 
brengen onder de reeders. Onze Bond kan natuurlijk niets doen behalve 
kollekteeren op vergaderingen; ik stuurde wat aan onze sekretaresse en zal dat 
herhalen. 

4) Ik heb een brief van Zinowiew met een geheel valsche voorstelling van 
de situatie in Holland (is dat het werk van Maurice6?) om mij uit te noodigen 
terug te keeren in den schoot der alleenzaligmakende kerk. Het ontwerp-ant
woord wilde ik gaarne met je bespreken. Kunt je niet eens aankomen, gaande 
van, of terugkomend uit IJmuiden? Wij zouden elkaar ook in Haarlem kunnen 
ontmoeten, clan kost het je bijna geen tijd. Vrijdagavond kan ik niet in A[m
ster]dam komen; Maandagmiddag zou wel gaan, maar liever hier of in Haar
lem. Ik begrijp eigelijk niet, wat ik met Manuel moet bepraten; dat opblazen 
van die Labourparty7 -geschiedenis is belachelijk; ze storten zich nu allemaal 
op die kluif, die eigelijk enkel de schaduw van een kluif is. Ik denk, dat ik die 
bijeenkomst maar laat schieten, zie er niets in. 

Ik hoop, dat 192 5 een jaar zal zijn, dat je veel voldoening geeft van je werk 
en ons allen wat helderder toestanden brengt. 

Hartelijke groeten ook aan Sima. 

Tante Jet. 

Zou het de moeite waard zijn, te probeeren een burgerlijk komitee voor cle 
visschers bij elkaar te krijgen voor een circulaire te teekenen? Een paar men
schen zou ik er wel voor weten. Hebben jullie een persdienst voor de burg. 
kranten? Kan je mij een steunlijst laten zenden, clan zal ik zien er iets op te 
krijgen. 

1. In De Arbeid van 17 januari 192 5 stonden twee aankondigingen van openbare vergade
ringen. De BKSP-afdeling Amsterdam riep op voor openbare vergaderingen op 21 
en 22 januari ter herdenking van Lenin en 'de bloedigen Zondag 22 Januari 1905 in 
Petersburg'. Hier sprak HRH op de tweede dag. De andere aankondiging voor een 
herdenking van Lenin op 21 januari 1925, was afkomstig van de CPH-afdeling 
Amsterdam. 
Waarschijnlijk wilde het NAS aanvankelijk samen met de BKSP een Lenin-herden
king organiseren, maar durfde het bestuur niet openlijk partij te kiezen voor de 
BKSP, nu de CPH ook een dergelijke herdenking organiseerde. 

2. Tijdens de zitting van het Centraal Comite (CC) van de RCP op 17 januari 1925 
werd gestemd over de motie van Zinovjev en Kamenev om Trotski uit het Politbu
reau en het CC te zetten, vanwege de controversiele ideeen die deze in De lessen van 
Oktober (zie hierover: doc. 45, noot 7) tentoonspreidde. Vlak voor de bijeenkomst van 
het CC besloot Trotski af te treden als volkscommissaris. Zijn plaats in het Politbu
reau en het CC zou hij voorlopig nog behouden. [Deutscher 1959: 162-163] 

3. Albert Treint (1889-1971), Frans communist; actief in de Franse onderwijzersbond; 
lid van het uitvoerend comite van de PCF (1920-1922); secretaris-generaal van de 
PCF (1922-1923); bekleedde verschillende functies binnen het EKKI (1924-1927); 
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redacteur van het theoretische PCF-blad Cahiers du Bolchevisme (1924-1927); geroy
eerd als lid van de PCF na kritiek op Stalin en de Komintern inzake het China-beleid; 
lid van trotskistische groeperingen (1927-1932); brakin 1932 metTrotski. [BDC: 476-
477] 

4. L. Trotsky, 'Des perspectives du developpement mondial (Rapport fait par Trotsky, 
le 28 juillet 1924, a l'assemblee des veterinaires de Moscou)', Cahiers du Bolchevisme 
(1924), 147-157 (no. 3) en 230-241 (no. 4), en 'Les le~ons d'Octobre (en guise 
d'introduction)', Cahiers du Bolchevisme (1924), 313-336 (no. 5) en 396-411 (no. 6). 

5. De IJmuider afdeling van de N ederlandsche F ederatie van Transportarbeiders (aange
sloten bij het NAS) organiseerde van 8 december 1924 - 23 januari 1925 een visserij
staking in IJmuiden. De belangrijkste eisen waren een gageverhoging en meer vrije 
tijd voor de vissers tussen de reizen. De reders kwamen voor een groot dee! aan de 
eisen tegemoet. [Verslag van bet NAS over de jaren 1922-1924: 115-120] 

6. Wellicht doelde HRH hier op de Fransman G. Maurice, die onder het pseudoniem 
'Parijanine' werk van Zinovjev en Lenin vertaalde. Mogelijk verrichtte hij werkzaam
heden voor het EKKI. Nadere gegevens ontbreken. 

7. De Engelse Labour Party kwam in 1906 voort uit het in 1900 opgerichte Labour 
Representation Committee (LRC). De partij vormde een federatie van de ILP, 
vakbonden aangesloten bij het TUC en plaatselijke arbeidersverenigingen. De partij 
was officieel politiek neutraal en wilde het kiezen van arbeidersvertegenwoordigers 
in landelijke en plaatselijke besturen bevorderen. Vanaf 1918 werd de Labour Party 
een nationale partij met een gematigd socialistisch programma. [Laybourn 1988] 
Waarschijnlijk doelde HRH hier op de in augustus 1924 in Engeland opgerichte 
communistische National Minority Movement (NMM; zie hierover: doc. 73, noot 
2) die grote invloed had binnen het TUC. Bij communisten ontstond het idee dat 
de eenheidsfronttactiek haar vruchten begon af te werpen. 

4 7. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Amster-
dam, 11 maart 1925 

Beste Henk, 

Ingesloten antwoord op je vraag, <lat je misschien in 'De Arbeid' wilt publicee
ren, om aan deze nieuwe rel een einde te maken. 1 Acht je het beter er niet in 
't openbaar op in te gaan - ook goed; clan plaats ik iets dergelijks in de 
Kommunist; misschien is het zelfs wel goed, <lat ik <lat in elk geval doe. 

Voor 'De Arbeid' schreef ik in zoo lang niet eenvoudig door gebrek aan tij d. 
Ik had het overdruk de laatste 6 weken. Moet de copie afleveren van een 
boekje over Comm[unism]e en Moraal2, had veel spreekbeurten, werk voor 
de I.RH. 3 

- en <lit alles, terwijl mijn dienstmeisje eerst ziek was, toen naar 
huis ging, en ik met hulp van een vrouw die 4 x p[er] week eenige uren komt 
mijn huis moet schoon houden enz. Dat valt alles niets mee. - Zat[erdag] had 
ik vergadering I.RH., Zondag moest ik een H[ oofd-]B[ estuurs-]verg[ adering] 
v.d. BKSP bijwonen - beide dagen naar huis hollen om te koken enz. Laat 
mij dus nog even met rust; met 1 April krijg ik weer vaste hulp en zal clan 
weer geregeld voor de Arbeid schrijven. 

Het zou wel goed zijn als wij elkaar weer eens konden spreken - misschien 
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kan <lat op 18 Maart, ik moet clan in stad komen voor de Commune-vergade
ring?4 Laatst wachtte ik tevergeefs hier op je. 

Hart[elijke] gr[oeten], 

tante Jet. 

1. Het document waar HRH op doelde, is hier opgenomen als doc. 48. 
2. H. Roland Holst, Communisme en moraal (Arnhem 1925). 
3. De Internationale Roode Hulp (IRH) werd volgens een besluit van hetvierde congres 

van de Komintern (1922) opgericht. Evenals de Internationale Arbeiders Hulp (IAH) 
stelde de IRH zich bevordering van internationale arbeiders-solidariteit ten doel. Het 
hoofddoel van de IRH was echter het verlenen van hulp aan mensen die vanwege 
politieke activiteiten met justitie in aanraking kwamen. De Nederlandse sectie van 
de IRH, die in de jaren twintig door L. van Lakerveld werd geleid, is in 1938 opgehe
ven. Het orgaan van de IRH was Roode Hulp. HRH was lid van de redactie van dit 
blad. [Harmsen 1980: 102-120] 

4. HRH sprak op 18 maart 1925 in Amsterdam op een door de BKSP en de CPH 
belegde openbare vergadering ter herdenkingvan de Parijse Commune van 1871. [De 
Kommunist, 14 maart 1924] 

48. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan de hoofdredacteur van 
De Arbeid (+Henk Sneevliet), Amsterdam, 11 maart 1925 

W[ aarde] K[ ameraad] 1 

In antwoord op uw vraag aangaande mijn lidmaatschap van het Rel[igieus] 
Soc[ialistisch] Verb[ond]2 het volgende. 

Ik heh inderdaad, toen het sekretariaat van <lat Verbond mij eenigen tijd 
geleden vroeg (naar aanleiding van een korrespondentie over een spreekbeurt): 
'onze meeste sprekers zijn lid van het Verbond; bestaat daartegen bij u be
zwaar', geantwoord, <lat daartegen bij mij geen bezwaar bestond. Waarom zou 
<lat ook? - T oen ik jaren gel eden aangezocht werd, voor het Verbond te willen 
spreken, heh ik geantwoord <lit wel te willen doen, maar natuurlijk in precies 
denzelfden geest te zullen spreken als op alle andere vergaderingen, daar er 
voor mij maar een socialisme bestond, <lat zoowel 'materieel' als 'religieus' is. 
Onder 'religieus' versta ik, <lat het socialisme meer is clan een 'platte maag
kwestie', nl. een zaak die de geheele persoonlijkheid aangaat, - <lat het de 
menschheid een wil maken en den mensch het verloren besef zijner eenheid 
met de natuur, het universum, teruggeven wil. 

Ik voor mij zie geen enkele reden waarom mijn aldus opgevat lidmaatschap 
van het RSV met <lat van den BKSP of van welke communistische organisatie 
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ook onvereenighaar zou zijn. Mocht echter de leiding eener dergelijke organi
satie daar anders over denken, dan zou ik hereid zijn, om weer uit het RSV 
te treden.3 

Met kameraadsch[appelijke] gr[oeten], 

H. Roland Holst. 

1. Deze brief werd niet in het NAS-blad De Arbeid geplaatst, maar verscheen wel in De 
Kommunist van 14 maart 1925, onder de kop: 'H. Roland Holst en het Religieus Soc. 
Verbond'. Het stukje werd ingeleid met de mededeling dat 'waar het RSV geen 
politieke organisatie, maar een vrije tribune voor religieus gestemde socialisten is, het 
ieder onzer, wiens aanleg hem in dien richting drijft, vrij staat, er lid van te zijn om 
er in communistischen zin te werken.' De aanhef 'W.K.' ontbrak in het kranteartikel. 

2. Het Religieus-Socialistisch Verbond (1915-1940) was een niet politiek georganiseerde 
groep van religieus-socialisten die bijeenkomsten op zondag belegden. In verschillende 
grote steden had de RSV afdelingen. [De Vos 197 6: 126; De Jager 1924] 

3. In De Kommunist van 11 april 1925 stond het bericht dat HRH uit de RSV was 
getreden. 

49. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Amster-
dam, 2 5 april 192 5 

B[este] H[enk], 

Vanmiddag sprak ik Langenherg1, die mij zeide dat de afd. A[mster] dam BKSP 
er zich hij heeft neergelegd, dat ik geen, of althans geen eerste- of tweede
plaats-kandidatuur aanneem. Dat klopt dus niet met je herichten. Het werken 
met een 'voorloopige' kandidatuur, die clan toch weer ingetrokken wordt, leek 
L[angenherg] niet in het helang van de zaak en ik hen dit per slot met hem 
eens. Wij moeten geen oogenhliks-successen door dergelijke manoeuvres 
najagen.2 

Tot Maandag hart[elijk] gegr[oet], 

Tante Jet. 

Voor Sneevliet persoonlijk. 3 

1. W. Langenberg, lid van de SDAP (tot 1909); lid van de SDP/CPH (ca. 1909-1924); 
voorzitter van de afdeling Haarlem van de CPH; lid van de BKSP (ca. 1924-1927). 
[De Kadt 1965: 100-101, 108]; nadere gegevens ontbreken. 

2. Voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in juni 1925 hadden enkele NAS
prominenten, de BKSP en de oppositie in de CPH gezamenlijk het Revolutionair 
Arbeiders Comite (RAC) in het !even geroepen. De verkiezingslijst die dit comite 
opstelde, was bedoeld als tegenhanger voor de CPH-lijst, waarop de bovenste drie 
plaatsen bezet werden door het leidende drietal van die partij. Op de RAC-lijst waren 
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de bovenste vier plaatsen als vol gt bezet: 1. C. Kitsz, 2. H. Sneevliet, 3. H. Roland 
Holst, 4.J. Mourits (zie ook: doc. 50, noot 2). [Perthus 1976: 319-321; De Kadt 1965: 
395-406] 

3. Geschreven op de achterkant van de brief. 

50. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, 24 
mei 1925 

Beste Henk, 

Ik hen even in A[mster]dam geweest om mij wat te orienteeren, en na met de 
verschlllende menschen gepraat te hehhen, is mijn indruk zeer heslist dat de 
RAC-lijst zoo spoedig mogelijk teruggetrokken moet worden. Het handhaven 
van die lijst kan niet anders clan de verhoudingen verscherpen op een oogen
hlik, dat wij een fusie moeten voorhereiden. Brandsteder1 is natuurlijk volko
men te goeder trouw wanneer hlj zegt dat wij en zij elkaar niet aan zullen 
vallen en elk onze eigen weg gaan, maar dat is toch al te nai:f. Ten eerste 
hehhen wij de menschen niet in de hand; in Groningen h.v. komt het zoo 
goed als zeker onmiddelijk tot een scherpe hotsing, en ten tweede kan de CP
leiding zich de luxe niet permitteeren over een andere half of driekwart 
communistische lijst eenvoudig te zwijgen. Zij moet daar positie tegen nemen, 
en clan antwoorden onze menschen natuurlijk en heh je de hekvechterij 
meteen aan den gang. - Door het aftreden van Wijnkoop c.s. is een nieuwe 
situatie ontstaan, die onmiddelijk het gevolg moet heh hen, dat wij onze taktiek 
veranderen. Wie dit niet wil of kan zien, is geen ernstig politikus. Er kan veel 
verknoeid worden in de eerstvolgende weken en we hlijven clan misschien nog 
jarenlang in het oude geharrewar en getwist. Maar er kan ook veel gewonnen 
worden, en wanneer de fusie nu spoedig haar heslag krijgt, zal het waarschijn
lijk mogelijk hlijken de deur achter W[ijnkoo]p c.s. stevig te grendelen en de 
elementen-van-links de leiding in de CPH te verschaffen. 

Natuurlijk zullen zich hij het intrekken van de RAC-lijst moeilijkheden 
voordoen, maar wanneer jullie drieen overtuigd zijt dat het moet, zult je wel 
een weg vinden om die te overwinnen. Wat de BKSP-menschen aangaat, als 
het NAS zich terugtrekt en ik persoonlijk meedeel mij ook te zullen terugtrek
ken, is er wel kans dat zij ook verstandig worden. Het indienen van de RAC
lijst was noodig in een hepaalde situatie, als uiterste strijdmiddel tegen een 
nieuwe verkiezing van W[ijnkoo]p. Maar zij heeft thans geen doel meer. De 
Visser is geen reeel gevaar, vooral niet, nu hij de hewuste verklaring zal 
moeten onderteekenen, dat hij hereid is te hedanken, zoodra zijn partijhestuur 
dat van hem eischt. En wanneer wij optreden als goede taktici, hehhen we 
hinnen korten tijd een partijhestuur, waarin de elementen van links de meer
derheid hehhen, zoodat het lot van de Visser in onze handen is.2 

Ik hoop, dat je met deze heschouwing akkoord gaat en dat je met Bouwman 
en Brandsteder wilt spreken. Zijn jullie het onder elkaar eens, dan zal het ook 
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wel lukken om Kitsz3
, die een groot praktikus is, over te halen om te doen wat 

noodig is. Door de halve overwinning van de oppositie krijgt de RAC-lijst, 
al willen wij dit suhjektief geen van allen, objektief een anti-communistisch, 
anti-K[ ommunistische] I[nternationale] karakter. Daarom moet het ding weg. 

Ik schrijf in denzelfden geest aan de Kadt. 
Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

Persoonlijk 

1. Jaco bus Andries Brandsteder (1887-1986), vakbondsman; seiner bij de marine; lid van 
de Bond voor Minder Marine-Personeel (BvMMP); werkte in Soerabaja in de 
hoofdafdeling van de BvMMP ; hoofdbestuurder van de ISDV (1915-1916); lid van 
de CPH (1919-1927); hoofdbestuurder van de Nederlandsche Federatie van Trans
portarbeiders en het NAS (1920-1930); sloot zich in 1930 metIJmuider federatie van 
zijn bond aan bij de Centrale Bond van Transportarbeiders (CBTA) van het NVV. 
[BWSA, II: 21-24) 

2. De oppositiegroep in de CPH (zie hierover: doc. 42, noot 5) en het partijbestuur van 
de CPH, hadden in april 1925 aparte delegaties naar Moskou gestuurd om daar de 
problemen binnen de CPH te bespreken. Het EK.KI kwam hierop met voorstellen 
die op het congres van de CPH in mei 1925 in stemming werden gebracht. De 
voorstellen hidden in <lat er oppositieleden moesten worden opgenomen in het 
partijsecretariaat, in het partijbestuur en in de redactie van De Tribune. Verder 
moesten mensen uit de oppositie op verkiesbare plaatsen op de lijstvoor de kamerver
kiezingen van mei 1925 worden gezet. De voorstellen werden op het CPH-congres 
van 9-11 mei 1925 met een kleine meerderheid weggestemd. De CPH-lijst bleef 
onveranderd. Het EK.KI vatte <lit op als discipline-breuk en verzond een dreigend 
telegram naar het partijbestuur, waarop dit besloot af te treden. HRH en H. Sneevliet 
meenden <lat het bestaansrecht van het RAC hiermee was komen te vervallen. Samen 
met enkele anderen trokken zij zich uit het RAC terug en riepen de andere !eden op 
<lit voorbeeld te volgen. De Kadt handhaafde evenwel de RAC-lijst (zonder veel 
succes). De CPH-lijsttrekker L. de Visser was de enige communist die in de Tweede 
Kamer gekozen werd. 
Het nieuwe partijbestuur van de CPH bestond uit de volgende mensen: De Visser, 
Manuel, Seegers, De Leeuw, Van Lakerveld en Wins. Na het royement van Wijn
koop, Van Ravesteyn e.a. ( een jaar na hun aftreden: mei 192 6) zouden Sneevliet en 
Bouwman tot het partijbestuur toetreden. [De Kadt 1965: 3 9 5-406; Perthus 197 6: 
319-321; De Tribune, 26 mei 1925; Harmsen 1982: 80, 114) 

3. Cornelis Kitsz (1873-195 5), metselaar en NAS-bestuurder; secretaris (1909-1931) en 
penningmeester (1909-1922) van het PAS-Amsterdam; !eider van de Amsterdamse 
steunbeweging tijdens de grote staking in 1920 van de havenarbeiders en zeelieden; 
lid van de CPH (1920-1926); voorzitter van het NAS (1923-1924); gemeenteraadslid 
van Amsterdam voor de RSP; penningmeester van het NAS (1931-1940). [Sniekers 
1978: 164) 
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51. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-

sterdam, 28 mei 19251 

Beste Henk, 

Ik hegrijp natuurlijk je telegram: er is hericht gekomen, dat iemand van de 
BKSP naar Moscou moet komen - waarschijnlijk ik zelf. Ik heh echter reeds 
weken geleden aan het H[oofd-]B[estuur] medegedeeld dat ik in geen geval 
kon gaan en dat een ander zich gereed moest houden. Er zouden twee zeer 
geschikte kameraden aangezochtworden, waarvan de eene (Claasje Wesselius2

) 

zeer waarschijnlijk wel kan. Het heste is dus dat je je onmiddelijk in verbinding 
met haar stelt (3 5 Corn. Springerstraat). 

Hartelijke gegr[oet], 

H.R.H. 

1. Datering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Donderdag'. De gegeven 
datum lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. ClaasjeM. Wesselius-Eggink; lid van de Federatievan Sociaal-Anarchisten (ca. 1920-
1923); redactrice van De Toekomst (later De Sociaal-Anarchist); lid van de CPH (ca. 
1923-1924); secretaresse van de BKSP (1924-1925). [Ariens, Berentsen, Hermans 
1984] 
Waarschijnlijk wilde het EK.KI de fusiebesprekingen tussen de BKSP en de CPH op 
gang brengen. Of er iemand van de BKSP naar Moskou ging is niet bekend. De fusie 
van de CPH en de BKSP ging niet door en HRH keerde op persoonlijke titel in de 
CPH terug. 

52. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 31 mei 192 5 

B[este] H[enk], 

Het is mij onhegrijpelijk dat ik na je telegram niets meer hoorde. Ik word he
stormd met hrieven van BKSP-menschen, die mij vragen hoe 't met de NAS
kameraden staat, en ik wil mij niet uitlaten eer ik nader hericht van je heh. 
- Het is duidelijk, dat in den BKSP niemand, ofhijna niemand, naar de CPH 
terug wil. Wat zijn jullie plannen? Voorloopig nergens hij aangesloten? 
Misschien word ik daar ook wel toe gedrongen. 

Gaarne je bericht. 

H.R.H. 
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53. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 4 juni 192 5 

W[aarde] K[ameraad], 

In aansluiting met de hedenmorgen gezonden brief nog een paar bijzonderhe
den uit de ledenvergadering der B.K.S.P. van gisteravond. De afdeeling Amster
dam sprak zich met 2 5 tegen 5 stemmen in principe voor de fusie uit en formu
leerde de voorwaarden voor hereeniging, die waarschijnlijk, met uitzondering 
van een redacteursplaats in de Tribune, te verwezenlijken zijn. Mevrouw 
Wesselius verzette zich vergeefs tegen de overheerschende strooming in de 
afdeeling. Het vroegere lid van de F ederatie van Sociaal-anarchisten 1 en redac
teur van de Toekomst, later Sociaal-Anarchist2

, Postma3
, hoofdbestuurder van 

de moderne chemiegrafenbond4, heeft daar op grond van de veranderde situatie 
scherp stelling genomen voor de fusiegedachte. Hij deelde mij mede, dat de 
bondsvergadering, waarheen hij voor Amsterdam afgevaardigd is, a.s. Zondag 
gehouden wordt. Omdat Zaterdagmiddag 2 uur in de Munttoren een bijeen
komst plaats vindt van het Land[elijk] Comite der I.RH., waar Lakenveld5 

belangrijke dingen ter sprake brengt in verband met zijn laatste reis naar 
Berlijn, zou U dus in een moeite zoowel die bijeenkomst als de B.K.S.P.
vergadering kunnen meemaken. Dat laatste lijkt mij beslist noodig. Eerstens 
om steun te geven aan de voorstanders der fusie en tweedens om bij afwezigheid 
der fusiegedachte in de Bondsvergadering als minderheid positief te doen 
uitkomen, dat men niet wil worden gesleurd naar het sectarisme. 

Ik hoop dus, dat U vooral Zondag present zult zijn. 
Met kam[eraadschappelijke] groeten, 

1. De Landelijke Federatie van Sociaal-Anarchisten in Nederland (1919-1924) kwam 
voortuitde Landelijke Federatievan Revolutionaire Socialisten (1893-1919). [Harm
sen 1980: 43-49; Scheffer 1981: 104] 

2. De Toekomst (1893-1923)/De Sociaal-Anarchist (1923-1924) was het maandblad van de 
Landelijke Federatie van Revolutionaire Socialisten/Sociaal-Anarchisten. [Harmsen 
1980: 27; Scheffer 1981: 104] 

3. Jan Postma (1895-1944), sociaal-anarchist, later communist; lithograaf/chemigraaf; 
onbezoldigd hoofdbestuurder van de Nederlandsche Litho-, Foto- en Chemigrafen
bond (1924-1930); lid van de Federatie van Sociaal-Anarchisten (1915-1924); redac
teur (met C. Kitsz en M. de Boer) van De Toekomst/De Sociaal-Anarchist (1921-1924); 
lid van de BKSP (1924-1925), daarna van de CPH (vanaf 1925); redacteur van 
Klassenstrijd; steunde de Eenheidsbeweging; PB-lid van de CPH (193 2-193 8); leider 
van illegale CPN (1943-1944); gefusilleerd. [BWSA, IV: 163-168] 

4. De bij het NVV aangesloten Nederlandsche Litho-, Foto- en Chemigrafenbond was 
in 1912 ontstaan uit een fusie tussen drie afzonderlijke bonden. Het blad van de bond 
was De Grafische Pers. [Galesloot, Van der Meer 1985: 104] 

5. Leo van Lakerveld (1899-1989), pseudoniem Widdy; voorzitter van de Commu
nistische J eugdbond 'De Zaaier'; PB-lid van de CPH; voorman van de CPH-oppositie 
(april 1924 - mei 1925); secretaris van de Nederlandse afdeling van de IRH in de 
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jaren twintig; bezoldigd propagandist van de CPH (na 192 5). [De Kadt 1965: 183, 
253, 349-352, 439] 

54. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 6 juni 1925 1 

Beste Henk, 

je beide brieven ontvangen. Ik kom Zondag morgen ± half twaalf W[eesper] 
P[oort] aan, ga dan direkt naar het PAS-gebouw en blijf dien dag verder in 
stad. Als er nog iets te bespreken valt, kunnen wij dat na afloop van de verga
dering misschien doen; hen je niet in de stad, dan is het misschien gewenscht, 
dat ik Bouwman of Brandsteder misschien spreek. Maken jullie dat maar in 
orde. Mijn plan is, direkt na deze vergadering - zoo wij in de minderheid 
blijven - redaktie neer te leggen en weer lid te worden van de CPH;2 ik 
vermoed dat misschien een derde deel van de BKSP mee over zal gaan. Het 
is natuurlijk een absolute dwaasheid een afzonderlijke groep te handhaven, 
maar helaas is onze lei ding zeer sektarisch. 3 

Hart[elijke] gr[oeten], 

tante Jet. 

Persoonlijk. 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Buissche Heide, Vrijdagmiddag'. De 
gegeven datum lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. HRH was redactrice van het BKSP-blad De Kommunist. 
3. Slechts een kleine groep maakte de overstap van de BKSP naar de CPH. Van een 

fusie tussen de BKSP en de CPH was geen sprake. 

55. Redactie van Klassenstrijd (Henk Sneevliet), Amsterdam, aan Hen
riette Roland Holst, Buissche Heide, 11 juni 1925 

Feuilleton 'De Arbeid'. 11 Juni [192] 5 

W[ aarde] K[ ameraad], 

De volgende week wordt het laatste gedeelte geplaatst van Uw bijdrage over 
het Rapport der Engelsche Vakvereenigingsdelegatie. 1 Graag zou ik willen 
weten, hoeveel copie ongeveer nog voor de behandeling van dit onderwerp 
noodig is. Zend mij in den loop der volgende week het vervolg toe. 

Met kam[eraadschappelijke] groeten, 

Redactie de Arbeid. 

151 



[Afkomstig uit NAS-archief (IISG): nummer 315 (doorslag)] 

1. H. Roland Holst, 'Het rapport der Engelsche Vakvereenigingsdelegatie over Sowjet
Rusland', De Arbeid, 9 mei - 18 juli 1925 (9 afleveringen). In het voorjaar van 1925 
verscheen het rapport Russia. The official repon of the British trades union delegation to 
Russia and Caucasia. Nov. and Dec. 1924 (London 1925). De communistische pers 
reageerde enthousiast op het rapport omdat hierin vanuit onverdachte hoek een 
positief verslag over de Sovjet-Unie werd gegeven. De Nederlandse afdeling van de 
IAH verzorgde een door Wijnkoop vertaalde, Nederlandse editie van het ruim 270 
bladzijden tellende rapport. De 'burgerlijke' en sociaal-democratische pers greep het 
rapport aan om vooral de schaduwzijden van de Sovjet-Unie te belichten. HRH was 
gematigd enthousiast over het rapport. Het NAS gaf haar artikelenserie in brochure
vorm uit onder de titel Het huidige Rusland (Amsterdam, augustus 1925). In het 
voorwoord van de brochure behandelde HRH ook de rapporten van delegaties uit 
Belgie/Frankrijk, Zweden en Duitsland. 

56. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 11 juni 192 5 

Beste Henk, 

1) Ikvind het zeer natuurlijk <lat jullie drieen 'NAS-communisten' thans pogen 
bepaalde elementen uit den BKSP, jullie kameraden uit de onafh[ankelijke] 
Vakbew[ eging], te verzamelen om gezamenlijk tot de CPH toe te treden. Voor 
mij is <lat echter iets anders; ik zou het voelen als iets schunnigs, zoo ik nu 
ging wroeten in een organisatie, waarvan ik drie dagen geleden nog lid was, 
om te probeeren haar uit elkaar te trekken. Dat kan ik niet doen. Men weet 
daar hoe ik over de zaak denk en <lat is voldoende. 

2) Ik hen bereid, alleen of in een kombinatie, weer tot de CPH toe te 
treden, met <lien verstande, <lat onze geestverwanten in het P.B. weten wat 
zij aan mij zullen hebben. Ik heh het besluit genomen mij uit wat men den 
'dagelijkschen strijd' noemt terug te trekken en moet de zekerheid hebben, 
niet voortdurend lastig gevallen te zullen worden met verzoeken om spreek
beurten, artikelen enz. Men moet in <lat opzicht niet meer van mij eischen, 
clan men het b.v. van iemand als van Collem1 doet en begrijpen, <lat mijn 
energie naar die zijde ten slotte na bijna dertig jaar van getob uitgeput is 
geraakt en ik <lat werk aan jongeren moet overlaten. Daarentegen hen ik wel 
bereid om in overleg met onze vrienden in het P .B. wetenschappelijk werk ten 
behoeve der beweging te verrichten, mits mij in den aard daarvan een zekere 
speelruimte gelaten wordt. 

3) In finantieel opzicht moet men aan mijn toetreden geen te hooge ver
wachtingen vastknoopen. Ik heh de laatste jaren eenige verplichtingen van 
persoonlijken aard op mij genomen en zou niet meer kunnen clan in de 
partijkas dezelfde som storten, die ik het laatste jaar aan den BKSP ter be
schikking stelde, nl.f50 per maand. Daar ik in deze dagenf625 heh moeten 
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storten als borg voor de huur van het perceel in de Plantage, omdat de 
afdeling CP A[mster]dam in gebreke bleef aan haar verplichtingen te voldoen, 
kan ik voor de verkiezingen niets geven, gesteld <lat ik <lit zou will en. Ik schrijf 
<lit omdat ik reeds Dinsdag, toen ik nog niet eens uit den BKSP was, een 
verzoek kreeg van Lakevelt omf250 voor een verkiezingsprent! 2 

4) Ik hoop <lat het teruggaan naar de CPH in een gematigd tempo zal 
kunnen geschieden, d.w.z. de definitieve stap pas na de verkiezing zal gebeu
ren. Wordt, wat ik hoop, de Visser niet gekozen (ik beschouw zijn verkiezing 
niet als een voordeel maar als een nadeel voor de ontwikkeling van het com
munisme in Holland) clan is het weder toetreden natuurlijk veel gemakkelijker, 
daar het clan is een demonstratie van algemeene solidariteit met de verslage
nen. Wordt hij wel gekozen, clan beteekent <lat toetreden eenvoudig, <lat men 
zich neerlegt bij wat geschied is. Op dit oogenblik toetreden beteekent echter, 
de verkiezingspositie der CPH in zekere mate versterken, iets wat ik allerminst 
wensch. 

Wordt echter het gezamenlijk toetreden reeds eerder besloten, clan zal ik, 
mits zekerheid hebbend <lat aan mijn verlangens sub 2) voldaan wordt, met 
de anderen mee overkomen. 

Hartelijke groeten, 

TanteJet. 

Persoonlijk. 3 

1. Abraham van Collem (1858-1933), socialistisch dichter en handelsreiziger in textiel; 
medeoprichter en een jaar voorzitter van de Nederlandsche Zionistenbond (1899); 
nam afstand van het zionisme, werd socialist en was na 1917 overtuigd communist; 
sloot zich nooit aan bij een politieke partij; schreef o.a. in De Tribune, De Nieuwe Tijd, 
Kroniek. [BWSA, III: 29-30] 

2. Deze zin is later in de marge toegevoegd. 
3. Geschreven op de achterkant van het derde blad. 

57. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 31 juli 192 5 

Beste Henk, 

In 't kort wil ik je antwoorden op de verschillende punten van je brief van 24 
Juli - er is op 't oogenblik geen tijd, het uitvoerig te doen en 't is toch beter 
<lat je wat hoort. 

1) Deelneming beweging. 's Zomers van hier uit toch niet mogelijk. Ver
moeienis van het vele heen-en-weer reizen kan ik fysiek absoluut niet aan. 
Heeft dus tijd tot het najaar. Eventueele medewerking Tr[ibune] iets anders. 
Daartoe, zoo gevraagd wordt, wel bereid. 

2) Buitenlandsche kameraad zal ik zeer gaarne ontmoeten, zoodra ik eens 
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te A[mster]dam kom. Zal je intijds daarover schrijven. 
3) Lidmaatschap is dus in orde. Hoop het beste van samenwerking CPH

NAS. Tribune veel verbeterd. 1 
- Het onmiddelijk, zonder eenige noodzaak, 

weer aanvliegen op T rotzki naar aanleiding van boek Eastman2 door PB maakt 
op mij geen gunstigen indruk. Zou iemand van het 'Presidium' dat boek 
gelezen hebben? Betwijfel het. Ik heh het gelezen. 

4) Toestand Bet. Dat is ellendig. Ik heh absoluut geen relaties, ga met 
niemand om clan met een paar familieleden, eenige artisten en intellektueelen, 
die niets in de melk te brokken hebben. De eenige persoon-van-invloed, die 
ik een enkel maal nog spreek, is Wibaut. Vroeg hem reeds eerder voor Bet 
te doen wat hij kon. Hij zei toen dat bezuiniging dit zeer moeilijk maakte. 
Heb thans mijn verzoek met klem herhaald. - Hij beloofde 'als er eens iets 
was' aan haar te zullen denken. Raad je aan over eenigen tijd zelf eens naar 
'den Machtige' te gaan. 

5) RAC - voor delging schuld. Heb Blaauw3 direktf25 gestuurd. 
6) Studie over Ont[wikkeling] kap[italisme] in Ned[erland] sedert 1900.4 

-

Zoo ik er toe kom (niet voor het najaar) zal ik aan materiaal Begemann 
denken. J. Visser5 beweert, dat het totaal onnoodig werk zou zijn. Volgens 
hem is allereerst noodig 'een boek over strategie' als dat van Stalin6

• Waarom 
zou dat clan niet vertaald kunnen worden. 

7) Aan uitgever van 'Communisme en Moraal' verzocht ik, aan De Arbeid 
alsnog een recensie-ex. toe te sturen. Zij deden dit - meen ik haast zeker te 
weten - wel van het vorige boek; waarschijnlijk is bespreking achterwege 
gebleven en gaf hun dit aanleiding, het thans niet te doen, wat begrijpelijk is. 
- Van mijn boek over Het Drama bezit ik op 't oogenblik geen enkel exem
plaar. 7 Het is op de Univ[ ersiteits-]Bibl[iotheek] te A[mster]dam en ik vermoed 
ook in de Leeszaal. 

8) Waarom zou ik op het boekje van B. Verhoeven8 ingaan? Ik zal dat 
evenmin, als op de kritieken van Knuttel9

, Koch 1°, Anders11 enz. in Tr[ibune] 
en C[ommunistische] G[ids]. Ik schrijf nooit anti-kritiek; ga mijn weg en laat 
menschen praten. Bevind mij daar ook goed bij. 

Hartelijk gegroet, 

TanteJet. 

Persoonlijk. 12 

1. 

2. 
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Op het CPH-congres van 9-11 mei 1925 trad het oude bestuur af (zie hierover: doc. 
50, noot 2). Jan Romein, de bureauredacteur van De Tribune, gaf uit solidariteit met 
het oude bestuur zijn functie op. Dit betekende het einde van de invioed van Wijn
koop en Van Ravesteyn op de berichtgeving in deze krant. [Pelt 1980: 3 8-3 9] 
Max Forrester Eastman (1883-1969), Amerikaans schrijver/dichter; medeoprichter 
en redacteur van het communistische blad The Masses; schreef het boek Since Lenin 
died (1925) waarin hij Trotski verdedigde tegen de kritiek op diens boek Het jaar 
1917. [Eastman 1965; O'Neill 1978] 
In De Tribune werd het boek van Eastman afgeschilderd als een aanval op de partijlei-

ding van de RCP. 
3. W.F. Blaauw, vakbondsbestuurder; bestuurslid van de Nederlandsche Federatieve 

Bond van Personeel in Openbaren Dienst; bestuurslid van het NAS; medewerker van 
Klassenstrijd; bestuurslid van de RSP; bestuurslid van de RJB. [Tichelman 1972: 70; 
Verslagen van het NAS (1922-1924 en 1925-1928: 59-62] 
Blijkbaar waren er schulden ontstaan n.a.v. de RAC-lijst (over deze lijst: zie doc. 49, 
noot 2 en doc. 50, noot 2). 

4. Het NAS gaf in december 1926 een brochure uit van Henriette Roland Holst, 
getiteld: De ontwikkeling van bet Nederlandsche Kapitalisme in de laatste kwart-eeuw. De 
brochure bevatte een voorwoord van Henk Sneevliet. 

5. Waarschijnlijk werd bedoeld: Joh. Visscher. 
6. JosefVissarionovitsj Stalin (1879-1953), echte naam: Dsjoegasjvili; redacteur van de 

Pravda (februari - oktober 1917); volkscommissaris van Nationaliteiten Kwesties 
(1917-1922); secretaris-generaal van de RCP (1922-1953). [Deutscher 1966; Conquest 
1991] 
De voordrachten die Stalin in april 192 4 aan de Swerdlowsk-universiteit hield, werden 
gebundeld en in vele talen vertaald. De Nederlandse ti tel was: Over de grondslagen van 
bet Leninisme. 

7. Voor de ti tel van het boek over drama: zie doc. 3 7, noot 7. 
8. Bernard Verhoeven (1897-1965), dichter en letterkundige; een van de voormannen 

van de emancipatiestrijd van de katholieken; lid van de Tweede Kamer voor de KVP 
(1949-1952); dir. van de Jan van Eyck-Academie en Toneelacademie in Maastricht; 
schreef: De Zielegang van Henriette Roland Holst (Maastricht 1925). 

9. Johannes Adrianus Nelinus Knuttel (1878-1965), neerlandicus en communist; voor
aanstaand lid van de SDP/CPH; redacteur van het Woordenboek der Nederlandse Taal 
(1906-1945); huwde met Maartje Visser, de eerste vrouw van Sneevliet; gemeente
raadslid in Leiden (1919-1927; 1931-1933; 1946-1949); PB-lid van de CPH (1928-
1930); bewerkte Het ABC van bet Communisme van Boecharin voor Nederland. 
[BWSA, III: 98-102; Knuttel 1989] 
Knuttel reageerde via de artikelenserie 'Historisch materialisme of eclectisch confusia
nisme?' in De Communistische Gids (1924: 390-403, 509-519 en 558-572) op HRH's 
De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst. Een studie (Rotterdam 192 4). 

10. H. Koch, arts; lid van de CPH en vanaf 1926 lid van de CPH-CC; schreef theoreti
sche artikelen in verschillende communistische bladen. Nadere gegevens ontbreken. 

11. Israel (les) Carvalho (1886-1965), pseudoniemen: P. Anders en Carelsen; leraar Duits; 
lid van de SDP/CPH (tot 1930); schreef artikelen in De Tribune; lid van de 
OSP/RSAP; medeoprichter van de Stichting tot verdediging van de Culturele en 
Maatschappelijke rechten der J oden (193 8); verleende voor de oorlog diensten aan 
de Russische Geheime Dienst (GPOe). [Cornelissen 1989: 59, 62, 70, 134-141, 146, 
229,231, 262-263, 265] 

12. Geschreven op de achterkant van blad twee van de brief. 
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58a. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 23 september 1925 

W[ aarde] K[ ameraad], 

Hierbij een exemplaar der heden verzonden circulaire waarmede wij pogen 
te bereiken dat het I.A.H.-congres van 4 October geen nieuwe aanleiding geeft 
tot innerlijke moeilijkheden in het N.A.S. en een in de kaart spelen wordt van 
het Wijnkoop-element. 1 

Fimmen2 heeft sedert April twee maal een verzoek ontvangen van onzen 
kant (in opdracht van de RV.I. 3) om te komen tot een gezamenlijk vast stellen 
der maatregelen die hier te nemen zijn voor propaganda der revolutionaire 
taktiek in de moderne vakbeweging. Hij laat die brieven onbeantwoord. Brandt 
zijn vingers liever niet en poogt nu langs den omweg van de I.AH.4 toch iets 
voor de revolutionaire ontwikkeling in dit land te doen. 

Absoluut in strijd met de opvatting der RV.I., is hij de meening toegedaan, 
dat het N.A.S. zich nationaal met het N.V.V. moet verbinden en niet naar de 
RV.I. gaan. Zoo denkt thans Wijnkoop ook en samen verwekken zij daarmede 
nieuwe bezwaren tegen aansluiting bij de RV.I. voor het komend N.A.S.
congres. 

Omdat de fractie-strijd in Holland nog in vollen gang is en een Fimmen
element de verhoudingen nog troebeler maakt, clan zij zijn, is groote waak
zaamheid geboden. 

Al onze vrienden, Manuel, Seegers5, Bouwman, Brandsteder c.s. hopen, dat 
U tenslotte toch niet als inleidster van het I.AH. congres optreedt. 

Derhalve zullen6 in de partijleiding maatregelen beraamd worden om wijzi
gingen te brengen in het hollandsche Bestuur der I.A.H. zoodat de meerder
heid in handen zal komen van partij-genooten die genoegen nemen met den 
veranderden stand van zaken en die de huidige lei ding ondersteunen. 7 

Met kameraadschappelijke groeten, 

1. De genoemde circulaire is opgenomen als doc. 58b. 
2. Eduard Carl Fimmen (1881-1942), vakbondsleider; gesalarieerd secretaris van de 

Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden en redacteur 
van het bondsblad Onze Strijd (1909-1916); secretaris van het IVV (1919-1923); 
secretaris van de International Transport Federation (ITF; 1919-1942); redacteurvan 
het blad Eenheid (1926-1928); voorzitter van de Onafhankelijke Socialistische Partij 
(OSP; 1932). [BWSA, I: 37-42; Neyers 1973] 

3. De Roode Vakbonds Internationale (RV!, ook genoemd Profintern; 1921-193 7) werd 
in Moskou opgericht als tegenhanger van het reformistische Internationaal Verbond 
van Vakvereenigingen (IVV). Het was officieel een zelfstandige organisatie waar 
revolutionaire vakcentrales zich bij konden aansluiten. In het Centraal Comite zaten 
vertegenwoordigers van de aangesloten vakcentrales. Hieruitwerden de !eden van het 
Uitvoerend Bureau gekozen. Doordat er enkele !eden van het EKKI zitting hadden 
in dit bureau, waren er sterke banden met de Komintern. De vakbondstactiek van 
de RV! was, vooral door de Komintern-invloed, dubbelzinnig. Enerzijds werd 
gepoogd een eenduidige revolutionaire koers te varen waardoor onafhankelijke 
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revolutionaire vakcentrales zich bij de organisatie konden aansluiten. Anderzijds bleef 
de massa-aanhang van het IVV lonken en werden in het kader van de eenheidsfront
tactiek (zie doc. 40, noot 5) pogingen in het werk gesteld deze aanhang voor het RV! 
te winnen d.m.v. verregaande collaboratie met het IVV. Het Duitstalige periodiek 
van de RV! werd in Berlijn gedrukt en droeg de titel: Die Rote Gewerkschafts-lnternati
onale (1921-1933). [Resis 1967; MERSH, XXXI: 3-9] 

4. De Internationale Arbeiders Hulp (IAH) werd in de zomer van 1921 op gezag van 
L_enin opgericht om hulp te bieden aan de Russische slachtoffers van de hongersnood, 
die was ontstaan als gevolg van de burgeroorlog en een droogteperiode. Het hoofdbe
stuur (Generale Raad) was gevestigd in Berlijn. Vee! landen hadden een eigen sectie 
met landelijk bestuur. De IAH bleef na beeindiging van de Russische hongersnood 
tot 193 3 bestaan. In Nederland legde de IAH zich toe op het ondersteunen van 
stakers die door de eigen, bij het NVV aangesloten bonden niet werden ondersteund. 
Daarnaast werkte deze organisatie aan het versterken van de culturele banden met 
Rusland. Onder Mi.inzenberg ontwikkelde de IAH zich tot een wereldwijd, commu
nistisch propaganda-netwerk met een eigen filmmaatschappij (Prometheus-Filmge
sellschaft) en krantenuitgeverij (Neuer Deutscher Verlag). [Sommer 1986; Surmann 
1983; Harmsen 1980: 73] 

5. Leendert Seegers (1891-1970), lid van de SDP/CPH (vanaf 1916); PB-lid van de 
CPH (1925-1930); gemeenteraadslid in Amsterdam (1927-1940; 1945-1967); lid van 
de Provinciale Staten van Noord-Holland (1931-1940); lid van de Eerste Kamer 
(195 6-1960). [Biografische archief PDC] 

6. De tekst geeft: zal. 
7. In het bestuur van de Nederlandse afdeling van de IAH zaten o.a. J. Hoogcarspel, 

voorzitter, en H. van Walree, secretaris ( opvolger van Brommert). Hoogcarspel werd 
in 1926 ook voorzitter van de door Wijnkoop opgerichte CPH-CC, terwijl Van 
Walree lid was van deze partij. Beiden stonden dus op zeer goede voet met Wijnkoop, 
wiens ideeen inzake de revolutionaire vakbewegingstactiek (opgaan van het NAS in 
het NVV) een gruwel waren in de ogen van Sneevliet. Vandaar dat Sneevliet zijn 
bedenkingen had tegen de IAH. Hoogcarspel en Van Walree legden hun functie als 
bestuurslid van de IAH in juni 1928 neer na een zeer turbulente bijeenkomst. 
[Harmsen 1982: 85-87] 

58b. Het Bestuur van het NAS aan alle bij het NAS aangesloten organi
saties, Amsterdam, 24 september 1925 (circulaire) 

Aan alle bij het NAS aangesloten organisaties. 

W[aarde] K[ameraden], 

Waarschijnlijk heeft Uw Bestuur een oproep ontvangen per circulaire of 
anderszins om mede te doen aan een congres der Hollandsche I.AH. te 
houden op Zondag 4 October in de beide zalen van Bellevue. 

Hoe sympathiek het onderwerp van bespreking, de strijd in China, 1 ook is, 
besloot het N.AS.-Bestuur: 

le. Als zoodanig niet deel te nemen aan dit congres. 
le. De aangesloten organisaties op te wekken allereerst de eenheid van 
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optreden in het N.A.S. te bewaren en dus evenmin dit congres bij te wonen. 
De redenen die tot dit besluit hebben geleid zijn de volgende: 
le. Na het aftreden van Brommert2 als secretaris van de I.A.H. is de benoe

ming van den nieuwen secretaris van uit Berlijn tot stand gekomen_ zonder 
eenig overleg met het N.A.S. Het gevolg is geweest, dat de functle thans 
opnieuw wordt ingenomen door iemand die als tegenstander van het N.A.S. 
moet warden beschouwd. 

2e. De voorhanden krachten in de revolutionaire beweging moeten voor zoo 
ver Internationale hulpverleening betreft op de I.RH. geconcentreerd warden. 
(Roode Hulp.) Wij kunnen in een klein land als het onze slechts schade ver
wachten van het naast elkaar werken van I.A.H. en I.R.H. De Chineesche 
Hulp wordt door den Generalen Raad der I.RH. te Moscou even goed 
gevoerd als door de I.A.H. Als onze kamerad~n ?et I.~.H.-werk steunen 
verleenen zij daardoor meteen hulp aan den stnJd m Chma. __ 

3 e. Het feit is te constateeren, dat de Hollandsche I.A.H. bhJkens haar krant 
'Solidariteit'3 zoowel als uit andere aanwijzingen zich op het terrein der vakbe
weging begeeft, daar leiding poogt te geven en op die manier desorganisatie 

~~ . 
Het is in dit verband veel beteekenend, dat het I.A.H.-apparaat het eeruge 

is van landelijk karakter waarover tot op vandaag den dag het Wijnkoop-ele
ment beschikt. Ook dit is voldoende reden om de uiterste reserve in acht te 
nemen tegenover uitnoodigingen van dien kant. Het vakbeweg~ngs-ge~oe in 
Holland van het Wijnkoop-element is door het N.A.S. steeds en mternatlonaal 
eveneens veroordeeld. Het zou een dwaze politiek zijn die elementen de 
gelegenheid te geven door een zijdeur opnieuw binnen te komen om op het 
terrein der vakbeweging te grasduinen. 

Uit de uitnoodiging van de I.A.H. blijkt, dat als inleidster op het congres 
van 4 October naast andere ook kameraad Henriette Roland-Holst optreedt. 
Dit is waarschijnlijk aan het feit toe te schrijven dat -~ij nog ste_~ds ~n het 
Bestuur der I.A.H. zit, al spreekt het van zelf, dat ZlJ persoonliJk met de 
bedoeling heeft om de verwarring in de Nederlandsche arbeiders-bewegin? 
zoo veel mogelijk te bevorderen, welke bedoeling mede tot den opzet van d1t 
congres door de I.A.H. heeft geleid. . . 

Kameraden, in het belang der eenheid in de vakbewegmg boven al eenhe1d 
van optreden in het N.A.S. 

Wij vertrouwen, dat gij ons advies zult nakomen en dus U van deelname 
aan dit 4-0ctober-congres onthouden. 

Met kameraadschappelijke groeten, 

Het Bestuur N.A.S. 
H. Sneevliet, Voorzitter 
H. Maters4, Waarn[emend] Secretaris 

1. 

158 

In juni 1925 waren in Sjanghai en Kanton ong~regeldheden ~tgebroken n.~.v. het 
neerschieten van Chinese studenten door Bntse troepen tljdens een ant1-J apan 

demonstratie in Sjanghai. De ongeregeldheden gingen over in stakingen, die over
sloegen naar andere delen van China. Als gevolg van het ontregelde economische 
!even ontstond er in verschillende streken van China hongersnood. [Rea 1977] 

2. Jan J. Brommert, communist; dienstweigeraar (ca. 1915); lid van de CPH; CPH
propagandistin Twente; PB-lid van de CPH (1921-1925); partijsecretaris van de CPH 
(1924-1925); secretaris van de IAH-afdelingHolland (1921-1925); lid van het bestuur 
van de 'Wijnkoop-partij' CPH-CC (1926-193 0); emigreerde in 1930 naar Zuid-Afrika. 
[Van hetReve 1982: 198-199; De Kadt 1965: 203-204, 239; Van Ravesteyn 1948: 218, 
227, 236-237; Harmsen 1982: 77, 83, 90] 

3. Solidariteit. Orgaan van de Internationale Arbeidershulp (ca. 1924-1933). Het blad 
verscheen maandelijks. [IISG-collecties] 

4. Hendrik Maters (1873-1931 ), vakbondsman; ontslagen als spoorwegbeambte na de 
spoorwegstaking van 1903; administrateur van het NAS-blad De Arbeid (1907-1910) 
en Klassenstrijd!De Nieuwe Weg (1926-1930); penningmeester van het NAS (1910-
1930); secretaris van het NAS (1928-1930). [Verslag van het NAS over de jaren 1928-
1931: 73-81] 

59. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 25 september 19251 

Persoonlijk 

B[este] H[enk]. 

1) Ik heb gisteren v. Walree2 bericht, op het 'demonstratief kongres voor 
China' niet te kunnen spreken en hem verzocht dit in de rev[olutionaire] pers 
openbaar te maken. Ik had niets beloofd, dus 't is eenvoudig schaamteloos dat 
zij mijn naam bij de sprekers zetten. Publiceeren zij niet wat ik hun verzocht, 
clan zal ik een paar regels aan de Tr[ibune] en de Arbeid sturen3

• 

2) Het is zaak dat jullie Miinzenberg4 te pakken krijgt en hem v66r Zat[er
dag] 3 0kt. op de hoogte brengt van de situatie. - Het is natuurlijk misselijk, 
dat de fraktiestri jd nu tusschen IAH en IRH wordt uitgevochten, maar daaraan 
is niets te verhelpen. Het is echter noodig dat de IRH meer clan tot dusver 
voor China doet. Aan Lakenveld heh iklaatst geschreven of ook de 7 Nov[em
ber] herdenking niet ten deele aan de IRH dienstbaar gemaakt kon warden 
en verklaard dat ik bereid was dien dag er voor te spreken. 

3) Aan Langkemper5 schreef ik, dat zijn voorstel mij te verging, maar dat 
ik bereid was vier avonden voor het P AS-kader te spreken, 2x in J anuari over 
de leeren van het Chartisme en 2x in Fehr. of Maart over de ontwikkeling van 
het Ned. kapitalisme sedert den wereldoorlog. Te samen met de reeds toege
zegde lezingen voor den Ontwikkelingsraad6 maakt dat 6 avonden voor het 
A[msterdamsch]e PAS. 

Je zoudt kunnen vragen aan Engels7 (9 Montaubanstr. Zeist) om 2x te 
spreken over de sexueele moraal en het proletariaat (hij heeft daar een goed 
boek over geschreven) en aan Jacq. Jongert8

, hoofdleeraar Rotterdamsche 
Akademie (Tweede Virulystr la R[otter]dam) 2x over gebruikskunst en maat-
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schappelijke ontwikkeling, of iets dergelijks; hij spreekt heel hevattelijk en is 
een goed docent. Schrijf hem maar dat ik hem opgaf; of hij nog lid is van de 
CP weet ik niet, maar in elk geval heeft hij inzicht in deze samenhangen en 
denkt hij revolutionair. 

4) Ik hen altijd hereid eens samen over allerlei dingen te praten, maar de 
twee laatste malen dat wij een afspraak maakten ... hleef je eenvoudig weg en 
ik hoorde niets meer. Dat is niet aanmoedigend om het nog eens te doen. 
Maar tusschen 10 en 12 0kt. hoop ik in stad te zijn. 

5)Je zult, waarschijnlijkvoor Zondag 11 [Oktoher], een uitnodiging krijgen 
van Wijdeveld, om met eenige andere vrienden en goede kennissen tegen
woordig te zijn, als ik daar een nieuw drama voorlees, spelend in den tijd van 
het Chartisme.9 Ik wil proheeren het op te laten voeren (liefst hij Verkade10) 

en heh daarvoor steun noodig van verschillende kanten. (Of kampen zoo je 
wilt.) 

Hart[ elijk] gegr[ oet], 

TanteJet. 

[in de marge tweede hlad:] 
6) Ik zou graag het adres van Paul Begemann hehhen. 

1. Datering: De brief is ongedateerd. De gegeven datum lijkt op grond van de inhoud 
van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. H. van Walree; lid van het partijbestuur van de CPH (tot 1925); secretaris van de 
IAH-afdeling Holland (1925-1928); lid van de 'Wijnkoop-partij' CPH-CC (1926-
1930). [Harmsen 1980: 77-86; Harmsen 1982: 77] 

3. In De Arbeid en De Tribune is niets van de hand van HRH over deze zaak opgeno
men. 

4. Wilhelm Miinzenberg (1889-1940), Zwitsers-Duits propagandist voor het commu
nisme; lid van de executieve van de Kommunistische Jugend-Internationale (KJI) in 
Berlijn (1919-1921) en daarna voorzitter (1921); secretaris-generaal van de IAH (1921-
1933); lid van de Rijksdag voor de KPD (1924-1933); organiseerde in Brussel het 
eerste Internationale Congres tegen Kolonialisme en Imperialisme (192 7); zette zich 
in voor de Volksfront-gedachte van de Komintern; geroyeerd als lid van de KPD 
(193 9). [Gross 1967] 

5. Adolf Langkemper, vakbondsman; bestuurslid van de N ederlandsche F ederatie van 
Transportarbeiders (NAS); bestuurslid PAS-Amsterdam (ca. 1920-1940); lid van de 
CPH (ca. 1920-1924; 1925-1927); lid van de BKSP (1924-1925); medeoprichter en 
bestuurder van het RSV/RSP (1928-1935); lid van het partijbestuur van de RSAP 
(1935-1940); lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland (1937-1939). [Eekman, 
Pieterson 1987: 104 e.v.] 

6. De verschillende PAS-en organiseerden ontwikkelingsavonden waar revolutionair
socialistische scholing werd gegeven en die dienden als 'kaderkweek' voor het NAS. 
In 1930 werd naast de ontwikkelingsraden de Vereeniging voor Volksontwikkeling 
(VVVO) opgericht. Deze vereniging bracht de !eden arbeiderscultuur en ontspanning 
en concurreerde met veel succes met de VVVC ( de latere VVSU) van de CPH. In 193 2 
had de VVVO in Amsterdam 4000 !eden. ['Het ontwikkelingswerk in onze beweging', 
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De Arbeid, 23 april 193 2; Projektgroep 'Literatuursociologie' 1975: 100-102] 
7. J acq Engels (1896-1982), pseudoniem: Jelle Boersma; journalist; lid van de 

SDAP/PvdA (1913-1917; 1932-1964); lid van de CPH (1919-1924; 1925-1927); 
medeoprichter en lid BKSP (1924-1925); medewerker van o.a. het NAS-blad De 
Arbeid en Klassenstrijd; oprichter van de Revolutionaire Jeugd Bond (RJB) van het 
NAS (1926); lid van de RSP (1929-1932); vakbondsbestuurder van het NVV (1932-
1956). [Engels 1979; Rogier, Jansen 1980] 
J. Engels schreef De communist en zijn sexueele moraal (Amsterdam 1926). 

8. Jacques Jongert (1883-1942), graficus; assisteerde R. Roland Holst met het maken 
van de muurschilderingen in het gebouw van de ANDB; ontwierp grafisch werk voor 
bedrijven; hoofdleraar aan de Rotterdamse academie voor Beeldende Kunst en 
Technische Wetenschappen (1918-193 9); hoofdontwerper van de reclame van Van 
Nelle (1919-1939). [Hoogenboezem 1982] 

9. In Engeland vormden de Chartisten (1838-1848) de eerste politieke arbeidersbewe
ging. Ze eisten algemeen kiesrecht, jaarlijkse verkiezingen, betaling van afgevaar
digden in het parlement, en sociale hervormingen. Nadat in 1847 de 10-urige 
werkdag werd ingesteld, zakte de beweging in. IT ones 197 5] 
HRH schreef drie onuitgegeven Chartisten-drama's. De namen van twee van de 
drama's waren: De grootste staking. Ben spel der massa (gedateerd 13 september 1926) 
en De val van bet Chartisme. 

10. Eduard Rutger Verkade ( 1878-1 961 ), toneelspeler en regisseur; aanvankelijk fabrikant; 
directeur van verschillende toneelgezelschappen, zoals: de Haghespelers, het Neder
lands Toneel, het Amsterdams Toned, het Verenigd Toned (1924-1930); ontwierp 
met H.Th. Wijdeveld decors voor 'eigentijds' Nederlands toned. [BTVN, I: 606-607] 

60. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, ca. 26 september 19251 

W[aarde] K[ameraad], 

In de N.R.C. stond eenige dagen geleden een uittreksel uit een puhlikatie door 
de Russische Vakhonden uitgekomen hij het Arheidshureau2 te Geneve, die 
veel minder gunstig luidde clan de herichten der verschillende delegaties.3 

Kunt jullie dat ding niet te pakken krijgen, clan wil ik het wel lezen en zien 
of het NRC-hericht niet zeer eenzijdig (of veranderd) is. Misschien is er iets 
over te schrijven voor de Arheid, ook al is het betrekkelijk ongunstig. - Ook 
dat rapport van een engelsche vrouwendelegatie zou ik wel willen lezen en 
hewerken, dat kunt je mij misschien ook verschaffen?4 

Kameraadsch[appelijke] gr[oeten], 

HRH. 

1. Datering: In de brief van 29 september 1925 (doc. 62) reageerde Sneevliet op deze 
brief. De brief moet daarom enkele dagen v66r 29 september 1925 geschreven zijn. 

2. Het International Labour Office vormt het secretariaat van de International Labour 
Organisation (ILO) die bij het Verdrag van Versailles (1919) werd opgericht als een 
onathankelijke organisatie, geassocieerd met de Volkenbond. De ILO houdt sindsdien 
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3. 

4. 

int~rnationaal ~oezicht op arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, veiligheid, 
soc1ale zekerhe1d enz. [Price 1969a] 

Het artikel i~ d~ NRC ko~ niet worden achterhaald. W ellicht doelde HRH hier op 
de ILO-pubhkat:Ie: Industriallife tn Soviet Russia, 1917-1923 (Geneva 1924), of anders: 
'Trade Unionism in Russia', Industrial and Labour Information, vol. XII (1925), nos. 
1-2 en vol. XVI (66k 1925), no. 7. Over het bezoek van de Engelse vakbondsdelegatie 
aan de Sovjet-Unie: zie doc. 55, noot 1. 
In de zomer van 1925 bezocht een vrouwendelegatie van de TUC de Sovjet-Unie. 
In de Daily Herald van 2 en 3 september 1925 stonden korte artikelen over dit 
rapport. V ~lgen~ de auteur waren de belangrijkste bevindingen van de delegatieleden 
dat het SOV)etreg1me door de overgrote meerderheid van de Russische arbeiders werd 
gesteund en dat de revolutie de arbeiders grote vooruitgang had gebracht. Het rapport 
kon niet worden achterhaald. 

61a. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 27 september 1925 

Persoonlijk 

B[este] H[enk]. 

I1;1gesl~ten briefje kreeg ik Zaterdag van v. Walree. Ik weet nu, na jullie 
~ir~ula~:~ ontv~ngen te hebben, niet meer wat ik er van denken moet. Blijven 
Julhe b1J Je afw1Jzende houding, dan blijf ik natuurlijk bij de mijne. Maar komt 
het tot een konferentie van de IAH met het CP-Dag[elijks] Best(uur] en het 
NAS-Bestuur, dan zal het tamelijk moeilijk zijn daar niet aan deel te nemen. 

In Bellevue spreken doe ik in geen geval, <lat is mij op het oogenblik fysiek 
te zwaar. 

Laat mij dus s.v.p. direkt, liefst telegrafisch, even weten of jullie op hetzelfde 
standpunt gebleven zijn (Niet vragen om op te bellen - telefoonstation 2 Km 
ver en wegen absoluut onbegaanbaar). 

Voor ik iets gehoord heh antwoord ik v. W[ alree] nog maar niet. 
Hart[ elijk] gegr[ oet], 

Tante Jet. 
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61b. H. van Walree, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 25 september 1925 

[ ... ] 1 

Waarde partij-genoote. 

Zoojuist ontving ik Uw schrijven, dat rnij danig teleur stelde, ofschoon ik 
begrijp, <lat een referaat op onze I.A.H. demonstratie geen zeer groote aanlei
ding is om naar Amsterdam te komen. 

Er is echter meer. Zaterdagmiddag hebben we namelijk een comitevergade
ring met Willi (Miinzenberg] en daarna nog met het P.B. van de Partij, terwijl 
we moeite zullen doen om met onze N.A.S.-vrienden 's avonds te vergaderen 
om te trachten eindelijk eens de onaangename verstandhouding te doen 
eindigen die er tot mijn en meerderer spijt heerscht tusschen de I.A.H. en het 
N.A.S. 

Wij stellen, en <lat is in de Comitevergadering tot uitdrukking gekomen, 
zeer veel prijs op Uw aanwezigheid op alle, maar in 't bijzonder op deze 
vergaderingen en daarom heh ik de vrijheid genomen, alvorens aan Uw 
verzoek om vermelding in de Rev[olutionaire] Pers te voldoen, U nog eens 
met nadruk vriendelijk te verzoeken wel gehoor te willen geven aan de uit
noodiging om bij ons te spreken. Het is niet zoo heel erg zwaar. U kan 
spreken zoolang U wilt en het te behandelen onderwerp is het toch waard <lat 
gij er over spreekt. 

Ik vraag U nogmaals excuus, <lat ik niet direct gevolg heh gegeven aan Uw 
verzoek en vraag U nogmaals in 't belang zoowel voor de China-actie als in 
<lat van de I.A.H., U vrij te maken voor de bovengenoemde bijeenkomsten, 
maar in ieder geval voor de meeting in Bellevue. Het is in dezen tijd voor rnij 
ook zoo moeilijk iets tot stand te brengen en het lijkt op 't oogenblik wel <lat 
alle denkbare en ondenkbare machten samenspannen om het me zwaarder te 
maken. 

Tjou Soe Tjong2 spreekt namens Chung Hwa Hui3 (Chin[eesche] stu
d[enten] vereen[iging]) en ook W. Miinzenberg komt vast. - Stelt gij me nu 
verder gerust met Uwe toestemming, temeer, waar Fimmen na eerst te hebben 
aanvaard vanmorgen zei <lat hij tot zijn grooten spijt rnisschien 1 October 
vertrok voor vier weken. 

Teeken inmiddels gaarne met partijgroet, 

H. v. Walree 

1. Briethoofd: INTERNATIONALE ARBEIDERS HULP 
AFDEELING HOLLAND 

Secretaris: Van Walree 
182 Vrolikstraat 
Amsterdam Postrekening: 115482 
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2. Tjoa Soe Tjong, thesaurier van de Chung Wha Hui; voorzitter van het China-Hulp 
Comite. [Van Galen 1989: 191,251] 
Hij hield op 4 oktober in zaal Bellevue in Amsterdam 1925 een toespraak op het 
IAH-congres 'Handen af van China'. Deze toespraak werd afgedrukt in De Tribune 
van 6 oktober 192 5. 

3. De Chung Hwa Hui ( opgericht in 1911) was een studentenvereniging van in N eder
land studerende Chinezen uit Nederlands-lndie. De vereniging kwam op voor de 
gelijkberechtiging van Chinezen en Indonesiers in Nederlands-Indie, en diende tevens 
als samenbindend element en als gezelligheidsvereniging voor de Chinese studenten. 
De vereniging orienteerde zich op China en onderhield nauwe relaties met het 
Chinese gezantschap in Nederland. De banden met de IAH werden in 192 7 verbro
ken. [Van Galen 1989; Suryadinata 1979: 137] 

62. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 29 september 1925 

W[ aarde] K[ ameraad], 

Gisteren heh ik tegen vijf uur een telegram afgezonden, waarmede ik U kennis 
gaf dat het N.A.S. afwijzend blijft staan ten aanzien van het I.A.H.-congres, 
dat voor Zondag a.s. is uitgeschreven. Er is voor ons geen enkele reden aanwe
zig om [in] die houding verandering te brengen en voorloopig zal de situatie 
wel deze zijn: dat agressief, duidelijk en krachtig opgetreden wordt door het 
Wijnkoop-element aan den eenen kant en het N.A.S.-element daar tegenover, 
terwijl de leiding van de partij zoo groote voorzichtigheid in acht neemt, dat 
men zich dikwijls afvragen moet of er een leiding bestaat. De geheele opzet 
van dit I.A.H.-congres is een zoodanige, dat de initiatief-nemers het welslagen 
daarvan blijkbaar als een zaak van bijkomstige beteekenis hebben gezien. 
Anders zouden zij niet zoo veel haast gemaakt hebben met het uitschrijven 
daarvan en vooraf overleg gepleegd met de instanties wier medewerking voor 
het welslagen noodzakelijk was. Ik denk, dat de Generale Raad in Berlijn 
begonnen is met de opdracht dit congres uit te schrijven. Doch daaraan is 
vermoedelijk nog voorafgegaan een advies van uit Holland aan Kruyt om die 
opdrachten te verstrekken. De Secretaris dier instelling is blij dat hij wat te 
doen heeft. Het is een ongeoorloofde geld-vermorsing voor deze functie in 
Holland een gesalarieerde aan te stellen. Die Secretaris, Walree, opvolger van 
Brommert, is door den Generalen Raad in Berlijn benoemd zonder eenig 
overleg met het N.A.S. terwijl men bezig was het conflict tusschen N.A.S. en 
I.A.H. tot een oplossing te brengen. 1 Wijnkoop en zijn vriend Kruyt hebben 
er voor gezorgd dat daarmede de oplossing van het conflict bemoeilijkt werd, 
men kan zeggen onmogelijk werd gemaakt omdat deze Walree even goed als 
Brommert als vijand van het N.A.S. staat aangeschreven. Nu voor de actie 
inzake China dit congres noodig werd geacht, had men echter toch eerst naar 
overleg moeten streven in plaats van vliegende haast te maken met de uitvoe
ring der opdracht. Wij hebben in de laatste weken geconstateerd, dat deze 
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I.A.H. zich met allerlei zaken bemoeit, die haar niet aangaan. Met name 
beweegt zij zich op het terrein der vakbeweging. Voert zij door het blad 
'Solidariteit' de oude Wijnkoop-politiek inzake eenheid en laat zij haar Secre
taris W alree in Belgie verbindingen aanknoopen en besprekingen voeren over 
vakbeweging waaruit gebleken is, dat het Wijnkoop-element tegen de aanslui
ting is van het N.A.S. bij de R.V.I., omdat deze aansluiting de oplossing van 
het N.A.S. in het N.V.V. zou bemoeilijken.2 

Het partij-Bestuur aan den eenen kant vreezend voor internationale critiek 
bij niet doorvoering van de opdracht uit Berlijn, poogt aan den anderen kant 
zich te verdedigen tegen de usurpatorische neigingen van de I.A.H., zood
oende werden twee leden van den Generalen Raad, waaronder Wijnkoop, 
vervangen door drie leden van het P.B. en verder wordt een brief naar Moscou 
gezonden waarin om medewerking gevraagd wordt bij de terugroeping ~an 
Walree uit de functie van Secretaris der I.A.H. Verder besloot het P.B. z1ch 
niet meer in te laten met de voorbereiding van dit op zoo zonderlinge wijze 
voorbereide congres. Doch tegelijk kon het niet weigeren de Visser te delegee
ren om deel te nemen aan de discussie op het congres. Manuel-Seegers 
vonden het best, dat het N.A.S. zich van deelneming onthield, doch het 
angstzweet breekt hun uit, als zij kennis nemen van de opwekking van het 
N.A.S.-Bestuur aan de N.A.S.-organisaties om zich van deelneming te onthou
den. 

Ik hen geheel met Uw eens, dat de I.R.H. inzake China meer presteeren 
moet en dat de 7 e. November herdenking mede daarvoor zou kunnen worden 
benut.3 

Betreffende de cursussen van het Amsterdamsche P.A.S. zal ik verder met 
Langkemper tot een regeling komen. 

Het adres van Begemann is: Tuindorp 22, Naarden. 
Het is natuurlijk beide keeren waarover U sprak zoo geloopen, dat ik de stad 

uit was of de stad uit moest. Ik kreeg de uitnoodiging van Wijdeveld voor 
Zondagavond 11 October en ik hoop, daarvan gebruik te kunnen maken?. daar 
ik juist zeer gaarne dien avond present zou zijn.4 Er is sprake van een b11een
komst in Belgie, waar ik met een paar leden van het P.B. heen zou _mo~ten; 
daardoor hen ik opnieuw onzeker of ik tuschen 10 en 12 October h1er m de 
stad kan zijn, al zal ik mijn best doen om den 11 den hier te wezen. 

Er doen zich telkens nog zoo veel complicaties voor, en er is zoo vaak weer 
wat anders aan de orde, dat het werkelijk moeilijk is om door correspondentie 
voldoende contact te onderhouden. Daarom verheug ik mij er over dat U 
waarschijnlijk de volgende maand weer zoo veel dichter bij Amst~rdam zult 
wonen, waardoor besprekingen makkelijker kunnen worden georgamseerd, dan 
dat thans het geval is. 

Ik doe moeite het rapport van het arbeids-bureau te Geneve te krijgen. De 
publicatie der vrouwen-delegatie hebben wij niet. De 'Daily Herald'5 he~ft 
daarover uittreksels gebracht, die waarschijnlijk voldoende zijn voor de Arbe1d. 
Ik zal ze laten zoeken en dan aan U opzenden.6 
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1. Over het conflict tussen het NAS en de IAH: zie doc. 58a, noot 7. 
2. Het la ten opgaan van het NAS in het NVV paste in de door de Komintern afgekon

digde eenheidsfronttactiek (zie hierover: doc. 40, noot 5). 
3. Op 7 november 1925 hield het NAS het jaarcongres. De 'Herdenking Russische 

Revolutie PAS-CPH' werd op 9 november 1925 gehouden in Rotterdam. Sprekers 
waren H. Sneevliet en L. de Visser. De IRH hield op 1 november in zaal Bellevue 
in Amsterdam een protestvergadering. Het hoofdonderwerp van deze vergadering was 
'Dewitte terreur' in Hongarije. China kwam zijdelings aan bod. [De Arbeid, 7 novem
ber 1925] 

4. HRH las bij Wijdeveld thuis haar laatste Chartisten-drama voor (zie hierover: doc. 
59, noot 9). 

5. De Daily Herald (1911-1964) verscheen voor heteerstals stakingsblad van deLonden
se drukkers. Onder redactie van G. Lansbury (1912-1922) werd het een onafhankelijk 
socialistisch dagblad. [Harrison, Waloen, Duncan 1977: 12 5] 

6. Over de Daily Hera/d-artikelen: zie doc. 60, noot 4. 

63. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, 30 
september 192 5 

Persoonlijk 

B[este] H[enk], 

Dank voor je brief; ik heh gisteren - ten tweede male! - aan v. W[alree] 
geschreven <lat ik niet kon komen wegens gezondheidsredenen en hem ver
zocht <lat te publiceeren. Hij lijkt ontzettend vasthoudend. Ik hoop <lat het 
Miinzenberg zal lukken, een einde te maken aan deze zonderlinge toestand; 
ik geloof <lat ik op het oogenblik het wijste doe, mij er op geen manier mee 
te bemoeien. 

De CP schijnt ongeveer op apegapen te liggen; ik kreeg een verzoek van 
S[eegers]1 om bijdrage voor reisgeld om iemand naar Mekka te sturen, daar 't 
ging om zijn of niet-zijn der partij. Ik stuurde een postwisseltje, maar precies 
met hetzelfde schuldige gevoel waarmee je een aalmoes geeft aan een man die 
zijn leven geheel verkeerd heeft ingericht; die groote finantiele afhankelijkheid 
van Moscou voor de gewone dagelijksche dingen van 't partijleven is een van 
de oorzaken die veel tot het groote verval (innerlijk en uiterlijk) der C[ommu
nistische] P [ artij]en hebben bijgedragen. Wat de zwakke belgische CP vermocht 
heeft jarenlang, moet elders ook mogelijk zijn. Enkel door finantieel op eigen 
beenen te staan kan men zich ook geestelijk en zedelijk zelf verantwoordelijk 
gaan voelen - en voor <lien tijd is er van werkelijke Sanierung geen sprake. 

Zou je, als het je mogelijk is, willen zorgen <lat ingesloten briefje Miinzen
berg gedurende zijn verblijf hier in 't land bereikt? J e kunt het eerst lezen -
clan weet je waarover het gaat. Ik vroeg Seegers om inlichtingen - maar kreeg 
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geen letter antwoord. Antwoorden schijnt ook van <lit PB niet de sterke kant 
te zijn; tegenover de afd. Utrecht schijnen ze weer erg lax gedaan te hebben. 

- Dag, ik hoop dat wij elkaar binnenkort zullen spreken. 

Tante Jet. 

1. L. Seegers was sinds 2 5 mei 192 5 een van de twee secretarissen van het Dagelijks 
Bestuur van de CPH. 

64. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 14 oktober 1925 (briefkaart) 

B[este] H[enk]. 

Brieven aan Barbusse1 en v. Loghum en Sl[aterus]2 gaan gelijk hiermee weg. 
Zoo deze laatste over het boekje Sun Yat Sen3 denkt, zal hij mij wel verzoeken 
hun <lit ter lezing te sturen. Hebt je het voor me, of anders titel, schrijver en 
uitgever? 

Bij eerste aankondiging meeting I.RH. ontbreekt bij landen waartegen 
protest gaat Bulgarije. Dat kan niet weggelaten worden natuurlijk.4 

Hart[ elijk] gegr[ oet], 

HRH. 

1. Henri Barbusse (1873-1935), Frans schrijver; schreef o.a. Le Feu (1916); medeop
richter van de internationale intellectuelenbond Clarte en een blad met dezelfde naam 
(1919-1929); lid van de PCF (vanaf 1923); hoofdredacteur van het literaire gedeelte 
van L'Humaniti (1926-1929); hoofdredacteur van Le Monde (1928-193 5). [Rolland z.j.] 
Wellicht schreef HRH hem over de zaak van de 'Witte Terreur' op de Balkan (zie 
noot 4 van dit document). Barbusse stimuleerde het opzetten van landelijke comites 
voor de verdediging van slachtoffers van de Witte Terreur (1925-1926) en schreef 
over de terreur het boek Les Bourreaux; Dans !es Balkans, La Terreur Blanche, Un 
formidable proces politique (Paris 1926). [Brett 1963] 

2. N.V. Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij in Arnhem. 
3. Soen-Jat-sen (1866-1925), Chinees nationalist en republikein; eerste president van 

China (1911); in ballingschap (1913-1918); hoofd van tegenregeringin Kanton (1918-
1925); leider van de nationalistische beweging, de Kwomintang; aanvaardde verre
gaande samenwerking tussen de Kwomintang en de Communistische Partij van China 
(1923). [Linebarger 1963; Chang, Gordon 1991] 
Uit de doc. 66 en 69 blijkt dater (niet gerealiseerde) plannen waren om het boek van 
P.M.I. Linebarger Sunyat Sen and the Chinese Republic in een Nederlandse vertaling 
uit te geven. 

4. In De Tribune van 9, 14 en 17 oktober 1925 stonden oproepen om op 1 november 
1925 een protestvergadering bij te wonen van de IRH tegen de Witte Terreur in 
Roemenie, Hongarije, Polen en lndonesie. In de genoemde landen (en in Bulgarije) 
was de repressie ('witte terreur') van communisten groot. 
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65. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan het NAS, Amsterdam, 
16 oktober 1925 

W[aarde] K[ameraden], 

Telegram ontvangen. Ben volkomen bereid te doen wat mogelijk is - maar 
wat? Materiaal over de hongaarsche zaken, geschikt voor de intellektueelen, 
bezit ik niet. 1 Een organisatie van min of meer radikale intellektueelen, 
waaraan men zich kan wenden, bestaat hier niet. Sedert lang had ik willen 
probeeren, iets te beginnen in die lijn; ik had daarvoor willen werken met de 
brochure over de witte terreur, die ik op verzoek van den Generalen Raad van 
de I.R.H. in April schreef. Maar nadat ik eind April de kopie bij Lakenvelt 
inleverde, heh ik er nooit meer van gehoord.2 

Een aktie in eenige dagen op touw te zetten, bij een sociale kategorie, zoo 
moeilijk te overtuigen en in beweging te brengen als de intellektueelen dat 
zijn, lijkt mij niet mogelijk: Wil het Dag[elijks] Best[uur] v.d. Gen[erale] Raad 
het probeeren, laten zij clan illico3 een vlugschriftje samenstellen, waarbij 
natuurlijk alle gepeperde taal weggelaten wordt en de feiten op duidelijke wijze 
worden uiteengezet. Zij beschikken toch over al het materiaal over den 
omvang der witte terreur in Hongarije. Laten zij tevens laten drukken een 
koncept-telegram van protest en een verzoek om dit te onderteekenen. Wan
neer hierop enkele menschen adhesie betuigd hebben, kan geprobeerd worden 
het aan de leden van kunstenaars-vereenigingen enz. te verspreiden. Om 
adhesie-betuiging kunnen gevraagd worden: Prof. Dr. A. Verwey4, Noordwijk 
a. Zee, Prof. Dr. A. Pannekoek, 22 Vossiusstr[aat], Dr. P.H. Berlage5, Violen
weg, den Haag. Architekten Staal en Wijdeveld te A[mster]dam en misschien 
nog enkelen. Adhesies van Mannoury6 en HRH moeten er pas later bij, anders 
zeggen de menschen onmiddelijk 'dat is een communistisch zaakje' en worden 
bang te teekenen. 

Wij kunnen clan tevens tegen 1 November eenige aktie onder de intellektu
eelen voorbereiden. 

Van Zondag tot Woensdag is mijn adres bij C. Matthijsen te Loenen; ik 
hen daar telefonisch bereikbaar en kan ook naar A[mster]dam komen. 

Beste groeten, 

H. Roland Holst 

1. Nadat de Hongaarse Raden-republiekwas neergeslagen (1919), werden de commu
nisten in dat land vervolgd. Rakosi, een van de leiders van de Raden-republiek, 
vluchtte naar de Sovjet-Unie. In 1924werd hij daar benoemd totlid van het Centraal 
Comite van de Hongaarse Communistische Partij. Tijdens een geheime missie in 
Hongarije werd hij in september 1925 opgepakt. Onder communisten in het Westen 
bestond de angst dat Rakosi in het tegen hem gevoerde proces de doodstraf zou 
krijgen. [BDC, 382-383; Pritt 1954] 

2. De brochure is waarschijnlijk nooit uitgegeven. 
3. illico = terstond [uit het Latijn]. 
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4. Albert Verwey (1865-193 7), literator; medeoprichter van De Nieuwe Gids (1885-1889); 
mentor van HRH als jonge dichteres; redacteur van de literaire tijdschriften Twee
maandelijksch Tijdschrift voor letteren, kunst, wetenschap en politiek (1894-1902), De XXe 
Eeuw (1902-1905) en De Beweging (ca. 1905-1920); hoogleraar Nederlandse letter
kunde in Leiden (1924-193 5); politiek niet actief. [Uyldert 1948-1959; BWN, I: 609-
611] 

5. Hendrik Petrus Berlage (1856-1934), architect; pionier van het 'zakelijk bouwen'; 
ontwerper van o.a. het beursgebouw (1898-1903) en het bondsgebouw van de 
Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond (ANDB; 1898-1900) in Amster
dam; publiceerde in het Tweemaandelijksch Tijdschriftwaarin oak Richard en Henriette 
Roland Holst schreven. [BWN, I: 47-50; Singelenberg, Bock 1975] 

6. Gerrit Mannoury (1867-1956), privaatdocent wiskunde (1903-1917); hoogleraar 
wiskunde aan de Universiteitvan Amsterdam (1917-1927); 'doctor honoris causa' aan 
de UvA (1946); lid van de SDP/CPH (1909-1929); publiceerde artikelen in De 
Tribune, De Communistische Gids en Klassenstrijd; lid van de bij het NAS aangesloten 
Nederlandsche F ederatieve Bond van Personeel in Openbaren Dienst ( 1926-1929); 
geroyeerd als lid van het NAS wegens oppositie tegen de 'Trotski-lijn' (1929); 
geroyeerd als lid van de CPH wegens 'trotskistische sympathieen' (1929). [Pannekoek 
1982: 343; Mannoury 1930; Stegeman 1992] 

66. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 16 oktober 1925 

Het boekje waarover wij spraken heet Sunyat Sen and the chinese Republic, 
is uitgegeven in 1925 te New-York, door 'The Century Company'. De 
schrijver is Paul Linebarger1. De bespreking werd door mij aangetroffen in 
het Augustus-nummer van 'The Workers Monthly'2• Karakteriseerend is de 
volgende uitspraak: 'He was the first leader of a people under the heel of 
foreign imperialism to sense the possibilities of alliance with the world revolu
tionary working-class movement. Thus, he forms a bridge to the historic epos, 
which will culminate in the overthrow of capitalists-exploitation in all coun
tries.' Ik hoop, dat die uitgever er op in gaat, heh het boekje door 'Ontwikke
ling'3 besteld. De bestelling van de twee boekjes over de economische en 
politieke ontwikkeling in Engeland is door mij uitgevoerd bij 'Ontwikkeling', 
die voor directe toezending aan U zal zorgen. 

Vandaag zonden wij U het telegram der I.R.H. door. Ik heh vanmorgen 
Stenhuis4 gevraagd of het N.V.V. in deze zaak wilde optreden. Hij zou er in 
het Bestuur over spreken. Tevens heh ik hem verzocht bij Bonger5 of een 
ander een poging te wagen onder de sociaal-democratische intellectueelen tot 
een protest te komen. De I.T.F.6, de I.RH., het N.A.S., de Transport-Fed[e
ratie], de Fed. van Fabrieksarbeiders7 hebben telegrammen afgezonden. 

Ik hoop, dat U iemand kunt aanwijzen, die onder bekende intellectueelen 
van verschillende kleur wil werken voor verzending van een protest-telegram 
hunnerzijds.8 

Met hartelijke groeten, 
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1. Paul Myron I. Linebarger (1871-1939) was hoogleraar Asiatic Politics op de School 
of Advanced International Studies verbonden aan de Johns Hopkins University in 
Baltimore. 

2. The Workers Monthly (1921-1927) was het maandblad van de Communist Workers 
Party of America. [IISG-collecties] 

3. N.V. Boekhandel en Uitgeversmaatschappij 'Ontwikkeling' uit Amsterdam gaf sociaal
democratisch georienteerde geschriften uit. 

4. Roelof Stenhuis (1885-1963), vakbondsbestuurder; oprichter, bezoldigd secretaris 
(1907-1914) en voorzitter (1914-1920) van de Nederlandsche Vereeniging van Fa
brieksarbeid(st)ers; NVV-voorzitter (1919-1928); voorzitter van het Instituut voor 
Arbeidersontwikkeling (1924-1928); lid van de RSP (1929-1931). [BWSA, I: 122-125] 

5. Willem Adriaan Bonger (187 6-1940), socioloog en criminoloog; sociaal-democraat; 
publiceerde in socialistische bladen in binnen- en buitenland; redactiesecretaris van 
De Socialistische Gids (1916-193 8); gewoon hoogleraar sociologie en de criminologie 
aan de Universiteit van Amsterdam (vanaf 1922); prominent lid van de SDAP; actief 
in het Comite van Waakzaamheid. [Van Heerikhuizen 1987; BWN, I: 70-71] 

6. De International Transport Federation (ITF) werd in 1893 opgericht. De ITF kwam 
op voor de belangen van transportarbeiders door het ondersteunen van nationale en 
internationale acties van deze beroepsgroep. Het orgaan van de ITF werd uitgegeven 
in verschillende talen, in het Nederlands als: ITF. Orgaan der Internationale Trans
portarbeiders-Federatie. E. Fimmen was jarenlang (1919-1942) de secretaris van deze 
organisatie. [ITF- Speciaal Mei-nummer 1929] 

7. De N ederlandsche F ederatieve Bond van Arbeiders(sters) werkzaam in Fabriekmatige 
en aanverwante Bedrijven werd in 1923 opgericht en was aangesloten bij het NAS. 
Het orgaan van de bond heette Ons Woord. [Galesloot, Van der Meer 1985: 95] 

8. Over deze telegrammen: zie doc. 68a, noot 4. 

67. Henriette Roland Holst, Loenen aan de Vecht, aan Henk Sneevliet, 
Amsterdam, 19 oktober 1925 

Beste Henk, 

Daarnet krijg ik je briefje, dat mij uit de B[uissche] Hei werd opgestuurd. Het 
mijne van van morgen kreeg je zeker ook. Jammer dat je mij niet direkt 
schreef, dat wat voornamelijk van mij verlangd werd in zake protest intellek
tueelen tegen W[itte] T[erreur] in Hongarije, is het aanwijzen van een per
soon, ik had je dan direkt kunnen antwoorden. 

Hier zijn drie personen die elk wel iets kunnen doen en misschien wel 
willen. 

[1)] Den heer J. Post1, van Duivenvoordestraat 10, Haarlem (bekend wegens 
zijn hulp in de zeeliedenstaking). Hij kan werken onder predikanten enz. 

2) Mijn nichtje Chris Bastert2, Meerhuizenplein 34, A[mster]dam. Ikwil het 
haar wel vragen zoo je het wenscht, maar zij heeft weinig tijd. 

3) Mevrouw Bakhuizen v.d. Brink, 25 G. v. Heesstraat, Haarlem; secr[eta
resse] van de afd. IRH. Zij heeft takt en pluck, maar kan er niet voor reizen. 
Iemand zou naar haar toe moeten gaan en tevens Post bezoeken. 

Ik vind echter, dat in elk geval 66k een kort geschriftje samengesteld moet 
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r 
worden, dat aan een aantal menschen toegezonden kan worden. 

Hart[elijke] groeten, 

tante Jet. 

Misschien wil ook Heleen Ankersmit3 in deze iets doen. Zij heeft wel overtui
gingskracht en laat niet gauw los. 

Wanneer je kunt zorgen, dat ik een klein geschriftje (zoo beknopt mogelijk 
- gedrukt of duidelijk getypt) ontvang, met een ontwerp-telegram er bij, dan 
zal ik beide direkt met een persoonlijk briefje aan een aantal intellektueelen 
zenden. - Mijn adres is in de eerste dagen eenigszins onzeker maar ik zal 
bericht sturen zoodra ik zeker weet of ik in Loenen kom. 

z[ie] o[mmezijde] 

Het is mogelijk dat de IAH met enkele kunstenaars kontakt heeft - in elk 
geval kan men dit vragen. 

1. J. Post: gegevens ontbreken. 
2. Chris Bastert was de dochter van Helena Roland Holst ( een zus van R. Roland Holst) 

en mr. J. Bastert. [Roland Holst 1949: 74] 
3. HeleenAnkersmit (1872-1944), actief in de SDAP; bestuurslid van de Sociaal-Demo

cratische Studieclub (SDSC); gaf cursussen voor vrouwen en publiceerde in De 
Proletarische Vrouw; secretaresse van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwen 
Propaganda Clubs; lid van de CPH (vanaf 1921); publiceerde in De Tribune; actief 
in de IAH. [Baanbreeksters, 114-118; Meijer 1981: 319; Ankersmit 1936; Jansz 1983: 
38 e.v.] 

68a. Henriette Roland Holst, Loenen aan de V echt, aan Henk Sneevliet, 
Amsterdam, 19 oktober 19251 

Persoonlijk 

B[este] H[enk],2 

Tot mijn genoegen schijntv. Loghum en Sl[aterus] erwel aan te willen, zooals 
je in dit briefje zult zien. Hebt je dat boekje over S[un] Y[at] S[en] voor mij, 
dan kan ik het even doorlezen en hun dan sturen je kunt het ook recht
streeks doen. 3 

Woensdag middag om 3 uur kom ik in de Vroolikstraat voor IAH-bespre
king. Zie ik je daar ook? Ik hen om 2 uur in stad (kom van hier met de bus, 
eindpunt Ceintuurbaan naar 't schijnt) dus heh een uur beschikbaar voor 
overleg omtrent het protest-telegram enz.4 
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J e kunt mij hier telefonisch bereiken, maar morgen Dinsdag ben ik tot 7 
uur 's avonds in den Haag. 

Hart[elijke] groeten, 

tante Jet. 

1. 

2. 
3. 
4. 

Datering: De brief van H. Sneevliet van maandag 19 oktober 1925 (doc. 69) is een 
reactie op deze brief. De brief moet daarom wel op dezelfde maandag geschreven zijn. 
Deze brief is geschreven op de achterkant van doc. 68b. 
Voor de titel van het bedoelde boekje: zie doc. 64, noot 3. 
In De Arbeid van 24 oktober 1925 stond het volgende bericht: 'Een telegram der 
Internationale Roode Hulp aan de Hollandsche sectie op Vrijdag 16 dezer over het 
directe levensgevaar, waarin de Hongaarsche kameraden Rakosi en anderen, die voor 
bijzondere rechtbanken terecht staan, verkeeren en waarin tot een protestbeweging 
wordt opgewekt, welke den eisch zou stellen de zaak der revolutionnaire arbeiders 
voor de gewone rechtbank te behandelen, had ten gevolge, dat zoowel de Hollandsche 
sectie der I.R.H. als het N.A.S., de federaties van Transport-, Bouwvak-, Fabrieksar
beiders, Handels- en Kantoorbedienden en Overheidspersoneel, daarnaast het P .A.S. 
te Amsterdam, de organisatie van houtwerkers te Amsterdam, idem bouwvakarbeiders 
e.a., telegrammen naar Boedapest afzonden. Hetzelfde werd gedaan door de CPH 
en de Internationale Transportarbeidersfederatie.' 

68b. Uitgeverij Van Loghum Slaterus & Visser, Arnhem, aan Henriette 
Roland Holst, Buissche Heide, 16 oktober 1925 

Hooggeachte Mevrouw Roland Holst, 

In dank ontving ik Uw brief met Uw voorstel een Nederl[andsche] Vertaling 
van Sun-Yat-Sen's biografie te brengen. Ik vind 'teen prachtig idee en voel 
er alles voor. Onze firma is er in beginsel gaarne toe bereid, wil echter eerst 
nog enkele praktische zijden van de zaak onder 't oog zien. Zoudt U daarom 
zoo goed willen zijn ons het boekje toe te zenden en ons het adres van den 
Heer Sneevliet melden? 

U bij voorbaat dankend, met beleefde groeten en hoogachting, 

N.V. Van Loghum Slaterus' 
Uitgevers-Maatschappij 
P.S. van Tricht1 

1. P.S. van Tricht: gegevens ontbreken. 
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69. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Loenen 
aan de Vecht, 19 oktober 1925 

Vandaag Uw twee brieven ontvangen. Vanmiddag had ik al een bespreking 
met Seegers over de kwestie van het protest-telegram. Direct in verband met 
de hongaarsche zaak een organisatie in het leven roepen van radicale intellec
tueelen lijkt mij niet mogelijk. De hongaarsche sociaal-democratie interpelleert 
Woensdag a.s. om daardoor te bereiken, dat de zaak Rakosi enz. voor de 
gewone rechtbank komt. 1 Van alle kanten stroomen telegrammen naar Boeda
pest. Ook uit intellectueele kringen. In de 'Rote Fahne' werd gewag gemaakt 
van een telegram van Frithjof Nansen2 en van een aantal oostenrijksche en 
tsjechische intellectueelen. Het is wel typisch hollandsch, dat van uit dit land 
geen enkele uiting vernomen wordt en dat de intellectueelen nog weer speciaal 
aangepord moeten worden. 

De ontwerp-brochure, die zich in handen van Lakevelt bevindt, is waar
schijnlijk om financieele redenen nog niet uitgegeven. Hij is niet in het land 
en ik kan dus daarnaar nog niet informeeren. Het materiaal <lat wij hebben 
over de terreur in Hongarije, Roemenie, Bulgarije enz. bevindt zich in de 
Presse Korrespondenz, Rote Fahne en Humanite. Waarschijnlijk heeft Lake
velt nog rapporten van de executieve der I.R.H. 

Ik heb bij 'Ontwikkeling' het boekje over Sunyat Sen besteld. Wijl het uit 
Amerika moet komen, gaan daarmede nog eenige weken heen. U zou <lat aan 
van Lochem en Sl[aterus] kunnen mededeelen. De bespreking er van in de 
Workers' Monthly deed uitkomen <lat het boekje zeer lezenswaard is. Wellicht 
is na de bereidverklaring in principe van den kant der fa. mogelijk, vast te 
leggen dat de vertaling en het schrijven van een inleiding door mij bezorgd 
zal worden, althans <lat daarvoor geen ander wordt aangewezen. 3 

Ik hen niet op de vergadering der I.AH. wijl het N.A.S. met de I.A.H. niets 
te doen heeft. Ik zou U graag W oensdag nog even will en spreken en zal 
daarom om 2 uur op U wachten in de Ruyschstraat op de Transport-Federa
tie, <lat is dus vlak bij het eindpunt van de bus, waarmede U in de stad komt. 
Dan kunnen wij dus definitief afspreken. 

Hartelijke groeten, 

1. Het proces tegen Rakosi (zie hierover: doc. 65, noot 1) werd inderdaad verplaatst van 
het standgerecht naar de 'gewone' rechtbank. [De Tribune, 24 november 1925] 

2. Fridtjof Nansen (1861-1930), Noors zooloog en pacifist; hoogleraar dierkunde aan 
de universiteit van Oslo (1896-1906); Noors gezant in Londen (1906-1908); hoogle
raar oceanografie in Oslo (1908-1918); Noors gedelegeerde in de Volkenbond (1918-
193 O); leidende figuur inzake internationale hulp aan krijgsgevangenen en vervolgings
slachtoffers; kreeg in 1922 de Nobelprijs voor de vrede. [Bauer 1981] 

3. Van het boek van Linebarger over Soen-Jat-sen kwam geen Nederlandse vertaling 
uit. 
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Henriette en Richard Roland Holst op de Buissche Heide - waarschijnlijk 
zomer 1925. [Collectie Letterkundig .Museum] 
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70. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 23 oktober 1925 

Persoonlijk 

Beste Henk, 

Ik vond hier gisteren avond ingesloten brief van Barbusse. Het is jammer <lat 
hij niet kan komen. Hebt je al eenige verdere toezeggingen uit het buitenland? 
Zoo niet, clan geef ik toch in overweging de meeting even uit te stellen, tot 
een tijdstip dat wel buitenlandsche kameraden als sprekers aanwezig kunnen 
zijn. Nu de CP al een vergadering heeft gehouden, is er geen direkte haast bij. 
Persoonlijk zou mij <lat ook zeer welkom zijn, daar ik op het oogenblik, door 
een 'ingrijpende' behandeling in mijn mond, feitelijk niet in staat ben mij 
behoorlijk verstaanbaar te maken in een groote zaal. Over eenige we ken is <lat 
weer in orde. In elk geval moet je erop rekenen <lat ik slechts kort zou kunnen 
spreken. 

Van Rutgers vond ik hier bericht dat zijn vrouw te Amersfoort een aantal 
goedklinkende namen heeft verzameld voor een protest telegram naar Honga
rije (waaronder de burgemeester, dit is nog niet zeker zie ik). Bij abuis heeft 
zij die namen gezonden aan v. Walree voor de I.AH . .Misschien kunt je 
telefonisch die zaak in orde brengen. 

Je hebt zeker gehoord hoe de I.A.H-vergadering eindigde. Het was weer 
een schoon begin voor me van de winterkampagne! - Twee uur vergaderen, 
volkomen onvruchtbaar door de sabotage van W[ijnkoo]p, en eindigend met 
een 'pan'. Echter deed het mij genoegen te zien, hoe £link Seegers en ook De 
V[isser] optraden. Zij zullen hem wel kraken, maar niet clan nadat hij ook nog 
gauw in de I.A.H. keet heeft gemaakt en op de partijleiding den schijn geladen 
van sektarisme. 

Het art. in de Tr[ibune] tegen Zankel is toch van jou? Jammer <lat hij door 
zijn onbedachtzaamheid en loslippigheid zich zelf nu onmogelijk gemaakt heeft 
voor een eventueele post aan de redaktie Tr.1 

Hoor ik zoo gauw mogelijk van je of de 1-Nov[ember-]meeting in elk geval 
doorgaat?2 Wij hadden 4 of 5 Nov[ember] terug willen komen, mijn man 
moet hier nog eenig werk afmaken, maar ik zie op tegen n6g eens die reis 
heen en weer en zoo ik op 1 Nov[ember] in A[mster]dam moet zijn, wilde ik 
maar in Bloemendaal blijven en daar 't huis in orde maken. 

Hart[elijke] gr[oeten], 

Tante Jet. 

1. Zanckel was het pseudoniem waaronder J. Visscher zijn artikelen schreef. In De 
Tribune van 18 oktober 1925 en in de Communistische Gids schreefhij artikelen waarin 
hij zich uitsprak tegen het NAS. Deze vakvereniging was in zijn ogen verstard en niet 
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in staat de klassenstrijd naar behoren te voeren (zie ook doc. 71a, noot 3). 
2. De !RH-meeting tegen 'de witte terreur' vond op 1 november 1925 plaats (zie 

hierover: doc. 64, noot 4). HRH, H. Sneevliet, de Fransman Maurice Thorez en de 
Engelsman Hardy spraken hier. [De Arbeid, 7 november 1925] 

71a. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 27 oktober 1925 

Ten eerste de meeting van 1 November. 
Het is niet mogelijk om deze meeting te verschuiven. De heele voorberei

ding is op 1 November ingesteld en wij moeten ons daaraan houden. De latere 
berichten uit Hongarije zijn van <lien aard, dat het voornemen Rakosi c.s. voor 
een buitengewone rechtbank te brengen nog niet prijs gegeven schijnt te zijn. 
Ook in het buitenland wordt de agitatie in de revolutionnaire beweging met 
kracht voortgezet. Uit Duitschland is een spreker toegezegd. Naam is nog 
onbekend. Uit Belgie hebben wij een voorloopige toezegging. VanMonmous
seau 1 heh ik nog niets vernomen en evenmin is er bericht uit Engeland. Waar 
het blijkbaar zoo loopt, dat uit het buitenland althans geen algemeen bekende 
sprekers komen is het dubbel noodig, dat U ondanks de bestaande moeilijkhe
den hierheen komt. 

2e. Het tijdschrift. 
Ik had met Mr. A.S. de Leeuw2 en met Manuel een bespreking en mij is 

daarbij duidelijk geworden, dat het presidium aan het eind van dit kwartaal 
de Communistische Gids wil laten verdwijnen. In plaats daarvan zou met 
ingang van 1 Januari een nieuw tijdschrift moeten uitkomen van algemeen 
revolutionnair karakter. Als Redacteuren werden genoemd: A.S. de Leeuw, 
H.R.H., ondergeteekende, een man uit den linkervleugel der moderne vakbe
weging en C. Kitsz. Het tijdschrift zou de hollandsche aangelegenheden van 
politiek-economische aard met zorg moeten behandelen, populair gehouden 
moeten worden, wat plaatjes moeten brengen op de wijze als het amerikaan
sche orgaan Workers' Monthly het doet. De voorbereiding zou in deze twee 
maanden November, December ter hand genomen moeten worden om de 
uitgifte inJanuari te verzekeren. Als het Presidium der C.P.H. de zaak defini
tief behandeld heeft, kom ik er bij U op terug. Men is van meening, dat 
Fimmen persoonlijk niet te vinden zal zijn voor een redactieplaats. 

3. Wanneer komt U voor de meeting van Zondag, die om 12.30 uur begint, 
in Amsterdam? 

4e. Het artikel van de Tribune tegen Zankel is van Manuel. Ik vind het zoo 
goed dat ik mede ten bate van de Tribune een deel er van overneem in 'De 
Arbeid'.3 Natuurlijk is een redactieplaats voor deze Zankel in de Tribune 
uitgesloten. Nadat hij dit dwaze artikel ten bate van de Wijnkoop-groep gepu
bliceerd heeft. 

5e. Coltofft heeft zich bereid verklaard tot een bespreking met U in verband 
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met door hem te leveren materiaal voor het boek over De Ontwikkeling van 
het Kapitalisme in Nederland. 

Ik stel mij met Rutgers in verbinding, daar ook Coltoff met hem wenscht 
te spreken. 

1. Gaston Monmousseau (1883-1960), Frans vakbondsbestuurder; redacteur (1922-1930) 
en redacteur/directeur (1930-1940; 1945-1960) van het CGTU/CGT-blad La Vie 
Ouvriere; secretaris-generaal van de CGTU (1922-1932); lid van de PCF (vanaf 1925); 
samen met de twee andere CGTU-secretarissen, Racamond en Dudilieux, gekozen 
in het Bureau Politique en CC van de PCF ('La direction unique', vanaf 1926); CC
lid van de PCF (1926-1940; 1945-1960); lid van de Internationale Controle Commis
sie (ICC) van de Komintern (1935); lid van het Franse parlement (1936-1940); 
secretaris van de CGT (vanaf 1945). [BDC: 323-324; DBMOF, XXXVII: 7-17] 
In plaats van Monmousseau sprak Thorez op de IRR-meeting. 

2. Alexander Salomon de Leeuw (1899-1942), pseudoniem A. de Vries; jurist; lid van 
de CPH (vanaf 1922); had een advocatenkantoor in Amsterdam; redactielid van 
Klassenstrijd (1926-1927); lid van het partijbestuur van de CPH (1926-1940); in de 
periode 1930-193 8 redacteur van: De Tribune, Het Volksdagblad, De Communist, Politiek 
en Cultuur, en daarna van het maandblad De Sowjet-Unie (1938-1940). [BWSA, III: 
114-118; Harmsen 1977] 

3. In De Arbeid van 31 oktober 192 5 stond het artikel: 'De tegenwoordige Tribune
redactie over het NAS'. Hierin werden stukken aangehaald uit een artikel in De 
Tribune van 22 oktober 1925, waarin de Tribune-redactie het opnam voor het NAS 
tegen een aanval van Zanckel in De Communistische Gids. Het artikel in De Arbeid 
eindigde met de mededeling <lat het NAS De Tribune 'als bondgenoot' zou erkennen 
wanneer het blad deze koers zou blijven volgen. 

4. Sam W. Coltof (185 7-193 2), anarchist; partijbestuurder van de SDB/Socialistenbond; 
medewerker van F. Domela Nieuwenhuis; redacteur van de Dagelijksche Beurscourant 
(jaren twintig); schreef artikelen in Recht voor Allen, Het Volksdagblad en De Vrije 
Socialist. [Coltof 193 2] 

71b. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Sebald Rutgers, Amersfoort, 27 
oktober 1925 

Waarde Rutgers, 

Welkom in Holland. Ik heh in verband met het feit, dat je hier een paar 
maanden blijft, je eenige vragen te stellen. De revolutionnaire vakbeweging 
in Amsterdam zal zeker van jou graag van den winter een paar cursussen 
hebben voor het kader der beweging over het wezen der N[ieuwe] E[conomi
sche] P[olitiek] in Rusland, de tegenwoordige ontwikkeling van het economi
sche leven, de rol van de vakbeweging in de russische huishouding. Deze 
kader-vergaderingen zijn in de regel door een honderd a honderdvijftig 
menschen bezocht en ik acht het van groot belang als zij gehouden konden 
worden voor het komende N.A.S.-congres van 2 5 December enz., waar de 
aansluiting bij de R.V.I. besloten moet worden. Ik hoop dat het je mogelijk 
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is in de 2e helft van November en de eerste van December 2 of 3 avonden 
in op elkaar volgende weken voor dit doel beschikbaar te stellen. 

Ikweet, dat de metaalbewerkers-federatie1, ik bedoel het fed[eratie]-bestuur 
graag van jou inlichtingen zou ontvangen over de bedrijfsinrichting en de 
metaalindustrie, welke inlichtingen zij clan in de propaganda onder anders
denkende kameraden zou kunnen gebruiken. 

S. Coltoff, oud-anarchist, vrind van Domela-Nieuwenhuis en al geruimen 
tijd redacteur van de Dag[elijksche] Beurskrant2, schrijft daarin geregeld 
weekoverzichten waarin hij stelselmatig propaganda maakt voor Sovjet-Rus
land. De man, die al een stuk over de zeventig is, toont een levendige belang
stelling in de russische ontwikkeling, zou graag met je spreken en heeft mij 
gevraagd je voor te stellen het zij in Amersfoort clan wel in Amsterdam 
daarvoor de gelegenheid te geven. Het lijkt mij geen verloren tijd wanneer 
jij daaraan tegemoet komt. Ik zou met hem kunnen meekomen. Hij helpt op 
verschillende wijze onze beweging door verstrekking van inlichtingen op 
financieel en economisch gebied. Hij was o.a. bereid de Visser bij te staan 
door het bijeen brengen van materiaal voor de indische begrooting. 

Het spreekt van zelf, dat ik ook graag binnenkort je zou willen ontmoeten 
om over allerlei zaken de hollandsche beweging betreffende te spreken. Wij 
zitten wat de partij betreft nog vrijwel in de chaos. De vervanging van Wijn
koop-Ravestein door de Visser in de kamer beschouw ik als aanwinst voor de 
propaganda. De verhoudingen tusschen partij en N.A.S. zijn aanmerkelijk 
verbeterd, <loch de groote moeilijkheid is, voor wat de partij zelf betreft, tot 
een stevige innerlijke organisatie te komen en vooral tot uitbreiding van het 
ledental onder de arbeiders in de fabrieken en werkplaatsen. De groep Wijn
koop c.s. heeft zich zelf met verrassende snelheid door een reeks van stommi
teiten sedert Mei abgewirtschaftet, al is zij natuurlijk in staat om binnen het 
partijverband nog heel wat moeilijkheden door sabotage te veroorzaken. Dit 
zijn echter voorbijgaande verschijnselen. Bij uitbreiding in Amsterdam zal het 
zeker lukken de tegenwerking in de provincie voor goed te overwinnen. 

Je bericht tegemoet ziende hoe en waar wij elkander zouden kunnen treffen. 

1. Na de scheuring in het NAS (juni 1923) werd de naam van de bij het NAS aangeslo
ten Landelijke Federatie van metaalbewerkers en aanverwante vakken (opgericht 
1906): Onafhankelijke Bedrijfsfederatie van werkers in de metaalindustrie (192 3-1940). 
Het maandblad van de federatie heette De Metaalarbeider (1906-1923; 1925-1940). 
[Galesloot, Van der Meer 1985: 131] 
Als ingenieur en leider van de Autonome Industriele Kolonie in Kemerowo (in de 
Sovjet-Unie) was Rutgers bij uitstek geschikt om inlichtingen te geven over de 
sovjetbedrijfsvoering in de metaalindustrie. 

2. De Dagelijksche beurscourant. De Nederlandsche financier verscheen in de periode 187 4-
1943. In 1943 werd de krant voortgezet als Het financieele dagblad. [CCD: 106-107] 
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72. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 28 oktober 1925 

Beste Henk, 

1) Ik denk Zaterdag avond al in stad te komen, ik durf het niet aan pas 
Zondag morgen hier weg te gaan nu de meeting al zoo vroeg begint; 't is dan 
zoo net op het nippertje. Ik logeer bij mevr. Sasse, Valeriusstraat 111, dus is 
er nog iets te zeggen of te vragen, clan kunt je mij daar opbellen. 

2) Rutgers is ziek - hij heeft zich laten onderzoeken en moet voorloopig 
in observatie, kan niets doen en niemand ontvangen, is al weg uit Amersfoort. 

3) Het plan van het nieuwe tijdschrift is voor mij niet zoo erg aanlokkelijk, 
ik had natuurlijk liever een meer theoretisch ding met mogelijkheden van 
mime diskussie. Maar ik begrijp, dat dit noodig is en zal desgevraagd aan de 
redaktie deelnemen - als je overal buiten blijft, wordt je van zelf hyperkritisch. 
- Jammer dat Zankel zich onmogelijk heeft gemaakt (ik geloof uit pure 
onnadenkendheid), dit was nu net iets voor hem geweest! Ik hen benieuwd, 
waar jullie den man uit 'de linkervleugel der M[oderne] V[ak]b[eweging]' 
zullen vinden. Steek maar een goede lantaarn aan! 

4) Misschien kan ik Zondag na de meeting met Coltoff praten? Zoo ja, hoe 
laat en waar? 

Ik hoop, dat er Zondag toch nog een paar menschen uit het buitenland 
komen. - Het loopt in Hongarije nu weer een gevaarlijke kant uit! 

Hart[ elijk] gegr[ oet], 

tante Jet 

Ik hoor dat die R[otterdam]sche ex-p[artij]g[enot]en in de 'Voorwaarts'1 nu 
opgehemeld worden! 

1. De eerste nummers van het Rotterdamse sociaal-democratische dagblad De Voorwaarts 
verschenen in juli 1920. Het blad moest in Rotterdam en omgeving Het Volk vervan
gen, dat in die plaats te Amsterdams gevonden werd. Met de 'Rotterdamsche ex
partijgenoten' bedoelde HRH de Rotterdamse afdeling van de CPH, waar Van 
Ravesteyn, Van Burink en Hoogcarspel het bestuur vormden. Wegens een conflict 
over het afdragen van contributie werd deze afdeling door het nieuwe PB geschorst. 
HRH schreef in deze brief ten onrechte over 'ex-partijgenoten', want het bestuur van 
de afdeling Rotterdam en zijn aanhangers waren 'slechts' geschorst en werden pas 
op het congres van mei 1926 als lid van de CPH geroyeerd. [De Vrankrijker 1950: 
180; DeJonge 1972: 45] 
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73. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Amster
dam, 3 november 1925 

Beste Henk, 

[1)] Ikhad je Zondag nogwillen vragen om het adres van de Sunday Worker1 

en van het blad der Minority Movement:2, om beide bladen te bestellen. Stuur 
je mij die adressen, of vraag je misschien de bladen voor mij aan? Ik zend clan 
het abonnementsgeld zoodra ik ze ontvang. 

2) Ik vergat mijn belofte werk te maken van een vertaalster, maar werd er 
aan herinnerd door de Arbeid, waarin de vertalingen inderdaad vaak beneden 
peil zijn. Zal er nu direkt werk van maken. 

3) Waar zou ik de oude j[aar]g[angen] van de Tribune (weekblad) kunnen 
krijgen (of inzien). Is er iets als een partijarchief? Ik gaf al die dingen een paar 
jaar geleden - met vele brochures enz. - voor de bibliotheek der CP afd. 
A[mster]dam. Weet echter niet, of er ooit gebruik van is gemaakt. 

Mij dunkt dat er in A[mster]dam goed gewerkt wordt, nu 66k aan de 
bewustmaking veel cursussen [warden gewijd] ! Zondag 11. was oak een beste 
middag, zooiets hadden we in jaren niet.3 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

1. De Sunday Worker werd vanaf 1925 door de Communistische Partij van Engeland 
(CPGB) uitgegeven. De krantrichtte zich op vakbondsaangelegenheden en probeerde 
ook niet-communistische vakbondsleden te winnen voor het communisme (zie 
hierover ook noot 2). [Cole 1948: 178] 

2. De National Minority Movement (NMM; 1924-1935) was een door de Communis
tische Partij van Engeland (CPGB) opgerichte vakcentrale, aangesloten bij de RVI. 
De bij de NMM aangesloten bonden en de mensen die op persoonlijke titel lid 
waren, bleven lid van het TUC en hadden tot taak het TUC en de daarbij aangeslo
ten bonden te bewegen zich aan te sluiten bij de RVI (zie over deze eenheidsfronttac
tiek: doc. 40, noot 5). Een sectie van de NMM, de Miners Minority Movement, had 
een eigen orgaan: The Mineworker. In de jaren 1925 en 1926 had de NMM een 
miljoen leden. [Martin 1969] 

3. HRH doelde op de IRH-protestvergadering van zondag 1 november 1925 tegen de 
'Witte Terreur' (zie hierover: doc. 64, noot 4). 

7 4. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloemen-
daal, 9 november 1925 

Ik heh met Manuel en Seegers gesproken en wij zijn overeengekomen, dat U 
Woensdag a.s. om 8 uur in een openbare cursus-vergadering der afdeeling 
Utrecht zou spreken in het gebouw 'Plompe Toren', hoek Drift. Het is heden 
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avond reeds in de Tribune gepubliceerd en meteen is medegedeeld waardoor 
U gisteren afwezig was. 1 

Vrijdagavond 6.30 uur, v66r de ledenvergadering waarin U spreekt, kan op 
het bureau van het N.A.S. de conferentie plaats hebben over het nieuwe tijd
schrift. Laat nog even weten of U daar aanwezig kunt zijn. 

Met beste groeten, 

1. De 'Herdenkingsvergadering van de 8-ste verjaardag der Russische Revolutie' van de 
CPH vond plaats op zondag 8 november om 13.00 uur in Amsterdam. HRH trad 
hier niet als spreekster op, omdat ze meende dat de vergadering om 20.00 uur begon. 
[De Tribune, 9 november 1925] 

7 5. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Amster-
dam, 10 november 1925 

Beste Henk, 

Van Utrecht zag ik al in de Tr[ibune], dat is in orde; - Vrijdagavond half 
zeven zal ik zorgen op het NA.S.-gebouw te zijn (ik neem aan dat je je niet 
vergist en niet bedoelde het P.A.S., omdat ik daar spreek). 

Mevrouw Bakhuizen v/d Brink, die werkelijk voor de I.R.H. wil werken (afd. 
Haarlem heeft nu 90 leden), klaagt steen en been over Lakeveld en diens 
plaatsvervanger. Nooit een letter antwoord gehad op alle brieven, onmogelijk 
zegels enz. te krijgen 1 

- kortom onmogelijk, om zoo te werken. Kunt je er iets 
aan doen, doe het clan. 

Hart[elijk] gegr[oet], 

Tante Jet. 

1. Waarschijnlijk ging het hier om zgn. 'Steunbonnen' die door de IRH gemaakt waren 
in het kader van de 'Sint Nicolaas - Kerstactie'. Middels oproepen in de revolutio
naire pers werd arbeiders gevraagd een boekje met 10 steunbonnen aan te schaffen 
en de bonnen te verkopen voor 10 cent per stuk. De opbrengst was voor de slachtof
fers van de Witte Terreur. 

7 6. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Amster-
dam, 14 november 192 5 

Persoonlijk 

Beste Henk, 

In de laatste Kommunist ('t is me het schendblaadje wel!) staat een relaas van 
een pas gebeurd geval met de werkeloozen in Schoten, wat lang geen prettige 
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indruk maakt. 1 Wanneer wij iemand uit de SDAP als 'links' in de redaktie van 
het nieuwe tijdschrift halen, is het m.i. niet erg gelukkig, wanneer die iemand 
een positie inneemt, die hem noodzaakt de partijpolitiek in toepassing te 
brengen, 66k waar zij absoluut geen rekening houdt met de belangen der 
'lagere' rangen van het proletariaat. Daar is dunkt mij een zeer bedenkelijk 
kantje aan. Had ik bedoeld relaas gisteren avond gelezen, clan had ik zeker 
tegen Klein2 bezwaar gemaakt. Misschien kunt je er nog eens met Manuel 
over praten. Waarschijnlijk had niemand van ons het stukje gelezen. 

Ook de keuze van De Vr[ies] 3 als sekretaris der redaktie heeft wel bezwaren, 
vindt je niet? Hij krijgt daarmee een vrij sterke machtspositie, zooals feitelijk 
enkel menschen die !anger in de beweging zijn moesten krijgen. Maar ik zie 
niet in, hoe het anders zou kunnen - jij zeker ook niet? 

Beste groeten, 

tante Jet. 

1. NN, 'De SDAP en de werkloozen', De Kommunist, 14 november 1925. Dit artikel 
was een verontwaardigd commentaar op de houding van SDAP-wethouder Klein van 
Schoten (bij Haarlem), die weigerde met een werklozencomite in Schoten samen te 
werken omdat dit comite buiten de officiele vakverenigingen om opereerde. Klein 
had te kennen gegeven de door B. en W. van Schoten genomen (en door velen on
rechtvaardig geachte) besluiten inzake werkloosheidsuitkeringen loyaal te zullen 
uitvoeren. De auteur van het artikel vond dat een SDAP-wethouder de belangen van 
arbeiders moest laten gelden boven bestuurlijke verplichtingen. 

2. Klein, machinist; oppositioneel in de SDAP; wethouder van Schoten; werkzaam bij 
het NVV (vanaf 1927). Nadere gegevens ontbreken. 

3. A. de Vries was het pseudoniem van A.S. de Leeuw. 

77. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloemen
daal, 18 november 1925 

1 e. Het Baek over Sun Yat Sen. 
Ik kreeg van de week door 'Ontwikkeling' het boek over Sun Yat Sen, waar

over door U gecorrespondeerd is met Van Loghum Slaterus.1 Het blijkt een 
boek te zijn van 3 70 blz. met verschillende foto's, zoodat het 'bedrijfskapitaal' 
dat door mij gestoken is in de vertaling al direct f12,- bedraagt. Ik hoop, dat 
die firma nu tot uitgave besluit en zou gaarne van U willen weten op welke 
wijze ik de zaak nu het best aanpakken kan. Uit de inhoudsopgave van het 
boek blijkt, dat de schrijver, die zijn werk opdraagt aan de chineesche nationa
listen en aan 'their dear-dead2, wier graven in iedere provincie van China 
getuigenis afleggen van het geloof van het chineesche volk in Sun Y at Sen', 
veel contact met Sun Y at Sen heeft gehad, <loch ook dat dit contact valt in 
een vroegere periode, zoodat de laatste en belangrijke gebeurtenissen niet 
vermeld zijn. Dit zou in een inleiding bij te werken zijn, <loch die inleiding 
zou clan zeker 2 a 3 vel moeten beslaan. Over deze zaak graag Uw bericht. 
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2e. Prospectus Tijdschrift. 
Om verschillende redenen is die de Vries onvoldoende als secretaris. Er is 

direct geen andere keus te doen zonder moeilijkheid te scheppen. Het hoofd
bezwaar is zijn halfslachtigheid. Hij en de Visser zijn ieder oogenblik geneigd 
voor ieder contact met een linkervleugelman oude relaties te verbreken, 
althans in gevaar te brengen. 

Manuel, Seegers, Brandsteder zijn echter van meening, dat het in het 
presidium in orde komt en Brandsteder heeft de zaak met zijn gewone voort
varendheid aangepakt.3 

Het beste is de samenstelling van het prospectus niet aan de Vries over te 
laten, wijl dat op zich zelf al reclame tegen het tijdschrift zou zijn. Als U het 
prospectus ontwerpt en het maar aan mij toezendt, zou dunkt mij mogelijk 
zijn op een avond in de volgende week te vergaderen en niet op 2 8 dezer te 
wachten. Als het ontwerp van U[w] hand is zou U dus op de vergadering ter 
vaststelling van prospectus, omvang, prijs enz. niet behoeven te zijn. Maar 
hoofdzaak is, dat wij die prospectus zoo spoedig mogelijk hebben. Klein valt 
weg. De door U aangegeven red en is voldoende. Manuel zal met P .J. Schmidt4 

praten, <loch deze man werkt op het kantoor van Stenhuis, zoodat die bespre
king van Manuel wel weinig op zal leveren. Als Schmidt niet op het voorstel 
ingaat, komt Postma aan de beurt. 

3e. Van Ravestijn. 
Na zijn briefje aan de partijschool is van Ravestijn bij de begrootingsde

batten in den Rotterdamschen Raad gekomen met een verklaring die volkomen 
past bij het gepubliceerde briefje. 

Wij zijn waarschijnlijk voor goed van dit heer af.5 

Met beste groeten, 

1. Voor het boek over Soen-Jat-sen: zie doc. 66. 
2. De tekst geeft: dare-dies. 
3. De Vries (A.S. de Leeuw), Van Riel (R. Manuel), De Visser, Seegers en Bergsma 

vormden vanaf eind mei 1925 het presidium van de CPH (zie hierover: doc. 50, noot 
2). Zij wilden, in samenwerking met het NAS en de linkervleugel van de sociaal
democratie, een nieuw theoretisch blad laten verschijnen dat de Communistische Gids 
moest vervangen. J .A. Brandsteder, de tweede secretaris van het NAS, was belast met 
het helpen vervaardigen en met de exploitatie van het nieuwe maandblad Klassenstrijd. 
Samen met H. Maters en J. Wiesebron voerde hij de administratie van het blad. 
[Verslag van bet NAS over de jaren 1925, 1926, 1927 en 1-e kwartaal van 1928: 69] 

4. Piet]. Schmidt (1896-1952), vakbondsman; hoofd van het documentatiebureau van 
het NVV; behoorde tot linkervleugel binnen het NVV; lid van de SDAP (tot 1932; 
opnieuw vanaf 1936); redacteur van Eenheid; voorzitter van de Hollandse sectie van 
de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersching (1927); voorzitte~ van de 
OSP/RSAP (1932-1936); VN-vertegenwoordiger (1948-1950). [Eekman, P1eterson 
1987: 7-14 e.v.] 

5. In De Tribune van 12 november 1925 werd een brief van Van Ravesteyn aan de 
partijschool van de CPH gepubliceerd, waarin deze te kennen gaf niet !anger gratis 
'het vervelende werk' als leraar aan de school te willen blijven doen. In De Tribune 
van 18 november 1925 verscheen het artikel: 'Een poging tot scheuring', waarin 
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verslag werd gedaan van een verklaring van Van Ravesteyn die hij in de gemeenteraad 
van Rotterdam had afgelegd. Hij had hierin te kennen gegeven dater binnen de CPH 
voor hem en andere revolutionairen geen plaats meer was, daar deze partij zich op 
vakbondsgebied op het NAS orienteerde. De schrijver van het artikel zag dit als een 
paging tot scheurmakerij. 

78a. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Amster-
dam, 19 november 1925 

Persoonlijk 

Beste Henk, 

1) Hierbij het koncept-prospektus, dat natuurlijk vatbaar is voor omwerking, 
besnoeiing op enkele punten en aanvulling op andere. Ook stylisti[s]ch moet 
er nog aan geschaafd. Kunt je het misschien in eenige ex[emplar]en laten 
typen en dan rondsturen aan de betrokkenen; dat zal de diskussie er over zeer 
ten goede komen, wanneer zij het eerst voor zich zelf lezen. 

2) Zoo het presidium dit verlang;t, ben ik bereid het sekretariaat op mij te 
nemen, mits ik van Brandsteder hulp krijg bij het technisch in elkaar zetten der 
afleveringen (dat is dus het achterna rijden van den drukker). 1 Op die wijze 
heh ik, (d.w.z. door de hulp van Rogge) vele jaren het sekretariaat van de 
N[ieuwe] Tijd kunnen voeren. Voor mij zou dan blijven: de geheele korres
pondentie met de medewerkers en het verzorgen van den inhoud, met den 
steun der verdere redaktie. - Maar begrijp goed, dat ik er absoluut niet happig 
op hen en het alleen zal doen, zoo het Presidium mij dien post liever toever
trouwt dan aan De Vr[ies] en zoo Brandsteder het kan bolwerken. 

3) Zoo mogelijk is het gewenscht, aan het slot van het prospektus reeds 
eenige artikelen aan te kondigen en ook de vaste rubrieken. - Word ik voor 
het sekretariaat aangewezen, dan zal het natuurlijk noodig zijn, dat ik de 
volgende vergadering bijwoon. In dat geval zou ik gaarne wat spoedig weten, 
wanneer die gehouden wordt, daar ik de volgende week door familie-om
standigheden een paar avonden vrij moet houden. 

Biografie van Sun Yat Sen. De afspraak met v. Loghum en Slaterus was, dat wij 
hun het boek zouden zenden. Mij dunkt, het beste is, dat je dit nu direkt doet, 
met een schrijven waarin je de noodzakelijkheid van ruime aanvulling uiteenzet. 
Eventueel kunt je ook voorstellen bekorting van het biografisch gedeelte, daar 
lijkt mij niets tegen. - Hoe komt het zoo hoog in prijs? Of zijn die f 12 de prijs 
van twee exemplaren? Dan wil ik er wel een overnemen. - Moet je niet eens in 
Arnhem zijn voor de propaganda? Dan kon je eens zelf met hen gaan praten. 

V. R.avesteyn ... hij ruste in vrede? Waarom schrijft de Tr[ibune] over 'scheu
ring'? Hoeveel menschen krijgt hij mee? Ik vermoed zeer weinigen. Hij wil 
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geen tegen-partij oprichten; hij wil van de zaak af, dat is toch klaar als een 
klontje. 

Hart[elijke] gr[oeten], 

tante Jet. 

Eer wij een prospektus in zee sturen zou ik dit gaarne nog eens onder de 
oogen brengen van Rutgers. Ik hen 11. Dinsdag bij hem geweest. 

1. HRH nam het secretariaat van het maandblad Klassenstrijd niet op zich. Het secrea
triaat zou in 1926-1927 door A.S. de Leeuw gevoerd warden. 

78b. Henriette Roland Holst: concept voor een prospectus voor het 
tijdschrift Klassenstrijd, november 1925 

Ontwerp prospektus Tijdschrift 

Ondergeteekenden stellen zich voor, metJanuari 1926 een nieuw tijdschrift te 
doen verschijnen, waarvan de naam zal zijn 'De Klassenstrijder' en dat geregeld 
op den 15 den van elke maand, in afleveringen van - vel, zal uitkomen. 

Als het algemeene doel van dit tijdschrift beschouwen wij: versterking van 
bet klassebewustzijn der arbeidersklasse, speciaal in Nederland en in de Nederlandsche 
koloniei:n, ten einde haar in staat te stellen den klassenstrijd steeds beter en 
krachtdadiger te voeren. 

Om dit doel te bereiken, moeten wij aansluiten bij de huidige maatschap
pelijke omstandigheden, allereerst die in Nederland zelf. 

Wil de ned. arbeidersklasse, in verbond met de onderdrukte massa's van 
Indonesie, de aanvallen der ned. bourgeoisie op haar levenspeil kunnen weer
staan, - wil zij weldra met kans op welslagen op haar beurt tot den aanval 
kunnen overgaan, - dan is daartoe in de eerste plaats noodig: 

a) de vorming eener gezonde communistische partij, innerlijk-krachtig door 
strijdwil en eensgezindheid, en die in toenemende mate het vertrouwen der 
voorhoede van de arbeidersklasse verwerft. 

b) De versterking en uitbreiding van het NAS, het verbond van vakvereeni
gingen waaraan in ons land om historische redenen allereerst de taak toevalt 
de revolutionaire methoden in den ekonomischen strijd te progageeren en te 
demonstreeren. 

c) Het opkomen van een 'linkervleugel', een 'minderheidsbeweging' in NVV 
en SDAP, die den strijd aanbindt tegen het 'eenheidsfront' van deze organisa
ties met de burgerlijke klasse en v66r het samengaan met de K[ommunistische 
I[nternationale] en de RV.I. 

d) De vorming van een strijd-genootschap, in onderling vertrouwen ge
grondvest, een 'eenheidsfront', tusschen CPH, NAS en 'minderheidsbeweging' 
in NVV en SDAP. 
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Het tempo van de vorming van een gemeenschappelijk front is afhankelijk 
van velerlei omstandigheden. Het kan enkel groeien in en door den strijd. 
Maar tot <lien strijd is revolutionaire bewustwording een vereischte, evengoed 
als een voornaam onderdeel ervan. 

Wij beschouwen het als de speciale taak van dit tijdschrift om, te samen met de 
andere rev[olutionaire] organen in Nederland, in de eerste plaats de Tribune en De 
Arbeid, het werk dier bewustmaking ter hand te nemen. 

Om <lit werk te volbrengen stellen wij ons voor, allereerst onze aandacht 
te wijden aan het nederlandsche kapitalisme. Door zijn ontwikkelingstendenties, 
zijn methoden, zijn strekking tot al nauwer samengroei met het internationale 
kapitaal in het licht te stellen, hopen wij onze abonnes en lezers den vijand, 
waartegen hun strijd zich in de eerste plaats moet richten, steeds beter te 
leeren kennen. 

Een geregelde rubriek 'Indonesie', waarin zoowel de onderdrukkings- en 
uitbuitingsmethoden der ned. bourgeoisie in de kolonieen aan de kaak gesteld, 
als de beweging der boeren- en arbeidersmassa's daarginds tegen hun onder
drukkers gevolgd zal worden, zal er toe bijdragen onder de nederlandsche 
proletariers het besef hunner saamhoorigheid met die massa's meer en meer 
te versterken. 

Aan de veranderingen in de techniek en de ontwikkeling der ekonomische 
krachten in de kapitalistische landen zullen wij voortdurend aandacht wijden 
en zooveel mogelijk de politieke verwikkelingen volgen, waartoe de imperialis
tische wedijver in alle werelddeelen voert. Meer clan ooit werken in dezen tijd 
toestanden en gebeurtenissen in alle deelen der aarde op elkander terug; de 
voorhoede der arbeidersklasse moet er naar streven, het geheele wereldgebeu
ren te volgen en naar algemeene beginselen te beoordeelen. Met al onze 
kracht zullen wij pogen, haar in deze zware taak behulpzaam te zijn. In het 
bijzonder zullen - om twee punten van groot aktueel belang te noemen - de 
beginnende ontbinding van het engelsche wereldrijk (en de daarmee samen
hangende belangrijke en hoopwekkende verschijnselen in de engelsche arbei
dersbeweging) en de beginnende worsteling van vierhonderd millioenen 
Chineezen voor nationale zelfstandigheid en sociale vernieuwing al onze 
aandacht hebben. 

Tegenover het systeem der kapitalistische staten verheft zich de Sowjetfede
ratie der arbeiders- en boeren-republieken; het eerste land, waar de arbei
dersklasse de staatsmacht in handen nam en haar gebruikt als een middel om 
het levenspeil der massa's te verhoogen en, voor zoover <lit voor een land op 
zichzelf mogelijk is, op de socialisatie der produktie en der samenleving aan 
te sturen. Het behoeft geen betoog, <lat wij verspreiding van kennis over de 
ontwikkelingsgang in ekonomisch, sociaal en kultureel opzicht in Sowjet-Rusland 
beschouwen als een zeer belangrijk onderdeel van onze taak. Zoo wij daarbij 
vervuld zijn van den oprechten wil, alle overdrijving, elk kritiekloos ophemelen 
te vermijden - zoo zijn wij even ver verwijderd van de hyperkritische gezindheid, 
die elke fout, elke zwakheid, elke misslag van onze russische kameraden breed 
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uitmeet, maar moedwillig de oogen sluit voor de ont[egen]zeggelijke waarde 
van datgene wat zij onder de moeilijkste omstandigheden reeds tot stand 
brachten. Tegenover den altijd-dreigenden nieuwen aanval van de imperialisti
sche staten op Sowjet-Rusland rekenen wij het revolutionaire plicht, met alle 
kracht het vertrouwen der arbeiders in, en hun liefde v66r Sowjet-Rusland te 
bevorderen. En die plicht zullen wij naar ons beste weten vervullen. 

Wij zullen het leugenachtig 'pacifisme' der burgerlijke partijen en der 
regeeringen, zooals <lit zich onlangs weer bij de totstandkoming van het 
verdrag van Locarno1 manifesteerde, onverpoosd onthullen en daartegenover 
den waarachtigen vredeswil stellen der arbeidende massa's van alle landen. Op 
al deze punten zullen wij pogen licht te verspreiden, daarbij steunend op de 
methoden van het marxisme en het leninisme, <lat niets anders is clan het 
marxisme, aangepast aan en ingesteld op het tijdperk van het imperialisme en 
de beginnende sociale revolutie. Door de toepassing van deze methode zullen 
wij er voor bewaard blijven, ons te laten meesleepen door illusies, en evenzeer 
voor het gebrek aan vertrouwen in de vernietigende en de scheppende kracht der 
arbeidersklasse, <lat de wortel van het verderfelijke 'defaitisme' is. 

Steunend op een der stoutste en vruchtbaarste inzichten van Lenin, <lit nl., 
<lat het wereldkapitalisme ten val gebracht zal worden door den de wereld 
omspannenden strijd der arbeiders van het westen en der boeren van het 
oosten, zullen wij nagaan, hoe ook in ons eigen land de verbinding tusschen 
de proletarische klasse en die der arme boeren tot stand gebracht kan worden. 
Meer clan tot dusver in de revolutionaire pers geschiedde, zullen wij aan hun 
lot, hun levensomstandigheden en hun geestesgesteldheid aandacht wijden. 

Wij weten, <lat de revolutionaire ontwikkeling in West- en Midden-Europa 
veel langzamer blijkt, clan zoowel de bourgeoisie als het proletariaat in de jaren 
1918/2 0 verwachtten. Wij weten, <lat het kapitalisme zich in een aantal land en 
van de schokken van wereldoorlog en revolutie min of meer heeft hersteld en 
de reaktie overal aan kracht heeft gewonnen. Maar wij weten 66k, <lat de 
nieuwe ontwikkelingsfase van bet imperialisme tot nieuwe, ontzettende botsingen 
tusschen klassen, rassen, staten en staten-groepen moet voeren en <lat van den graad 
van bewustzijn en de mate van strijdvaardigheid der proletarische klasse van 
alle landen het verloop en de uitkomst <lier botsing afhangt. De revolutionaire 
beweging vloeit op het oogenblik terug, maar het beginsel <lat wij dienen is 
niet enkel bestemd voor tijdperken van opgang, maar ook voor tijdperken van 
zoogenaamde neergang. Deze laatsten zijn feitelijk in de ontwikkeling van een 
opstijgende klasse niets anders dan tijdperken van zeljbezinning, van geestelijk
organisatorische voorbereiding. In den dienst van deze voorbereiding, die het 
gemeenschappelijk werk van leiders, voorhoede en massa's moet zijn, bedoelt 
<lit orgaan van den Ned. rev[olutionaire] strijd zich te stellen. 

Wij weten, zonder ruime medewerking zoowel van de arbeiders zelven als van 
hun vertrouwensmannen onze taak niet behoorlijk te kunnen volbrengen; het 
zal ons eerste werk zijn, die medewerking te zoeken en organiseeren. 

Tenslotte hopen wij ook de bijzondere problemen samenhangend met de 
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positie der intellektueelen en met hun beroepsarbeid in dit tijdperk der maat
schappelijke ontwikkeling zooveel doenlijk ter sprake te brengen. De draden, 
die een poos lang een kleine groep van het vooruitstrevend intellekt met de 
revolutionaire beweging verbonden, werden in de laatste jaren al ijler. Wij 
zullen pogen, die draden weer op te vatten en te versterken. Wij hebben 
daarbij in de eerste plaats het oog op die groepen van het intellekt, welke door 
hun beroepsarbeid bijna onvermijdelijk telkens aanbotsen tegen de onoplosbare 
tegenstelling, die het kapitalisme schept tusschen de eischen van dien arbeid 
en de belangen der kapitaalbezitters. Wij hopen van artsen en onderwijzers, 
van ingenieurs en technici, van bouwmeesters en tooneelkunstenaars bijdragen 
te krijgen waaruit de belemmeringen blijken, die het kapitalistisch bedrijfsleven 
en de kapitalistisch-georganiseerde maatschappij aan elken waarlijk vruchtbaren 
en voldoening schenkenden arbeid in den weg stellen. 

Allen, die hun geloof hebben bewaard in het proletariaat als de drager der 
maatschappelijke ontwikkeling, die in hem den aktieven bewusten faktor zien 
in de worsteling der menschheid van dezen tijd, om zich te verheffen tot een 
hoogeren trap van kultuur - allen die met ons overtuigd zijn dat het socialisme 
enkel verwerkelijkt kan warden door de overwinning der onderdrukte massa's 
en langs den weg der proletarische diktatuur, hen allen vragen wij ons te 
steunen, op hen aller steun rekenen wij bij deze paging een orgaan te schep
pen, zooals de voorhoede der arbeidersklasse in Nederland dit in de huidige 
fase van den klassenstrijd noodzakelijk behoeft. 

Tot medewerking aan het tijdschrift zijn bereid gevonden: 
[nog open gelaten] 

De Redactie 

1. Van 5-16 oktober 1925 vond de ConferentievanLocarno plaats. Frankrijk, Engeland, 
Duitsland, Italie en Belgie speelden bij deze besprekingen en belangrijke rol. Ruim 
een maand na de conferentie werd een achttal verdragen gesloten. Het ging om een 
aantal niet-aanvalsverdragen en verdragen van wederzijdse bijval in geval van agressie 
jegens een van hen. Daarnaast werden er arbitrageconventies tussen verschillende 
landen afgesproken. [Eyck 1954, II: 11-70] 

79a. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Amster-
dam, 21 november 192 5 

Beste Henk, 

Hierbij het concept, wat ik gisteren avond van de Vries kreeg - het is niet 
kwaad, maar een beetje aan den slappen kant. Misschien kan uit de twee 
koncepten een bruikbaar prospektus samengesteld warden. 
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Zoo het mogelijk is Woensdag te vergaderen, zou mij dit wel goed uitkomen; 
kan het misschien weer om half zeven, zooals laatst? 

Hart[elijke] gr[oeten] van 

Tante Jet. 

79b. A. de Vries: concept voor een prospectus voor het tijdschrift De 
Klassestrijd, november 1925 

Het doel, dat ons tijdschrift wil bereiken, wordt bepaald door de ingrijpende 
wijzigingen in het karakter van de arbeidersbeweging, nationaal en internatio
naal, die de gebeurtenissen der laatste jaren hebben gebracht. 

De ontwikkeling van het kapitalisme tot imperialisme, de wereldoorlog en 
zijn gevolgen, de revolutionaire beweging in Rusland en West-Europa, de 
opstandigheid van de massa's der koloniale en half-koloniale landen, dat alles 
zijn feiten die voor de dagelijksche levensomstandigheden, en dus voor den 
politieken en economischen strijd ook van de Nederlandsche arbeidersklasse, 
van het grootste [ ... ]1 

[ ... ] neutraal en zonder eigen meening staat tegenover de groote vraagstukken, 
die de arbeidersbeweging van onzen tijd moet oplossen. 

In Rusland heeft het proletariaat, in bondgenootschap met de armere 
boeren, door de revolutie zijn staatmacht gevestigd, die het reeds meer dan 
acht jaar handhaaft. Een feit, voor ons van des te meer gewicht, omdat naar 
onze meening nu reeds vaststaat, dat die groote politieke gebeurtenis een 
economische ontwikkeling in de richting van het socialisme heeft mogelijk 
gemaakt. 

In de landen van West-Europa en Amerika heeft het Russische gebeuren 
bewondering en navolging, maar ook bestrijding gevonden. 

Daar heerscht in de massa-organisaties der arbeiders nog de strijd tusschen 
voor- en tegenstanders van het eenheidsfront met de revolutionaire organi
saties in en buiten Rusland. In dezen strijd schaart ons tijdschrift zich aan de 
zijde van hen die een zoo breed mogelijke samenwerking wenschen tegen de 
onmiddellijk dreigende gevaren van reactie en oorlog. 

Wij erkennen de rechtmatigheid van de opstandige beweging, die in alle 
koloniale en daarmee economisch gelijk te stellen landen meer en meer om 
zich heen grijpt. De arbeiders van Europa hebben tot taak, niet de kolonisa
toren te steunen, maar de onderdrukte massa's in hun bevrijdingsstrijd bij te 
staan. 

En wat geldt voor de massas van de agrarische bevolking in de kolonien, dat 
geldt ook voor de boerenbevolking in het eigen land. Geen samenwerking van 
het proletariaat met het kapitalisme in welken vorm ook, maar een hecht 
bondgenootschap tusschen de arbeider en de boeren: dat is de voorwaarde, 
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die vervuld moet worden, om de overwinning van het proletariaat en de 
ontwikkeling naar het socialisme mogelijk te maken. 

De vragen, die overal zijn gesteld, eischen ook in Nederland hunne oplos
sing. De versplintering op het gebied zoowel van de politieke als van de 
econornische beweging van de arbeiderklasse is hier grooter wellicht dan waar 
ook elders. Omtrent de houding, die moet worden aangenomen tegenover de 
revolutionaire beweging in eigen land en in den vreemde, in den bond van 
sovjetrepublieken en in de kolonien, heerscht allerminst eenstemrnigheid. 

Maar gelukkig zijn er ook ook in verschillende kampen stroomingen, in kracht 
toenemende, die de verdeeldheid nationaal en internationaal willen overwin
nen, die begrijpen dat het de historische taak van de proletarische klasse is, 
de maatschappij naar het socialisme te leiden; en dat zij daartoe iedere samen
werking met de kapitalisten afwijzen, waar het bondgenootschap van alle 
onderdrukte klassen zoeken moet. 

Het verbreken der coalitie stelt de krachten der arbeiders in ons land voor 
belangrijke beslissingen; tegenover de verlokkingen van samenwerking met 
burgerlijke partijen zal ons tijdschrift de onafhankelijke klassenpolitiekvan het 
proletariaat verdedigen. 

1. Hier is met een schaar een deel uit de tekst geknipt. 

80. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Amster-
dam, 2 9 november 192 5 

Persoonlijk 

Beste Henk, 

Ik vind het best de redaktie-verg[ adering] nog even uit te stellen; wat dunkt 
je van Zaterdag;middag 12 Dec.? Dat is vroeg genoeg, als de Vries intusschen 
doorgaat met de voorbereidende werkzaamheden op redaktioneel gebied, en 
Brandsteder op het gebied der exploitatie. 

Het eerste nr. kan in een goeden ma and gemakkelijk in elkaar gezet worden. 
Informeer te Berlijn eens, waar 11. [?] Bartel1 tegenwoordig uithangt; ik zou 

hem graag weer eens schrijven. 
En als je voor mij zoudt kunnen opknappen dat Clara2 probeert rnijn naam 

van de 'zwarte lijst' af te krijgen, zoodat ik eindelijk weer eens een visum kan 
krijgen, zou dat wel prettig zijn. Verder zou je misschien kunnen probeeren 
de Neuer Deutscher Verlag voor mijn chartistendrama te interesseeren; zij 
geven veel buhnenwerk uit. 3 Maar ik betwijfel of je voor iets tijd zult hebben 
behalve voor de noodzakelijke besprekingen - de tijd valt altijd tegen! Ik hoop, 
dat je bevredigende uitkomsten zult bereiken en ben daar zeer benieuwd naar.4 

Rutgers heb ik laatst bezocht en wij hebben over vele dingen gesproken, 66k 
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over de h~ll[an~sche] beweging; ik kreeg niet den indruk dat hij de W[ijn
koo ]p-takt1ek wd steunen, e1:1 het zou mij zeer verwonderen zoo de uitlatingen 
en dad~n van v. R[avesteyn] In den laatsten tijd hem niet van alle sympathieen 
naar die ~ant hadden ~enezen. Ik hoop hem binnenkort weer te spreken en 
zal dan z1en, hem op d1t punt nog preciezer uit te hooren. Schreef hem over 
het nieuwe tijdschrift en hoop dat hij wil meewerken. 

Hart[ elijk] gegr[ oet], 

tante Jet. 

Ik ben blij, dat ik Bet haar zorgen momentaan wat kan verlichten; ik had een 
'~eevallertje', do~rdat rnijn uitgever, de eerlijke Brusse5, mij in 5 jaar niets 
mtkeerde voor de m bloemlezingen overgenomen gedichten. T oen dit einde
lijk tot rnij doordrong en ik informeerde, was er 'een fout in de administratie' 
gemaakt en bleek rnijn aandeel in die jaren ruimflO0 te bedragen. Wel een 
typisch geval, vindt je niet? 

Ik heb het boek van Linebarger toch wel met pleizier gelezen. Met een 
goe~e soc.-pol[itieke] aanvulling zou het een heel nuttig werk kunnen worden; 
bemeuwd of v. L[ oghum Slaterus] er op ingaat. 

l. Wellicht werd bedoeld: Walter Bartel (1904-1992), Duits historicus en filosoof; 
bestuurslid van het Kommunistischer Jugendverband (KJV; vanaf 1919); lid van de 
KP? (vanaf 1923); bezocht in 1923 de Lenin-school in Moskou; illegaal actief in 
Dmtsland (193 3-193 5); vluchtte naar Tsjechoslowakije (193 5); gevangene in Buchen
wald (1938-1945); na de oorlog persoonlijk adviseur van W. Pieck (1949-1953) en 
daarna als historicus werkzaam voor verschillende wetenschappelijke instellingen in 
de DDR. [Buch 1987: 10; Roder, Strauss 1980, I: 36] 

2. Clara Zetkin (1857-1933), Duits communiste; oprichtster en redactrice van het 
vrouwenblad Die Gleichheit (1892-1917); secretaresse van het Internationale Vrouwen 
Secretariaat van de Tweede Internationale (1907); actief in de beweging voor vrou
wen~esrecht; medeoprichtster van de Spartakusbund (1917); vrijwel onafgebroken 
CC-lid van de KPD (1919-193 3); afgevaardigde van de KPD in de Rijksdag (1920-
1933); voorzitster van de IRH (1925-1933); vervulde in Moskou verschillende 
Kornintern-functies. [Badia 1993; Honeycutt 1982; MERSH, XLVI: 23-26] 
Tijdens de terugreis van haar bezoek aan het derde congres van de Kornintern (1921), 
kreeg HRH problemen in Reva!. De Duitse consul weigerde haar een visum te geven 
en HRH moest de kapitein van een schip omkopen om Duitsland te kunnen bereiken. 
Blijkbaar stond ze in 1925 nog steeds op de Duitse 'zwarte lijst'. [Roland Holst 1949: 
211-214] 

3. De N euer Deutscher Verlag was de uitgeverij van de IAH in Berlijn. Het drama zou 
ook daar niet worden uitgegeven. 

4. Waarschijnlijk ging Sneevliet in deze periode naar Berlijn voor besprekingen met 
medewerkers van de Russische Diplomatieke Vertegenwoordiging over de te voeren 
t~_ctiek bij de aansluiting van het NAS bij de RVI. Deze aansluiting was het belang
rlJkste onderwerp op het NAS-congres in december 192 5. 

5. Willem Lucas Brusse (1879-193 7), uitgever; verantwoordelijk voor de brochurehandel 
in de SDAP (voor 1909); lid van de Sociaal-Democratische Studieclub; lid van de 
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SDP/CPH (1909-1926); oprichter van de uitgeverij W.L. en J. Brusse Uitgevers
maatschappij. [Tichelman 1985: 119] 

81. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloemen-
daal, 30 december 1925 

In de le plaats een verontschuldiging; door de drukte van de congresdagen, 
de bestuursvergadering voor het congres, 1 de besprekingen met Nin2, Raca
mond3 en Hughes4 heh ik Uw jaardagvergeten. Het moet 24 of 25 December 
geweest zijn en ik kom dus nu in ieder geval te laat. Neem desondanks alsnog 
mijn beste wenschen aan. Wij hebben een uitstekend congres gehad. Een 
groote invloed is uitgegaan van de bemanning der Russische schepen, speciaal 
kapitein Soesenko5, om den twijfel bij een aantal half-syndicalistische elemen
ten te overwinnen. De warme kameraadschap en de eenvoud der Russische 
makkers hebben in deze meer gedaan dan argumenten van inleiders en buiten
landsche vertegenwoordigers. Zelfs de Kadt, die mede op het schip was, bleek 
dermate onder den indruk, dat hij er het zwijgen toe deedt en daarmede een 
klaagelijke figuur maakte in het congres.6 Waarschijnlijk zal hij achteraf 
'motieven' construeeren en weer aan het schetteren gaan. Als het niet uit hem 
zelf komt, zijn er nog altijd wel eenige elementen om hem heen, die hem op 
stoom brengen. De ouderen van het N.A.S. verklaarden nog nooit een derge
lijk congres te hebben medegemaakt. Een wild element als Stricker7 van het 
Bouwvak8 spreekt er nu over lid van de partij te worden. Soesenko had U 
graag aan boord gehad voor een inleiding, heeft mij daarom gevraagd. Ik heh 
die uitnoodiging niet eer overgebracht omdat de vermoeienis wellicht te groot 
zou zijn. Oudejaarsavond gaan een aantal onzer op uitnoodiging van den 
kapitein naar het schip. Het zal U wel niet mogelijk zijn om, al was het ook 
maar een uur, daar met ons te wezen, al zou het het beste zijn wat wij voor 
Zoesenko c.s. konden doen. Hij zelf, tot 1917 S[ocialist-]R[evolutionair], is 
een bij uitstek goed kameraad. De verhouding aan boord tusschen kapitein 
en bemanning is bewonderenswaard en aan zijn persoonlijke invloed te 
danken. Zijn schip vertrekt waarschijnlijk 4 Januari of iets vroeger. Als U nog 
een bezoek aan de 'Rosa Luxemburg' zoudt willen brengen, zou U met Sima9 

en eventueel Langkemper of Brandsteder daarheen kunnen gaan. Ik hen 
Zaterdag en vermoedelijk ook Zondag afwezig. 

Het wordt tijd dat de drukkerij bijdragen voor het le nummer krijgt. Kitsz 
schrijft zijn congres-artikel. 10 Mijn bijdrage komt in de le helft der volgende 
week gereed. 11 De Vries wil Woensdag een Redactie-bespreking op een door 
U aan te geven uur. Dit zal Donderdag moeten worden in den namiddag of 
des avonds, wijl ik 6 Januari in Arnhem spreek. Laat U aan hem weten hoe 
laat. 

De uitgever in Arnhem schreef mij vandaag dat hij afzag van de vertaling 
van het boek over Sun Y at Sen. Hij oordeelde het ongeschikt, was gaarne 
bereid een boekje uit te geven, door mij te schrijven. Ik heh hem voorgesteld, 
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dat voor September te doen en daarbij dan een inleiding te geven door U te 
schrijven, vergelijking van Sun Yat Sen met Gandhi12 • 

Laat even weten wanneer U in de stad komt en of U nog ingaat op het 
denkbeeld een bezoek aan de 'Rosa Luxemburg' te brengen. 

1. Op 25, 26 en 27 december 1925 werd in het IJ-paviljoen in Amsterdam het twee
jaarlijkse Congres van het NAS gehouden. Het belangrijkste besluit dat op dit congres 
genomen werd, was de aansluiting van het NAS bij de RVI. Buitenlandse vertegen
woordigers op dit congres waren Hughes, afgevaardigde van de Britse Minderheidsbe
weging (zie hierover: doc. 73, noot 2), Racamond, afgevaardigde van de Franse 
CGTU, en Nin, afgevaardigde van de RVI. 

2. Andres Nin (1892-1937), Spaans vakbondsleider; secretaris-generaal van het CNT 
(1920-1921); lid van het uitvoerend bureau van de RVI (1921-1927); plaatsvervangend 
secretaris-generaal van de RVI (1922-1927); RVI-afgevaardigde in het EKKI (1921-
1927); in 1930 uit Rusland verbannen (trotskist); oprichter en leider van de (Spaanse) 
Partido Obrero de Unificaci6n Marxista (POUM); tijdens Spaanse burgeroorlog door 
Russische geheime dienst ontvoerd en vermoord. [Pi de Cabanyes 1978; BDC: 341] 

3. Julien Racamond (1885-1966), Frans vakbondsleider; secretaris (1923-1926) van de 
bij de RVI aangesloten CGTU; samen met de twee andere CGTU-secretarissen, 
Monmousseau en Dudilieux, CC-lid van de PCF ('La direction unique', 1926); vice
secretaris (1936-1939) van de herenigde CGT; lid van het nationaal comite van het 
Front Populaire (1936-1939). [BDC: 377-378] 

4. Emrys Daniel Hughes (1894-1969), Engels journalist en politicus; antimilitarist; 
voorzitter van de Independent Labour Party in Wales (ILP; 1919); schreef o.a. in de 
Labour Leader, Daily Herald en Manchester Guardian; eindredacteur van Forward (1924-
1931); vooraanstaand lid van de National Minority Movement (NMM); voerde 
campagne om in Engeland politiek asiel voor Trotski te krijgen (1929); parlementslid 
voor de Labour Party (vanaf 1946). [Knox 1984: 144-148] 

5. Soesenko, kapitein van het Russische schip 'Rosa Luxemburg'; sprak de leden van het 
NAS-congres toe op het Russische schip 'Krasni Profintern'; nodigde op Oudejaars
avond 192 5 een aantal vooraanstaande mensen uit de N ederlandse revolutionaire 
arbeidersbeweging uit op zijn 'eigen' schip. [De Tribune, 28 december 1925; De 
Arbeid, 2 januari 1926] 

6. In het BKSP-blad De Kommunist van 19 december 1925 schreef De Kadt het artikel 
'Het komende NAS-congres; Aan de arbeiders van het NAS'. Hij deed hierin een 
oproep aan de leden van het NAS om op het congres tegen de aansluiting van het 
NAS bij de RVI te stemmen. Volgens De Kadt wilde men in Moskau de RVI in het 
kader van de eenheidsfronttactiek (zie hierover: doc. 40, noot 5) op la ten gaan in het 
reformistische Internationaal Verbond van Vakvereenigingen (IVV), waarbij ookhet 
NVV was aangesloten. Via de omweg van aansluiting bij de RVI zou het NAS clan 
alsnog opgaan in het NVV. 

7. J.H. Stricker, vakbondsman; voorzitter van de Landelijke Federatie van Bouwvakarbei
ders; lid van het NAS-bestuur (1922-1933). 

8. De Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders (1909-1940) was aangesloten bij het 
NAS. [Campfens 1989: 150] 

9. Sima hield op het Russische schip eerst een toespraak voor de bemanning en danste 
daarna samen met de matrozen deJablotsjka, een oude, Russische matrozendans met 
gewaagde coupletten. [Sneevliet 1994: 11] 

10. C. Kitsz, 'Het oude NAS verjongd', Klassenstrijd (1926), 12-16. In dit artikel deed 
Kitsz verslag van het NAS-congres van 25, 26 en 27 december 1925. 

193 



Congres van de Internationale Roode Hulp, sectie Holland - 11 april 1926. 
Henk Sneevliet en Henriette Roland Holst staan achteraan, vierde en vijfde 
van links. [Collectie IISG] 
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11. H. Sneevliet, 'Het Klassenstrijd-element in den bevrijdingsstrijd der indonesiers', 
Klassenstrijd (1926), 17-22. 

12. Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), erenaam: Mahatma (Grote geest); 
Indiaas jurist; leider van de burgerrechten-beweging voor Indiers in Zuid-Afrika 
(1893-1914); dreef advocatenkantoor in Durban (1893-1903); oprichter en leidervan 
het Natal Indian Congress (1893); vrijwilliger in medische dienst van het Britse leger 
tijdens de Boerenoorlog (1899-1902) en de Zoeloe-opstand (1906); riep op tot 
geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid (vanaf 1906); vooraanstaand lid van het 
Indian National Congress (vanaf 1915); vermoord door een hindoe-nationalist. 
[Parekh 1989; Fischer 1986] 
Het hier bedoelde boekje is waarschijnlijk nooit uitgegeven. HRH zou ruim twintig 
jaar later wel een biografie van Gandhi schrijven. 

82. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Amster
dam, 7 maart 19261 

Beste Henk, 

1) Vanmorgen had den we de bespreking met Kruyt enz. Overeengekomen is, 
dat Lakerveld en Kruyt naar J. de Gruyte?- zouden gaan, om hem te vragen 
of hij voorzitter wil worden van een hollandsche sektie v.h. Verbond tegen 
koloniale gruwelen, waarvan een 'komitee v. vrienden v. de Indonesische 
volken' een werkorgaan zou zijn. Wij zoeken nu een 'dagelijksch bestuur' bij 
elkaar, bestaande uit 3 menschen, die wij geheel van onze plannen op de 
hoogte kunnen stellen en die werkelijk voor Indie willen werken.3 Er komt 
dan een klein komitee, b.v. van 4 menschen, uit IRH en IAH, die het werkelij
ke bestuur vormen, dat achter de schermen blijft. Deze oplossing is niet ideaal, 
maar nu die Liga er toch moest komen, is dit het eenige middel heibel te 
voorkomen. 'Heibel' beteekent in dit geval dat de IAH en wij ons wenden aan 
dezelfde toch reeds schaarsche goedgezinde intellektueelen en dat zij, natuur
lijk, niet wetend welke oproep 'de richtige' is, besluiten heelemaal niets te 
doen. Natuurlijk moet je zelf met Lakerveld in die kommissie zitting hebben; 
je hebt dan feitelijk de zaak toch in handen. 

2) Tien dagen geleden gaf ik aan de Leeuw mijn kopie voor Klassenstrijd 
- maar ik kreeg nog geen proef! Wat doet die jonge man? Of is de drukkerij 
er zoo ellendig aan toe? Ik hoor van J. Visscher dat het zaakje, d.w.z. het 
materiaal, versleten raakt. 

3) Er broeit naar 't schijnt wat ... niet veel goeds. Ik hoor van Lakerveld, dat 
van Overstraeten4 hier is of komt met zending van de Exekutieve, en dat hij 
mij wil spreken ... zoo men wil lijmen, doe ik niet mee. Meehelpen om de 
dragers van een mentaliteit, die ik 17 jaar geleden al als verderfelijk en verdor
rend erkend heh, in de CP terug te krijgen, dat vertik ik. Ik wil helpen om 
een front te maken 'van Sneevliet tot Stenhuis', maar als die menschen terug
komen krijgt men nooit een front, enkel aldoor nieuwe bouwvallen, 66k 
(vooral) in de hersens en de gemoederen. Aan dat spelletje doe ik niet meer 
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mee. Er zijn tegenwoordig organen genoeg om kontakt te houden met den 
~einen linkervleugel; en om kontakt te krijgen met de massa's die rechts staan, 
1s het zeker heter huiten de CP te staan, in elk geval huiten een CP die 
W[ijnkoo ]p en gevolg weer opnam.5 ' 

4) J e stuk tegen Stenhuis vond ik uitstekend, rauw zonder ruw en rondhorstig 
zonder kwetsend te zijn: arheiderstaal en mannentaal, die enkel goed kan 
doen.6 Daarentegen hen ik niet hereid, je opinie over de 'hloks' ahsoluut te 
?nd~rs~hrijven;7 ik w~et niet (na de laatste Eenheid8 gelezen te hehhen) of je 
Je met In zoover vergist, dat de (of sommige) deelnemers aan die hloks geheel 
te goeder trouw zijn. 

5~ J. Visscher zei mij, dat je erg gereserveerd tegen hem deed. Ik geloof wel, 
<lat Je hem kunt vertrouwen; ik hedoel daarmee dat hij m.i. niet gekomen is, 
om te proheeren de oude hazen weer terug te krijgen; hij wil werkelijk werken 
voor de partij als zoodanig. 9 

Hartelijk gegroet 

tante Jet. 

Persoonlijk. 10 

1. J?.atering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Zondag'. De gegeven datum 
hJkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. Jan de Gruyter (1859-1932), religieus-socialist; publicist en zakenman; ambtenaar in 
N ederlands-Indie (1883-1889); lid van de SDAP (vanaf 1894 ); letterkundig medewer
ker van Elsevier en redacteur van de 'Algemeene Bibliotheek' (vanaf 1920); lid van 
de vrijdenkersvereniging 'De Dageraad'; publiceerde artikelen en boeken over 
socialisme en cultuur. [BWSA, V: 95-98] 
Niet De Gruyter maar P.J. Schmidtwerd voorzitter van de Hollandse sectie van de 
Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersching. 

3. Op 10 februari 1926 werd op initiatief van W. Mi.inzenberg van de IAH de Liga 
gegen Kolonialgreuel und Unterdri.ickung opgericht. Het doe! van de organisatie was 
'een geestelijke en organische verbinding tot stand te brengen tusschen de om hun 
vrijheid strijdende koloniale volkeren en de uitgebuite klassen der overige landen'. 
Van 7-14 februari 1927 organiseerde de Liga een internationaal congres in Brussel, 
waar de naam werd veranderd in: Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheer
sching. Het bestuur van de Liga zetelde in Berlijn. HRH schreef verschillende 
artikelen in Recht en Vrijheid, het blad van de Nederlandse sectie van de Liga. [Petrus 
Blumberger 1935: 138-140; Proost 1937: 205-207; Gross 1967: 196-210] 
Het in deze brief genoemde Verbond en Comite hebben waarschijnlijk nooit bestaan. 

4. Eduard van Overstraeten (1891-?), Vlaams communist en kunstenaar; voorzitter van 
de Parti Communiste Beige (1920-1921); secretaris van de KPB (vanaf 1921); lid van 
het EKKI (1921); lid van het Belgisch parlement (1925-1929); lid van de Bedien
denvakbond (-1928); geroyeerd uit de KPB (trotskist); secretaris-generaal van de 
'Oppositiegroep der KP' (192 8-1931 ); brak in 1931 met het communisme. [BDC: 348; 
Harmsen 1982: 81; De Beule 1980: 42 e.v.] 
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Van Overstraeten was voor het CPH-congres van mei 1926 door het EKKI naar 
Nederland gestuurd om te bemiddelen in het conflict tussen de WijnkoopNan 
Ravesteyn-oppositie en het PB van de CPH. Zijn missie had geen succes (zie noot 5). 

5. De scheuring in de sociaal-democratische gelederen van 1909 (zie hierover: doc. 4, 
noot 19) was voor HRH een enorme schok geweest. Zij had destijds tevergeefs 
bemiddeld in het conflict tussen De Tribune-redactie (Wijnkoop, Van Ravesteyn en 
Ceton) en het partijbestuur van de SDAP. Niet lang na de internationale staking van 
zeelieden en havenarbeiders in 1911-1912 zegde ze haar !idmaatschap van de SDAP 
op en werd partijloos. Pas in 1916 sloot ze zich met tegenzin aan bij de SDP van 
Wijnkoop c.s. [Proost 1937: 42-44] 
Op het partijcongres van de CPH van 22-24 mei 1926 werden Wijnkoop, Van 
Ravesteyn, Ceton e.a. geroyeerd als lid van de CPH. Ondanks bemiddelingspogingen 
vanuit Moskou bleven deze royementen gehandhaafd. Wijnkoop richtte daarom in 
oktober 1926 een eigen partij op: de Communistische Partij Holland, Centraal
Comite (CPH-CC). Het blad van deze partij heette De Communistische Gids. [Harmsen 
1982: 67-90] 

6. Waarschijnlijk ging het hier om: v. M[aring?], 'Stenhuis vergeet iets', De Tribune, 2-4 
maart. Sneevliet reageerde hierin op een artikelenserie van NVV-voorzitter Stenhuis 
in het blad De Strijd, waarin deze schetste hoe de sociaal-democratie geleidelijk een 
socialistische samenleving zou creeren. Volgens Sneevliet had Stenhuis in zijn schets 
het gevaar van het fascisme over het hoofd gezien en ook bestreed hij de zienswijze 
van Stenhuis dat het communisme per definitie gewelddadig zou zijn. 

7. NN, 'De verdorrende hand. Het geknoei met de bloks', De Arbeid, 6 maart 1926. 
Sneevliet wees er in dit artikel op dat alles wat 'Wijnkoop en Co' in 17 jaar binnen 
de Nederlandse arbeidersbeweging waren begonnen, 'met onvruchtbaarheid werd 
geslagen'. Aanhangers van Wijnkoop hadden volgens Sneevliet de Eenheidsbloks 
(plaatselijke verenigingen met daarin zowel NVV-leden als NAS-leden) gei:nfiltreerd 
en zouden daar een NAS-vijandige koers bepleiten. 

8. Eenheid (6 februari 1926 - 15 april 1928) verscheen tweemaal per week en stond 
onder redactie van de NVV-mensen E. Fimmen en P.J. Schmidt. De Eenheidsbe
weging propageerde het samengaan van de RVI en het IVV om zo de reformistische 
vakbonden strijdbaarder te maken. In deze visie moest op nationaal niveau het NAS 
opgaan in het NVV. In enkele steden werden Eenheidscomites opgericht. [Eekman, 
Pieterson 198 7: 7 -8] 

9. Wellichthield Sneevliets houdingverband methet artikel van Visscher in De Tribune 
van 18 oktober 1925 (zie hierover: doc. 70, noot 1). 

10. Geschreven op de achterkant van het tweede blad. 

83. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Amster
dam, 26 juni 1926 

Beste Henk, 

1) Ik kan Woensdag a.s. in stad komen, 2.34, dus tijdig om op 3 uur redaktie
vergadering te heh hen. Verwacht dus van jou hericht waar die zal zijn. Schrijf 
niet later clan Maandag middag - weet je het clan nog niet, clan is het heter 
dat je Dinsdag seint. Woensdag avond kan clan de vergadering van de vrouwen
kommissie zijn. Natuurlijk kan het ook andersom. Donderdag ochtend tot 1 uur 
hen ik ook nog heschikhaar. 's Middags niet meer; omdat Rik clan ook terug
gaat. Dien ochtend zou dus de konferentie met Brandsteder kunnen zijn.1 

2) Het spijt mij dat ik je moet schrijven dat ik het sekretariaatvan de redaktie, 
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althans dezen zomer, niet kan overnemen. Het gaat van hier uit te lastig en ik 
heh te weinig kontakt met de menschen. Het moet gebeuren door iemand die 
midden in de beweging zit, de menschen kent en ze geregeld spreekt. Het zou 
mij veel tijd kosten en toch onvruchtbaar zijn. Ik doe het vast en zeker niet. 
Laat ons nu volgende week een 'zomernummer' in dubbelen omvang vaststel
len, dat omstreeks 1 Augustus zal verschijnen, dan is er meer tijd tot 15 Septem
ber en kunnen we intusschen zien, hoe 't met de abonnementen loopt. Blijft 
het sukkelen, dan is het beter het ding op te heffen, omdat het dan blijkt geen 
reden van bestaan te hebben. M.i. heeft het dat ook niet. Er is geen sterke drang 
naar kennis op het oogenblik, niet in wijden kring, 66k niet onder de NAS-ar
beiders. Het eenige tijdschrift, wat werkelijk 'zeitgemass' zou zijn, is een 
algemeen-theoretisch socialistisch-communistisch diskussie-orgaan, onder de 
ti tel 'In den smeltkroes'. Dat is noodig - en dat zou belangstelling wekken. 

Onze kring van medewerkers is te klein en kan moeilijk vergroot worden, 
we beschikken over te weinig proletarisch intellekt. Het stuk wat de BKSP 
heeft meegenomen konden we juist niet meer missen.2 

3) Ik zie geen kans f720 voor Engels bijeen te brengen. Persoonlijk is het 
mij geen duit waard, den jongen een slecht betaald klerkenbaantje aan het 
NAS te bezorgen - dat voor hem 'gekreeerd' moet worden. Feitelijk zou hij 
een soort duivelstoejager zijn - en na dat jaar zou de kwestie even onoplosbaar 
zijn. Er is niemand tot wien ik mij kan wenden als Matthijsen, en ik kan dit 
niet met eenige overtuiging doen. Het is aangewezen, dat het PB probeert 
hem in Moskou te krijgen. 3 

4) Een paar weken vakantie buiten het land heh je absoluut noodig en dat 
zal ook wel in orde komen; Duitschland is op 't oogenblik dubbel zoo duur 
als Frankrijk en Belgie, dus een van de beide laatste twee landen is4 aange
wezen! Als je b.v. naar de Ardennen zou gaan via Maastricht-Luik zijn de 
reiskosten miniem, het land is er prachtig en de lucht heerlijk; wij waren er 
lang geleden eens in Coo, een prachtplek midden in de bergen, een uur 
sporen achter Luik. Bedenk maar wanneer je weg zoudt kunnen; 't beste is 
natuurlijk niet midden in 't seizoen, dus 6f voor 15 Juli of begin September. 
Ook de belgische of fransche zeekust is aan te raden, maar niet tusschen 15 
Juli-I Sept[ember]. 

5) De strijd der engelsche mijnwerkers is tragisch - in vele opzichten.5 En 
de pogingen van een klein aantal revolutionairen buiten Engeland, om de 
massa's tot echte, levende solidariteit te galvaniseeren, zijn het eveneens. Ik 
heh alle respekt voor wat je in de Arbeid telkens probeert. Waar is toch het 
bloedwarme gevoel van kameraadschap gebleven? Is het dood? Of slaapt het 
alleen? Is deze tijd een golfdal tusschen twee hoogten in? Of voelen de massa's 
intui:tief, dat het oude Europa naar de bliksem gaat? Bevindt het europeesche 
socialisme zich voorgoed op de neergaande lijn? 

Is wat het marxisme ons leerde een onverbiddelijke waarheid en beteekent 
de teruggang van Europa als produktiegebied fataal ook de teruggang van het 
europeesche socialisme? 
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Dit alles heeft historisch gezien niets ontstellends of verschrikkelijks; 't is 
enkel niet pleizierig voor de europeesche socialisten die toevallig dit oogenblik 
der wereldgeschiedenis beleven! 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

[Op de brief bevinden zich de volgende aantekeningen van Sneevliet:]6 

Geboorteacte [ ... ?] 
afschrift scheidingsacte 

voor huwelijk 

3 5 cts voorhuwelijk 
50 cts 

kind voor vermoedelijk - niet direct 
bewijs 

1 e geboorteacte Sima 
2e Bewijs van ongehuwd zijn 
2e geboorteacte van het kind. 
zoo volledig mogelijk. 

meer bewijzen 

2715 [ ... ?] 
28/5 Haag 
26/6 Heerlen 
24/6 R'dam 
1/7 Nijmegen 
217 [ .. .?] 
4/7 Delfzijl 

Tram/porto 
20/5-5 Juli = 

jaar later [?] 

2,50 
3,50 
6,50 
6,50 
6,00 
2,50 
6,50 

34,00 
1,00 

1. Brandsteder regelde de exploitatie van Klassenstrijd. 
2. Na de val van de oude leiding in de CPR (eind mei 1925) werd HRH weer lid van 

de CPH, samen met nog enkele BKSP-ers. De BKSP zou nog ruim anderhalf jaar 
blijven bestaan. [De Kadt 1965: 444] 

3. J. Engels werd vaste medewerker van De Arbeid. Later werd hij ook medewerker van 
De Gemeenschap, het blad van de bij het NAS aangesloten Nederlandsche Federatieve 
Bond van Personeel in Openbaren Dienst. Verder richtte hij de Revolutionaire J eugd 
Bond (RJB) van het NAS op (192 7). [Engels 1979: 4 7] 
Engels kon een baan aan het Lenin-Instituut in Moskau krijgen, maar hij weigerde 
die. 

4. De tekst geeft: zijn. 
5. Op 4 mei 1926 werd door het TUC een algemene staking afgekondigd uit solidariteit 
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met de mijnwerkers, die langere werktijden en minder loon dreigden te krijgen. Nadat 
de algemene staking op 12 mei was afgelopen staakten de mijnwerkers door. Op 26 
november 1926 liep de staking af zonder dat de werkgevers concessies hadden hoeven 
te doen. De voor de mijnwerkers ongunstige maatregelen werden alsnog doorgevoerd. 
[Farman 1974; Cole 1948: 179-192] 

6. Deze aantekeningen hebben betrekking op het voorgenomen huwelijk van Sima 
Zolkovskaja en Henk Sneevliet (zie hierover: doc. 84, noot 3; doc. 99, noot 2 en doc. 
100, noot 1). 

84. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 19 juli 1926 

Beste Henk, 

Jammer <lat je niet met verlof bent gegaan, maar de redenen zijn volkomen 
begrijpelijk. Houdt mij vooral op de hoogte van de indische dingen1 en van 
de eventueele boycotaktie.2 Het zou prachtig zijn als het NAS er op enkele 
plaatsen toe kan overgaan, en een beschamend voorbeeld voor de modernen! 

Wat je over Sima en de passengeschiedenis schrijft, is ongeloojlijk.3 Wordt 
het dan daarginds aan elk onbemiddeld mensch onmogelijk gemaakt om naar 
het buitenland te gaan? Of zouden b.v. arbeiders die een poos in buitenland
sche fabrieken willen werken om zich te bekwamen - studenten, technici enz. 
die voor hun studie er eens uit willen - van deze buitensporige prijs reduktie 
krijgen? Zoo niet, dan is die prijs een bevoorrechting van de gegoeden, zoo 
kras als in W.-Europa op deze punten niet bestaat. 

Ik stuur je hierbij ter lezing een merkwaardige brief van Souvarine, die ik 
graag spoedig terug ontvang. Ik antwoordde hem: 

1) dat ik gaarne nadere inlichtingen over den toestand in R[usland] zou 
ontvangen. 

2) <lat voor mij het probleem, hoe de arbeidersklasse met nieuwe moed, 
zelfvertrouwen, daadkracht en vertrouwen in haar socialistische idealen te 
vervullen, primair is en de vraag of de K[ommunistische I[nternationale] nog 
'Sanitee' kan worden, sekundair - terwijl het voor hem merkwaardigerwijze 
omgekeerd schijnt te zijn. 

3) <lat mijn hoop gericht blijft op samenwerking van 'allerlei soort' socialis
ten, die de noodzakelijkheid erkennen van nieuwe probleem-stelling en nieuw 
wetenschappelijk onderzoek naar de ekonomische, politieke, psychologische 
voorwaarden van het socialisme - een soort internationale inter-parteiliche 
Fabian-club4 van meer revolutionair karakter en open voor alle zelfstandig 
denkende proleten ( de Brandsteders zou ik ruim vertegenwoordigd wenschen!). 

4) Dat <lit plan (vaag toekomstplan!) echter absoluut niet uitsloot een kleine 
samenkomst van enkele vertrouwde communisten, eenvoudig om samen over 
de dingen te spreken en elkaars inzichten te leeren kennen. Ik stelde hem voor 
die samenkomst te houden in Belgie, in September. Ik hoop zeker dat het zal 
doorgaan, en <lat jij en Brandsteder zouden kunnnen komen. Mij dunkt ook 
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een of twee van de groep 'Revolution proletarienne'. Jammer <lat de Kadt 
gedecideerd onvertrouwbaar is, anders zou hij ook gevraagd kunnen warden. 
Voor Engeland lijkt Philip Price5 mij zeker de man; waarschijnlijk zou er nog 
wel iemand zijn. Wie is ook weer samen met hem uit de engelsche K[ommu
nistische] P[artij] getreden. Een heel knappe kop was het.6 Voor Italie Bordi
ga7. Voor Duitschland? Ik hen absoluut niet georienteerd. Die prof. Korsch8 

leek mij volgens wat hij vroeger schreef wel Ahnung te hebben <lat een 
herziening der grondslagen van het socialisme urgent was. Maar ik weet niets 
van hem af, evenmin van Katz9

• Jij bent waarschijnlijk beter georienteerd. In 
Oostenrijk zijn zeker enkele zelfstandig-denkende communisten. En voor 
Hongarije natuurlijk Lukacs10. Cela suffit. 

Op zoo'n manier zou een bijeenkomst voor alle deelnemers leerzaam en 
opwekkend kunnen zijn. En we zouden meteen zien wat er uit voortkwam. 11 

Wat je schrijft over de jongens is erg aardig. Al komt bij de duiven 66k het 
element 'wedden' in 't spel, zoo vind ik het toch -een aardiger vermaak voor 
jongens dan eeuwig tegen een bal schoppen of aan de radio hangen. Hier de 
zoon van de boschwachter, een boerenlummel van 19 jaar, die geen twee 
woorden achter elkaar kan zeggen zonder te stotteren, is ook dol op zijn 
duiven en wint alle prijzen! - Hoe vonden ze de duivenmarkt, en de meeting, 
hoe was die? 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

persoonlijk. 12 

1. N adat eind december 192 5 een metaalbewerkersstaking in Soerabaja met geweld was 
onderdrukt, werden tientallen stakers maandenlang vastgehouden zonder enige vorm 
van proces. Het NAS steunde de metaalbewerkers in Soerabaja. In De Arbeid van 1 7 
juli 1926 stond het artikel van Sneevliet 'Kolonien onderzoekt; Soegono al acht weken 
begraven', waarin hij verklaarde dat de voorzitter van de Indische Vereeniging van 
Spoor- en Tramwegpersoneel op 21 mei 1926 hoogstwaarschijnlijk niet door 'zelf
moord' in een eel in Semarang om het leven was gekomen. Na kamervragen van de 
communist De Visser stelde de minister van Kolonien een onderzoek in naar de dood 
van Soegono. [Verslag van bet NAS over de jaren 1925, 1926, 1927 en 1-e k:wartaal van 
1928: 180-183; Ingleson 1986: 303 e.v.] 

2. Nadat duidelijk was geworden dat de Engelse mijnwerkers tot staking zouden 
overgaan (zie hierover: doc. 83, noot 5) riep het NAS de andere Nederlandse vakcen
trales op een gezamenlijk Nationaal Steuncomite op te zetten, maar hierop kwam 
geen respons. De centrales hielden aparte geldinzamelingsacties. De Transportfedera
tie van het NAS ging over tot boycotacties tegen Engelse schepen die kolen wilden 
laden. Leden van de bij het NW aangesloten Centrale Bond van Transportarbeiders 
deden volgens het jaarverslag van het NAS onderkruiperswerk. [Verslag van bet NAS 
over de jaren 1925, 1926, 1927 en 1-e k:wartaal van 1928: 171-179] 

3. In juli 1926 was Sima naar Moskou gegaan om daar een Russisch paspoort en andere 
papieren te bemachtigen die nodig waren om in Nederland met Sneevliet in het 
huwelijk te kunnen treden (over de benodigde papieren: zie aantekeningen van 
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r 
Sneevliet op doc. 83). Sneevliet had voor een inreisvisum gezorgd. De moeder van 
Sima, weduwe Tamara Zolkovskaja, had een akte laten opmaken waarin ze toestem
ming gaf voor een huwelijk in Amsterdam van haar dochter met H.].F.M. Sneevliet. 
Nin en Roy regelden in Moskou een gratis paspoort voor Sima. In de Sovjet-Unie 
hield Sima verder nog een korte vakantie met enkele vriendinnen in streken waar ze 
nog als partizane gevochten had tijdens de burgeroorlog. [Perthus 197 6: 3 2 5; Snee
vliet 1994: 11; Sneevliet-archief (IISG): nummer 366] 

4. De Fabian Society was een organisatie van intellectuelen in Engeland, die via publika
tie van wetenschappelijk werk en via onderwijs propaganda wilde maken voor het 
socialisme en invloed uitoefende op de arbeidersbeweging in Engeland. De Fabians 
wilden de maatschappij via hervormingen in socialistische richting veranderen. Bij 
het oprichten van de Labour Party in 1906 ging grote invloed van de Society uit. 
Vooraanstaande !eden waren Sidney en Beatrice Webb en Bernard Shaw. [Mackenzie 
1977] 

5. Morgan Philips Price (1885-1973), Engels politicus en journalist; Rusland-corres
pondentvoor de Manchester Guardian (1917); Duitsland-correspondent voor de Daily 
Herald (1919-1923); lid van de CPGB (1921-1924); vanaf 1925 fervent tegenstander 
van het communisme; lid van de Labour Party (vanaf 1925); Lagerhuis-lid (1929-
1931; 1935-1959). [Price 1969b; Stanton, Lees 1976-1981, IV: 301] 

6. Waarschijnlijk bedoelde HRH: J.T.W. Newbold. 
7. Amadeo Bordiga (1889-1970), Italiaans revolutionair; lid van de Italiaanse Socialisti

sche Partij (PSI); uitgever in Napels van II Soviet (vanaf december 1918); !eider van 
de Italiaanse Communistische Partij (PCI) (1921-1924); uitte als een van de eerste 
communistische !eiders via een politiek manifest ernstige kritiek op de bolsjewisatie 
van de CP-en (1925); lid van het EKKI (1922-1924); gevangenein Italie (1926-1930); 
zijn medestanders gaven in Frankrijk het blad Le Reveil Communiste (1927-1929) uit; 
samen met zijn aanhangers geroyeerd als lid van de PCI wegens trotskistische sympa
thieen (1930); trok zich na breuk met Trotski (1931) uit de politiek terug. [Camatte 
1978; BDC: 37-38] 

8. Karl Korsch (1886-1961), Duits communist; jurist; lid van de USPD (1919-1920); 
lid van de KPD (1920-1926); hoogleraar aan de universiteit van Jena (1923-1933); 
minister van Justitie in de arbeidersregering van Thuringen (oktober - november 
1923); hoofdredacteur van het theoretische blad van de KPD Die Internationale (1924-
1926); lid van de Rijksdag (1924-1928); in 1926 geroyeerd uit deKPD vanwege 'ultra
linkse' sympathieen; redacteurvan Kommunistische Politik (1926-1927); medeoprichter 
van de Leninbund (1928); leefde vanaf 1933 buiten Duitsland. [Neumann 1990b; 
Fracchia 1987; Goode 1979] 

9. Iwan Katz (1889-1956), Duits communist; lid van politbureau van de KPD (1924-
1925); een van de !eiders van de 'ultra-linkse' oppositie in de KPD (1925); lid van 
de Rijksdag (1921-1926); geroyeerd als lid van de KPD (1926); speelde daarna geen 
politieke rol meer. [Weber 1969: 177-179] 

10. Gyorgy Lukacs (1885-1971), Hongaars filosoof; lid van de Hongaarse Commu
nistische Partij (vanaf 1918); volkscommissaris tijdens de Hongaarse Sovjet Republiek 
(1919); CC-lid van de Hongaarse CP in Ballingschap (1919-1929); wetenschappelijk 
medewerker aan hetMarx-Lenin-Instituut in Moskou (1929-1931); Hongaars minister 
van Cultuur onder Nagy (1956). [Neumann 1990a; Fracchia 1987; Rockmore 1992; 
BDC: 282-283] 

11. De internationale bijeenkomst van oppositionele communisten waarvan hier sprake 
was, zou nooit plaatsvinden. Tot 1928 waren er wel internationale contacten tussen 
de verschillende trotskistisch georienteerde groepen oppositionelen, maar deze waren 
veelal van schriftelijke aard. Voor de trotskisten heeft Trotski tot zijn verbanning uit 
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de Sovjet-Unie internationale bijeenkomsten zoveel mogelijk tegengewerkt uit angst 
voor oppositionele fractievorming. Tot 1929 bleefhij geloven in de mogelijkheid dat 
de Komintern 'gezond' kon worden gemaakt. Hij vond dat binnen de Komintern-sec
ties partijscheuringen moesten worden voorkomen. [De Beule 1980: 27-29] 

12. Geschreven op de achterkant van het derde blad. 

85. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloemen-
daal, 4 augustus 1926 

Daareven las ik een door U aan Bouma 1 geschreven briefkaart inhoudende het 
voorstel de redactievergadering van 'Klassenstrijd' op Zaterdag 2.30 uur te 
houden. De redactievergadering is dringend noodig, zoowel voor de vaststel
ling van den inhoud van het Augustus/September-nummer, als voor de 
regeling van het redactiewerk, <lat niet behoorlijk marcheert. Op deze redactie
vergadering zou Bouma present moeten zijn, zoodat we met de vaststelling 
van het tijdstip met zijn dienst rekening moeten houden. Wanneer de redac
tievergadering op Zaterdagmiddag zou doorgaan, zou ik er onmogelijk bij 
aanwezig kunnen zijn, omdat ik aan de beide jongens, die in Bussum vertoe
ven, <lien Zaterdagmiddag beloofd had en ik hen dus niet teleurstellen kan, 
temeer, waar ze Zaterdagavond terugmoeten naar Zwolle. Na met Bouma te 
hebben gesproken over zijn dienst, stel ik U voor de redactiebijeenkomst hier 
op het N.A.S.-kantooor te doen plaats hebben op Vrijdagavond 8 uur. Omdat 
de redactieleden nog gewaarschuwd moeten warden is het wel gewenscht <lat 
U mij p.o. telegrafisch bericht zendt of U met <lit voorstel accoord gaat, 
zoodat morgen namiddag de redactieleden gewaarschuwd warden. Wanneer 
het U onmogelijk is zou het desnoods Zaterdag kunnen gebeuren zonder mij, 
maar <lat is in verband met de regeling van het werk van Bouma en de chica
nes van de Leeuw minder gewenscht. Wij hebben geen enkel belang bij het 
voortbestaan van den huidigen toestand, waarbij de Leeuw, die als secretaris 
der redactie absoluut ongeschikt is, er naar streeft als het ware oppercensor 
over het tijdschrift te zijn. Wij kunnen hem feitelijk als kiespijn missen, hij 
is zelf niks en brengt niks mee. Voor overleg over het tijdstip zou ik U 
eigenlijk willen aanraden morgenochtend tusschen 10 en 12 uur 31036 op te 
bellen, clan kunnen wij meteen tot een besluit komen. Ik heh de vorige week 
Gorter gesproken en zou graag met U een onderhoud willen hebben over Uw 
laatsten brief en het daarbij gevoegd schrijven van Souvarine. 

Hartelijke groeten, 

1. W.A. Bouma; verrichtte technische werkzaamheden op het kantoor van het NAS; 
administrateur van Klassenstrijd en De Nieuwe Weg; schreef artikelen in Klassenstrijd; 
secretaris van de RSP (1929-1931). [Eekman, Pieterson 1987: 120] 
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86. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Amster
dam, 5 augustus 1926 (telegram)1 

zal vrijdag 8 uur nas zijn 

Roland hoist 

1. Datering: Verzendgegevens op telegram. 

87. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloemen
daal, 5 augustus 1926 

Na ontvangst van Uw telegram probeerende de redactieleden voor morgen
avond 8 uur bij elkaar te krijgen is mij om te beginnen gebleken dat de Leeuw 
uit de stad is en pas Zondagavond a.s. wordt terugverwacht. Daarmede is de 
redactievergadering op Vrijdagavond en Zaterdag onmogelijk geworden en 
komt het er dus op aan nu een ander tijdstip te bepalen, liefst met het oog 
op de samenstelling van het volgende nummer in den loop van de volgende 
week. Ik weet niet hoe lang U bedoelt in Bloemendaal te blijven, ofU eventu
eel Maandag nog daar blijft, in elk geval Maandagavond kon warden vastge
steld. Juist omdat het voor een deel zal gaan om een andere werkverdeeling, 
moeten wij de Leeuw er bij hebben. Misschien is het U makkelijk in aanslui
ting met Uw tegenwoordig verblijf in Bloemendaal Maandag vast te stellen, 
later dan aan het eind van de volgende week zou zeker niet gewenscht zijn, 
wijl wij immers het voornemen hadden het Augustus-September-nummer v66r 
eind Augustus te doen verschijnen. 

Schrijf even terug per keerende post of Maandag past, dan zal ik zorgen 
Maandagavond de menschen van Redactie en Administratie bijeen te hebben. 

Met hartelijke groeten, 

88. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloemen
daal, 27 augustus 1926 

Ik ben weer een week terug op het kantoor, heb de helft van mijn verloftijd 
in Den Haag doorgebracht en daarna een dag of 5 in Berlijn. 

Bij mijn terugkomst kreeg ik van Maters den door U op 10 Augustus ge
schreven brief. 

Ik heb in Berlijn moeite gedaan voor financieelen steun ten behoeve van 
'Klassenstrijd', ben daartoe op de Handelsvertegenwoordiging1 geweest en 
ook op de Missie, waar ik den plaatsvervanger van Krestinsky2 en den Berlijn
schen vertegenwoordiger van een Russische organisatie, 'Vrienden van Rus
land'3, gesproken heb. Ik heb eerstens voorgebracht de mogelijkheid informa
tieve gegevens van hun kant in het tijdschrift op te nemen en in de tweede 
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plaats economische onderwerpen te doen behandelen in het tijdschrift, b.v. 
rubber in Indie, Handelsbeweging in Indie en dergelijke, waarvoor zij voor
keur zouden hebben. Het aan hen overlatende welke van deze twee wegen te 
kiezen, stelde ik voor het tijdschrift hulp te verleenen met flOO,- per maand. 
In dat geval zal het tekort over het eerste jaarworden teruggebrachttotf500,-. 
Men heeft mij beloofd dit denkbeeld bij de desbetreffende Russische instantie 
te bepleiten. Ik zou na een maand bericht kunnen hebben. Ik zie niet in 
waarom wij pessimistisch zouden zijn over de ontwikkeling van het tijdschrift. 
Die ontwikkeling heeft tijd noodig. Zander de resultaten af te wachten van 
mijn bemoei'ing in Berlijn sprak ik met Maters af hier een circulaire uit te 
zenden aan ongeveer 100 abonne's voor een jaarlijksche bijdrage aan het 
garantiefonds. Daarnaast [doen we] in October voor dit doel een beroep op 
de N.A.S.-organisaties. Maters is op het gebied van financien altijd zeer 
zwaartillend, maar sprak naar aanleiding van Uw brief van 10 Augustus van 
te groot pessimisme bij U. 

In de Missie zijnde werd ik uitgenoodigd voor een bespreking met Bucharin, 
die daar toen vertoefde. Ik had een onderhoud van 2 uur met hem. Voor wat 
Rusland betreft, zei hij, dat door de goede uitkomsten van den oogst loonsver
hooging voor de arbeiders mogelijk was, daarnaast het uittrekken van een 
milliard voor de industrie. Deze omstandigheid nam, naar zijn meening, den 
voedingsbodem weg voor de oppositie. Deze oppositie bevat drie stroomingen. 
Ik verwijs naar een hierbij ingesloten knipsel uit de 'Deutsche Allgemeine 
Zeitung'4• De syndicalistisch aangelegde Sjalpnikov5, eenmaal de hoop van 
K.A.P.6-menschen, is uiterst rechtsch geworden. Sinowjev vertegenwoordigt 
uiterst links en Trotzky schijnt tusschen het P.B. en Sinowjev te staan. Bucha
rin verklaarde dat een groote groep van strijdbare en welonderlegde jongeren 
er voor zorgt dat de partij koers houdt. Met de meeste nadruk verklaarde hij, 
dat men in Rusland zoo min dacht aan opheffing der R.V.I. als van Komin
tern. Hij waarschuwt mij niet te veel waarde te hechten aan individueele 
uitlatingen van welken vooraanstaanden Rus clan ook. Met Lenin was, volgens 
hem, de eenigste man met geniale begaafdheden heengegaan. Daarom moest 
ook voor Komintern gezocht warden naar collectief leiderschap inplaats van 
persoonlijk leiderschap. In dat collectieve leiderschap moest belangrijke plaats 
warden ingeruimd aan de niet-Russische vertegenwoordiging. 

Ik sprak met hem over Duitschland en Engeland. Hij meent, dat de tactiek 
van Komintern uit client te gaan van het feit, dat de Duitsche bezittende klasse 
zich in opwaartsche lijn beweegt en werkelijk vooruit gaat op ieder gebied, 
terwijl de Engelsche bezittende klasse economisch voortdurend terrein verliest. 
Over de resultaten in Duitschland was hij zeer slecht te spreken en ik heb in 
verband daarmede de uitgifte van revolutionnaire vakbladen bepleit, zelfstandi
ge uiting dus op vakvereenigingsgebied van revolutionnaire meeningen. 

Hij voelt daarvoor. Hij was er verbaasd over dat Fimmen geweigerd had 
gevolg te geven aan de uitnoodiging van het N.A.S. gezamenlijk actie te 
voeren voor ondersteuning der Engelsche mijnwerkers. Hij noemde dat 
'verbrecherisch'. 
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Dat ik in mijn opvatting over Fimmen juist ben werd mij gisteren klaar door 
informatie van Seegers, die mij als zijn meening te kennen gaf, <lat Fimmen 
naar rechts afdrijft, zich er reeds over had uitgesproken het blaadje 'Eenheid' 
te doen verdwijnen als de arbeiders er toch geen belang in stelden. Met zulke 
nummers maakt men niet veel klaar. Fimmen ondergaat natuurlijk de gevolgen 
van de spanning in het Engelsch-Russisch Eenheids-Comite7• Hij wordt be
vreesd, ook door herhaalde aanvallen in de moderne pers op 'Eenheid'. 

De Kadt is voor wat het N.A.S. betreft bij Wijnkoop aangeland. Hij schrijft 
openlijk, <lat het N.[A.]S. een sta-in-den-weg geworden is; heeft dus zelfs de 
terminologie van Wijnkoop overgenomen. 

Het plan schijnt te bestaan in October een zitting te houden van de ver
groote Executieve.8 

Sima schrijft mij, <lat zij er na voorspraak van Roy en Nin [in] is geslaagd 
is een document te veroveren, waarop zij een gratis pas kan krijgen. Zij rekent 
nog 10 dagen noodig te hebben voor het krijgen van de pas en daarna moet 
zij uit op de visums. Ik heb er hier voor gezorgd, <lat zij voor Holland een 
inreisvisum krijgt. Wellicht wordt het half September voor zij hier terug is.9 

Engels schrijft mij <lat hij niet van plan is de plaats aan het Lenin-instituut 
in te nemen en ik kan hem geen ongelijk geven. Doch nu moet ik trachten 
hem op een of andere manier in onze beweging onder te brengen. 10 

Seegers sprak ook nog over de voortdurende moeilijkheid met 'De Tribune', 
is van meening, <lat bij prijsgave van het dagblad Wijnkoop onmiddellijk met 
een dagblad zou uitkomen. Het lijkt mij absurd. Er bestaat geen enkele reden 
de veel te zware belasting van onze kleine beweging te blijven handhaven met 
de daaraan vastzittende herhaalde aderlatingen voor onze menschen. 

Gaat die bespreking in het buitenland nog door? 11 

Heeft U nog wat van Souvarine gehoord? 
Hierbij ter beoordeeling een artikel van Doeke van Egten12 over Rusland. 

Ik weet niet of wij het zoo voor 'Klassenstrijd' kunnen nemen. Ik ieder geval 
graag Uw advies daarover in de redactievergadering, waar de inhoud van het 
September-nummer wordt vastgesteld. 

Uit Amerika kreeg ik een brochure van de S.L.P.13, een aanval op Komin
tern. Ik weet niet wie thans als vooraanstaanden in de S.L.P. optreden. Men 
schijnt het terug naar de Leon14 te propageeren, zooals in Duitschland het 
terug naar Rosa Luxemburg meer en meer naar voren komt. 

Wanneer schikt het U voor het September-nummer van Klassenstrijd een 
redactievergadering te hebben? 

Met hartelijke groeten, 

Bouwman zendt mij een brief voor U, die hierbij ingesloten is. 

1. Bedoeld werd: de Russische Handelsvertegenwoordiging in Berlijn. 
2. Nikolaj Nikolajevitsj Krestinski (1883-1938), Russisch jurist; CC-lid van de RCP 

(1917-1921; secretaris van 1919-1921); volkscommissaris van Financien (1918-1921); 
Russisch ambassadeur in Berlijn (1921-193 O); plaatsvervangend volkscommissaris van 
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Buitenlandse Zaken (1930-1937); slachtoffer van showproces. [BDC: 236-237; 
MERSH, XVIII: 62-63] 
De Russische Diplomatieke Vertegenwoordiging in Berlijn werd in communistische 
kringen vaak aangeduid als 'de missie'. 

3. Deze organisatie was een voorloper van de 'Vereeniging Vrienden van de Sowjet
Unie' (VVSU) die in november 1927 in Moskou werd opgericht tijdens de viering 
van de tiende gedenkdag van de Russische Revolutie. In verschillende landen ontston
den afdelingen van deze organisatie, maar in Nederland voorlopig niet. Wel bestond 
in Amsterdam vanaf oktober 1926 de Vereeniging Arbeidersclubs van Vrienden van 
Rusland en vanaf 1928 ontstond hieruit de Vereeniging voor Volkscultuur (VVVC), 
een propaganda-afdeling van het PB van de CPH. De vereniging maakte propaganda 
voor de idealen van de sovjetstaat d.m.v. het geven van lezingen, voordrachten, 
toneel-, cabaret- en bioscoopvoorstellingen en het uitzenden van arbeidersdelegaties 
naar de Sovjet-Unie. Vanaf 1932 werd de VWC veranderd in de Nederlandse 
Vereniging van Vrienden van de Sowjet-Unie. Bladen die door de VVSU werden 
uitgegeven waren: Rusland van Heden en De Sowjet-vriend. [Van het Reve 1967; 
Klassenstrijd 1928: 92-93; De Tribune, 6 november 1926; De Sowjet-vriend, januari/fe
bruari 1931] 

4. De Deutsche Allgemeine Zeitung (1918-1945) was tot 1933 een onafhankelijke krant 
die tweemaal per dag uitkwam. [IISG-collecties] 

5. Alexander Gavrilovitsj Sjljapnikov(1884-1943), Russisch revolutionair; voorzittervan 
de bolsjewistische partij (1914-1917); voorzitter van de Petrogradse Metaalbewerkers
bond (1917); volkscommissaris voor de Arbeid (1917-1920); een van de oprichters 
van de Arbeiders Oppositiegroep welke zich in 1920 tegen het beleid van Lenin 
keerde; CC-lid van de RCP (1921-192 4); werkzaam op Russische ambassade in Parijs 
(vanaf 1924); geroyeerd als lid van de partij (1933). [BDC: 427] 

6. De Kommunistische Arbeiter Partei Deutschlands (KAPD; 1920-1931) was een kleine 
partij met weinig invloed. De !eden waren vnl. uit de KPD geroyeerden en 'links-
communistische' oppositionelen uit die partij. De KAPD bestreed de centralistische 
tendensen binnen de communistische beweging en stond het zgn. radencommunisme 
voor. Ondanks de beperkte omvangvan de partij had zij wel een eigen orgaan: Korres
pondenzblatt. [Bock 1969: 225-287] 

7. Het Engelsch-Russisch Eenheidscomite werd gevormd door afvaardigingen van de 
Engelse vakcentrale, het Trades Union Congress (TUC) aangesloten bij het 'refor
mistische' IVV, en de belangrijkste sectie van de RV!, de Al-Russische Vakcentrale. 
Door beide partijen werd het comite gezien als een eerste stap op weg naar een grote 
internationale vakbeweging. Het comite kwam voor het eerst bijeen op 17 september 
192 5. De samenwerking verliep bijzonder stroef. De verdeeldheid binnen het TUC 
over het eenheidscomite was groot en daarnaast kwam de druk van het IVV en de 
Britse overheid tegen dit samenwerkingsverband. In september 1927 zegde het TUC 
de samenwerking op. [Calhoun 1976] 

8. De Vergrote Executieve, ofwel het Plenum van het EKK!, kwam van 22 november 
-16 december 1926 bij elkaar. Stalin sprak er over de verwikkelingen binnen de RCP. 
Verder stonden de communistische vakbondspolitiek en de ontwikkelingen van de 
Engelse en Chinese arbeidersbewegingen op het programma. Daarnaast werd Zi
novjev bij deze gelegenheid officieel uit zijn functie van !eider van de Komintern ont
heven. [Weber 1966: 366] 

9. Over de reis van Sima naar Rusland: zie doc. 84, noot 3. 
10. Over de taken van Engels binnen het NAS: zie doc. 83, noot 3. 
11. In haar brief van 19 juli 1926 (doc. 84, punt 4) besprak HRH deze zaak uitvoerig. 
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De bijeenkomst van communistische 'opposanten' heeft waarschijnlijk nooit plaatsge
vonden. 

12. Doeke van Egten, PTT-ambtenaar; lid van de Centrale Bond van de PTT; lid van 
de CPH; medewerker (vanaf 1920) van De Nieuwe Tijd, De Communistische Gids en 
Klassenstrijd; lid van de BRAC (vanaf ca. 1927). [De Kadt 1965: 120-121; Van Raves
teyn 1948: 194] 
Het artikel over Rusland werd niet in Klassenstrijd geplaatst. 

13. De Socialist Labor Party (SLP) werd in 1877 opgericht en sloot zich aan bij de 
Tweede Internationale. De revolutionair georienteerde SLP sloot zich niet bij de 
Komintern aan, vanwege de weerstanden die er binnen de partij bestonden tegen het 
verplicht onderschrijven van de zgn. '21 thesen'. [Hass 1949] 

14. Daniel Deleon (1852-1914), Amerikaans vakbondsleider; jurist; lid van de Knights 
of Labor (1888-1895); lid van de SLP (vanaf 1890); redacteur van de SLP-krant The 
People (vanaf 1892); oprichter van de Socialist Trade and Labor Alliance (1895); 
oprichter van de Industrial Workers of the World (IWW; 1905); richtte na onenig
heid in IWW een nieuwevakbondsfederatie op: The Workers' International Industri
al Union (1908). [Seretan 1979] 

89. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 29 augustus 1926 

Beste Henk, 

Ik was blij weer wat van je te hooren. Op het oogenblik zijn de Mesnils1 hier, 
vandaar dat ik wat haastig schrijf, maar ik wil je niet op antwoord la ten wachten. 

1) Klassenstrijd. Ik zie de ontwikkeling van het tijdschrift volstrekt niet 
hopeloos in; houd het voor mogelijk, in 1 a 2 jaar 600 abonnes te krijgen, dus 
meer clan de Comm[unistische] Gids ooit had. Maar mij ergert de roekeloos
heid, waarmee een schuld wordt gemaakt en vergroot waarvan er een kans op 
de 1000 is dat zij ooit afgelost zal worden. Dat is schlamperei van de ergste 
soort. Let op de Revolution proletarienne2, hoe zij daar aldoor de finantiele 
dingen blootleggen en serieus behandelen. Hier leeft men er maar op los en 
denkt "t zal wel terecht komen'. Dat we steun zullen krijgen van russischen 
kant geloof ik niet en hoop ik niet, want clan zijn we onze vrijheid kwijt. Het 
zou eerst in een redaktie-verg[adering] behandeld moeten worden - ik hen 
er vierkant tegen. 

2) Artikel van Doeke v. Egten buitengewoon dun; clan toch beter, aan de 
Kadt te vragen tegen Rusland te schrijven, die doet het ten minste stevig 
gedokumenteerd. Dit is kwajongenswerk. 

3) Brochure S.L.P.-Amerika is zeer interessant; heh wel lust hun weekblad 
eens te bestellen. 3 

4) Voor September-vergadering Klassenstrijd hen ik niet van plan over te 
komen; voor eens moet het maar zonder mij. Wij blijven hier niet langer clan 
tot 25 Sept[ember] en ik heh dien tijd noodig om mijn werk af te krijgen 
(tweede chartistendrama: de staking van 1842). Dit nummer is weer veel te 
laat! Ik wachtte 2½ week op mijn revisie! 

5) Dat Fimmen afdrijft naar rechts, geloof ik ook wel. Maar ik vind niet, 
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• 
dat je de Arbeid beter maakt door dat voortdurend gehak op hem en Stenhuis. 
Het wordt zoo onvruchtbaar en werkt enkel verbitterend. 

6) Ik hoop niet, dat Boecharin je van de wijs heeft gebracht met zijn mooie 
praatjes; het is toch bekend dat hij alles goed praat wat er gebeurt. Die 
verhalen over de prachtige oogst en de enorme beteekenis daarvan voor de 
industrie hebben we verleden jaar net zoo gehad, en 't liep op niets uit. 

7) Van Souvarine heh ik nog een brief gehad, maar die niet zoo heel veel 
meer behelsde clan zijn artikel in de R[ evolution] P [ roletarienne]. 4 Ik vond dat 
artikel goed, maar te veel de persoonlijke twisten naar voren gehaald. Maar 
hij gaat door, met de vraagstukken te behandelen. Ik geloof wel dat ze op 't 
oogenblik alles zullen beproeven om de ergste ontevredenheid bij de arbeiders 
weg te nemen, door loonsverhooging enz. Misschien lukt dat nog, maar de 
heele toestand lijkt mij toch erg bedenkelijk. - Met een bijeenkomst moeten 
we wel heel voorzichtig zijn; de lui van de R[evolution Pr[oletarienne] zijn 
waarschijnlijk de beste elementen; Souvarine zelf is verbitterd en ambitieus en 
beschouwt alle problemen van 't oogpunt af der Ille Int[ ernationale], wat m.i. 
veel te eng is. Over de Duitsche dissidenten hen ik niet georienteerd, maar 
Ruth5 en Maslow6 zijn zeker absoluut 6nvertrouwbaar. Ben jij nog met 'ultra
links' in aanraking gekomen?7 Ik zou wel eens willen weten, of er nog vrien
den van R[osa] L[uxemburg] 8 en K[arl] L[iebknecht]9 in de KPD10 zijn. 

Gelukkig dat Sima de pas heeft en terug kan komen - ik denk dat zij blij 
zal zijn, - en ze zal ons zeker heel wat kunnen vertellen. 

Engels schreef mij zijn besluit. Ik geloof ook, dat hij gelijk heeft! Als men 
niet erg 'soepel' is, moet men maar niet meer naar Mekka gaan, vrees ik. 

Hartelijke groeten, 

tante Jet. 

Die eerste brief van Souvarine hebt je nog. Zorg dat die niet in verkeerde 
handen valt. 

Wat je schrijft over Seegers en de Tr[ibune] hen ik heelemaal eens. Als iets 
een 'stain de weg' is geworden, is het de Tr[ibune]! 

Persoonlijk 11 

1. Jean-Jacques Mesnil (1872-1944), echte naam: Dwelshauvers; Frans communist en 
journalist; kunsthistoricus; medewerker (1914-1918) en redactielid (1918-1924) van 
L'Humanite; medewerker van La Revolution Proletarienne (1924-1938); bestreed het 
stalinisme en het opkomende fascisme. [DBMOF, XII: 135-136] 
Clara Dwelshauvers (ca. 1870-1942), studeerde in Brussel; assisteerde haar man; leed 
later aan een geestesziekte. [Roland Holst 1949: 201-204] 

2. La Revolution Proletarienne. Revue Mensuelle Syndicaliste Communiste (1925-193 9; 194 7-
1951; 1960) was een onafhankelijk communistisch tijdschrift datwerd uitgegeven door 
P. Monatte. Het blad bestreed de bolsjewisatie-tendensen binnen de PCF zoals die 
werden uitgedragen door de partijkrant L'Humanite. [Biard 1978: 343-344] 
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3. NN, The Socialist Labor Party and the Third International (New York 192 6). In deze 
brochure werd betoogd dat de door de Komintern gevolgde tactiek noch voor 
Rusland, noch voor een van de nationale secties van deze organisatie goed was. Aan 
het nut van het voortbestaan van de Komintern werd getwijfeld. 

4. B. Souvarine, 'Ou va la Revolution Russe?', La Revolution Proletarienne (1926, no. 20), 
8-14. Kritisch artikel over de ontwikkelingen in Rusland sinds Stalin aan de macht 
kwam. Souvarine verklaarde zich solidair met de oppositie van Trotski in de RCP. 

5. Ruth Fischer (1895-1961), Duits communiste; medeoprichtster van de Oostenrijkse 
communistische partij (KPO; 1918); journaliste in Berlijn; CC-lid van de KPD (192 3-
1925); lid van KPD-presidium (1924-1925); lid van de Rijksdag (1924-1926; 1926-
1928: zonder mandaat van de partij); lid van het EKKI (1924-1926); in 1926 geroy
eerd uit de KPD wegens het niet loyaal uitvoeren van Komintern-besluiten; medeop
richtster van de groep 'Orthodoxe Marxisten und Leninisten' (1926-1928); medeop
richtster van de Leninbund (lid van maart - mei 1928). [BL: 130-132; Flechtheim 
1986: 180] 

6. Arcadi Vladimirovitsj Maslov (1891-1941 ), echte naam: Isaac Tsjemerinski; leider van 
de linkse oppositie in de KPD en tegenstander van de eenheidsfronttactiek (1920-
1923); CC-lid van de KPD (1923-1925); lid van het KPD-Presidium (1924-1925); 
in 1926 uit de KPD geroyeerd wegens het niet loyaal uitvoeren van Komintern
besluiten; medeoprichter van de groep 'Orthodoxe Marxisten und Leninisten' (1926-
1928); medeoprichter van de Leninbund (lid van maart - mei 1928). [BL: 318-319; 
BDC: 307-308; Flechtheim 1986: 180] 

7. Op het KPD-congres van april 1924 nam de linkervleugel de partijleiding over. De 
partij werd nu geleid door Ruth Fischer en Arcadi Maslov (zie hierover ook: doc. 38, 
noot 9). Het EKKI was niet gelukkig met de nieuwe KPD-leiding, welke de een
heidsfronttactiek afwees. Hoewel de KPD-leiding de Komintern tegemoet kwam door 
op het congres van juli 1925 een resolutie aan te nemen waarin samenwerking met 
de SPD aanvaard werd en KPD-leden verplicht werden lid te worden van de aan de 
SPD gelieerde Allgemeine Deutsche Gewerkschaftenbund (ADGB), werd de Mas
lov/Fischer-groep toch op aandringen van Moskou in augustus 192 5 uit het partijbe
stuur gezet. De Maslov/Fischer-groep was nu weer een oppositiegroep binnen de 
KPD. Vanwege de gei"soleerde positie van de partij was deze groep wel bereid met 
sociaal-democraten samen te werken, maar men wilde tevens dat de KPD zich los 
zou maken van de Komintern. Een andere oppositiegroep binnen de KPD was begin 
1925 ontstaan. Het ging om 'Ultra-links', vroegere medestanders van de Maslov/Fi
scher-groep. De 'Ultra-linken' benadrukten het revolutionaire karakter van de KPD 
zoals Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht dat hadden voorgestaan, en zij zagen de 
eenheidsfronttactiek als een 'reformistische afwijking'. Zij wilden dat de in 1924 in 
Duitsland opgerichte zelfstandige communistische vakbonden bleven bestaan. De 
voornaamste leiders van de 'ultra-linksen' waren Scholem, Korsch, Schwarz, Katz en 
Rosenberg. In de loop van 1926 werden de leden van beide oppositiegroepen geroy
eerd in het kader van de bolsjewisatie van de partij. [Flechtheim 1986: 154-182; 
Langels 1984: 57] 

8. Rosa Luxemburg (1871-1919), Pools-Duits revolutionaire; theoretica van het marxis
me; lid van de SPD (1898-1916); econornielerares aan de partijschool van de SPD 
in Berlijn (1907-1914); vanaf 1910 in de linkse SPD-oppositie; tijdens de wereldoorlog 
meerdere malen in 'Schutzhaft' genomen; medeoprichtster van de groep Internationale 
(1916), de voorloper van de Spartakusbund en de KPD; redactrice van Die Rote Fahne 
(9 november 1918 - 15 januari 1919); publiceerde veel wetenschappelijk werk; 
bevriend met HRH; tijdens de revolutie in Berlijn door contrarevolutionairen ver
moord (15 januari 1919). [Drabkin 1988; Gallo 1992; HRH 193 5] 
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9. Karl Liebknecht (1871-1919), Duits revolutionair; jurist; medeoprichter (1907) en 

voorzitter van bestuur (waarin ook HRH zat) van de Sozialistische Jugend-Interna
tionale (SJI); SPD-afgevaardigde in de Rijksdag (1912-1916); stemde als eerste tegen 
de Duitse oorlogskredieten (2 december 1914); medeoprichter van de groep Internatio
nale (1916), voorloper van de Spartakusbund en de KPD; hoofdredacteur van Die Rote 
Fahne (9 november 1918 - 15 januari 1919); tijdens de revolutie in Berlijn door 
contarevolutionairen vermoord (15 januari 1919). [Drabkin 1988; Trotnow 1982] 

10. Tijdens het congres van de o.l.v. Luxemburg en Liebknecht staande Spartakusbund 
op 30 december 1918 werd de naam veranderd in Kommunistische Partei Deutsch
lands (KPD). Bij de oprichting van de Komintern in maart 1919 sloot de partij zich 
hier direct bij aan. Het dagblad van de KPD was Die Rote Fahne. [Flechtheim 1986] 

11. Geschreven op de achterkant van het derde blad. 

90. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 16 september 1926 

Beste Henk, 

Ik wilde nu heginnen met over het hoek van Trotsky over Engeland1 te schrij
ven, maar merk dat ik mijn ex. in Bloemendaal heh gelaten, toen wij daar 
laatst waren. Zou je mij misschien het jouwe willen zenden? Het engelsche 
hoekje van Trotsky 'Towards socialism or Capitalism'2 heh ik wel hier. 

Is het je al gelukt iets voor Engels te vinden? 3 

Ik stuurde hem een paar dagen geleden het laatste gedeelte van de flOO, 
die ik voor hem heschikhaar kon stellen, en hoop dat het NAS nu iets zal 
kunnen doen, nu4 de kwestie van zijn medewerking aan de russische pers -
ik hoop in gunstigen zin - heslist is. Hij doet toch nogal wat werk voor de 
Arheid en de Jeugdkommissie5 en het dunkt mij niet meer dan hillijk, dat dat 
hetaald wordt. 

Is Sima al terug, of op komst? 

Mijn tweede Chartistendrama is af. 'Massenspiel' met spreekkoor. Ik zou h~t 
van den winter wel eens willen voorlezen - eerst bespreken - aan een selektie 
van arheiders, ik hedoel een groepje van de meer ontwikkelden. Denk er eens 
over of zooiets georganiseerd zou kunnen warden. 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

Las je het artikel van Souvarine in de laatste Rev[olution] Pr[oletarienne]?6 

Hoe is het met je 'kinderziekte'. Wat is het? Kinkhoest vermoed ik? 

Persoonlijk7 
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1. L. Trotzki, Wohin treibt England? (Berlin 1925). 
2. L. Trotsky, Towards Socialism or Capitalism? (London 1926). 
3. Over de werkzaamheden van J. Engels: zie doc. 83, noot 3. 
4. De tekst geeft: toen. 
5. Engels werd belast met het coi:irdineren van het NAS-jeugdwerk. Nadat in de loop 

van 1926 het samenwerkingsverband tussen de Plaatselijke Jeugd Centrales van het 
NAS en de Communistische Jeugd Bond (CJB) van de CPH op een mislukking was 
uitgelopen, werd door hetNAS in februari 1927 de RevolutionaireJeugd Bond (RJB) 
o.l.v. Engels (1927-1930) opgericht. Het bleef een kleine organisatie met slechts 
enkele plaatselijke afdelingen. Het orgaan van de RJB was De Vonk. Nadat het NAS 
zich vanaf 1928/1929 ook politiek organiseerde via de RSP/RSAP veranderde het 
aanvankelijk 'open' karakter van deze jeugdbeweging in trotskistische richting. 
[Harmsen 1961: 220-221, 316-320] 

6. 'Avant la Conference d'Octobre. Ou va la Revolution Russe', La Revolution Proletarien
ne (september 1926), 8-11. Vervolg op eerder artikel van Souvarine (zie hierover: doc. 
89, noot 4). 

7. Geschreven op de achterkant van het tweede blad. 

91. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 16 september 1926 

Na ontvangst van Uw brief van 29 Augustus is de situatie hier in zooverre 
veranderd, dat ik de beide Sima's op Dinsdag 7 September in Berlijn van den 
trein heb gehaald en met haar Vrijdag d[aar] o[p] v[olgend] hier ben aange
komen. Zij heeft heel wat mede te deelen over de huidige verhoudingen in 
Rusland, zoodat U na terugkeer in Bloemendaal wel eens de gelegenheid zult 
hebben met haar over de situatie ginds te praten.1 

Ik krijg de 'Revolution proletarienne' al geruimen tijd niet meer en heb dus 
het artikel van Souvarine niet gelezen. Is er nog iets terecht gekomen van Uw 
bespreking met hem, eventueel met andere geestverwanten? In Duitschland 
is er, zooals U weet, groote deining in de C.P. De oppositie in de partij heeft 
een nota gepubliceerd met 700 handteekeningen, waarvan de inhoud naar 
buiten bekend is geworden door de 'Vorwarts'2. De 'Rote Fahne' poogt een 
weerlegging te leveren van deze nota, doch drukt haar zelf niet af.3 

Het September-nummer van 'Klassenstrijd' is gereed: een artikeltje van 
Knuttel over het conflict in de C.P.H. met weerlegging van den brief,4 een 
bijdrage over het bewind van Fock5 van mij,6 het Georganiseerd Overleg van 
Peltenburg,7 een bewerkingvan Varga8's beschouwing over Mexico uitlnpre
korr,9 een vertaling van Roy's artikel over het verval van het Britsche wereld
rijk10 en nog enkele kleinere dingen, die ik mij niet herinner. De administratie 
van 'Klassenstrijd' heeft aan het N.A.S.-Bestuur verzocht de organisaties aan 
te sporen financieele steun voor het tijdschrift te willen verzekeren. Wij moe
ten, zoodra U terug bent in Bloemendaal, een bespreking hebben voor het 
October-nummer en ik zou U nu al willen vragen of niet een fragment zou 
kunnen warden afgedrukt uit het eerste chartisten-drama. Ik zou nog altijd 
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een manuscript van U krijgen ter voorlezing aan een club van Amsterdamsche 
kameraden. 

Wiesebron is op dit moment naar Moskou om geld voor 'De Tribune'. Het 
is de groote vraag of hij het krijgen zal, wijl Sima mededeelde dat het Presidi
um van Ekki besloten had geen verderen steun aan 'De Tribune' te verleenen 
doch in ruil daarvoor 'Klassenstrijd' financieel te ondersteunen. ' 

De Kadt heeft tegenwoordig uitbundig succes bij 'Het Volk'. Zijn beschou
wing over ontwapening is dankbaar overgenomen als propaganda voor de 
meeting van 19 September.11 Een van zijn menschen, de Vries12, is reeds bij 
de S.D.A.P. gearriveerd en het zou voor de Kadt niet kwaad zijn als hij niet 
te lang wacht met het volgen van dit voorbeeld. 

Ik heh in Berlijn niemand anders gesproken dan ... Paul Levy13 . Onder de 
vrienden van Rosa Luxemburg, die tegenwoordig optreden als bestrijders van 
de oppositie, behoort Pieck14. 

Ik hoop U binnenkort over allerlei zaken te kunnen spreken maar zou graag 
dat chartistendrama bijtijds willen ontvangen. 

Men is hier bezig van P.A.S. en C.P.H. een speciale opvoering van de 
'Potemkin'15 te organiseeren. In Rotterdam heeft een dergelijke opvoering op 
3 October plaats en zal ik op 3 0 September de beteekenis van den opstand 
behandelen, wat ik, dunkt mij, het best kan doen door fragmenten te geven 
uit 'Opstandelingen'16. 

Met hartelijke groeten, 

N.B. De kleine Sima is op reis een paar malen ziek geweest en het is duidelijk 
aan haar te zien dat die reis een te zware expeditie voor haar was. 

1. Over de reis van Sima naar Rusland: zie doc. 84, noot 3. 
2. Vorwiirts. Zentralorgan der Vereinigten Sozialdemokratischen Partei Deutsch/ands (1891-

193 3) was een groat landelijk, aan de SPD gelieerd dagblad. De ondertitel dateerde 
van 1922. [IISG-collecties] 

3. In augustus 1926 werd door de gezamenlijke oppositiegroepen in de KPD (zie 
hierover: doc. 89, noot 7) een solidariteitsactie gehouden met de oppositie van 
Trotski, Kamenev en Zinovjev in de RCP. De Vorwiirts, het Duitse sociaal-demo
cratische dagblad, publiceerde in het nummer van 15 september 1926 het artikel 'Die 
Spalter- fiir Parteieinheit; Aus dem Kommunistischen Diskutierklub'. Hierin werd 
melding gemaakt van een memorandum van de gezamenlijke oppositiegroepen in de 
KPD, waarin de oppositie in de Russische partij moreel werd gesteund. Het memo
randum was toegezonden aan de leidinggevenden in de KPD en onder hen werd ook 
een handtekeningenactie georganiseerd. De Rote Fahne, het blad van de KPD, noemde 
het memorandum een aaneenrijging van mensjewistische leugens. [Langels 1984: 99; 
Vorwiirts, 15 september 1926] 

4. J.A.N. Knuttel, 'Het congres van de CPH', Klassenstrijd (1926), 267-269. Dit artikel 
was als brief door Knuttel aan de Klassenstrijd-redactie gestuurd. Hij reageerde op een 
artikel van A. de Leeuw in het juninummer van Klassenstrijd, waarin deze de val van 
Wijnkoop toeschreef aan <liens anti-NAS houding, hetgeen Moskau niet getolereerd 
zou hebben. Knuttel bestreed dit en zag Wijnkoops autoritaire houding als oorzaak 
van zijn 'val'. De Vries kreeg in de vorm van een naschrift het laatste woord. 
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5. Dirk Fack (1858-1941), bestuursambtenaar; jurist; advocaat en procureur in Sema
rang, Batavia (1880-1898) en Rotterdam (1899-1901); lid van de Liberale Unie; lid 
(1901-1905; 1913-1917) en voorzitter (1917-1920) van de Tweede Kamer; minister 
van Kolonien (1905-1908); gouverneur van Suriname (1908-1911); gouverneur
generaal van Ned.-Indie (1921-1926); stelde in Ned.-Indie 'opruien tot staking' 
stratbaar (1923); voorzitter van de Vrijheidsbond (1927-1933); lid van de Eerste 
Kamer (1929-1935). [BWN, I: 184-186] 

6. H. Sneevliet, 'Bij het aftreden van Gouverneur-Generaal Mr.Fack', Klassenstrijd 
(1926), 257-261. Het beleid van Fack werd in dit artikel zeer negatief beoordeeld. 

7. Johan C. Peltenburg, bestuurslid van de Nederlandsche Federatieve Bond van 
Personeel in Openbaren Dienst; juridisch specialist; lid van de Commissie voor 
Sociale Aangelegenheden (adviserend lichaam van NAS-bestuur over sociale wetge
ving). [Verslagvan het NAS overdejaren 1925, 1926, 1927 en 1-e kwartaalvan 1928: 
200-201] 
Van Bergen (pseudoniem van Peltenburg), 'Het georganiseerd overleg te A'dam', 
Klassenstrijd (1926), 261-264. De auteur schreef over het Georganiseerd Overleg 
tussen B. en W. van Amsterdam en de bonden van gemeentepersoneel over de loon
overeenkomsten. De rol van de bij het NAS aangesloten Nederlandsche Federatieve 
Bond van Personeel in Openbaren Dienst werd sterk benadrukt. 

8. Eugen Varga (1879-1964), Hongaars econoom en theoreticus van het marxisme; 
volkscommissaris van Financien en voorzitter van de Opperste Economische Raad 
tijdens de Hongaarse sovjetrepubliek (1919); leefde vanaf 1920 in Rusland; publi
ceerde rapporten over economische zaken voor het EKKI; directeur van het Instituut 
van Wereldeconomie en Politiek in Moskau (192 7-194 7); publiceerde marxistisch
theoretisch werk. [BDOC: 492-493; Knirsch 1961] 

9. W.A. Bouma, 'Mexico', Klassenstrijd (1926), 270-277. De strijd van kleine boeren 
tegen de grootgrondbezitters in Mexico werd in dit artikel beschreven. De gegevens 
voor zijn artikel haalde Bouma uit artikelen van Varga en Stimer in Inprekorr. 

10. M.N. Roy, 'Het verval van het Britsche wereldrijk', Klassenstrijd (1926), 2 77-283. Roy 
betoogde dat de algemene staking van 1926 in Engeland aantoonde dat de Engelse 
samenleving in twee klassen was verdeeld met tegengestelde belangen. De belangen 
van de arbeidersklasse waren z.i. gelijk aan die van de bevolking van de kolonien en 
hij meende dat, met de komst van de sociale revolutie in het verschiet, de zelfstandig
heid van de kolonien aanstaande was. 

11. J. de Kadt, 'Ontwapening; een communistisch betoog', Het Volk, 14 september 1926. 
In de inleiding tot het eigenlijke artikel werd vermeld dat het hier om een artikel uit 
De Kommunist ging. Het artikel was een verslag van een ontwapeningsbetoging die 
op 19 september 1926 op initiatief van de SDAP en het NVV gehouden werd. De 
Kadt vond dat de ontwapening een zaak van socialisten van alle richtingen was en 
hij juichte de dadendrang op dat gebied van de sociaal-democraten toe. 

12. De Vries: gegevens ontbreken. 
13. Paul Levi (1883-1930), Duits socialist; jurist; verdedigde in 1914 zijn vriendin Rosa 

Luxemburg tijdens een proces; redactielid van het blad van de Spartakusbund Die Rote 
Fahne; voorzitter van de KPD (1919 - februari 1921); na kritiek op de Duitse Maart
actie (revolutiepoging van 1921) geroyeerd als lid van de KPD; richtte de Kommunis
tische Arbeitsgemeinschaft op en sloot zich met deze groep, samen met grootste dee! 
van de USPD, aan bij de SPD (1922); lid van de Rijksdag (1920-1930). [Beradt 1969; 
BL: 285-287] 

14. Wilhelm Pieck (187 6-1960), Duits communist en staatsman; actief in de Spartakus
bund; in Amsterdam redacteur van het Duitse emigrantenblad Der Kampf (1918); 
medeoprichter van de KPD (1919) en sindsdien CC-lid van de partij; lid van de 
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Rijksdag (192 8-193 3 ); lid van het uitvoerend co mite van de IRH (vanaf 1922); lid van 
het politbureau van de KPD (1929-1946); lid van het presidium en secretariaat van 
het EKKI (1931-1943); president van de DDR (1949-1960). [Vosske 1979; BL: 364-
369] 

15. Op 24 september 1926 werd in Amsterdam in twee bioscopen de Russische film 
Pantserkruiser Potemkin gedraaid. Deze beroemde film van Eisenstein is een geroman
tiseerd verslag van de muiterij op het Russische slagschip 'Potemkin' in 1905, die 
dreigde over te slaan op de hele Russische vloot. De muiterij werd later gezien als 
een voorbode van de Revolutie van 1917. In 1926 en 1927 werd in verschillende ge
meenten de vertoning van de film verboden. [De Arbeid, 18 september 1926; Klassen
strijd 1926: 349-352; Michielse 1980: 172] 

16. H. Roland Holst: De Opstandelingen (Amsterdam 1910). Dit is een lyrisch treurspel 
in drie bedrijven. 

92. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 17 september 1926 

Beste Henk, 

Onze brieven hebben zich gekruist, nog een paar woorden antwoord op de 
jouwe. Ingesloten de (pas ontvangen) eerste bijdrage van Nico Rost1 voor 
Klassenstrijd, neem die zoo eenigzins mogelijk nog op in dit nummer, het is 
een goed ding dat hij wil meewerken en dan is het niet bemoedigend, iemand 
voor zoo'n klein stukje een maand uit te stellen. 

Prettig dat de Sima's terug zijn -was het kleintje blij toen zij je zag? Ze zal 
wel weer gauw bijkomen hier. Groet de groote Sima van me! Laten we nu nog 
even wachten iets te beslissen over de beide chartistendrama's tot we elkaar 
spreken; over 14 dagen op zijn laatst hen ik terug. 

Gelijk hiermede stuur ik je de beide laatste nummers van de R[evolution] 
pr[oletarienne]. Ik zou graag in het Oktober-nr. van Klassenstrijd een begin 
maken met een studie over de ontwikkeling in Rusland, waarvoor ook de 
Inprekorr ruimschoots materiaal biedt ( o.a. artikelenserie van Molotow} Laat 
er je gedachten eens over gaan. Ikvermoed wel, dat het tot een kleine intern[a
tionale] konferentie zal komen, maar ik denk pas na het russisch kongres.3 

Van de bladen van de Kadt en Wijnkoop speen ik mij maar. Persoonlijk 
overgaan naar de SDAP lijkt mij taktisch fout, echter geen 'verraad' zoo men 
probeert daar de linkervleugel te versterken. Diskussie over eventueele ophef
fing der K[ ommunistische I[nternationale] acht ik nuttig, lnits natuurlijk rustig 
en zakelijk-ktitisch in de revol[utionaire] pers gevoerd. De huidige toestand te 
bestendigen, lijkt mij de arb[eiders]klasse de grootste on-dienst te bewijzen: zij 
verwildert totaal (zie Bellevue en wederzijdsche verwijten daarna)4 en vergeet 
den vijand te bestrijden, door haast volkomen opgaan in zelf-verscheuring. 

Dag, 

tante Jet. 
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Probeer voor het NAS het 'Korrespondenzblatt'5 van de Duitsche oppositie 
te krijgen, we moeten toch weten water in die nota met de 700 handtekenin
gen staat. 

1. Nico Rost (1896-1967), letterkundige; partijloos communist; journalist in Berlijn voor 
verschillende communistische bladen (1925-1933); vocht mee in de Spaanse burger
oorlog; verzetsman; gevangene in Dachau (1942-1945). [Claeys 1966] 
Het hier bedoelde artikel droeg de titel: 'Lenin en de Potemkin', Klassenstrijd (1926), 
308-309. 

2. Vjatsjeslav Michajlovitsj Molotov (1890-1986), echte naam: Skrjabin; Russische staats
man; lid van het CC en het secretariaat van de RCP (1921-1924); lid van het Politbu
reau (ca. 1925-1930); lid van hetpresidium en secretariaatvan hetEKKI (1928-1930); 
president van de Raad van Volkscommissarissen (193 0-1941) en volkscommissaris 
voor Buitenlandse Zaken (1939-1949). [Watson 1984; Watson 1986; BDC: 321-322; 
MERSH, D: 127-132] 
Wellicht werd hier het in Inprekorr (1926, nrs. 91 en 92) afgedrukte artikel 'Die 
Wirtschaftskonjunktur in der Sowjetunion im ersten Halbjahr des Wirtschaftsjahres 
1925/26 und die Massnahmen der Sowjetregierung' bedoeld. In het januarinummer 
van Klassenstrijd verscheen het eerste dee! van HRH's achtdelige artikelenserie 'Wat 
gebeurt er in Sowjet Rusland' (zie hierover: doc. 116, noot 1). 

3. Van 29 oktober- 3 november 1926 hield de RCP het 15-de Congres. Hierop werden 
de straffen bevestigd die enkele dagen daarvoor door het Centraal Comite tegen de 
drie oppositieleiders binnen de partij waren uitgesproken. Zinovjev werd uit de 
Komintern gezet, Trotski verloor zijn plaats in het Politbureau en Kamenev was niet 
!anger kandidaat-lid voor het Politbureau. De !eden van de oppositiegroep die fel 
ageerden tegen de Russische China-politiek, tegen het Engelsch-Russisch Eenheidsco
mite, en vooral tegen de nieuwe slogan 'Socialisme in een land', kregen het verwijt 
<lat ze de taal van de mensjewieken spraken. [Schapiro 1971: 302-365] 
Over de waarschijnlijkniet gehouden 'kleine internationale conferentie' van opposan
ten in de communistische beweging: zie doc. 84, punt 4. 

4. In zaal Bellevue in Amsterdam was in 1926 het congres van de CPH gehouden. Hier 
werd de voormalige partijtop geroyeerd (Wijnkoop, Van Ravesteyn en Ceton; zie 
hierover: doc. 82, noot 5). 

5. Het Korrespondenzblatt was het blad van de Kommunistische Arbeiterpartei Deutsch
lands (KAPD). Over de nota met de 700 handtekeningen: zie doc. 91, noot 3. 

93. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 21 september 1926 

Persoonlijk 

Beste Henk, 

Hierbij ingesloten de twee laatste brieven van Souvarine, die zijn beide 
artikelen in de Rev[ olution] pr[ oletarienne] nog eenigzins aanvullen.1 Ik stuur 
je dit alles omdat ik werkelijk geheel besloten hen om, in een of anderen vorm, 
de tendentieuze berichtgeving over S[ovjet-]Rusland in de officieele comm. 
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pers zooveel mogelijk te 'neutraliseeren' door een minder opgesmukte voor
stelling, en graag wil weten in hoever ik hierin op je steun kan rekenen -
anders gezegd: of jeer v66r bent, dat het in 'Klassenstrijd' gebeurt. Tot voor 
kort zou ik daar niet aan getwijfeld hebben, maar de mededeeling over het 
vragen van finantieele steun aan de russ[ische] handelsvertegenwoordiging 
heeft mij danig verschrikt.2 Ik krijg den indruk, dat Souvarine de ontwikkeling 
in S[ovjet-]R[usland] zeer rustig en ohjektief heoordeelt - geheel anders clan 
de Kadt h.v. - en volstrekt niet wanhoopt aan een ontwikkeling naar het 
socialisme, mits de voorhoede der russ[ische] arheiders gelegenheid krijgt, op 
die ontwikkeling in te werken en de 'ijzeren greep' der bureaukratie af te 
schudden. Dat is 66k mijn eigen opinie. Daarom lijkt het mij plicht voor alle 
revolutionaire socialisten, om te pogen krachten te verzamelen tot een protest 
tegen het 'worgen' der oppositie, zooals dat waarschijnlijk op de partijkonfe
rentie van 15 Oktober zal geheuren. 

Zou je mij de hrieven van S[ouvarine] na lezing direkt willen terugsturen, 
met zijn eersten brief, die je nog van mij heht? En zou je mij s.v.p. ook even 
dat boek van Trotsky willen zenden, waarom ik je vroeg; ik heh een klein 
artikeltje erover heloofd aan een nieuw op te richten tijdschrift3 voor 1 Okt[o
ber] en kan geen letter schrijven eer ik het heh. 

Kunt je al vast een redaktie-verg[ adering] voorbereiden in de week van 4 tot 
9 Oktoher? Maandag 4 kan ik niet, omdat mijn man dan zijn intreerede 
houdt,4 ook Zaterdag middag 9 niet (wel 's avonds van clien dag) - en alle 
andere middagen of avonden van die week ook. Misschien is 't mogelijk clan 
ook een uurtje met Sima te praten. 

Bevreemdend hlijft voor mij het eenstemmig gunstig oorcleel van alle arbei
dersdelegaties en honafide socialisten, die Rusland in den laatsten tijd hezoch
ten (Lansbury5 h.v.). 

Jammer dat je in Berlijn niemand sprak; het lijkt mij moeilijk je van hier uit 
over Duitschland te orienteeren, het persoonlijk element zal wel een heel 
groote rol spelen. 

Hart[ elijk] gegr[ oet], 

tante Jet. 

1. B. Souvarine, 'Ou va la Revolution Russe', La Revolution Proletarienne (1926, no. 20), 
8-14, en 'Avant la Conference d'Octobre. Ou va la Revolution Russe', La Revolution 
Proletarienne (1926, no. 22), 8-11. 
Souvarine wees in deze artikelen op de gevaren van de bureaucratisering van de 
Russische partij en veroordeelde de behandeling van de Russische oppositie. 

2. Bedoeld werd de Russische Handelsvertegenwoordiging in Berlijn, waar Sneevliet om 
financiele steun voor het tijdschrift Klassenstrijd vroeg (zie hierover: doc. 88). 

3. Het ging hier om het maandblad De Internationale Revue i 10 (1927-1929), beter 
bekend onder de naam I 10. Hoofdredacteur was Arthur (Muller) Lehning. Het doel 
van het blad was om vooruitstrevende, baanbrekende stromingen op het gebied van 
kunst, wetenschap en politiek voor het voetlicht te brengen. 
In het eerste nummer schreef HRH: 'Trotsky's laatste geschriften', I 10 (januari 
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4. 

5. 

1927~, 27-29. Ze besprak hierin twee boeken van Trotski: Wohin treibt England? 
(Berlm 1925) en Towards Socialism or Communism? (London 1926). 
Richard Roland Holstwerd op 21 oktober 1926 gei:nstalleerd als hoogleraar-directeur 
van de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Waarschijnlijkhad deze 
gebeurtenis aanvankelijk op 4 oktober zullen plaatsvinden. De voordracht die RRH 
tijdens deze gebeurtenis hield, droeg de titel: 'Over vrije en gebonden vormen in de 
plastische kunst'. De tekst verscheen in: R. Roland Holst, Over kunst en kunstenaars. 
Beschouwingen en herdenkingen. Nieuwe bundel (Amsterdam 192 8), 40-78. [Tibbe 1994: 
280-282] 
George Lansbury (1859-1940), Engels politicus en pacifist; lid van de !LP/Labour 
Party (vanaf ca. 1900); redacteur van het radicale vakbondsblad Daily Herald (1913-
1922); redacteur van de Lansbury's Labour Weekly (1925-1927); parlementslid (1922-
1929; 1931-1935); eerste commissarisvoor Algemene Werken in kabinetMacDonald 
(1929-1931); !eider van de Labour-afgevaardigden in het House of Commons (1931-
193 5). [Holman 1990] 
Lansbury schreef in de Lansbury Weekly een positief verhaal over de Sovjet-U nie n.a.v. 
zijn rondreis door dat land in het voorjaar van 1926. 

94. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 30 september 1926 

Wij hebben een redactievergadering voor 'Klassenstrijd' vastgesteld op Woens
dag 6 October om 8 uur des avonds, Nassaukade 101. Komt U, als het 
mogelijk is, wat bijtijds, clan kunnen wij vooraf nog over verschillende dingen 
praten. Ik heh de artikelen en brieven van Souvarine gelezen. Door den 
menschewiek Dan1 is een artikel gepubliceerd over oppositie in de Russische 
Partij, waarin hij ook heeft verklaard, dat iedere oppositie in de Russische 
Partij van welken aard clan ook het voordeel heeft dat zij op moet komen voor 
democratie in de Partij en daardoor den drang naar omzetting van de dictatuur 
in een democratische regeeringsvorm verzekert. Tenzij men de [autoriteit?]2 
van de partijmeerderheid in Rusland aanvaardt moet men zich vertrouwd 
make~ ~et [de] gedachte van afbouw en opheffing der dictatuur. Tegenover 
alle cnt:J.ek op den bestaanden gang van zaken blijven staan: a. een steunverlee
ning aan de Engelsche mijnwerkers3 van ruim 9 millioen gulden; b. den 
stimuleerenden invloed van Rusland in het Oosten; c. de onafgebroken kuipe
rijen der kapitalisten-regeeringen tegen Rusland. Ik zal U het materiaal van 
Souvarine teruggeven, wanneer U hier bent. Wellicht is het mogelijk na de 
October-conferentie der Russische Partij den toestand beter te overzien om 
clan te overwegen of er in het Westen wat gebeuren kan en gebeuren moet. 

Ik heh het boek van Trotzky over Engeland sedert eenigen tijd in Zwolle 
voor de vertaling van het hoofdstuk, dat zich bezig houdt met de stellingname 
der Engelsche beweging ten aanzien van het geweld in den strijd. Ik hoop het 
boek nog voor Woensdag terug te krijgen en het U ter hand te kunnen 
stellen. Een bespreking, zoowel van <lit werk als van het in Frankrijk uitgeko
men boek Europe et Amerique is voor 'Klassenstrijd' zeer gewenscht en kan 
eigenlijk alleen door U geleverd worden.4 
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Zonder tegenbericht reken ik er op, dat U accoord gaat met het beleggen 
der redactievergaderingen op W oensdagavond. 

1. 

2. 
3. 
4. 

Met hartelijke groeten, 

Fjod~r IYitsj Dan (1~71-19_47), Russisch sociaal-democraat; medicus; invloedrijke 
mensJewiek; schreef m sociaal-democratische bladen uit verschillende landen en 
sch~eef vanaf 1913 in mensjewistische bladen in St.Petersburg; in 1922 uit de Sovjet
U me _verbannen; redacteur van het mensjewistische emigrantenblad Socialistisheskij 
Vestn1k (1922-1940). [Dan, Sapir 1985; MERSH, VIII: 162-165] 
Witte plek in het manuscript. 
Over de Engelse mijnwerkersstaking: zie doc. 83, noot 5. 
In Kfassenstrijd versc~enen geen recensies van Trotski's boeken Europe et Amerique 
(Pans 1926) en Wohm tre1bt England (Berlin 1925). 

9 5. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Amster
dam, 7 oktober 1926 

Beste Henk, 

Voor het geval je Zaterdag middag een paar uur vrij kunt maken, zou ik 
tusschen 12 en 3 op het NAS kunnen komen of elkaar elders ontmoeten zoo 
dat beter is - maar ik denk wel dat je niet kunt. Na 3 uur hen ik bezet. 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

96. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 8 oktober 1926 

Ikkan morgen-Zaterdag-middagvan 12.30uur tot 3 uurvrijmaken voor die 
bespreking. Het best zal zijn op het kantoor van het N.A.S., waar het wel zoo 
kan worden ingericht dat wij vrij kunnen praten. Wees zoo goed nog een paar 
nummers mede te brengen van 'La Revolution proletarienne', waarin artikelen 
voorkomen over de verhoudingen in Rusland. Het zou zeker van belang zijn 
wat meer te weten te komen over den toestand in Duitschland, <loch dat lijkt 
mij niet anders mogelijk clan door persoonlijke besprekingen met verschillende 
ele1:1enten in Berlijn. Ik krijg hier op kantoor de kranten van de zelfstandige 
Dmtsche vakorganisaties, die geleid worden door geroyeerde leden van de 
Communistische Partij.1 In hoeverre oppositioneele groepen in de Duitsche 
partij nogverbinding hebben met deze vakvereenigingselementen en tevens in 
hoeverre door hen geijverd wordt voor een zelfstandige revolutionnaire vakbe
weging in Duitschland is mij niet bekend. Straks zal na afloop van den strijd 
der mijnwerkers wel nader blijken, hoe weinig uit de Duitsche vakbeweging aan 
steun gekomen is voor de Engelsche kameraden, ook al wordt opstuwend werk 
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door de Communistische elementen verricht. In Indie wordt door de Europee
sche bladen de vrees geuit, dat de ethische koers weer een aanvang zal nemen 
en het schijnt dat de vroegere G[ouverneur-]G[eneraal] van Limburg Stirum2 

zich gedurende eenige maanden in Buitenzorg zal ophouden. De indische 
bladen schrijven in verband hiermede, dat hij klaarblijkelijk de politiek van den 
nieuwen G[ ouverneur-G[ eneraal] de Graaff3 bei:nvloeden zal. Nu ik het uitge
breide verslag van di ens rede heh nagegaan, lijkt het mij dat hier inderdaad van 
een vrij duidelijke veroordeeling van Fock's bewind gesproken kan worden. 

Met hartelijke groeten, 

1. Over de problemen in de KPD: zie doc. 89, noot 7. 
2. Johan Paul graaf van Limburg Stirum (1873-1948), jurist; bekleedde diplomatieke 

functies in verschillende landen; gouverneur-generaal van Nederlands-Indie (1916-
1921); zijn bewind ademde een zgn. 'ethische geest'; Nederlands gezant in: Cai'ro 
(1922-1924), Berlijn (1927-1937) en Londen (1937-1939). [Klaassen 1986; BWN, I: 
336-339] 

3. Andries Cornelis Dirk de Graeff (1872-1957), jurist en staatsman; doorliep een 
ambtelijke loopbaan op de Algemene Secretarie in Buitenzorg; lid van de Raad van 
Nederlands-Indie (1914-1918); gezantin Tokio (1919-1922) en Washington (1922-
1926); gouverneur-generaal van Nederlands-Indie (1926-1931), waar hij de laatste 
representant van de 'ethische koers' was; minister van Buitenlandse Zaken (193 3-
193 7). [Klaassen 1986; BWN, II: 190-192] 

97. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Amster
dam, 10 oktober 1926 

Beste Henk, 

Ingesloten een brief van Lukacs, waarin vele ware en aardige dingen staan, 
maar die ons niets wijzer maakt, d.w.z. over de werkelijkheid in Rusland, wel 
over den schrijver zelf. Is dit niet de 'verstarring' van het marxisme, wanneer 
men met een paar dogma's en citaten uit M[ arx] die werkelijkheid wil vangen, 
en denkt het te kunnen. Het is voor mij lang niet zeker, dat de meerwaarde 
in R[usland] ook echt aan de arbeiders behoort - denk aan wat Souvarine 
schrij:ft over de steeds hoogere salarissen der speci's en over de zeer bevoor
rechte positie der bureaukratie. Dat de verdeeling der goederen thans in 
R[usland] niet 'socialistisch' kan zijn, haalt je de koekoek. - Hij schijnt te 

I h ' I . 'i denken, dat ik de NEP afkeur en terug wi naar et oor ogscommumsme . 
En de eigelijke vraagstukken: die van het part[iculiere] kapitaal, van de demo
kratie in de partij, der vele misstanden als achterstalligheid der uitbetaling van 
de loonen, van de werkeloozen-uitkeeringen, den woning-toestand, en van de 
beweging in dat alles; wordt het erger of beter - dat laat hij alles onbesproken. 
In elk geval geen man voor een internationale uiting van leden der K[ommu
nistische I[nternationale]! - Je kunt Brandsteder den brief ook laten lezen. 

De oude M. Mensing schrij:ft me, dat zij op een vergadering van Gorter te 
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Bussum voor de KAP2 geweest is - door hem zelf uitgenoodigd. Hij sprak zeer 
optimistisch! 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

1. De NEP (Nieuwe Economische Politiek) werd door de leiding van de RCP in 1921 
afgekondigd als reactie op het daarv66r gevoerde economische beleid van het zgn. 
oorlogscommunisme. Een zekere mate van vrijhandel werd vanaf 1921 weer toegela
ten om een injectie te geven aan de industrialisatie en wederopbouw. [Carr 1950-
1953, II: 272 e.v.] 

2. De Kommunistische Arbeiders Partij in Nederland (KAPN) werd in 1921 opgericht 
als zusterorganisatie van de KAPD in Duitsland. Gorter en Luteraan waren de !eiders 
van deze zeer kleine partij. De Kommunistische Arbeider was het partijorgaan. [De 
Liagre Bohl 1973: 260-262] 

98. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Amster
dam, 11 oktober 1926 

B[este] H[enk], 

Deze brief van Souvarine, vanmorgen ontvangen, vormt een typisch kommen
taar bij den brief van Lukacs. Wanneer inderdaad, nu bijna 10 jaar na de 
revolutie, - nu er geen sprake meer is van de groote ontketening der harts
tochten, die in dat oogenblik onvermijdelijk was, - wanneer inderdaad de 
demoralisatie der massa's, 66k in de groote steden, al erger wordt, zoo blijkt 
daaruit een ernstig 'te kort' in de bolschewistische theorie en praktijk. Je 
begrijpt dat dit mij in het minst niet verwondert. Alle theoretische beschou
wingen en Marx-citaten doen hieraan niets af. 

Stuur je mij beide brieven na lezing terug, opdat ik het epistel van Lukacs 
aan Souvarine ten lezing kan zenden? Ik denk wel dat hij duitsch verstaat1. -

Wanneer wij hier, na de konferentie2
, een 'Aufklarungskampagne' beginnen 

en rustig de voornaamste problemen (voor zoover wij materiaal hebben!) gaan 
bespreken - om ten slotte te komen tot een algemeene uitspraak over den 
gang der ontwikkeling in S[ovjet-]R[usland] - dan zullen wij (evenals in 1911) 
vrijwel alleen staan.3 De meesten zijn te laf, of te kortzichtig; sommigen, als 
Lukacs, te abstrakt en te verstard, anderen, als Gorter, te eenzijdig. De 
duitsche oppositieleiders zijn, vermoed ik, gruwelijk eerzuchtig. 

Kunt je hun blad niet aanvragen voor het NAS?4 Krijgt Sima de Prawda nog 
in handen; zoo niet, dan vraag ik aan Souvarine nu en dan wat te sturen en 
kan zij uittreksels maken. 

Hart[elijk] gegroet, 

tante Jet. 
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1. De tek:st geeft: bestaat. 
2. Over de waarschijnlijk niet gehouden conferentie van oppositionele communisten: 

zie doc. 84, punt 4. 
3. In 1911 wilde de methet NVV gelieerde SDAP, de in NAS-bonden georganiseerde, 

doorstakende havenarbeiders niet steunen. HRH en Henk Sneevliet stapten hierop 
uit de SDAP (zie verder doc. 82, noot 5 en de Inleiding). 

4. Waarschijnlijk doelde HRH op het blad Kommunistische Politik. Diskussionsblatt der 
Linken (maart 1926 - september 1927). 

99. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk en Sima Sneevliet, 
Amsterdam, 13 oktober 19261 

Beste Henk, en Sima, 

Ik wil het met pleizier voor jullie doen, omdat ik blij hen <lat jullie gaat trouwen, 
niet om de formaliteit, maar omdat ik er toch uit opmaak <lat jullie bij elkaar 
blijft.2 Dus a.s. Dinsdag om 10 uur zorg ik op het kantongerecht te zijn. Ikwas 
er eens, in den revolutietijd, om ondervraagd te worden door een rechter
kommissaris die probeerde me schrik aan te jagen door te dreigen me te 
gijselen, omdat ik getuigenis weigerde. Wat lijkt <lat reuzen-lang geleden! 

Mr. Cranenburg3 is voorzitter van de kommissie van toezicht van de Akade
mie v. beeldende kunsten, en een goede kennis van Rik. Wel typisch he? Ik 
zal hem nu Dinsdag met jullie ontmoeten en dan Donderdag bij de intrede 
van Rik.4 Hij lijkt me een aardige kerel. 

Nog twee gunstige symptomen over 'Klassenstrijd'. 
1) Die Verhoef5 die laatst hier was zocht ik natuurlijk aan voor medewer

king. Hij beloofde toen niet, maar schrijft me nu <lat hij een stukje zal sturen 
over Imrnigratie, waar hij veel in gewerkt heeft. Daarmee hebben we een 
bonafide moderne 'linkervleugelaar' - de eerste, want Klein telt niet mee.6 

2) Post vertelde mij <lat hij zijn nummers van 'Klassenstrijd' had geleend 
aan v. Herwerden7, leider van het Ins[tituut] v[oor] Arb[eiders-]Ont[wikkeling] 
te Haarlem. Die vond het 'een prachtig tijdschrift'! Post zal nu vragen of er 
biljetten uitgedeeld mogen worden voor <lat 'prachtige tijdschrift' op den 
Zondagochtend-kursus, waar ik voor het Instituut spreek. Een 'prachtig idee'. 

Zeg, ik spreek nu voor het PAS (Ontwikkelingsraad) te A[mster]dam, 
R[otter]dam en Leiden. Daar laat ik het voorloopig bij. In de Zaanstreek had 
ik verleden jaar zulke ontzettend-lugubere vergaderingen - een 20 menschen 
in een rookerige kroeg - <lat ik daar voorloopig maar voor 'P.A.S.'. 

Hart[ elijk] gegroet ook Sima, 

tante Jet. 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Woensdag avond'. De 
gegeven datum lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 
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2. 

3. 

~? 21 decem~er 1926 werd het huwelijk van Henk Sneevliet en Sima Zolkovskaja 
b1J de burgerh1ke stand in Amsterdam ingeschreven. [Perthus 1976: 325] 
Omdat Sima een Russisch paspoort had en daarnaast een ongehuwde moeder was, 
kon het paar vermoedelijk pas in ondertrouw via het kantongerecht m.b.v. een 
betrouwbare getuige, om erop toe te zien dat het huwelijk:srecht niet werd overtreden. 
Roelof Kranenburg (1880-1956), jurist en politicus; rechter in Tiel (1910-1913) en 
Utrecht (1913-1914); hoogleraar staats- en administratief recht, alsmede in het 
volkenrecht en de rechtsfilosofie aan de UvA (1914-1927); advocaat-procureur in 
Amsterdam; hoogleraar staatsrecht in Leiden (1927-1948); lid van de Eerste Kamer 
namens de Vrijzinnig-Democratische Bond (1929-1935; 1937-1940); lid van de 
Provinciale Staten van Zuid-Holland (1935-1939); medeoprichter van de PvdA; 
voorzitter Eerste Kamer (1946-1951). [BWN, I: 324-325] 

4. Over de intrede van R. Roland Holst: zie doc. 93, noot 4. 
5. J.A. Verhoef, lid van het NVV en de SDAP; secretaris-penningmeester van het 

garantiefonds 'Eenheid'; redactielid van Klassenstrijd (1927-1928). [Verslag van bet NAS 
over de jaren 1925, 1926, 1927 en 1-e kwartaal 1928: 30, 70; Eenheid, 8 januari 1927] 
Voor de redactie van Klassenstrijd werd gezocht naar iemand uit de linkervleugel van 
de SDAP. 

6. 

7. Johan L. van Herwerden (1848-1933), lid van de SDAP; bestuurslid (ca. 1894) van 
de Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkers Bond (ANMB); secretaris (1924-?) 
van de afdeling Haarlem van het Instituutvoor Arbeidersontwikkeling (Iv AO); link:se 
oppositioneel in de SDAP (1928-1932). [Michielse 1980: 127, 128, 210; Van de 
Houven 1936: 68, 77] 

100. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 14 oktober 1926 

Beste Henk, 

Hierbij het briefje van mijn man voor het kantongerecht. Het geval deed zich 
voor, <lat ik Sima's farnilienaam niet weet, hij kon die daarom niet invullen. 
Ik hoop <lat het niet hindert <lat je <lat zelf nog doet - 'het dochtertje van 
Sneevliet' ging niet, omdat zij immers niet als zoodanig geldt. 1 

Mijn man sprakMr. Kranenburg van middag, hij leek nogal schik te hebben 
in het geval! 

Hartelijke groeten, 

tante Jet. 

1. Waarschijnlijk had Sima de geboorte van Sima jr. nooit aangegeven bij de burgerlijke 
stand van haar toenmalige woonplaats Krementsjoeg, zodat er geen geboorteakte van 
het kind was. [Sneevliet 1994: 160] 
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101. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 22 oktober 19261 

B[este] H[enk], 

Dit stukje gaat heden naar de Tr[ibune], met dringend beroep tot plaatsing, 
daar men mij anders dwingt andere wegen te zoeken. - Het is een noodsein 
(laat het aan niemand zien s.v.p.).2 

In de IAH gisteren avond het voorloopig succes, dat Fimmen met de geest 
van mijn voorstel (behalve het derde punt: afschaffing doodstraf) akkoord ging 
en het zal amendeeren. Deze verg[adering] was te onvoltallig om iets te 
kunnen doen, er komt nu een tweede op 29 Oktober. Al wordt het daar 
verworpen, dan is er toch een begin gemaakt. 

Tot morgen. Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Vrijdag morgen'. De gegeven datum lijkt 
op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. H. Roland Holst, 'Inzake diskussie over "Eenheid" enz.', De Tribune, 26 oktober 
1926. In dit stukje werd opgeroepen tot meer verdraagzaatnheid onder communisten 
t.a.v. andersdenkenden. Volgens HRH had het sectarisme binnen de arbeidersbewe
ging al te veel terrein gewonnen. De Eenheidsbeweging (zie hierover: doc. 82, noot 
8) zag ze als de kans om de breuken alsnog te herstellen. 

102. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe
mendaal, 25 oktober 1926 

Hierbij afschriften van een door rnij hedenmorgen aan Bouwman en Brandste
der gezonden schrijven. Het bleek uit de 'Rote Fahne' dat men in Duitschland 
met veel animo linker elementen afsnijdt. De vraag is of deze linker elementen 
al dan niet tot een beduidende formatie kunnen komen en hoe zij zijn inge
steld op de vakbeweging.1 

Bouma wil deze week een redactievergadering van 'Klassenstrijd' pogen te 
regelen. 

Ik heb een artikel gevonden in een oud nummer van het tijdschrift K[om
munistische] I[nternationale]2 over herlevingvan syndicalisme in Frankrijk bij 
Souvarine en Monatte3-Rosmer4• Het is afkomstig van Paul Frohlich5 en een 
typisch Duitsch artikel. Bij gelegenheid zal ik het U ter lezing geven wanneer 
U het nog niet gezien hebt. 

Onze zwakke Hollandsche partijleiding vertoont de laatste week op zichtbare 
wijze overmaat van zenuwachtigheid, die al tot eenige domme uitingen en 
handelingen gevoerd heeft. Wij hadden gisteren een zeer goede opwekkende 
N.A.S.-bijeenkomst, die stond in het teeken van vertrouwen in eigen zaak en 
waar algemeen duidelijke afkeer bleekvan de plannen het N.A.S. een zoodanig 
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keurslijf aan te trekken dat het in levensgevaar zou gaan verkeeren. Daar komt 
niets van. Wijnkoop mist de kracht om dat te doen. Manuel - Lakerveldt -
de Visser brengen daar nog minder van terecht. Men wil in het N.A.S. dat 
men het Fimmen-eenheidswerk bestrijdt en voor de revolutionneering der 
arbeidersklasse in ons land door eigen innerlijke zwakte en verwarring nadelig 
acht. Toch wil men daarnaast een dergelijk eenheidswerk, zooals b.v. thans 
van de groep 'Alarm' -spoorwegpersoneel in Rotterdam, die nu ruim 200 leden 
telt en uit N.V.-menschen, Rafael-menschen en ongeorganiseerden bestaat.6 

Zulk werk zou men willen bevorderen bij metaalbewerkers, transportarbeiders, 
bouwvakarbeiders enz. Zoo kan er van een minderheidsbeweging iets terecht 
komen, terwijl de Stenhuisen en de Fimmens telkens schrikken voor de 
gevolgen van hun daden [en] voortdurend afbreken wat zij pogen op te 
bouwen. Op 6-7 November krijgt het N.A.S.-Bestuur een belangrijke confe
rentie met het Partijbestuur, waar de verhouding N.A.S.-C.P.H. grondig 
besproken wordt.7 Op zijn best brengt die bespreking engere bondgenoot
schap, op zijn slechtst open oorlog. Waarschijnlijk geen van beide, doch een 
laag contact voor het gemeenschappelijk opknappen van bepaalde zaken. 
Voorloopig heeft het nog geen zin te probeeren tot definitieve opvattingen 
te komen ten opzichte van de ontwikkeling der Engelsche vakbeweging, doch 
er is al reden aan te nemen dat de combinatie Stalin-Tomsky8 spoedig voeren 
zal tot vernietiging der R.V.I. en wellicht ook tot de zonderlingste pogingen 
eene politieke Internationale tot stand te brengen. 

Met hartelijke groeten, 

1. Aanhangers van de verschillende oppositiegroepen binnen de KPD (zie hierover: doc. 
89, noot 7) werden vanaf 1926 massaal geroyeerd. Rond Iwan Katz ontstond een 
groep KPD-opposanten die met enkele andere communistische splinterorganisaties 
een links-radicale eenheidspartij wilde vormen. Uit deze pogingen ontstond eind juni 
1926 de Spartakusbund der linkskommunistischen Organisationen (Politisch-Wirt
schaftliche Einheitsorganisation, ook wel: 2-e Spartakusbund). Het blad van de bond 
heette Spartakus. De Spartakusbund was tegen de eenheidsfronttactiek (zie hierover: 
doc. 40, noot 5) en steunde de zelfstandige revolutionaire vakbonden. De partij bleef 
bijzonder klein en van eenheid in het communistische oppositionele kamp was geen 
sprake. Nog voor deze tweede Spartakusbund was opgericht, ontstond uit de Katz
groep de 'Entschiedene Linke' o.l.v. Karl Korsch en Ernst Schwarz die het blad 
Kommunistische Politik (1926-1927) uitgaf. In de loop van 1926 kwam het ook tot een 
breuk tussen Schwarz en Korsch: Schwarz zocht aansluiting bij het radencommunisme 
van de KAPD en gaf het blad Entschiedene Linke uit en Korsch was in maart 1928 
samen met Werner Scholem, Hugo Urbahns, Arcadi Maslov en Ruth Fischer mede
oprichter van de Leninbund, met het blad Volkswille als orgaan. De laatste vier waren 
in november 1926 uit de KPD gezet en vormden tot maart 1928 de groep 'Orthodoxe 
Marxisten und Leninisten' en gaven tot begin 1928 het blad Fahne des Kommunismus 
uit. De ideologische verschillen tussen de verschillende groepen was minimaal en geen 
van de genoemde groepen was een lang leven beschoren. In zeer korte tijd nam de 
versplintering binnen het communistische oppositionele kamp onwaarschijnlijke 
vormen aan. Zo vond bijvoorbeeld binnen de Leninbund al na 1 maand een splitsing 
plaats tussen voor- en tegenstanders van parlementaire aerie. De meningsverschillen 
over de communistische politiek t.a.v. de vakbeweging speelden in ditversplinterings-
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proces een belangrijke rol. [Langels 1984; Drechsler 1965: 13 7-157] 
2. De Kommunistische Internationale was het officiele orgaan van het EKKI. Het tijdschrift 

verscheen vanaf 1919 in een Russische, Duitse, Franse en Engelse oplage. HRH was 
in 1920 een van de Nederlandse medewerkers van het blad. 

3. Pierre Monatte (1881-1960), Frans vakbondsbestuurder; DB-lid van de CGT (1904-
1914); hoofdredacteur van het CGT-blad (tot 1922) La Vie Ouvriere (1909-1914; 
1919-1921); redacteur van L'Humanite (1922-1924); PB-lid van de PCF (1924); eind 
1924 geroyeerd uit de PCF vanwege afwijkend standpunt inzake vakbondstactiek; 
oprichter en hoofdredacteur van La Revolution Proletarienne (1925-1960). [Hollein 
1989; Chambelland, Maitron 1968; DBMOF, XIV: 117-123] 

4. Alfred Rosmer (1877-1964), Frans communistenleider; voor de Eerste Wereldoorlog 
redactielid van het CGT-blad (tot 1922) La Vie Ouvriere; lid van het Presidium van 
het EKKI (1920-1924); PB-lid van de PCF (1924); geroyeerd uit de PCF vanwege 
openlijke kritiek op de bolsjewisatie van de partij (eind 1924); redacteur van La 
Revolution Proletarienne (1925-1930). [Gras 1971; BDC: 402-403] 

5. Paul Frolich (1884-1953 ), Duits journalist en parlementarier; redacteur van het orgaan 
van de Hamburgse arbeiders- en soldatenraden Die Rote Fahne (1918-1919); PB-lid 
van de KPD (1918-1924); lid van de Rijksdag (1921-1924; 1928-1930); oprichter van 
de KPD-Opposition (KPO; 1928); lid van de Sozialistische Arbeiterpartei Deuts
chlands (SAP; 1932-1933); vluchtte in 1933 naar het buitenland. [BL: 145-146] 
Het artikel van Frolich was:'Riickkehr zum Syndicalismus', Kommunistische Internatio
nale (1927), 872-882. 

6. In de loop van 1926 werden in Utrecht Comites van Aerie gevormd door spoor
wegpersoneel, transportarbeiders en metaalbewerkers. Hetzelfde deden bouwvakarbei
ders in Amsterdam. Via de comites wilde men een linkervleugel in de vakbeweging 
vormen, waarin NAS-leden, NVV-leden, arbeiders aangesloten bij confessionele 
bonden en ongeorganiseerden verenigd werden. De comites werden genoemd naar 
het blad Alarm <lat de !eden kregen toegestuurd. De 'Alarm-groepen' werden finan
cieel ondersteund door het NAS en ze waren bedoeld als tegenhangers van de Fim
men-Eenheidscomites (zie hierover: doc. 82, noot 8), welke het NVV centraal stelden 
en niet naar samenwerking met de confessionele arbeiders streefden. [Sniekers 1978: 
32; Alarm 1926] 

7. Op 13-14 november 1926 hielden de besturen van de CPH en het NAS een speciale 
conferentie. De problemen die tussen de beide organisaties bestonden werden hier 
besproken. De CPH sprak wederom een voorkeur voor het NAS uit. De CPH bleef 
tegen de wil van het NAS voor het vormen van Eenheidscomites. Er werd voor de 
duur van een half jaar een contactcommissie ingesteld die verbetering van de samen
werking moest bevorderen. [Harmsen 1982: 115] 

8. Michajl Pavlovitsj Tomski (1880-1936), echtenaam:Jevremov; Russisch vakbondslei
der; voorzitter van de Centrale Raad van Sovjet Vakbonden (1919-1929); CC-lid van 
de RCP (1919-1928); lid van het Politbureau (1922-1928); lid van het EKKI (1920-
1928); lid van het Uitvoerend Comite van de RV! (1928); voerde besprekingen met 
de Engelse vakbeweging die leidden tot het Engelsch-Russisch Eenheidscomite; 
ontslagen uit de leiding van de partij we gens het leiden van 'een rechtse faktie'(l 928). 
[BDC: 474-475] 
Binnen de Komintern waren velen er van overtuigd <lat Stalin en Tomski i.v.m. de 
eenheidsfronttactiek de RV! wilden la ten opgaan in het 'reformistische' Internationaal 
Verbond van Vakvereenigingen (lVV). 

t 
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103. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 26 oktober 1926 

B[este] H[enk], 

1) Brieven ontvangen; verklaring Urbahns1 is interessant; het zal mij benieu
wen of ze hem uitsluiten. Ik hoop, <lat redevoeringen Trotzky e.a. op het 
kongres in de pers zullen komen, maar vrees het ergste. 

2) Over hollandsche aangelegenheden praten wij hoop ik spoedig nog eens 
rustig. Sommige punten hen ik met je eens, andere niet. Het werken van 
groepen als 'alarm' heeft mijn volle sympathie natuurlijk - volgens de brief 
van Koch moet ze ook de zijne hebben. 

3) Klassenstrijd-vergadering. 
Ik heh morgen den geheelen <lag en Donderdag van half twee tot vier uur les 

te geven op het PAS aan de 'jeugdschool'. Mijn man en ik hebben [het] plan, 
Donderdag om 6 uur naar Brabant te vertrekken, waar we v66r den winter no!': 
enkele zaken te regelen hebben. Dit kan moeilijk uitgesteld, omdat noch h1J 
noch ik de volgende week-ends vrij zijn. Ik zou dus heel goed kunnen deelne
men aan een bespreking van 4¼ tot half zes, <lat is lang genoeg, maar clan niet 
op het NAS maar op het PAS, anders gaat er te veel tijd verloren. Laat mij nog 
even weten of <lat in orde is en breng nu toch eindelijk dien brief van Lukacs mee. 

Ik nam aan om op 7 Nov[ember] voor CP en PAS te R[otter]dam te 
spreken, 'mits men van mij geen toast of gloeiende feestrede over Rusland 
verwacht'. Benieuwd of ze daarop in zullen gaan.2 

Hartelijke groeten, 

tante Jet. 

[ ... ]3 

1. Hugo Urbahns (1890-1947), Duits communist; onderwijzer; lid van de USPD (191 ?-
1918); lid van de Spartak:usbund/KPD (1918-1926); partijsecretaris (1921-1923); lid 
van de Rijksdag (1925-1928); CC-lid van de KPD (1925-1926); lid van de linkervleu
gel (later 'ultralinke') in de KPD; uit de KPD geroyeerd wegens 'rechtse afwijkingen' 
(1926); redacteurvan Die Fahne des Kommunismus (1927-1931); leider en medeoprich
ter van de Leninbund (192 8-193 3). [Roder, Strauss 1980: 777] 

2. HRH sprak op de herdenkingsvergadering van de Russische Revolutie in de Nieuwe 
Schouwburgzaal 'Odeon' in Rotterdam. De avond was geheel in haar geest georgani
seerd: zij was de enige spreekster, er was muziek en er trad een koor op. [De Tribune, 

3 november 1926] 
3. Notitie van Sneevliet onderaan de brief: Beantwoord op 26/10. 
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104. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 28 oktober 1926 

Beste Henk, 

De brief van K[och] heh ik in zekeren zin 'met genoegen' gelezen. Hij heeft 
meer begrip van zooals het zou moeten gaan, clan ik dacht. Maar ten eerste lijkt 
het mij, dat hij de CP overschat - bezwaard met de traditie van haar verleden, 
en met weinig superieure !eiders, lijkt het al te mooi dat zij in betrekkelijk 
korte tijd de lei ding van de arb[ eiders ]beweging (in zoover die strijden wil) zou 
krijgen. Ik heh zelve erg weinig vertrouwen meer dat het zal gaan 'zooals het 
in de boekjes staat' - al lijkt het, of het in Engeland <lien kant wel uitgaat. 

Ten tweede overschat K[och] de Fimmen-beweging. 
Ten derde gaat hij de nieuwe moeilijkheid uit den weg, geschapen door de 

beginsel-verklaring van Eenheid. 1 

Ik hoop dat het lukken zal een gemeenschappelijke lijn van werken te 
vinden, al is er natuurlijk licht eenig verschil in standpunt, doordat jij in 
hoofdzaak in de vakbeweging werkt. - In mijn laatste Tr[ibune]-artikeF over 
de ekonornische ontwikkeling in Nederland zal ik nog enkele dingen zeggen, 
die in onze gemeenschappelijke lijn liggen, en clan verder jullie konferentie 
met het P.B. afwachten.3 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

1. In de Eenheid van 16 oktober 1926 verscheen een verslag van de conferentie van de 
Eenheidsbeweging op 3 oktober 1926. Tijdens deze conferentie werd in resoluties 
vastgelegd dat de Eenheidsbeweging op internationaal gebied zou streven naar 
samengaan van het IVV en de RVI, en op nationaal niveau werd gestreefd naar het 
opgaan van het NAS in het NVV. 

2. H. Roland Holst, 'Eenige bijzonderheden over de hedendaagsche ontwikkeling van 
het Nederlandsche kapitalisme', De Tribune, 22 oktober - 8 november 1926. 

3. Over de conferentie van de besturen van de CPH en het NAS: zie doc. 102, noot 
7. 

105 a. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 29 oktober 19261 

B[este] H[enk], 

Hierbij kopie van een brief, <lien ik heden verzend aan Manuel, in antwoord 
op een schrijven van hem, welks algemeene inhoud je hieruit duidelijk zal 
warden. 

Ik hoop op deze wijze nog eenigen druk uit te oefenen op Manuel voor 
jullie konferentie met het P.B. 
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Denk er om, mij de gegevens over de Staaltrust te zenden. 2 

Hartelijke groeten, 

tante Jet. 

Het afschrift bij gelegenheid gaarne terug. 

1. Datering: De brief is ongedateerd. Hij kreeg dezelfde datum als doc. 105b omdat ze 
tegelijkertijd verstuurd zijn. 

2. HRH had gegevens nodig voor haar artikel: 'Ekonomische Kroniek; Nationale en 
Internationale Kartel- en Trustvorming', Klassenstrijd (1926), 327-331 en 366-373. 

105b. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan R. Manuel, Amster-
dam, 29 oktober 1926 

W[aarde] P[artijgenoot], 

Dank voor Uw brief. Het spijt ook mij zeer dat het met de vakbewegings
taktiek zoo slecht gaat. De moeilijkheden zijn hier bijzonder groot en de 
karakterloosheid van Fimmen en Stenhuis maakt samenwerking met een 
'linkervleugel' in het N.V.V. zeer moeilijk. Wat het N.A.S. aangaat, werkt het 
verleden van de C.P.H. een vrijwillige onderschikking aan de politieke partij 
tegen. Hiervoor is m.i. geen andere remedie clan het flink en stevig werken 
van C.P.-rs in de N.A.S.-bonden, zoodat de N.A.S.-arbeiders vertrouwen in 
ons krijgen. 

Ik hoop dat ge er in zult slagen om op de conferentie met het N.A.S.-be
stuur de moeilijkheden eenigszins tot oplossing te brengen. U weet door rnijn 
stukje in de Tr[ibune], dat ik niet op het standpunt sta, dat de partij zich uit 
de Fimmen-eenheidsbeweging moet terugtrekken. 1 In zeker opzicht moet de 
C.P., juist zooals we dat vroeger van de S.D.A.P. verlangden, boven de 
verdeeldheid in de vakbeweging staan. 

Wei echter hen ik van meening, dat het hoofd-accent van het werken der 
C.P. vooral na de rechtse zwenking der moderne eenheidsleiders op het werk 
in het N.A.S. gelegd moet warden; dat wij dat moeten pogen te maken tot 
een vertrouwbaren bondgenoot en voor de versterking er van werken waar wij 
kunnen. 

Met Sneevliet heh ik in den laatsten tijd schriftelijk en ook mondeling veel 
diskussie gevoerd. Ik ga niet op a/le punten met hem akkoord, wel echter steeds 
meer op de hoofdzaken, die naar ik meen zijn: 

1. Niet te veel gewicht hechten aan de Fimmen-eenheidsbeweging, die snel 
verwordt tot een 'leidersbeweging', doorvreten van opportunisme. 

2. Zooveel mogelijk den vraag naar eenheid-van-strijd, die in de massa 
begint op te komen, leiding geven en versterken, door het vormen van 
gemengde groepen (zooals de 'Alarmgroep' in Rotterdam).2 
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3. De aanrnatiging van het N.V.V. absoluut afwijzen en in onze propaganda 
aantoonen hoe voor Nederland de breede basis van een federatief verband 
der verschillende vakcentrales noodig is. Dit lijkt mij de eenige reeele 
'eenheidsfronttaktiek'. 

Wat het niet richten door het N.A.S. van een 'open brief' aan het N.V.V. 
aangaat, zoo heb ik ook daarover met Sn[eevliet] gesproken. Zijn antwoord, 
dat hun bestuur dit opzettelijk had nagelaten om Stenhuis niet voor nieuwe 
moeilijkheden te plaatsen, lijkt mij geheel plausibel, al was er natuurlijk ook 
wel iets v66r te zeggen geweest, het toch te doen.3 

Voor de N.A.S.-leden-partijgenooten wordt de situatie uiterst moeilijk. Zij 
komen direkt in konflikt tusschen twee tegenstrijdige opgaven. Het lijkt mij, 
dat de partijleiding hun niet mag gelasten om na de beginselverklaring van 
Eenheid4 in de komite's te blijven werken. Natuurlijk is het zeer halfslachtig, 
als op die manier verschillende soorten van partijgenooten geschapen worden, 
maar ik zie voor het oogenblik geen anderen weg. 

Met commun[istische] groet, 

w.g. H. Roland Holst. 

1. Over het artikel in De Tribune: zie doc. 101, noot 2. 
2. Over de 'Alarm-groepen': zie doc. 102, noot 6. 
3. R. Stenhuis, de voorzitter van het NVV, had op het SDAP-congres van 1926 een 

revolutionair geluid la ten horen. Sneevliet had hierdoor enige hoop op samenwerking 
van het NAS met het NVV gekregen. Het bestuur van het NVV nam echter afstand 
van de uitspraken van Stenhuis, waardoor diens positie van voorzitter zeer wankel 
werd. Blijkbaar wilde het NAS-bestuur een open brief aan het NVV-congres richten 
(zie ook doc. 106, punt 3), waarin waarschijnlijk de starre NVV-houding t.a.v. de 
'revolutionaire' plannen van Stenhuis veroordeeld zou worden. Om de positie van 
Stenhuis niet verder te onderrnijnen (en daarmee de hoop op samenwerking tussen 
het NAS en het NVV levend te houden), gebeurde dit niet. 

4. Over de beginselverklaring van Eenheid: zie doc. 104, noot 1. 

106. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe
mendaal, 30 oktober 1926 

Ten eerste Klassenstrijd. 
Langzamerhand gaan de verwachtingen van Brandsteder en mij ten opzichte 

van Klassenstrijd in vervulling. Omdat we een N.A.S. hebben kunnen we dit 
tijdschrift dragen en uitbreiden. Omdat ik Communist ben en niet onverschil
lig voor den groei van Communistischen invloed is dat van waarde in rnijn 
opvatting. 

Een voorbeeld uit velen die normaal denkende menschen moeten doen 
zeggen dat het N.A.S. de inspanning en oprechte medewerking van Communi
sten waard is. Over het laatste nummer krijg ik van verschillende zijden blijken 
van instemrning. Kitsz zei me dat de nummers er zoo uit moesten zien voor 
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arbeiders:_ ieder kon eruit halen, wat hen lijkt. Met deze opmerking moeten 
we ~ekemng h~ud_en. Post schreef me een brief die van zijn instemming 
getu1gde en W1essmg telefoneerde me daarover en beloofde een artikel van 
zijn hand over de Potemkin voor het Novembernummer. 1 Ik heb dat direct 
a~:1vaard. Voor D~_cember zijn er ook reeds verschillende toezeggingen van 
b11dragen. De partIJmenschen die zooveel praatjes verkoopen over het N.A.S. 
zijn o~mac~tig ?m hun aandeel, het politieke aandeel, te verzorgen. Zij 
bemoe1en z1ch b1J voorkeur met zaken waarvan ze de portee maar half begrij
pen. Maar artikelen leveren over het Belgische tractaat, 2 de Britsche Rijkscon
ferentie,3 de politieke situatie in Frankrijk,4 wetsontwepen op belastinggebied 
enz. ligt buiten hun vermogen. De menschen die het zouden kunnen doen 
hebben er geen tijd voor. De menschen die tijd hebben, kunnen het niet. Men 
stelle zich voor dat ik openlijk over de volkomen onmacht en het gepruts van 
de partij ging schrijven zooals die menschen zich permitteeren doorloopend 
in het openbaar en in het geniep schade toe te brengen aan het N.A.S. Van 
den leugenaar de Leeuw is iedere frase die van hem komt over de noodzake
lijkheid van e_en sterk N.A.S. advocateleugen. En Manuel is weer zoo lustig 
aan het knoe1en met het element de Leeuw-Lakevelt-de Visser, dat hij als 
geschikt bondgenoot van het N.A.S. door mij niet meer ernstig genomen kan 
worden. 

Maar om op Klassenstrijd terug te komen, herhaal ik Inijn dringend verzoek 
aan U ingaande 1 J anuari het secretariaat der redactie over te nemen. Het is 
voor het tijdschrift meer clan gewenscht. Het is politiek fout dit secretariaat 
in handen van de Leeuw te houden. Ik hoop dat U in het belang der Holland
sche beweging en van het N.A.S. aan mijn verzoek gevolg wilt geven. U kunt 
voor het werk in de stad op de drukkerij enz., dat garandeer ik U, alle hulp 
krijgen die U noodig hebt. Maar de leiding moet bij U zijn en niet bij de 
Leeuw. Ik zou meteen U willen vragen wijziging van de redactie te overwegen, 
het doode element Postma te vervangen door een intellectueel van de niet 
dogmatische5 soort. Als U een dergelijk element weet, is iedereen mij goed. 
Is er zoo iemand niet te vinden, clan zou ik om interne redenen Bouwman 
willen noemen. De verklaring van hetgeen ik hier bedoel hoort U bij gelegen
heid. Het lidmaatschap der redactie van Postma is volkomen waardeloos. We 
hebben in hem bovendien te doen met een van die anarchistische elementen 
die volkomen over den kop geslagen zijn. Een dergelijk element is nog van 
Wijngaarden6 uit Rotterdam, die gelukkig door het ontaktisch optreden der 
C.P.H.-leiding rechttijdig uit het N.A.S.-kader verwijderd is en vervangen 
door kameraad A. Menist7, metselaar te Amsterdam. 

3. De correspondentie Koch-Manuel. 
Hierbij Uw afschrift van Uw brief aan Manuel terug. Ik ben blij over den 

inhoud van dit schrijven. Wat U daarin hoofdzaken noemt kan nog met een 
paar belangrijke punten worden aangevuld. Onder sugestie van de bluf-propa
ganda van het N.V.V. vergeten die prachtige vakbewegingspoliticie doorloop
end het bestaan der groote katholieke beweging; zij vereenvoudigen het 
eenheidsvraagstuk door er een N.A.S.-N.V.V.-vraagstuk van te maken, maar 
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werken daarmee de eenheid tegen. Ik had liever met U wat doorgepraat over 
de beteekenis van den correspondentie Koch-Manuel. De laatste, zoodra hij 
zwak staat, wordt op en top een knoeier. Zijn 'ondergrondsche taktiek' beoogt 
allereerst een lichte dreiging in het kader van het N.A.S. Hij probeerde zelfs 
Bouwman en mij van elkaar te verwijderen. Hij probeert thans het nog oudere 
en veel vastere contact tusschen U en mij te verknoeien. Politieke geslepenheid 
en niets anders. Een post om in de gaten te houden. Dat gestamel over <lien 
brief aan het N.V.V.-congres bewijst het onvermogen van <lit heer om eenige 
aanwijziging van belang te geven over de te construeeren tekortkomingen van 
het N.A.S. Het zou pas loonen je zelf druk te maken over zulk gemier, als het 
werk dezer menschen voor hun eigen partij ernstig kon warden genomen en 
als zij met hun gemier eenige indruk zouden maken bij U. Dit is niet het geval 
en kunnen we hen zwemmen laten. Ik hen het voor een groat deel met den 
inhoud van deze brief eens en zou trouwens aan zulk slag menschen nooit 
schrijven of zeggen <lat ik het op eenig punt niet met U eens was. Ik verfoei 
de manier waarop dit slag menschen - tot leiden en tot de ontwikkeling van 
groote gedachten onbekwaam - in ouden trant Uw hulp poogt8 te gebruiken, 
daarbij natuurlijk op ieder moment bereid tegenover starre en dogmatische9 

bonzen uit Moskau, die van alles verstand hebben, Ute verloochenen. Ik denk 
over de beteekenis van de Kochsche correspondentie aan mij en over zijn 
begrip van de zaak heel anders en veel ongunstiger clan U.10 Toch hen ik 
bereid in Koch een oprechter mensch te zien clan in de Manuel's en de 
Leeuw's. Ik zou U willen raden zulke correspondentie's tot een unicum te 
beperken. 

Men kan over bewegingszaken maar weinig menschen brieven schrijven. 
Ik heh <lat door bittere ervaring geleerd. In het geval van Koch hen ik alleen 
voor den zooveelsten maal alweer ontspoord. 

4. 'De Tribune'. 
Ik zie met onze beweging kans de uitgifte te dragen van een goed weekblad, 

een maandblad, en daarnaast hoognoodige brochure's uit te geven. Ik zie geen 
kans zonder nadeel voor de beweging een dagblad te handhaven. Ik voel 
daarom geen roeping het lijdensproces te verlengen. Ook een beweging [van] 
14000 man, al kon die beweging de krant als dienstig voor haar zaak beschou
wen, wat thans niet het geval is, zou groote schade ondervinden van het 
dragen der financieele lasten aan de uitgifte van een dagblad verbonden. Ik 
weet wat men op de Amstel11 verstaat onder bondgenootschap. Het leveren 
van menschen en het laten experimenteeren op de kassen onzer organisatie's 
voor hopelooze affaires, men krijgt daartoe het N.AS. niet. 

Het is kwakkelen met de financien in het N.A.S., maar vergeleken met de 
partij leven we bij ons in een paradijstoestand. Wij hebben eenige zeer bruik
bare en vasthoudende penningmeesters en die zijn vooral in een revolutionnai
re beweging, waar12 licht geld uitgegeven wordt voor propagandadoeleinden, 
op oordeelkundige manier hun geld waard. Wij kunnen met onze organisatie's 
niet exploratieterrein warden voor in groote misere levende bondgenooten. 
Men wil <lat van ons en daarnaast het overlaten van de leiding aan <lat stel uit 
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tekstboekjes levende menschen. Dat doen we niet. Wij laten bij ons niet de 
boel kapot forceeren. Er kan stelselmatige vervolging zijn die het N.A.S. 
ondermijnt en verscheurt. Maar er kan ook liefde zijn die het N.A.S. te duur 
zou komen en die hetzelfde zou bewerken. Niet als vakbewegingsman - ik was 
uiterst weinig geplaatst voor louter vakbewegingswerk- maar als revolution
nair en Communist moet ik uiterst voorzichtig optreden bij het omschrijven 
der verhouding van N.AS. en C.P.H. en 'De Tribune'? Uw artikel[en] over 
het kapitalisme in Nederland hadden naar mijn meening in 'De Arbeid' beter 
14000 menschen kunnen bereiken clan 5000 in 'De Tribune' en zeker beter 
in Klassenstrijd kunnen staan. 13 

5. Kadervorming NA.S. 
Het P.AS.-bestuur Amsterdam regelt 12 cursusvergaderingen voor uitge

zochte elementen van onze Amsterdamsche beweging. Op de eerste 2 vergade
ringen behandelt Knuttel het historisch materialisme, voor de volgende 3 of 
2 avonden had ik aan Uw hulp gedacht ter behandeling van het kapitalisme in 
Nederland van de laatste 25 jaar. Daarna kom ik met 5 avonden over de stroo
mingen in de Nederlandsche vakbeweging en het eenheidsvraagstuk. Ten slotte 
Engels 2 avonden over jeugdwerk internationaal en nationaal. Als onder de 
cursusgangers er maar 30 jongeren menschen zijn die alle avonden meemaken 
is <lat beduidende geestelijke versterking voor onze Amsterdamsche beweging. 

6. Matriaal artikel Klassenstrijd. 
Bouma en ik zonden U eenig matriaal voor U artikel over de staaltrust wees 

zoo goed wijl het matriaal tot het archief van het N.A.S. behoort, t.z.t. voor 
terugzending te zorgen. 

Met hartelijke groeten, 

1. H.P.L. Wiessing, 'Uit een Potemkin-dagboek in 1906 gedrukt', Klassenstrijd (1926), 
349-352. Relaas over de opstand op de Potemkin-kruiser. Als bronnen gebruikte de 
auteur de film over de muiterij (zie hierover: doc. 91, noot 15) en het in 1906 in een 
Nederlandse vertaling uitgekomen dagboek van de muiter 'Kirill'. 

2. Op 3 april 1925 werd een Belgisch-Nederlands verdrag gesloten. Hetwas een herzie
ning van de scheidingsregeling uit 1839 tussen de twee landen en behelsde een 
tegemoetkoming van Nederland aan de Belgische eisen op economisch, militair en 
territoriaal gebied. In Nederland ontstond een brede volksbeweging tegen het 
verdrag. Vooral de toen nog onbekende Ir. Anton Mussert probeerde onder de 
Nederlandse bevolking levende nationalistische sentimenten te bespelen. Hetwetsont
werp dat uit het verdrag voortk:wam, werd na twee jaren van verhitte politieke 
discussies op 24 maart 1927 door de Eerste Kamer verworpen. [Schuursma 1975] 

3. In oktober 1926 werd in Londen een Rijksconferentie gehouden waarop het Britse 
Gemenebest in het leven werd geroepen. De landen die waren aangesloten bij het 
Gemenebest vormden voortaan autonome gemeenschappen binnen het Britse Rijk. 
[Lloyd 1984: 299] 

4. In Frankrijk trad in juli 1926 het tweede kabinet-Poincare aan. Het was een kabinet 
van nationale unie waarin alle partijen zitting hadden, behalve de sociaal-democraten 
en communisten. De belangrijkste taak van deze regering was het stabiliseren van de 
franc. [Azema, Winock 1970: 185-204] 

5. De tekst geeft: doch matisch. 
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6. Johan van Wijngaarden, vakbondsman; secretaris van de Amsterdamse afdeling van 
de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders aangesloten bij het NAS (tot 1926); 
lid van de CPH (vanaf 1925); vertegenwoordiger van het NAS bij de RVI in Moskau 
(1925); secretaris van het PAS-Rotterdam (1926); redacteur van Kompas (1927-1928). 
[V erslagen van het NAS, 1922-1928] 
vVaarschijnlijk werd Van Wijngaarden uit het NAS-kader geweerd we gens sympathie 
voor de vakbondsideeen (opgaan van NAS in NVV) van de 'oude' CPH-leiding 
(Wijnkoop e.a.). 

7. Abraham Menist (1896-1942), vakbondsleider; metselaar; lid van de CPH (1920-192 7); 
bezoldigd bestuurder van de Rotterdamse afdeling van de Landelijke Federatie van 
Bouwvakarbeiders (1926); na 1926 secretaris van het PAS-Rotterdam; lid van het 
partijbestuurvan de RSP /RSAP; gemeenteraadslid in Rotterdam; lid van de Provinciale 
Staten van Zuid-Holland (1931-1940); een van de leiders vanhetMarx-Lenin-Luxem
burg-Front (MLL-Front) en samen met Sneevliet geexecuteerd. [BWSA, I: 79-80] 

8. De tekst geeft: pogen. 
9. De tekst geeft: doch matische. 
10. De brieven van Koch aan Sneevliet zijn niet bewaard. Voor het oordeel van HRH 

over deze brieven: zie doc. 104. 
11. Met 'Amstel' bedoelde men in communistische kringen het partijbureau van de CPH, 

dat samen met de uit 1915 daterende redactie- en drukkerijlokalen van 'De Strijd' 
op het adres Amstel 85 gevestigd was. Drukkerij 'De Strijd' drukte zowel De Tribune 
als Klassenstrijd. 

12. De tekst geeft: van. 
13. H. Roland Holst, 'Eenige bijzonderheden over de hedendaagsche ontwikkeling van 

het Nederlandsche kapitalisme', De Tribune, 22, 25, 27 en 30 oktober 1926. 

107. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 30 oktober 1926 

B[este] H[enk], 

Dit is de derde missieve in 36 uur! Maar ik wil je even in kennis stellen met 
de voor jou belangrijkste uitkomsten van mijn gesprek met den jongen man 
van de K.J.I. 1 die gisteren van 2½ - 5½ [uur] bij mij was. Wij hebben over de 
hollandsche, duitsche en russische zaken zeer eingehend gesproken. Je hebt 
<lien Genosse door je ablehnendes oordeel zeker onrecht aangedaan; hij is veel 
minder officieel clan je denkt en zijn oordeel is tamelijk vrij. Natuurlijk zei hij 
tegen mij wel dingen die hij in 't openbaar niet zeggen kan, maar in 't alge
meen maakte hij op mij een zeer goede, rustige en vertrouwenwekkende 
indruk. Zijn oordeel over de hollandsche brandende kwestie is: 1) Dat de CP 
beslist een werkelijk bondgenootschap met het NAS moet verkiezen boven 
samengaan met Fimmen c.s. - 2) <lat het beste in de gegeven omstandigheden 
zou zijn, zoo de CP uit de Eenheids-komite's trad en met het NAS te samen 
nieuwe lichamen om van onder op voor de eenheid te werken stichtte. Hij 
beloofde mij, te pogen in die richting op Manuel c.s. nog te werken. - Hij 
blijft nog tot Dinsdag en woont bij den Zaaier2-man, wiens naam ik altijd weer 
vergeet, in de Zaagmolenstraat. Het zou misschien goed zijn als je hem nog 
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eens sprak en de puntjes nog eens op de i's zette; je kunt hem clan ook nog 
eens vragen hoe het staat met dat punt van Urbahns over de statuten-verande
ring van de russische vakbonden.3 

J e wordt gedoodverfd met het stultje van Struik4 over de Vorrink5 -brochure 
- voor mij onbegrijpelijk, want je kunt er wel op losranselen (vaak raak en 
soms er naast), maar deze bevroren hatelijkheid, school van Ravesteyn, ligt 
volkomen buiten je wezen. Het zal goed zijn in het volgend nr. een notitie 
op te nemen <lat het stukje niet van jou is; de menschen zijn nu lichtelijk 
verwonderd dat leden der redaktie z66 ver van elkaar staan. 6 

Ik vergat je nog telkens te zeggen <lat wij nu telefoon hebben, nr. 22579. 
Ons etensuur is half zeven, dus zoo noodig ben ik omstreeks <lien tijd in den 
regel te bereiken. 

Hart[ elijke] groeten, 

Tante Jet. 

Een beschouwing over den afloop der engelsche staking zal misschien voor 
volgend nr. urgent zijn. Dokumenten staaltrust in dank ontvangen. 

1. De KommunistischeJugend-Internationale (KJI) werd 20 november 1919 in Berlijn 
opgericht. De jeugdbeweging van de CPH, de Communistische Jeugd Bond (CJB) 
sloot zich hier in 1920 bij aan. De KJI werd in 1943 samen met de Komintern opge
heven. [Privalov 1971] 
Wellicht was de KJI-vertegenwoordiger Walter Bartel, de latere adviseur van DDR
president Wilhelm Pieck. 

2. De Zaaier (1901-1920) was oorspronkelijk de jeugdbond van de SDAP. Deze organi
satie was vanaf 1907 aangesloten bij de in dat jaar opgerichte Sozialistische Jugend
Internationale (SJI). HRH was van 1909-1911 redactielid van De Jonge Garde, het 
orgaan van de bond. Vanaf de Eerste Wereldoorlog orienteerde de bond zich niet 
langer op de SDAP en was gelieerd aan de SDP/CPH. Na de aansluiting van De 
Zaaier bij de KJI heette de bond: Communistische Jeugd Bond CTGB). Men sprak 
evenwel nog jarenlang van 'De Zaaier'. [Harmsen 1961: 50-64, 118-131, 214-216] 
Wie de 'Zaaier-man' was is niet bekend. 

3. Eind 1926 vonden het vijftiende congres van de RCP (oktober - november) en het 
zevende congres van de Russische Vakbonden (6-18 december) plaats. De rol van de 
vakbeweging t.a.v. de NEP (over de NEP: zie doc. 97, noot 1) en de verhouding 
tussen de vakbeweging en de partij kwamen hier uitvoerig aan de orde, maar tot grate 
beleidsveranderingen leidde dit niet. Wellicht werden tijdens het vakbondencongres 
de statuten van de Russische Vakbonden veranderd, maar in de internationale 
communistische pers is hier niets over terug te vinden. [Sorensen 1969] 

4. Thomas Antonie Struik(1897-1945), civiel-ingenieur; lid van de SDP/CPH (vanaf ca. 
191 7); werkzaam (192 2-192 7) in de Autonome Industriele Kolonie (AIK) in Kemerowo 
(Siberie) en bij de aanlegvan een spoorweg in Kazachstan (1927-1929); PB-lid van de 
CPH (193 0-1940); hoofdredacteur van De Tribune (1931-193 3 ); chef-redacteur van 
Het Volksdagblad (193 8-1940); medewerker van illegale De Waarheid; gevangene (1941-
1945); overleed tijdens transportuitNeuengamme. [BWSA, IV: 200-202; Struik 1979] 
Het ging om de recensie: [A.] S[truik], 'Boekbespreking', Klassenstrijd (1926), 309-311. 

5. Jacobus Jan Vorrink (1891-1955), politicus; onderwijzer; voorzitter van de AJC (1924-
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1934 ); directeur van het lnstituutvoor Arbeidersontwik:keling (1924-1926); voorzitter 
van de SDAP/PvdA (1934-1955); lid van de Eerste Kamer (1935-1940). [Wiedijk 
1986; BWSA, III: 221-227] 
De brochure waar het hier om ging was: K. Vorrink, De komende nieuwe kultuur 
(Amsterdam 1925). 

6. Onder het stukje van Stroik schreefHRH: 'Het derde standpunt', Klassenstrijd (1926), 
311-312. Hierin gaf ze aan het in veel opzichten niet eens te zijn met 'kameraad S. '. 
H. Sneevliet ging niet in op de suggestie van HRH om de lezers van Klassenstrijd te 
laten weten dat hij niet de schrijver van de recensie was geweest. 

108. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 2 november 1926 

Een toevallige omstandigheid is oorzaak dat ik alweer terugkom op de noodza
kelijk aan te brengen wijziging in het secretariaat der Redactie van 'Klassen
strijd'. De Transport-Federatie heeft haar huis verkocht in de Ruyschstraat. 
Een maatregel, die noodig was in verband met mogelijke invoering van de 
werkloozenkas voor alle leden der Federatie. Zij verlaat in de naaste weken 
dit gebouw, waarmede meteen het tegenwoordige adres van 'Klassenstrijd': 
de Vries, Ruyschstraat 10, Amsterdam, vervalt. Een gunstig moment voor 
verandering van het secretariaat. Ik verwacht een voorstel van de Vries om het 
adres over te brengen naar Amstel 85 ,1 <loch voel er niets voor op zoo'n 
voorstel in te gaan. Bouma, die voor het technisch werk aan het secretariaat 
is toegevoegd, woont N assaukade 101 III, waarom zou het adres van het secreta
riaat niet Nassaukade2 worden ingeval vooralsnog de Vries als secretaris van 
het maandschrift blijft fungeeren. U weet, dat ik daar absoluut tegen hen. Hij 
heeft te veel omhanden, is een heel eind de leider van de C.P .H. Hij neemt 
de functie in de redactie van Klassenstrijd niet serieus waar. Zelfs al zou hij 
dat doen, zou hij nog niet de gewenschte secretaris der redactie zijn, omdat 
hij onder in intellectueele kringen te winnen medewerkers absoluut onbekend 
is. Zooals ik U Zaterdag jl. schreef, kan er alles aan gedaan worden dat het 
secretariaat der redactie zich beperkt tot het intellectueele deel van deze 
functie, het verkeer met medewerkers, het aan de hand doen van initiatief, het 
aangeven van wijzigingen voor geleverde stukken. Voorzoover daaruit tijdroo
vende correspondentie zou ontstaan, zou U zich kunnen bepalen tot het 
leveren van de copie der te verzenden brief. Technische hulp voor de waarne
ming der functie kan in vollen omvang verzekerd worden. Omdat nu door de 
verandering in de Ruyschstraat de kwestie van zelf aan de orde komt, zou ik 
gaarne zien, dat U gehoor geeft aan den herhaalden drang, waarmede wij 
bereiken, dat de algemeene leiding van het tijdschrift in handen komt van 
degene, die in de huidige omstandigheden voor de Hollandsche verhoudingen 
daarvoor bij uitstek de aangewezene is. 

Wees zoo goed hierop spoedig te antwoorden, opdat de beslissing in een 
rondschrijven aan de redactie kan worden voorgelegd en genomen. 

Met hartelijke groeten, 

236 

I 
1, 

N.B. Ik heh nog geen bericht van U ontvangen over de vraag of ingaande 1 
Januari de samenstelling der redactie van 'Klassenstrijd' gewijzigd zou kunnen 
worden. De afdeeling electriciteitswerken van Overheidspersoneel3 zond voor 
een paar dagen een opgave van 23 nieuwe abonne's. Wat de aanwinst van 
abonne's betreft zijn wij dus op den goeden weg. 

1. Dit was het adres van het CPH-gebouw (zie doc. 106, noot 11). 
2. Op de Nassaukade 101 was het secretariaat van het NAS gevestigd. 
3. De Nederlandsche Federatieve Bond van Personeel in Openbaren Dienst (1918-1940) 

ontstond uit een fusie van verschillende ambtenaren-bonden, waarvan de Nederland
sche F ederatieve Bond van Gemeentewerklieden ( opgericht in 1906; aangesloten bij 
het NAS in 1916) de grootste was. Vanaf 1933 mochten ambtenaren niet meer zijn 
aangesloten bij het NAS. De bond trad daarom eind 1935 uit het NAS. Het blad van 
de bond was De Gemeenschap. [Haag 1986] 

109. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 3 november 1926 

B[este] H[enk], 

1) J e beide brieven ontving ik en ik hen bereid het sekretariaat op rnij te 
nemen op de wijze zooals je dat omschrijft, als 'beperkt tot het intellektueele 
deel van deze funktie, het verkeer met medewerkers, het aan de hand doen 
van initiatief, het aangeven van wijzigingen voor geleverde stukken'. Ik denk 
wel, dat het met Bouma als een soort partikulier sekretaris zal gaan; zoo 
noodig zal hij allicht af en toe eens hier kunnen komen. Voor het naloopen 
van de drukkerij reken ik absoluut op hem; daarvoor neem ik geen enkele 
verantwoordelijkheid op me, zoolang we bij 'De Strijd' blijven. 

We zullen probeeren in een 2den jaargang den kring van medewerkers uit 
te breiden, vooral ook voor de politiek (Wiessing is rnisschien te gebruiken; 
hij heeft de beste artikelen over de sowjet-politiek geschreven in den winter 
van Brest-Litowsk1

), het te kort op te heffen, de abonne's op te voeren tot 7 
a 800, om dan bij den derden jaarg[ang] tot uitbreiding met een vel en kleine 
prijsverhooging te kunnen overgaan. 

2) Vervanging van Postma door een 'werkelijk' lid der redaktie lijkt ook mij 
absoluut noodig. Intellektueelen 'van de niet-dogmatische soort' zijn er genoeg 
- maar het zal dan toch ook een soortement socialist moeten zijn! Ik zou maar 
twee mogelijkheden weten: 1) Annie Mankes2, 't best te omschrijven als een 
anti-dogmatische anti-refomistische, half-religieuze anarchiste, absoluut niet 
'schwarmerisch', integendeel zeer kritisch staande tegenover alle 'halfzachte' 
groepen; nuchter en scherpzinnig maar natuurlijk anti-geweldmensch; plastisch 
genoeg om nog veel te leeren en vol sympathie voor het arbeiderselement 
(gaat met arbeiders veel om en werkt met hen in een discussieclub). De 
tweede: H. Giltay3 

- een van de weinige geniale jongeren, zeldzame werk
kracht, steeds bezig, ondanks 9 uur lesgeven per dag, aan 't verdiepen en 
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verbreeden van zijn kennis, werkt aan een studie over de verschillende inter
pretaties v.h. marxisme en eigen kritiek daarop; niet hoogmoedig en allerminst 
dogmatisch en van groote waarde als een in het hist[orisch] mat[erialistisch] 
denken geschoold jurist. Van beide[n] is eigenlijk het grootste bezwaar, dat 
zij politiek-indifferent zijn - maar je zult bijna geen behoorlijk intellektueel 
in Holland vinden, buiten de menschen die bij tekstboekjes zweren, waarvan 
dat niet het geval is. Hoe zou het in godsnaam ook anders mogelijk zijn? Zal 
ik deze beide[n] eens polsen? - In geval ze toch niet geschikt blijken of niet 
willen, vind ik Bouwman of Brandsteder goed. We kunnen daarover nog eens 
praten. 

3) Artikelen Tribune. -Zoolang de krant bestaat en die paar menschen daar 
z66 hun best doen - zij moeten waarachtig werken als paarden om er dat van 
te maken - wil ik af en toe wat voor het blad schrijven. Toen ik eenmaal 
begonnen was met de serie, zette ik maar d66r. Verzond gisteren de 3 laatste 
artikelen - het laatste, 'taktische konsekwenties', zal je genoegen doen! Mis
schien kan het NAS de reeks - nog wat bijgewerkt; 'handel' is heel zwak, ik 
had haast geen cijfers - als brochuretje van 2 a 3 vel uitgeven? Het groote werk 
zal toch nog wel een jaar uitblijven en clan is dit althans een grondslag.4 

3)5 Van Verhoef kreeg ik begin artikel over Migratie;6 niet erg belangrijk 
en onbeholpen geschreven, maar kritisch tegen NVV en NV7, dus voor ons 
wel goed! 

4) Vrijdag krijg ikArthur Muller Lehning 8 bij me, de man van het geheim
zinnige 'nieuwe tijdschrift' dat, schrijft hij mij in antwoord op dringend verzoek 
naar nadere inlichtingen, nietvan een richtinguitgaat, maarvan personen, enkel 
de reformisten principieel uitsluit. Voor ons is de geboorte daarvan waarschijn
lijk niet gunstig, daar ze ons allicht wat half-soc. intellektueelen als abonne's 
en eventueel als medewerkers afsnoepen. Misschien echter kan tusschen de 
redakties vriendschappelijk overleg plaatsvinden aangaande ingekomen kopie 
enz. en zou, zeer misschien, op den duur de mogelijkheid overwogen kunnen 
warden van gezamenlijke uitgeverszaak. Het is idioot dat op het moment elke 
rev[olutionaire] uitgave, 66k van literatuur, hier onmogelijk is. 

5) 2 a 3 avonden voor PAS over kap[italis]me in Nederland is goed, maar 
niet v66r Januari. 

Hartelijke groeten, 

tante Jet. 

Materiaal over staaltrust zal ik direkt na gebruik terugzenden. 

1. In Brest-Litowsk werden vanaf december 1917 vredesonderhandelingen gevoerd 
tussen de Sovjet-U nie en het Duitse keizerrijk. Op 3 maart 1918 werd de vrede 
getekend. De Sovjet-Unie moest een groot gebied aan Duitsland afstaan in ruil voor 
vrede. [Baumgart 1966: 13-28] 
In zijn krant De Nieuwe Amsterdammer volgde Wiessing de Russische gebeurtenissen 
op de voet. 

2. Annie Mankes-Zernike (1887-1972), theologe; pacifiste; eerste vrouwelijke predikante 
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in Nederland; doopsgezind predikante in Bovenknijpe (1911-1915); gehuwd (1915) 
met de kunstenaar Jan Mankes (1889-1920); voorgangster Ned. Protestantenbond 
Rotterdam-Vreewijk (1921-1948); niet politiek actief. [Mankes-Zernike 1956; Nauta 
1978-1988, III: 412-413] 
Mankes was enige tijd als medewerkster aan Klassenstrijd verbonden. 

3. Hans Giltay, jurist; schreef theoretische artikelen over het historisch-materialisme; 
zwoer het communisme af en was na de Tweede Wereldoorlog een overtuigd demo
craat; bleef partijloos. [De Kadt 1950] 
Giltay was enige tijd als medewerker aan Klassenstrijd verbonden. 

4. Het NAS gaf in december 1926 de tot een brochure omgewerkte Tribune-artike
lenserie (zie hierover: doc. 106, noot 13) van HRH uit, onder de titel: De Ontwik
keling van het Kapitalisme in Nederland, met een voorwoord van H. Sneevliet. In de 
inleiding verwees HRH naar het grote werk dat op de brochure zou volgen, en 
waaraan ze met J. Engels werkte. Dit werk liet echter nog een aantal jaren op zich 
wachten, en zou als het tweede deel van Kapitaal en Arbeid in Nederland (Rotterdam, 
1932) verschijnen. 

5. HRH vertelde zich en schreef voor de tweede maal: 3 ). 
6. J.A. Verhoef, 'Het probleem der emigratie', Klassenstrijd (1926-1927). De artike

lenserie verscheen onregelmatig in zeven delen. 
7. Het in Amsterdam gevestigde Internationaal Verbond van Vakvereenigingen (IVV) 

ontstond na een naamsverandering van de Internationale Vakcentrale (Stuttgart, 
1901). Bij het IVV waren sociaal-democratisch georienteerde, landelijke vakcentrales 
aangesloten. In 1945 werd het IVV opgeheven en kwam het Wereldvakverbond tot 
stand, waarbij zich ook communistisch georienteerde vakcentrales aansloten. In 1949 
ontstond een breuk tussen de communisten en sociaal-democraten en sloten de 
laatsten zich aaneen in het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen 
(IVVV). [Schevenels 1956] 

8. Paul Arthur Muller Lehning (1899), anarchist; lid van de IAMV (1920-1940); oprich
ter en hoofdredacteur van het 'geheimzinnige' maandblad J 10 (1927-1929); lid van 
het NSV (1923-193 7); hoofdredacteur van Grondslagen, het theoretisch orgaan van 
het NSV (193 2-193 6); lid van de Internationale Arbeiders-Associatie (IAA); beheerde 
in Engeland een tijdelijk filiaal met de belangrijkste collecties van het IISG (1939-
1945); wetenschappelijk medewerker aan de universiteit vanJ akarta (1954-195 5); gaf 
in opdracht van het IISG de Archives Bakunine uit (vanaf 1957). [Van Daele 1979] 

110. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 7 november 1926 

B[este] H[enk], 

Dit geestige stukje van Wiessing stand verleden week in 'Architectura'1 
- het 

vult onze beschouwing over het gebouw v.d. Ned. H[andels] M[aatschappij] 
wel goed aan;2 - als er nog een gaatje is in de Nov[ember-]afl. van Klassen
strijd, kunnen wij het clan niet (met vermelding van bran) overnemen? 

Aan Wiessing heh ik zoo juist geschreven om hem zijn medewerking te 
vragen, lief st over politieke onderwerpen. Ik wil probeeren in de Dec[ ember-] 
afl. een lijstje van 'toegezegde artikelen' te publiceeren. Bedenk je zelf ook wat 
- en denk eens wie b.v. over de veranderingen in het bouwbedrijf zou kunnen 
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schrijven. 
Ik zal het laatste artikel van de reeks over de ek[ onomische] ontw[ikkeling] 

v. Nederland z66 omwerken dat het een soort uiteenzetting van de taktiek 
wordt, die het NAS als drijfkracht in de arbeidersbeweging heeft te voeren. 
Ik zal je het koncept toezenden en we kunnen dan nog eens overleggen. Nu 
ik inzie, zeer waarschijnlijk in de praktijk door het meegaan met het NAS 
tegenover de CP te komen staan, wou ik graag ook eens de zwakke plekken 
in jullie positie (en daardoor ook in je optreden) rustig samen bespreken. 

Ik hoor van Engels dat de betrekking bij het overheidspersoneel mislukt is. 
Ik gaf hem in deze laatste maanden, samen met Matthijsen, nog fl 40 om het 
hem mogelijk te maken het uit te zingen. Kunnen jullie nu niet iets doen, 
door b.v. zijn werk voor de Arbeid en de NAS-jeugd metflO p[er] week te 
honoreeren? Dan kan hij het tenminste nog een poosje te Zeist redden. 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

l. Architectura. Weekblad van bet Genootschap Architectura et Amicitia (1893-1926). In 1927 
werd het blad voortgezet als Bouwkundigweekblad enArchitectura (1927) en vanaf 1928 
droeg het blad de titel Bouwkundig weekblad Architectura. 

2. L.G. [?], 'Het nieuwe gebouw van de N.H.M. in de Vijzelstraat', Klassenstrijd (1926), 
301-3 04. De schrijver was van mening dat het gebouwvan de Nederlandsche Handel
Maatschappij was gebouwd met geld <lat verkregen was door uitbuiting van de 
Indische bevolking. Het artikel van H.P .L. Wiessing uitArchitectura, 'In den geldtem
pel aan de Vijzelstraat', verscheen in Klassenstrijd (1926), 348-349. In <lit artikel werd 
de spot gedreven met De Bazel, de architect van het monumentale gebouw. 

111. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 8 november 1926 

B [ este] Henk, 

Lees ingesloten artikeltje van Mannoury, door hem bestemd voor de Tr[ibu
ne], hij stuurde het mij Zaterdag, niet voor Klassenstrijd, maar vindt zooals 
je ziet plaatsing in Kl[assenstrijd] heel goed en ik acht het ook gewenscht. Het 
zal niet meer zijn dan 1 bladzijde denk ik. Als noot zou de korte inhoud van 
mijn stukje in de Tr[ibune] er misschien onder kunnen worden gezet? Dat lijkt 
mij wel goed.1 

Zou je ingesloten briefkaart aan het P.A.S. te Leiden willen doorzenden; 
ik heh het adres niet genoteerd: misschien weet je iemand die op 3 Dec[em
ber] voor mij kan invallen? 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 
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1. G. Mannoury, 'Het Geestelik evenwicht in de Internationale', Klassenstrg"d (1926), 
342. Het ging hier om een reactie op een ingezonden brief van HRH, geplaatst in 
De Tribune van 18 oktober 1926. Mannoury steunde HRH in haar mening <lat de 
tegen Trotski gerichte artikelen die in De Tribune verschenen, niet wenselijk waren. 
Deze stukken waren naar beider mening te eenzijdig en inzake het conflict in de 
Russische partij, niet objectief. Het Tribune-stukje van HRH verscheen niet als noot 
onder het artikel van Mannoury. 

112. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 20 november 1926 

B[este] H[enk], 

1) Copie NAS-brochure zal Kitsz je ter hand gesteld hebben. 1 Ik stelde voor, 
die op jullie bureau te laten typen, om de kosten van druk en korrektie zoo 
gering mogelijk te doen zijn. Scheepers2 zei, dat een deel op het PAS-Bureau 
getypt kon worden, dan ging het vlugger. Als ik nu het getypte nog eens 
doorlees, zal de korrektie tot een minimum gereduceerd worden. Je doet mij 
pleizier het ook even door te zien en kleine wijzigingen of preciseeringen voor 
te stellen, waar je die noodig acht. 

2) Je Open Brief aan Sn[ouck] Hurgronje3 enz. lijkt mij uitstekend. Het is 
jammer, dat de Visser nu weer weg is - hij was in de Kamer noodiger geweest 
nu dan in de gebreide Exekutieve, ook zonder hem komt die kous er wel.4 

3) Ik zou graag zoo mogelijk 1 December redaktie-vergadering houden - zou 
dat kunnen? Middag of avond; administratie erbij. De kwestie van verandering 
van drukkerij moet besproken worden, daar wij noch het tijdschrift noch 
Bouma de dupe mogen laten worden van de on-efficiency op Amstel 85. - Kan 
het niet 1 Dec[ ember], dan kan ik pas Maandag 6, wat feitelijk te laat is, daar 
December-nr. v66r Kerstmis verschenen moet zijn. We kunnen er misschien 
een 'extra-nr.' van maken dat op de vergaderingen wordt verkocht- d.w.z. iets 
dikker en wat meer 'belletrie' of een extra-prent. 

4) Als nieuwe redakteur lijkt Engels mij wel geschikt. Ik had niet aan hem 
gedacht. Ik wou dan ook een lijstje 'vaste medewerkers' opmaken, wier namen 
op den omslag komen. Mevrouw Mankes is daartoe bereid. We konden dan 
3 a 4 maal 's jaars met die 'vasten' vergaderen (eenige vakvereenigingslui als: 
Bouwman, Brandsteder en eenige intellektueelen, o.a. Wiessing en Rost) en 
probeeren daaraan een soort 'gezellig samenzijn' naar engelschen trant te 
verbinden (een paar voordrachten, een weinig goede muziek, thee en 'kame
raadschappelijke gesprekken'). Ik denk, dat zooiets zou kunnen slagen. Er moet 
een beetje meer muziek in de beweging komen, wat kultuur, warmte en gezel
ligheid. Dat zal de menschen goed doen. 

5) Resultaat van mijn korrespondentie met Mannoury is, dat waarschijnlijk 
een kort stukje, door ons beide[ n] onderteekend, aan de T r[ibune] aangeboden 
zal worden. De kwestie van een uitvoeriger artikel of reeks van artikelen kan 
dan in de redaktie-verg[ adering] overwogen. 
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6) Er is eenige moeite tusschen Bouwman en onze vrouwen - hij schijnt zich 
autokratisch te verzetten tegen het vormen van een comm[unistische] kinder
groep5 enz. Francine6 en Bertha de Vr[ies?]7 zijn zeer verontwaardigd. Ik 
begrijp niet goed wat er achter zit; kunt je niet eens met hem praten? 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

Dinsdag 30 Nov[ember] zou ik 's middags ook redaktie-verg. kunnen hebben. 
's Avonds niet. 

Hebt je nog altijd niets gevonden voor Engels? 

1. Over de brochure van HRH over de ontwikkeling van het kapitalisme in Nederland: 
zie doc. 109, noot 4. 

2. C.J.J. Scheepers, vakbondsbestuurder; penningmeestervan hetNAS en PAS-Amster
dam (1922-1931); bestuurslid van de RJB (vanaf 1928); lid van de RSP (1929-1935); 
lid van het verkiezingsbureau van de RSP (1933; 1935). [Van der Horst 1991: 25, 52, 
55] 

3. Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936), arabist en islarnkenner; schreef een 
uitvoerig verslag over Atjeh en haar bewoners (1892); adviseur voor Inlandse en 
Arabische zaken voor het departementvan Kolonien (1898-1906); hoogleraar Arabisch 
(1907-192 7); voorstander van de 'ethische' rich ting in de koloniale politiek; activeerde 
westers onderwijs voor de Indonesische elites. [BIVN, I: 523-526; Van Koningsveld 
1985] 
Sneevliet schreef een open brief onder de ti tel: 'Open brief aan de professoren Snouck 
Hurgronje en Hazeu. De koloniale ethiek distribueert geweren op de suikerfabrieken', 
De Tribune, 20 november 1926. Hij beweerde hierin dat de opstand op West-Java een 
uitbarsting van nationalisme was en dat deze in de 'burgerlijke' pers ten onrechte 
werd afgeschilderd als een communistisch complot. Sneevliet was vooral gekant tegen 
het bewapenen van Europese eigenaren van plantages en suikerfabrieken door de 
koloniale overheid om weerstand te bieden tegen het 'communistisch gevaar'. Snee
vliet drong er bij Snouck Hurgronje en Hazeu op aan gouverneur-generaal De Graeff 
het volgende te adviseren: het verlenen van amnestie aan de gevangen !eiders van de 
nationalistische beweging, het weren van reactionairen uit het Nederlands-Indische 
ambtenarenkorps, en het instellen van een Hollandse onderzoekscommissie zonder 
koloniale bestuursambtenaren daarin. Alleen wanneer aan deze voorwaarden gehoor 
zou worden gegeven, bestond er volgens Sneevliet een kans dat het koloniale bewind 
het vertrouwen van de Indonesische bevolking zou kunnnen herwinnen. 

4. L. de Visser zat voor de CPH in de Tweede Kamer. Hij was naar Moskou om de 
bijeenkomsten van de Uitgebreide Executieve (Plenum) van de Komintern bij te 
wonen die gehouden werden van 22 november tot 16 december 1926 (zie hierover: 
doc. 88, noot 8). 

5. Begin jaren twintig ontstonden de eerste communistische kindergroepen ('pioniers'). 
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Kinderen van zeven tot vijftien jaar zongen strijdliederen, luisterden naar verhalen 
over Rusland, speelden toneel, gingen op kamp, en hielden optochten. Vanafvijftien 
jaar kon de jeugd terecht bij de CommunistischeJeugd Bond (CJB). Tot 1930 werd 
in De Tribune wekelijks een hoekje voor de 'pioniers' gereserveerd, en vanaf 1930 was 
er voor hen De Jonge Kameraad. [Rood Rotterdam in de jaren dertig 1984: 208-216] 
Wat precies de bezwaren van Bouwman tegen het vormen van een kindergroep 

waren, is niet bekend. Duidelijk is wel dat hij een steeds grotere afkeer kreeg van de 
CPH, en de samenwerking van het NAS met de partij wilde verbreken (zie hierover 
o.a.: doc. 119). 

6. Francine: gegevens ontbreken. 
7. Luberta de Vries-de Hondt (1885-1959), feministe en communiste; lid van de SDAP 

(1914-1916); lid van de SDP/CPH (vanaf 1916); bestuurslid van de Revolutionair 
Socialistische Vrouwenbond (RSV; 1917-1921); redactrice van De Voorbode (1917-
1921); lid van de heropgerichte Revolutionair Socialistische Vrouwenbond (1927-
1929?); actief in de IAH; bestuurslid van het Amsterdamse Speeltuinverbond (1936-
1956); wegens sympathie voor de Brug-groep uit de CPH geroyeerd (1958). [BWSA, 
V: 114-117] 

113. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 22 november 19261 

Beste Henk, 

Toen ik je Zaterdag avond schreef, had ik het art. in de Arbeid waar je mij 
in [aan]haalt niet gelezen. Het is jammer <lat je dat gedaan hebt, want ten 
eerste kan mijn standpunt tegenover Eenheid zich niet geheel met het jouwe 
dekken, en ten tweede is er nu eenmaal verschil in onze wijze van polemi
seeren. Ik moest hier tegen opkomen, en geloof het zoo gedaan te hebben, <lat 
het onze gemeenschappelijke positie in het minst niet verzwakt. J e wist feitelijk 
niet precies, hoe de zaak zich had toegedragen, en ik doe niets anders clan <lit 
even meedeelen. 2 Ik vertrouw er vast op <lat je <lit plaatst, clan is het meteen 
uit de wereld en voel ik mij zuiver, ook tegenover Schmidt. 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

1. Datering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Maandag morgen'. De 
gegeven datum lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. Zie doc. 114. 

114. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 22 november 1926 

W aarde kameraad Sneevliet.1 

In uw polemiek tegen de redaktie van 'Eenheid' in het laatste nummer van 
'De Arbeid' deelt ge mede <lat ik een artikel in 'Eenheid' niet geplaatst heh 
gekregen, waarin ik het opnam voor het N.A.S. Dit is inderdaad zoo, maar 
tegen de beschouwing die ge daaraan vasknoopt moet ik toch even opkomen, 
daar zij berust op een misverstand. De redaktie van 'Eenheid' heeft een eerste 
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artikel van mij geplaatst, waarin ik het communisme verdedigde. Er was toen 
sprake van, dat ik aan het blad mede zou werken en de redaktie had reeds een 
niet-polemisch artikel van mij in handen, dat zij zich bereid had verklaard op 
te nemen. Naar aanleiding van een nieuwen aanval op het N.A.S. schreef ik 
toen een tweede, polemisch artikel en vroeg de kopie van het niet-polemische 
terug. 

De redakteur P .J. Schmidt deelde mij toen mede, dat hij mijn verdediging 
van het N.A.S. niet kon opnemen, omdat hij reeds een aantal stukken, ook van 
kameraden die zijn opvatting onderschreven, had geweigerd, daar hij 'Eenheid' 
niet met polemiek over en weer kan vullen. Tevens deelde hij mij mede, prijs 
te stellen op mijn medewerking, maar zoo ik mij uitsluitend wilde bepalen tot 
het verdedigen van de opvattingen der uiterste linkerzijde daarover eerst met 
Fimmen te moeten spreken. 

Ik moet erkennen, dat dit standpunt billijk en redelijk is en ik geloof, dat 
elke redaktie in een dergelijk geval zoo zou hebben gehandeld. 

Kameraadschappelijk groetend, 

H. Roland Holst. 

1. Dit document werd afgedrukt onder het kopje: 'Ingezonden', De Arbeid, 2 7 november 
1926. Het origineel van de brief is niet bewaard gebleven. HRH reageerde hierin op 
het artikel van H. Sneevliet: 'Nu geen praatjes meer, maar bewijzen', De Arbeid, 20 
november 1926. 

115. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 27 november 1926 

le. Ik vestig Uw aandacht op het nummer van 'Eenheid' van heden: een 
beschouwend artikeltje over Indie, dat er mee door kan, maar waaraan de 
hoofdzaak ontbreekt, het dringen naar gemeenschappelijke actie van links. Door 
het ontbreken van de hoofdzaak [is] het artikel zelf vrijwel waardeloos.1 Een 
beschouwing over het verdwijnen van Liebaers2

, uit hetzelfde hout gesneden 
als de heeren Fimmen-Schmidt, uit de leiding der eenheidsbeweging in 
Belgie.3 Zoo moeten die halfslachtige kerels hier van de baan. Een afbraak
artikel tegen het N.A.S. van het C.P.H.-lid de Groot4, diamantbewerker. Maar 
een verdedigen van afbraak der katholieke vakbeweging tegenover een stukje 
van Koch. 5 Met elkander een doorgaan op de rechtsche lijn, daarom dwingen 
tot scherpe bestrijding. 

2e. Seegers is weer bij mij gekomen om steun in verband met het te ver
wachten ontslag-besluit, dat tegen hem vanavond zou moeten vallen.6 Hij heeft 
eenige kans weer aangesteld te worden bij zijn ouden patroon; omdat hij goed 
aangeschreven stond als arbeider schijnt die patroon over alle bezwaren te 
willen heenstappen. De beslissing zal Maandag vallen. Ik heh daarom Seegers 
aangeraden een ontslagbesluit door het D.B. op hedenavond te ontwijken. En 
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deel U dit in vertrouwen mede. Hij aanvaardde mijn advies. Bij deze bespre
kingen bleek mij, dat volgens opgaaf van Seegers het totaal ledental der 
C.P.H. thans 965 bedraagt. Daarvan in Amsterdam 450. De activiteit der 
Amsterdamsche afdeeling [wordt] echter in hooge mate verknoeid door 
doorgevoerde versnippering is gelijk bolsjewisatie, die het verband in de 
afdeeling vernietigd heeft. Verder nog eene afdeeling boven 5 0 leden, Rotter
dam; dan 40 leden in Den Haag, tusschen 30 en 40 hebben de afdeelingen 
Delft, Leiden, Zaanstreek, Appingedam. In heel Zuid-Limburg 40 man. 
Haarlem 26, Zwolle 20, Almelo 21, in heel Twente behalve Almelo 24. 
Utrecht 15, stad Groningen 14, Zutfen 19, Arnhem 16, Amersfoort 15, 
Hilversum 15. De overige 'afdeelingen' beneden 10. Met elkander beeld van 
volkomen onmacht. Een situatie, die doet uitkomen hoe belachelijk het is een 
dagblad te handhaven. De inkomsten worden door Seegers aangegeven op 3 60 
gulden per maand, waarvan thans twee salarissen adf40,- betaald worden. Tel 
nu maar eens na wat er over blijft voor het functionneeren van partijleiding 
en werkorganen. Wij zijn nog altijd aan het werken met een groep communis
ten, die zich ten onrechte politieke partij noemt. Het spreekt vanzelf, dat wij 
als N.A.S. ons lot niet kunnen verbinden aan dat van deze combinatie. Een 
los verband is het meest gewenscht, een verband dus dat zonder het toebren
gen van nadeel prijsgegeven kan worden. En met dit aantal menschen wil men 
alles tegelijk doen, wil men in verschillende vakcentrales communistsch 
fractiewerk verrichten. Er is natuurlijk geen sprake van, dat daarmede iets kan 
worden bereikt. 

3e. Vergadering Leiden. De voorbereiding der vergadering te Leiden op 
30 November is zoo geloopen, dat wij van morgen getelegrafeerd hebben die 
vergadering uit te stellen tot waarschijnlijk 7 December. Men wilde volstaan 
met een reclamebiljet, datMaandag en Dinsdag onder de oogen van de Leide
naars zou worden gebracht. Als het op die manier moet gaan krijgen wij daar 
een vergadering met 40, 50 menschen en wordt het dus niets. U behoeft dus 
op Dinsdag avond niet te rekenen. Cramer7 heeft laten weten, dat [hij] op de 
vergadering in Haarlem niet komt. De S.D.A.P. volgt het voorbeeld van het 
Indische Volksraad8slid Stokvis9 en wacht de officieele verklaringen van de 
regeering af. 10 

De N.A.S.-brochure. Uw manuscript wordt getikt en ik verwacht dat het 
Maandag klaar komt. Van de groot[t]e zal afhangen of het eventueel voorzien 
zou worden van een voor- of naschrift. We zouden clan het omgekeerde 
hebben van hetgeen we in 1911 hebben gedaan met de brochure over de 
transportstaking. 11 Ik zou graag een behoorlijke omslag willen hebben voor 
deze brochure, maar weet niet wie daarvoor een teekening kan maken. W eet 
U daar wat op? 

Redactievergadering 'Klassenstrijd'. Er wordt gerekend op Woensdagavond 
8 uur, kantoor N.A.S. Ik heh het November-nummer van 'Klassenstrijd' tot 
vanmorgen toe nog niet ontvangen. De abonne's in de provincie zullen het 
blad dus niet eer dan Maandag hebben. Het is met dit nummer weer buitenge
woon sukkelen12 geweest. De oplage was 700 stuks. 
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1. NN, 'De Javaansche Opstand', Eenheid, 27 november 1926. 
2. Frans Liebaers (1895-1957), Belgisch vakbondsleider; lid van de Belgische Werklieden 

Partij (BWP); nationaal secretaris van de Centrale van Kleeding en aanverwante 
vakken (1921-19 5 2); !eider van de Belgische syndicale eenheidsbeweging; redacteur 
van Belgische blad Eenheid; leider van de Belgische anti-oorlogsliga (vanaf 1934); 
gemeenteraadslid in Anderlecht (1939-1945). [De Beule 1980: 239; Liebaers z.j.] 
Schmidt schreef het artikel: 'De Belgische "Eenheid" -beweging; Liebaers treedt af', 
Eenheid, 27 november 1926. Schmidt betreurde het <lat Liebaers de noodzaak voelde 
zich uit de eenheidsbeweging terug te trekken nadat de communisten de leiding 
hadden overgenomen en trachtten de beweging communistisch te maken i.p.v. samen 
te werken met de 'modernen'. 

3. De Belgische Eenheidsgroep werd in 1924 opgericht met het doe! de eenheid te 
handhaven in de Syndicale Commissie, de aan de sociaal-democratische BWP 
gelieerde Belgische vakcentrale. De vakbondsmannen Liebaers en Geerts waren de 
!eiders van deze eenheidsbeweging. De beweging streed tegen de BWP-resolutie van 
Mertens (augustus 1924) waarin werd bepaald <lat communisten geen vertrouwenspo
sitie mochten innemen binnen de vakbeweging en <lat politiek actieve communisten 
zouden warden geroyeerd. De leiding van de eenheidsbeweging wilde wel samenwer
ken met communisten maar wilde uitdrukkelijk geen Komintern-koers varen. Op 7 
november 1926 vond een splitsing binnen de beweging plaats. De leiding nam ontslag 
omdat de meerderheid v66r communistisch fractiewerk binnen de Syndicale Commis
sie was. Kort daarop richtten Geerts en Liebaers een eigen, anticommunistische 
eenheidsbeweging op. Vanaf die tijd waren er twee eenheidsbewegingen in Belgie: 
een communistische en een 'neutrale'. De laatste groep handhaafde de uitgave van 
het Belgische blad Eenheid. [De Beule 1980: 52-55] 

4. Saul (Paul) de Groot (1899-1986), communistisch partijleider; aanvankelijk diamant
bewerker; lid van de ANDB; lid van de CPH (1926-1978; minus februari 1927 - 1 
januari 1928); redacteurvanEenheid (1927-1928); secretarisvan de CPH (1930-1938); 
algemeen secretaris van de CPH (193 8-1962); hoofdredacteur van Het Volksdagblad 
(1938-1940); voorzittervan de CPH (1945-1976); lid van de Tweede Kamer (1945-
1966). [BTVN, III: 219-222; Baruch 1966] 
P. de Groot schreef: 'Het NAS en de linkervleugel', Eenheid, 27 november 1926. De 
auteur beschuldigde de NAS-leiding ervan het NAS te willen vergroten door NVV
leden naar zich toe te trekken en zodoende geen eenheid, maar een verdere versplin
tering van de arbeidersbeweging te bewerkstelligen. 

5. H. Koch, 'Gaat <lit naar eenheid?', Eenheid, 27 november 1926. De auteur pleitte voor 
samenwerking van de moderne vakbeweging met de katholieke bonden in plaats van 
zich ertegen af te zetten. In het naschrift wees de Eenheid-redactie erop dat de katho
lieke bonden in het verleden vele malen blijk hadden gegeven van grate onbetrouw
baarheid en samenwerking daarom moeilijk was. Slechts in bepaalde praktische 
gevallen zouden gezamenlijke aeries tot de mogelijkheden behoren, meende de 
redactie. 

6. Per 15 december 1926 werd Seegers ontslagen als bezoldigd partijbestuurder van de 
CPH. 

7. Charles Guillaume Cramer (1879-197 6), civiel-ingenieur; werkte bij het departement 
van Waterstaat in Nederlands-Indie (vanaf 1901); lid van de ISDV (1915-1917); 
oprichter van de Indische Sociaal-Democratische Partij (ISDP; 1917); voorzitter van 
de ISDP (1917-1923); lid van de Volksraad (1918-1923); lid van de Eerste Kamer 
(1923-1925) en van de Tweede Kamer (1925-1937) voor de SDAP; steunde de 
nationalistische beweging in Nederlands-Indie. [BWSA, III: 31-34; BTVN, III: 116-
118; Tichelman 1985: 235-236] 
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8. De Indische Volksraad werd in 1918 ingesteld en was het vertegenwoordigende 
lichaam van Nederlands-Indie. Tot 1925 had de raad slechts een adviserende taak, 
daarna fungeerde deze als medewetgever voor lndische aangelegenheden. Door de 
wijze van kiezen was uitgesloten <lat er radicale nationalisten in de raad gekozen 
werden. De raad bleef bestaan tot de bezetting van Nederlands-Indie door Japan. 
[Van der Wal 1964-1965] 

9. Jozef Emanuel Stokvis (1875-1951), journalist en sociaal-democratisch politicus; 
hoofdredacteur van het in Semarang uitgegeven dagblad De Locomotief (1910-1917); 
bestuurslid van de SDAP (1919-1922; 1931-1940); voorzittervan de ISDP en redac
teur van het partijblad Het Indische Volk (192 3-1928); lid van de Volksraad als opvolger 
van C.G. Cramer (1923-1929; 1930-1931); keerde in 1931 terug naar Nederland; lid 
van de Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de SDAP; lid van de Tweede Kamer 
(1937-1940; 1945-1946). [BTVN, II: 541-542; BWSA, V: 282-286] 

10. Waarschijnlijk ging het hier om protestvergaderingen tegen de bloedige onder
drukking van de communistische opstand op Java die 12 november 1926 was uitgebro
ken. [McVey 1965: 343-345] 

11. Sneevliet doelde hier op de brochure van zijn hand: Internationale Klassenstrijd; de 
stakingen in het transportbedrijf(Utrecht 1911), waarin een voorwoord was opgenomen 
van HRH. (Over de NAS-brochure van HRH: zie doc. 109, noot 4). 

12. De tekst geeft: succelenen. 

116. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 28 november 1926 

B[este] H[enk], 

1) Je kritiek over het stuk in Eenheid over Indie ben ik eens. Wanneer men 
onze leuzen onderschrijft, moet men ook met ons willen strijden. 

Stuk de Groot zeer grof en naar ik hoop en vertrouw bepaald lasterlijk tegen 
NAS. Ik ga af op je voorstelling: dat oprichting nieuwe PAS.sen 66k in 
plaatsen, waar het NVV reeds een centrale heeft, niet ontweken kan warden, 
maar dat het niet in de bedoeling ligt de aktie vooral te richten op het 'losma
ken' van ontevreden NVV-leden om hen over te brengen naar het NAS. Het 
eerste acht ik absoluut verantwoord - het tweede zou ik onverantwoordelijk 
in de hoogste mate achten, daar het enkel de geheele sfeer nog meer verpesten 
zou, zonder tot noemenswaardige versterking van het NAS te leiden. Er is 
onder de 1 ¼ millioen on- en oud-georganiseerden heusch genoeg te doen! 

2) Kwestie Seegers is natuurlijk in CP niet op te lossen; er is daar geen 
mogelijkheid, twee 'vrijgestelden' te behouden, zoo men het 66k [met] de 
Tr[ibune] wil doen. Inderdaad lijkt het nog niets op een partij! 

3) Mannoury en ik hebben gezonden naar 1) Ekki, 2) Inprekorr en 3) 
Tribune een waarschuwing aan de russische CP. Ik denk dat De Tr[ibune] 
het niet durft plaatsen, zoo de Inprek[orr] het niet doet. Gelukkig dat we 
'Klassenstrijd' hebben. 1 

- Ik heh ook heden de afl. nog niet ontvangen. We 
weten nu meteen, dat het z66 niet kan. 

4) Voor mijn brochure is enkel in <lien zin een 'behoorlijke omslag' noodig, 
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dat de titel enz. behoorlijk gedrukt en voor goede verdeeling, in overeenstem
ming met de grootte van het papier, gezorgd wordt. Dat wil mijn man wel 
doen; zie dus dat je mij Woensdag avond model, formaat en lettenype kunt 
meegeven. 

Met hart[ elijke] gr[ oeten], 

tante Jet. 

1. In Klassenstrijd verscheen een artikel van Mannoury waarin hij de tegen Trotski 
gevoerde hetze afwees (zie hierover: doc. 111, noot 1). Vanafhet januarinummer van 
Klassenstrijd verscheen van de hand van HRH de achtdelige artikelenserie 'Wat 
gebeurt er in Sowjet-Rusland?'. Hierin probeerde ze een objectief beeld van de 
ontwikkelingen in Rusland te schetsen, teneinde 'de naar zelfstandigheid van oordeel 
strevende revolutionairen' voor de arbeidersbeweging te bewaren. Het door G. 
Mannoury en HRH geschreven 'An unsere Russischen Kampfgenossen' werd nergens 
afgedrukt. In 19 5 4 verscheen het we! in druk: G. Mannoury, 'Geestverwantschap. Een 
herinnering aan Henriette Roland Holst, de revolutionnair-socialiste', De Nieuwe 
Stem, november 1954, 627-633. Op het vijftiende congres van de RCP bracht 
Boecharin de waarschuwing ter sprake en gaf deze de kwalificatie 'schwarmerische 
Galimathias'. [Inprekorr, 20 december 1927, 2868] 

117. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 6 december 1926 

B[este] H[enk], 

Ik heh in Brabant de brochure nog eens doorgelezen en nog hier en daar wat 
verbeterd, zoodat ik vertrouw dat er nu maar weinig in de proef gekorrigeerd 
zal behoeven te worden. Ik hoop die gauw te krijgen. 

Na het stuk van Postma doorgelezen te hebben, spreek ik er in volle ge
moedsrust het 'requiescat in pace' over uit. Het is zoo dof als deze December
dag, er staat niets nieuws in, en evenmin iets, wat op een eenigzins nieuwe of 
zelfs persoonlijke wijze gezegd is. 

Mijn artikel verzond ik daarstraks aan Wiesebron, dus als wij weer zooveel 
te laat uitkomen, ligt het niet aan mij! 1 

Ik zie dat je in de Arb[eid] probeert aan te sturen op NAS-cand[idatuur] bij 
gemeenteraads-verk[iezingen] Amsterdam. Ik kan dit alleen verklaren zoo je 
grond hebt om aan te nemen, dat Wijnkoop en de CP tegen dien tijd wel 
weer aan elkaar gemodderd zullen zijn. Onmogelijk lijkt het ook mij niet! 2 

De NRC heeft in den laatsten tijd eenige uitstekende korrespondenties uit 
Rusland gehad; goed gedokumenteerd, en blijk gevend van werkelijk begrip. 
Hebt je ze opgelet - en hebt je idee van wie ze kunnen zijn? 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 
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Ik vroeg al zoo dikwijls hoe 't nu met Engels is, of hij nu voor zijn werk voor 
het NAS iets bij verdient? 3 Ik zie dat v. R[iel] hem een reprimande toedient; 
hij probeert 'orde te houden'.4 

1. Over dit artikel: zie doc. 105a, noot 2. 
2. H. Sneevliet, 'Loonen gemeentepersoneel Amsterdam', De Arbeid, 27 november 1926. 

Sneevliet wees erop dat met NAS-mensen in het gemeentebestuur, er niet over 
loonsverlagingen zou worden gedacht. 

3. Notitie Sneevliet op de achterkant van de brief: 
'L. Seegers. 
Gunters en Meuser 8 jaar tot 7/9/18. 
Ned. Staalenkolenfabriek[?] 10-11-18 - 6-2-20; 
R.S. Stokvis & Zn. 7-2-20 - 28-2-1925' 

4. CPH-voorzitter Van Riel (schuilnaam van Manuel) had er bezwaar tegen datJ. Engels 
zijn artikel 'Het jeugdwerk van het NAS en de komende besturenvergadering' in De 
Arbeid (27 november 1926) plaatste en niet in De Tribune. Engels uitte in het artikel 
kritiek op de tactiek van de Communistische Jeugd Bond (CJB) om via cellenbouw 
invloed te krijgen binnen de sociaal-democratische AJC. Dit noemde hij 'de tactiek 
van leugen en bedrog' die tot mislukken gedoemd was. Verder uitte hij kritiek op het 
uitsluitend politieke karakter van de CJB, hetgeen volgens hem nauwelijks aantrek
kingskracht had op de jeugd. 

118. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 7 december 1926 

B[este] H[enk], 

1) Hierbij de korrespondentie H[enk] S[neevliet] -v.d. P[oll]1 terug. Er blijkt 
wel uit, ten eerste: dat de hooge geestelijkheid in Ned[erland] de katholieke 
arbeiders nog veel vaster in de hand houdt dan b.v. in Engeland. Ten tweede: 
dat de vastelandsche richting van het socialisme, die sedert een halve eeuw 
voortdurend nadruk heeft gelegd op de materieele faktoren, dit optreden van 
de k[atholieke] kerk heeft beg;unstigd. Bij het meer ethische engelsche socialis
me kon de kloof niet zoo wijd worden. Een interessant onderwerp om eens 
over te schrijven. - De uitlating van dien pastoor v. Lith2 wil ik graag eens 
lezen. 

2) Gisteren las ik het art. van Semaoen3 in Inprekorr en zag tot mijn 
stomme verbazing, dat hij spreekt van 'een algemeene volksopstand' enz., 
kortom absolute fantaisien. Gelooft de man dat nu zelf omdat hij het wil 
gelooven - of liegt hij bewust? En wat denkt hij daarmee te bereiken? Ook 
Lou gaat zich weer heerlijk te buiten aan groote woorden.4 

3) Stukje Mannoury- H.R.H. over russisch kongres staat nog steeds niet 
in de Tr[ibune]; zal ook wel niet opgenomen worden.5 Rutgers, wien ik een 
afschrift zond, schreef mij een zeer geprikkelde brief, waarvan echter het 
kurieuze is, dat ik den inhoud (de massa's lossen telkens door hun aktiviteit 
de moeilijkheden op, die onoplosbaar lijken voor de verstandelijke analyse) 
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grootendeels eens ben. In ons stukje stond geen woord van ontmoediging of 
wantrouwen, alleen een waarschuwing tegen de domperij. 

Hartelijk gegr[ oet], 

Tante Jet. 

1. Maximus Josephus Maria van Poll (1881-1948), journalist; hoofdredacteur van o.a. 
De Nieuwe Eeuw (1921-1933) en De Morgen (1923-1936); pleitte in zijn artikelen voor 
een sociaal gerichte antikapitalistische katholieke partij; lid van de Tweede Kamer 
voor de RKSP /KVP ( 192 9-1940; 194 5-1948); expert inzake N ederlands-In die. [BvVN, 
I: 462-465] 

2. Franciscus Georgius Josephus van Lith (1863-1926), Nederlands Jezliiet; oprichter 
van de katholieke missie op midden-Java; lid van de Commissie tot herziening van 
de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie; voorstander van de nationalistische bewe
ging in Nederlands-Indie. [McVey 1965: 467; Van Rijckevorsel 1952] 
Om welke uitlating van Van Lith het hier ging, is niet bekend. 

3. Semaoen (1890-1971), Indonesisch revolutionair; bestuurslid van de vakbond van 
spoorwegbeambten (VSTP; 1917-1923); bestuurslid van de ISDV/PKI (1917-1923) 
en de Sarekat Islam (1918-1921); voorzitter van de Indonesische Communistische 
Partij (PKI; 1920-1923); na externering (1923) woonachtig in Nederland en Rusland; 
lid van het EKKI (1924-1926); lid van het Presidium van het EKKI (1926-1928); 
keerde in 1956 uit Rusland naar Indonesie terug. [Tichelman 1985: 384-386] 
HRH doelde op het artikel: Semaoen, 'Der Aufstand in Indonesien', Inprekorr (1926), 
2524-2525. 

4. L. de Visser woonde als vertegenwoordiger van de CPH de zevende zitting van het 
plenum van het EKKI bij ( over deze zitting: zie doc. 88, noot 8). Bij deze gelegenheid 
beschuldigde de Tsjech Smeral de CPH ervan de communistische opstand op Java 
(zie hierover: doc. 115, noot 10) niet te hebben gesteund. De Visser verweerde zich 
door te zeggen dat de CPH aanvankelijk de opstand verkeerd beoordeeld had, maar 
dat het CPH-bestuur al gauw tot inkeer was gekomen en sindsdien de opstand had 
gesteund. [Inprekorr 1926: 1635-1636] 

5. Over dit stukje: zie doc. 116, noot 1. 

119. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 7 december 1926 

Ik heb Uw beide brieven hier van gisteren en vandaag. Het December-num
mer van Klassenstrijd schiet volgens Bouma al goed op. Ik zelf moet morgen 
of overmorgen mijn stuk over den Opstand op Java a&naken. 1 De raad van 
de Leeuw in de laatste redactievergadering om nog geen eindoordeel neer te 
schrijven werd gegeven met het oog op de bij hem al bekende aanwijzingen, 
dat men bij de Executieve zich anders instelt ten opzichte van de gebeurtenis
sen dan wij hier. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Het is onbekend op 
grond van welke gegevens een Smeeral2 met een openbare critiek komt op de 
lei ding der C.P .H., die 'rechtsche' afwijkingen zou hebben getoond door direct 
aan te dringen op amnestie en wat hij noemde een koninklijke enquete
Commissie. Semaoen is niet alleen in Imprekor volkomen mis bij de beoordee-
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ling van de beteekenis der gebeurtenissen. Waarschijnlijk heeft men die 
beteekenis te Moskou veel te hoog aangeslagen en dus spreekt het vanzelf, dat 
zoowel Semaoen als de Visser heel erg dik doen. Naarmate meer bijzonderhe
den bekend worden over hetgeen zich werkelijk heeft afgespeeld word ik er 
vaster van overtuigd dan men de zaak te Moskou absoluut verkeerd ziet. In 
de Rote Fahne van vandaag werd een berichtje over een gevecht tusschen 
koloniale troepen en eenige Atjehers geplaatst onder het hoofd 'Nu ook 
opstand op Sumatra'. De menschen blijken geen flauw benul te hebben van 
de situatie ginds. Voorlichting van deze soort gaat door allerlei communisti
sche bladen in Europa en ondertusschen is de koloniale regeering te Buiten
zorg op haar gemak bezig den grootst mogelijke politieke munt te slaan uit 
de feiten, die hebben plaats gevonden. Ik zal het artikel voor Klassenstrijd 
ditmaal niet a&naken. Het zou te uitvoerig worden; bovendien komen nu pas 
de mailbladen3 binnen, die meer gedetailleerde bijzonderheden geven over 
hetgeen heeft plaats gehad en den daardoor gewekten indruk. Ik had in den 
Haag het karwei met Semaoen over deze zaak te spreken en constateerde ook 
daar een totaal scheve voorstelling van zaken. Hij is hier bezig met Cramer 
en ik vermoed dat hij bij die besprekingen vele toonen lager zingt dan in 
Imprekor en op openbare vergaderingen. Cramer kent hem goed, was van 
meening, dat speciaal Semaoen niet verbannen had moeten worden omdat hij 
een matigenden invloed uitoefende op de beweging ginds. 

Wat de samenstelling der redactie van 'Klassenstrijd' betreft, viel het mij 
op, dat de Leeuw graag den S[ociaal-]D[emocraat] Klein uit Haarlem zou 
willen opnemen, omdat hij hem zoo'n onafhankelijk mensch vond. Onafhan
kelijkheidszin lijkt mij een kwaliteit, die door de Leeuw buitengewoon moeilijk 
beoordeeld kan worden. Ik weet niet of U al met Klein gesproken hebt. Ik 
voor mij heb er niet op tegen dat hij in de Redactie komt, doch verwacht dat 
hij er niet mee begint en in ieder geval zijn lidmaatschap maar kort zal duren.4 

Vandaar dat ik aanraadt zoo spoedig mogelijk overleg met anderen te plegen. 
Wat is er tegen, de redactie van 5 op 6 te brengen en de twee open plaatsen 
(Postma is overbodig) te bezetten door een intellectueel en door Bouwman? 
Laat daarover Uw gedachten nog eens gaan, opdat wij in een volgende redac
tievergadering de gewenschte wijziging definitief doorvoeren. 

Seegers is definitief per 15 December ontslagen.5 Zijn oude baas heeft hem 
zulke vage toezeggingen gedaan, dat daaraan geen practische waarde kan 
worden toegekend. Uit zijn getuigschriften blijkt mij, dat hij totaal 14 jaar 
gewerkt heeft als magazijnbediende in technische afdeelingen (ijzer- en metaal
waren, machinerien). Alle getuigschriften zijn gunstig, doch naar mijn meening 
slaagt hij niet in een nieuwe werkkting, tenzij hij daarin gekruid wordt. Ik wil 
zelf eens met Post spreken. Kent U iemand, die invloed heeft bij die vroe
ger[ e] metaalfabriek van Begemann? 

Seegers krijgt na 15 December nog twee maanden lang loon op den grond
slag van f30,- per week. In die periode zal nog iets gedaan moeten worden. 

Verhouding NA.S. - C.P.H. Onmiddellijk na de besprekingen van 13 en 14 
November6 is ons gebleken, dat hier in Amsterdam een aantal niet in de 
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vakbeweging georganiseerde communisten (metaalbewerkers, fabrieksarbeiders, 
kantoorbedienden) door partij-instanties bezocht zijn om ze lid te maken van 
de moderne organisaties. Deze opdracht was eenige dagen v66r onze conferen
tie met de C.P.H. gegeven, het P.B. der C.P.H. was daarmede bekend, zweeg 
daarover in alle talen, gaf vele bereidverklaringen ten beste voor uitbouw van 
het N.A.S. en heeft in sterke mate den indruk gevestigd dat ons Bestuur met 
open oogen misleid werd. Daarom hebben wij opheldering gevraagd alvorens 
in te gaan op benoemingvan eenige leden in een permanente contact-commis
sie. De opheldering moet nog komen. Inmiddels hebben wij wel het fraaie 
artikel van de Groot gehad in 'Eenheid',7 hetwelk aanleiding heeft gegeven 
dat Bouwman, Brandsteder en Schilp8 hun lidmaatschap voor de Landelijke 
Vakvereenigings-Commissie der C.P.H. hebben opgezegd. In de vergadering 
van Federatie-besturen en P.A.S.-sen, gehouden op Zondag j.1., bleek toene
mende ontstemming over de houding der C.P .H. voorhanden. Wij hoorden 
reeds stemmen, die het afbreken van elk contact vorderden. Daaraan is 
natuurlijk geen gevolg gegeven, doch ongetwijfeld is de verhouding precair. 
De Visser zal uit Moskau wel nieuwe, het N.A.S. veroordeelende resoluties 
meebrengen en wij zullen deze resoluties met gelatenheid deponeeren.9 

Met hartelijke groeten, 

1. H. Sneevliet, 'De opstandige beweging op Java', Klassenstrijd (1926), 355-361 en 
(1927), 12-18. In dit artikel betoogde Sneevliet dat de communistische beweging in 
Indonesie op lange terrnijn niet meer te onderdrukken viel en dat er uiteindelijk een 
zelfstandig Indonesie zou komen. 

2. Bohumir Smeral (1880-1941), lid van de Tsjechische Sociaal-Democratische Partij 
(vanaf 1896); lid van het parlementin Wenen (1911-1918); medeoprichter en voorzit
ter van de Tsjechische Communistische Partij (1921-1922); lid van het EKKI (1922-
1935); werkte in Moskou voor het Orgbureau (Organisatie-Bureau van de Kornin
tern). [Wheaton 1986; Hessel 1980: 471] 

3. De tekst geeft: meelbladen. 
4. Klein was wethouder in Schoten bij Haarlem (zie hierover: doc. 76, noot 1). Hij 

kwam niet in de redactie van Klassenstrijd. 
5. Seegers werd waarschijnlijk ontslagen als bezoldigd CPH-bestuurder. 
6. Over de besprekingen van de besturen van het NAS en de CPR: zie doc. 102, noot 

7. 
7. Over het artikel van P. de Groot: zie doc. 115, noot 4. 
8. Dirk Schilp (1893-1969), vakbondsbestuurder; lid van de CPR (1919-1924; 1925-

1927); lid van de BKSP (1924-1925); voorzitter van de bij het NAS aangesloten 
Nederlandsche Federatieve Bond van Personeel in Openbaren Dienst (1923-1935); 
redacteur van het federatieblad De Gemeenschap; bekleedde verschillende functies bij 
NAS en PAS-Amsterdam; lid van de RSP/RSAP (1929-1940); had tijdens de oorlog 
contact met de Vonk-groep; redacteur van De Vonk (1947-1952). [Van Tijn 1967; 
Campfens 1989: 3 3 OJ 

9. L. de Visser kwam inderdaad uit Moskou terug met kritiek van de Kornintern op de 
houding van het NAS t.a.v. de Eenheidsbeweging. Uit de Kornintern-resolutie bleek 
dat deze organisatie, evenals de RVI, van mening was dat de kleine NAS-bondjes 
moesten worden overgeheveld naar het NW. [Harmsen 1982: 115] 

252 

120. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 13 december 1926 

Ik zend U hierbij een van de twee proeven der brochure, geleverd door de 
drukkerij Voorwaarts. Precies 45 blz., zoodat ik er een kort voorwoord bij doe 
van 2 1/2 bladzijde. Amsterdam (P.AS.) bestelde 2000 stuks. De bestellingen 
van buiten worden deze week ingezonden. Ik hen met den boekhandel Ont
wikkeling de voorwaarden aan het bespreken van verkoop door hun tusschen
komst. Ik zal zien, dat wij hun commissiehonger bevredigen om op die manier 
den verkoop onder een aantal S.D.A.P.-ers te verzekeren. Spoedshalve wordt 
de correctie bezorgd door kameraad W oudt1

, die dat wel secuur doet. Het 
wachten is op de teekening voor den omslag, die zoo spoedig mogelijk moet 
komen om in het begin van de volgende week de uitzending mogelijk te 
maken. 

Over andere zaken morgen. 
Met beste groeten, 

1. Dirk Woudt, vakbondsbestuurder; secretaris van de Nederlandsche Federatie van 
Handels-, Kantoor-, Winkel- en Magazijnpersoneel; lid van de RSP; secretaris van 
de RJB (1928); penningmeester van het NAS (1930-1931). [Verslag van het NAS over 
dejaren 1931-1933: 51] 

121. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 14 december 1926 

Beste Henk, 

1) Het laatste hoofdstukje, als zijnde 'des Pudels Kern', heh ik zelf nag even 
gekorrigeerd en een enkele wijziging en toevoeging aangebracht, om de CP
menschen, die tegenwoordig weer loeren op ieder onvertogen woord, minder 
vat op mete geven. Je wilt wel zorgen dat K[ameraa]d Woudt, zoo hij al klaar 
is met zijn korrekties, mijn korrekties nog overneemt. 

2) Van een 'teekening' voor den omslag is geen sprake, alleen van een 
behoorlijke verdeeling, die al moeilijk is, doordat het formaat van het brochu
retje leelijk is (te smal voor de lengte). Op de titelpagina heeft mijn man 
enkele aanwijzingen gegeven, stuur dus maar even drukproefvan den titel, clan 
zal hij de verdeeling verbeteren. 

3) Ik heh een korrespondentie gelezen tusschen Koch en Mannoury, die wel 
kurieus is. Koch beklaagde zich bij M[ armoury] dat wij niets van hem opne
men. Ik zond M[annoury] toen het laatste artikel van K[och] dat hij ons 
stuurde ter lezing en M[annoury] moest toegeven dat het onleesbaar vervelend 
en voor onze lezers1 vrijwel onbegrijpelijk is. M[annoury] raadt mij nu aan, 
aan K[och] voor te stellen die briefwisseling tusschen hen beide[n], geheel of 
gedeeltelijk, te publiceeren, waarin K[och] dezelfde dingen veel levendiger 
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zegt. Ik hen daar gloeiend voor, het is amusante lektuur, en K[och] ontpopt 
zich als een z66 verregaande drijver en domper, dat hij eer een dominicaan 
van de 14de eeuw lijkt clan een kommunist van de l 9de2

• Het zal werken als 
een remedie tegen het dogmatische marxisme. Zie dus dat je van Mannoury 
die korrespondentie te leen krijgt, kijk ze eens door en schrijf mij clan je 
meening. 3 

4) Waarom zouden we Mannoury niet vragen om in de redaktie van Klas
senstrijd te komen? Hij komt dunkt mij er het eerste voor in aanmerking. -
Aan Klein schreef ik al wel een week geleden, maar hoorde tot dusver niets. 

Hart[elijke] gr[oeten], 

tante Jet. 

1. De tekst geeft: !eiders. 
2. Waarschijnlijk werd bedoeld: 20ste 
3. De correspondentie tussen Koch en Mannoury is bewaard gebleven. Deze bevindt 

zich in het Mannoury-archief (IISG): nummer 7. De briefwisseling werd niet in 
Klassenstrijd geplaatst. 

122. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 15 december 1926 

1 e. De Brochure. Wij wilden de verschijning op Maandag a.s. bereiken. Inge
sloten brief van kameraad Woudt, inhoudende een bemerking betreffende 
tuinbouwonderwijs, breng ik onder Uw aandacht met verzoek omgaand te 
willen mededeelen, of die bemerking aanleiding geeft tot een wijziging en zoo 
ja, welke. De omslag zal volgens de opgave gemaakt worden. Om tijd uit te 
winnen lijkt mij beter daarvan niet meer een correctie te zenden. Mijn voor
woord kan niet meer clan 2 1/2 pagina bevatten. Ik zend U morgen een 
doorslag van de copie. Zoo U daarop nog een of ander hebt aan te merken 
hoor ik dat clan wel direct. Overeenkomstig Uw schrijven van 15 dezer sluit 
ik hierbij in die beide laatste bladzijden. Ik voel er niet veel voor bijzondere 
aandacht te schenken aan mogelijke op- of aanmerkingen uit het kamp der 
C.P .H. Ik weet niet of het noodig is in te lasschen 'in de eerste plaats met de 
C.P.'; de politiek der C.P. tegenover het N.A.S. is nog altijd van <lien aard dat 
er bij ons sterk aan getwijfeld wordt of wij de C.P. als een bevriende organisa
tie moeten zien. 

2e. Redactie 'Klassenstrijd'. Ik voor mij heh er niets tegen Mannoury uit te 
noodigen de vacature Postma te bezetten, wanneer ten minste dat geen 
versterking brengt van het partij-element. Het lezersaantal uit de partij is niet 
van <lien aard dat zij op meer clan een plaats voor de 100% C.P.-ers aanspraak 
kan maken en Mr. de Leeuw telt als zoodanig. Ik weet wel, dat Mannoury 
afwijkt van dit type, maar zou er toch de voorkeur aan geven als een intellec
tueel gevonden kon worden buiten het partijverband. Overigens lijkt mij 
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Mannoury, desnoods met zijn vereenvoudigde spelling, te verkiezen boven de 
onbekende post Rost. Ik ben benieuwd naar het resultaat der bespreking met 
den machinist Klein, vind echter dat een vermelding van zijn naam als vast 
medewerker meer clan voldoende is. Krachten van deze groot[t]e zijn er heel 
wat meer te vinden en ik voor mij ken aan het feit, dat hij een - overigens 
weinig invloedrijk - oppositioneel S.D.A.P-er is, weinig beteekenis toe. 

3e. Hebt U nu al de uitlatingen van Smeral gelezen met betrekking tot den 
opstand in West-Java? Het laffe en onjuiste antwoord van de Visser op <lien 
aanval doet mij ernstig overwegen of ik mij niet terugtrekken zal uit de 
Koloniale Commissie, die overigens practisch toch niets kan uitrichten, omdat 
alle partijgeld nog niet toereikend is om het dagblad in stand te houden. Op 
grond van de telegrafische mededeelingen heeft men in Moskou andere waarde 
toegekend aan de verzetbeweging clan wij hier. Nu de volledige berichten uit 
de mailbladen er zijn, krijgen wij helaas overvloedige bevestiging van de juiste 
waardeering der gebeurtenissen hier in Holland. Ik heh voor <lit nummer van 
'Klassenstrijd' pas een inleidende beschouwing geschreven, vermoed <lat ik nog 
twee maal over den opstand een bijdrage van deze groot[t]e leveren moet. Wij 
zullen dus nog tijd hebben om te overleggen, of wij op die critiek van Smeral 
en het antwoord van De Visser zullen ingaan en hoe ik verder deze zaak 
behandelen zal. 1 

4e. Is het nog Uw bedoeling om de Russische strijdvragen te bespreken? 
Wanneer wilt U daannede beginnen? De Kadt heeft het succes bereikt dat 
zijn uit een Duitsch of Fransch oppositioneel blad genomen vertalingen van 
Russische krantenartikelen door de geheele aan Rusland vijandige pers gaan. 
De N[ieuwe] R[otterdamsche] C[ouran]t had er twee kolom voor over, de 
Vrije Socialist van vandaag brengt hetzelfde stuk.2 

Met hartelijke groeten, 

1. Over de kritiek van Smeral op de CPH inzake de opstand op Java: zie doc. 118, noot 
4. 

2. J. de Kadt, 'Russische toestanden', De Vrije Socialist. Sociaal-Anarchistisch orgaan, 15 
december 1926. In dit uit het BKSP-blad De Kommunist overgenomen artikel werden 
citaten gegeven uit rapporten van buitenlandse delegaties die de Sovjet-Unie hadden 
bezocht, die gunstig waren voor het Russische bewind. Daartegenover zette De Kadt 
berichten uit Russische periodieken die de gunstige citaten tegenspraken. 

123. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 15 december 1926 

B[este] H[enk], 

Zou je mij de twee laatste bladzijden van mijn brochure nog even willen 
terugzenden. Ik wilde nog iets veranderen over de jeugd-opvoeding; ik moet 
de opmerking van v. Riel tegen Engels (<lat hij de kritiek op de Zaaier in de 
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Tr[ibune] had behooren te plaatsen) als juist erkennen en wil het z66 stellen, 
dat er niet direkt een reprimande komt. 1 

Daarnet een telefoontje van Klein, dat hij mij v. middag komt spreken. 
Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

Ik reken er dus vast op, dat je mij die laatste bladzijden nog even terugstuurt 
(met de proef van den omslag). 

1. Over de brochure van HRH betreffende de ontwikkeling van het kapitalisme in 

Nederland: zie doc. 109, noot 4. 
Over de kritiek van Van Riel op het artikel van Engels in De Arbeid: zie doc. 117, 

noot 4. 

124. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 16 december 1926 

B[este] H[enk], 

1) Brochure. 
a) Ingesloten korrektie van de vergissingen, waarop K[ameraa]d Woudt 

(waarvoor mijn dank) mij attent heeft gemaakt. 
b) Laatste bladzijden met kleine wijziging. 
c) Proef omslag moet ik wel degelijk hebben. Het belangrijke van een omslag 

in typografisch opzicht is de verdeeling der woorden en der letters op de 
pagina; die kan mijn man pas aangeven op de proef - dus ik reken erop. 

2) Red. Klassenstrijd. 
Gisteren met Klein gesproken - een goede, zachtaardige man, erg voor

zichtig maar geheel oprecht. Heeft pensioen moeten aanvragen wegen[s] 
oogen. Men is doende om hem een betrekking aan het NVV te bezorgen -
hij raakt dus zijn 'onafhankelijkheid' kwijt en zal 't waarschijnlijk niet durven 
of kunnen doen. Ik vind hem ook geen serieuze aanwinst. Hij noemde mij 
Visee1, oud-CP-er, thans s[ociaal-]d[emocratisch] raadslid in Haarlem, beambte 
aan de tram, en 'linkervleugel-man'. Ik informeer naar dien V[isee] bij jonge 
radikale SDAP-r uit Haarlem. 

3) Ik hen van plan in Januari-af1. over Rusland te beginnen - zal zorgen 
tijdig klaar te zijn, zoodat redaktie-leden een drukproef kunnen krijgen. Wie 
dat noodig oordeelt, kan zijn houding ertegen bepalen. Tegenover de onrust, 
die stukken als dat van de Kadt brengen, is het absoluut noodig zelf te schrij-
ven. 2 

4) Rede Smeral - hoe dwaas! - en halfslachtig antwoord Lou las ik; niet de 
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moeite waard vind ik om je over op te winden. Dergelijke rellen in de gebrei
de Exekutieve zijn we nu wel gewend. 

5) Ik bedacht me, dat je den laatsten brief van Koch aan ons nog niet 
gelezen heb[t], ik voeg die hierbij. 

Hart[ elijke] gr[ oeten], 

Tante Jet. 

1. Visee: gegevens ontbreken. 
2. Over het artikel van De Kadt: zie doc. 122, noot 2. 

125. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 17 december 1926 

1 e. Klassenstrijd. Ik heh hier twee stukken ontvangen: van Engels over de 
radicaliseering der katholieke arbeiders en van Blaauw over de te verwachten 
loondruk voor het overheidspersoneel. Dat laatste is maar matig geslaagd en 
ik zal hem in overweging geven het alsnog om te werken. Het stuk van Engels 
heh ik aan hem teruggezonden met verzoek wijziging aan te brengen in 
verband met het uitgekomen rapport over de verhoudingen in het Zuiden. 1 

2e. De brochure. De drukkerij dringt op spoed aan om de aflevering eenige 
dagen voor Kerstmis te verzekeren. Hierbij de omslag; zendt die na wijziging 
omgaand terug; in den titel spreekt U van: het laatste kwart eeuw; is dat juist? 
Op bladzijde 11 bovenaan spreekt U van 'concessies' op de Amsterdamsche 
beurs; dit moet dunkt mij 'emissies' zijn. Ik wacht nog op de laatste bladzijde. 

3e. Kadervergadering Amsterdam. Gisterenavond is Knuttel begonnen met 
zijn lezing over het historisch materialisme. Voor deze serie vergaderingen, 
10 stuks, hebben de afdeelingen actieve elementen aangewezen. Zoodoende 
waren gisteravond 120 man bijeen. Ik hen benieuwd, hoe groot het aantal zal 
zijn aan het eind van de serie. In Rotterdam wordt hetzelfde gedaan op 
kleinere schaal. Het aantal bezoekers is daar omstreeks 60. Het is een levens
belang voor het N.A.S. zich een goed-geschoold kader te vormen, hetwelk 
eigenlijk van den grond op moet geschieden. Immers de in een vroegere 
periode met syndicalisme en anarchisme volgepropte vooraanstaanden, die ten 
deele naar het N.S.V.2 getrokken zijn, hebben vernieuwingvan hun geestelijke 
bagage noodig. In verband met de likwidatietendenzen der communisten moet 
deze kadervorming het werk van het N.A.S. zelf zijn. 

4e. Moskousche voornemens. Uit de inlichtingen van Dissel3 en Molenkamp4 

blijkt, dat men ginds op twee dingen aanstuurt, die wij niet nemen. Men wil 
dat het N.A.S. zijn kleine Federaties overhevelt naar de moderne organisaties. 
De menschen van de C.P .H. zijn daarvoor. Wij geven op dit punt geen enkele 
concessie. Het gaat daarbij niet om, zoals Wijnkoop het stelt, de baantjes, ook 
niet om hetverlies van wat contributie. Maar hierom: wie dit aanvaardt ontzegt 
het N.A.S. het recht nieuwe Federaties te vormen, die altijd klein moeten 
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beginnen, en bovendien wordt met toepassen van zoo'n stelregel de propaganda 
voor de grootere F ederaties onvruchtbaar. Men heeft in Duitschland met een 
'sterke' K.P.D. stap voor stap de ontbinding van een aantal zelfstandige vakor
ganisaties bewerkstelligd. Ik hoor dat men, zij het niet officieel, in Moskou 
matig tevreden is met de verkregen uitkomsten. Ik voor mij hen er zeker van, 
<lat de KP .D. belangrijke kansen een behoorlijke zelfstandige stuwende vakbe
weging te vormen verknoeid heeft. Wij zijn niet van plan op deze lijn te gaan 
en afbouwtendenzen hoe clan ook gecamoufleerd te accepteeren. 

Se. persconferentie NA.S. Wij hadden vorige week Zaterdag een goed-ge
slaagde conferentie van redacteuren en medewerkers der N.A.S.-bladen. Het 
gevolg daarvan is met ingang van den nieuwen jaargang zekere wijziging in 
de samensteling van 'De Arbeid'. Ik hen met zelfcritiek op de krant begonnen 
en heh daarbij ook Uw opvatting naar voren gebracht voor wat betreft het 
gewag maken van voorkomende acties, ook die van kleinere omvang, die 
aanschouwelijk onderwijs geven in het verschil tusschen onze en de moderne 
tactiek. Wij zullen streven naar een vaste indeeling van de krant; daarbij 
blijven ongeveer 4 kolom beschikbaar voor algemeene artikelen; een vaste 
Buitenlandsche kroniek; 1 ½ kolom buitenland, idem pers en polemiek; 1 
kolom feiten en cijfers (om de twee weken door Polak5), 1 kolom vrouwenru
briek (om de twee weken); twee kolom plaatselijk Nieuws, twee kolom Uit de 
Bedrijven, een rubriek mededeelingen en officieel, ½ kolom. Als ik reken op 
twee kolom advertenties, houdt ik nog een speling van 1 ½ kolom. Het gaat 
er nu om een goed medewerkster te vinden voor de vrouwenrubriek. Het is 
niet noodig <lat daarvoor steeds weer door dezelfde kameraad de copie wordt 
geleverd; maar het best zal zijn <lat het Comite der nieuw te vormen organisa
tie daarvoor twee leden aanwijst.6 

Tot zoover genoeg, 

1. J. Engels, 'Katholiek radicalisme', Klassenstrijd (1927), 58-61. Relaas over de misera
bele arbeidsomstandigheden in Zuid-Nederland en de gevolgen daarvan voor de 
arbeidersbeweging. Als bran gebruikte Engels het in 1926 in opdracht van het 
Roomsch-Katholieke Werklieden Verbond (RKWV) opgestelde geheime rapport over 
de arbeidsverhoudingen in Zuid-Nederland. Het rapport was voor intern RKWV
gebruik bedoeld maar kwam in handen van het NVV-bestuur, welke organisatie bij 
monde van voorzitter Stenhuis dreigde het te zullen uitgeven. Daarop publiceerde 
het RKWV het rapport zelf in de kolommen van de katholieke Volkskrant (24 en 26 
november 1926). Het rapport werd evenwel ook in Het Volk gepubliceerd (27 novem
ber - 10 december 1926) en daarnaast liet het NVV het rapport in brochurevorm 
verschijnen onder de titel: W. Drop, Roomsch-katholiek solidarisme in theorie en practijk 
(Amsterdam [december 1926]). Uit het rapport bleek dat de arbeidsomstandigheden 
bij katholieke werkgevers in het Zuiden slechter waren dan bij liberale collega's in 
het Noorden. [Heerma van Voss 1992] 

2. Het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond (NSV) ontstond in juni 1923 uit een 
scheuring binnen het NAS. Het NSV sloot zich aan bij de in 1922 opgerichte 
Syndicalistische Internationale (het IAA) in Berlijn. De organisatie werd in 1940 
opgeheven en zou na de oorlog alleen nog terugkeren als propagandavereniging van 
het anarchisme. [Bultsma, Van der Tuin 1980) 
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3. J.T. Dissel, vakbondsbestuurder; secretaris van het NAS (1920-1928); redacteur van 
De Arbeid (1924-1940); vertegenwoordiger van het NAS bij de RVI in Moskau 
(december 1926 - juni 1927); lid van de CPH (tot juni 1927); voorzitter van de 
Onafhankelijke Bedrijfsfederatie van Werkers in de Metaalindustrie (vanaf 1928). 
[Verslagen van het NAS 1918-1933) 

4. Jan C.N. Molenkamp, NAS-propagandistin Rotterdam, Groningen en Leeuwarden; 
vertegenwoordiger van hetNAS bij de RVI in Moskau (april - december 1926); vanaf 
1927 werkzaam op het NAS-kantoor; vervaardigde o.a. het NAS documentatie
bulletin (1928-1929); secretaris van de RSP (1929); NAS-propagandist voor 'Het 
Noorden' (1929-1934). [Verslagen van het NAS: 1925-1931) 

5. Polak: gegevens ontbreken. 
6. Het ging hier om de oprichting van de Revolutionair Socialistische Vrouwenbond 

(zie verder doc. 136, noot 4). 

126. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 1 7 december 1926 

B[este] H[enk], 

1) Mijn man komt vanavond laat pas thuis, daarom kan ik het omslagje niet 
'p.o.' terug sturen, maar ik hoop <lat hij 't van avond nog even korrigeert -
anders morgen vroeg. 

Natuurlijk moet 'koncessies' zijn 'emissies'. - Laatste bladzijden stuurde ik 
gisteren terug met kleine wijziging. 

2) Klassenstrijd. Ik hoor niets van Bouma, weet dus niet of alle kopie in 
bewerking is; kreeg ook nog geen revisie van mijn artikel. Stuk Engels over 
de radikalizeering der kath. arbeiders komt immers pas in Januari-nr.? Wan
neer zullen wij redaktie-verg[adering] houden? Zaterdag 1 Jan[uari] lijkt niet 
zeer geschikt; Zat[erdag] 8 is te laat? - Wij moeten tijdig zorgen, <lat 't met 
al deze feestdagen niet in de war loopt. 

3) Natuurlijk moet het NAS zelf beslissen, of het kleine federaties al clan 
niet wil opheffen. Het oogenblik om <lat te doen, zou nu bijzonder slecht 
gekozen zijn. 

4) Vrouwen-konferentie morgen middag gaat niet door, tot mijn spijt, 
omdat het m.i. noodig is, zoo gauw mogelijk tot klaarheid te komen met die 
vrouwen-club van Lexrnond. En omdat ik toch in stad kom. Nu zal het wel 
op een avond moeten. - Ik hen graag bereid, af en toe voor de vrouwen in 
de Arbeid te schrijven; deze week deed ik het op verzoek van Bouwman in De 
T ransportbewerker. 1 

5) Heb je misschien gegevens over het fascisme in verband met lndie? Ik 
zit plotseling in de redaktie van een anti-fascistisch maandblad, in Berlijn 
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uitgegeven, en waar ik wat voor schrijven moet (ik vermoed een communis
tisch orgaan, maar gecamoefleerd).2 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

1. Het Transportbedrijf Orgaan van de Nederlandsche federatie van Transportarbeiders (1916-
1932). Vanaf 1933 heette het blad Het Transportbulletin. [Galesloot, Van der Meer 
1985: 178] 
HRH doelde op: 'Aan de vrouwen van de transportarbeiders', Het Transportbedrijf, 
25 december 1926. Oproep aan de vrouwen van transportarbeiders om hun mannen 
lid te maken van de NAS-federatie en ze daarin te steunen bij hun belangenstrijd. 

2. Om welk blad het hier ging kon niet worden achterhaald. 

127. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 22 december 1926 

1 e. Samenstelling redactie Klassenstrijd. U schrijft, dat we Mannoury en Bouw
man zouden uitnoodigen voor de volgende redactievergadering en hen dus 
beide opnemen in de redactie. Ik weet van Bouwman, dat hij de benoeming 
aanvaardt. Het best lijkt me dat U er Mannoury over schrijft, na om formeele 
redenen als secretaresse van de redactie althans Mr. de Leeuw, Keizersgracht 
441, in kennis te hebben gesteld van het resultaat der bespreking met Klein, 
zijn candidaat, en hem tevens te hebben laten weten, dat nu Mannoury en 
Bouwman uitgenoodigd worden. Met Kitsz is dat in orde. Al zou De Leeuw 
bezwaar maken, wat ik verwacht, clan zou het nog moeten worden doorgezet. 
Wanneer de redactie aldus gewijzigd zal zijn, is het zuivere C.P.-element 
alleen door de Leeuw vertegenwoordigd. Wat het N.AS.-element in de 
redactie betreft, dit vertrouwt zich gaarne toe aan de intellectueele leiding van 
het tijdschrift door de combinatie Roland-Holst/Mannoury. Laatstgenoemde 
is dezer dagen blijkbaar in antwoord op de vele ongerechtvaardigde aanvallen, 
die het N.A.S. uit de C.P.H. te verdragen heeft, lid geworden van onze 
Federatie van Overheidspersoneel. Practische beteekenis heeft dit lidmaatschap 
niet. Toch hebben wij er met genoegen kennis van genomen. 

2e. Tijdstip der redactievergadering. Nu U telefonisch hebt laten weten, dat 
U de redactievergadering liefst zoudt willen doen plaats hebben in de eerste 
week van Januari, omdat Woensdag 29 dezer, zooals wij voornemens waren, 
U niet schikt, stel ik toch voor in geen geval langer uit te stellen clan Dinsdag 
4 of Woensdag 5 Januari. Met het oog op de tijdige verschijning van het 
Januari-nummer zal clan echter het grootste deel van de copie reeds bij den 
drukker dienen te zijn. 

Overgebleven is het artikel van Harmsen over tuinbouw (4½ blz.)1 en het 
vervolg van Jelle Boersma over onderwijs (3½ blz.).2 Voor het einde der 
volgende week ontvangen wij Hamet3 over het rapport der arbeidsverhouding 
in het Zuiden, zeker 4 hlz., en Jelle Boersma over de radicaliseering der 

260 

katholieke arbeiders, drie a vier bladzijden.4 Ik heh hier liggen een artikel van 
Blaauw over de loonen van het overheidspersoneel.5 Dit artikel bevat belang
rijk materiaal, dat echter slecht bewerkt is. Ik zal met hem bespreken het 
gedeeltelijk om te werken. Als dit ook klaar is voor het einde van de volgende 
week beschikt de drukker voor 1 Januari over ongeveer 20 bladzijden van het 
volgende nummer. Ik zelf moet voort[g]aan met het artikel over den opstand 
(4 a 5 blz.),6 kan dat ook afhebben v66r 1 Januari. Het gaat clan nog om 
ongeveer 8 bladzijden, een geschikte plaat voor dat nummer en een teekening 
voor de voorpagina. Zouden wij voor den volgenden jaargang een nieuw 
omslag geven? Wij hebben nog een ontwerp van Krop7, dat belangrijk beter 
is clan wij nu hebben, <loch in twee kleuren moet worden gedrukt. Ik heh geen 
begrip hoeveel extra kosten dat met zich brengt. 

Hebt U kennis genomen van den laatsten brief van Max v.d. Poll en het 
daarbij behoorende knipsel uit 'De Nieuwe Eeuw'8 over Rusland? Zend U mij 
die dingen terug? Wat denkt U van de gedachte van het plan hem voor te 
stellen een reis naar Rusland te ondernemen om zich daar van de verhoudin
gen op de hoogte te stellen. 

Met beste groeten, 

1. Harmsen: gegevens ontbreken. 
H[armsen] schreef het artikel: 'Organisatie in de Tuinbouw', Klassenstrijd (1927), 23-
27. Artikel over hoe de landbouw georganiseerd zou moeten worden in een socialis
tisch Nederland. 

2. J. Boersma, 'Het volksonderwijs en de volksonderwijzer in Nederland', Klassenstrijd 
(1926), 335-340, 3 78-383 en (1927), 27-30. Relaas over de veranderingen in hetlager 
onderwijs in Nederland vanafhet begin van de negentiende eeuw, en over de organi
satiegraad van Nederlandse onderwijzers. 

3. Cees Hamet, bouwvakarbeider; NAS-propagandist in Nijmegen, Zaandam (1925-
1929) en Gelderland (1930-1932); schreefrevolutionaire gedichten; bezoldigd NAS
propagandist in de Zaanstreek. [V erslagen van het NAS; Hamet 1925] 
In Klassenstrijd verscheen geen artikel van Hamet over het rapport van de katholieke 
vakbeweging. 

4. Over dit artikel van Boersma: zie doc. 125, noot 1. 
5. Het artikel van Blaauw werd niet in Klassenstrij.d geplaatst. 
6. Over het artikel van Sneevliet betreffende de opstand op Java: zie doc. 119, noot 1. 
7. Hildebrand Lucien Krop (1884-1970), stadsbeeldhouwer van Amsterdam; onafhanke

lijk communist; maakte beelden voor verschillende openbare gebouwen in Amsterdam; 
zijn bekendste monument staat op de Afsluitdijk (193 5); verleende diensten aan de 
Russische Geheime Dienst. [Cornelissen 1989: 10 e.v.] 

8. De Nieuwe Eeuw (1927-1957) was een vooruitstrevend katholiek weekblad dat onder 
redactie van M. van de Poll stond. 
Waarschijnlijk gaat het hier om eenn van de volgende artikelen van Dr. Boris Rapt
sjinski, de vaste Russische medewerker van het Algemeen Handelsblad: 'De bolsjewiki 
en de Russische Kerk', De Nieuwe Eeuw (1926), 342, of: 'Aan het anti-Godsdienstige 
Front', De Nieuwe Eeuw (1926), 3 80. Raptsjinski beschreef de onderdrukking van de 
Russisch-Orthodoxe Kerk door de sovjetregering. Volgens de auteur accepteerde de 
Russische bevolking dit alleen uit angst voor de GPOe-terreur. 
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128. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 23 december 1926 

B[este] H[enk], 

Ik vergat van morgen nog die korrespondentie met v.d. Poll in te sluiten en 
stuur die nu nog. Zijn artikel in de Nieuwe Eeuw is heel kurieus. Waarom 
zou je hem niet in overweging geven een studiereis naar Rusland te maken? 
Maar hij zal het denk ik niet doen! 

Er is meer clan genoeg kopie voor de Jan[uari-]afl. van Klassenstrijd, maar 
het zal nog niet zoo makkelijk gaan, er een goede afl. van te maken, met de 
noodige variatie, en niet te zwaar. Als vast moeten we aannemen: 1) Harmsen 
slot, 2) Boersma Onderwijs en 3) Hamet over rapport arbeidersb[eweging] in 
het Zuiden, te samen 10 a 12 bladzijden. Als we clan 4) Blaauw over loonen 
overheidspersoneel ook nog plaatsen is dit over ekon[omische] verhoudingen 
ruimschoots genoeg, anders wordt het vervelend. Ik heh clan (behalve Boersma 
radikaliseering kath. arb[eiders], die dunkt mij tot Febr[uari] moet wachten) 
nog liggen: 

Post over de kolonien en het christendom, 1 

v. Oort!-, Dienstweigering, 
en 5) Beuzemaker3, Comm. Jeugdschool. 
Dit laatste moet zeker geplaatst, anders veroudert het en is iedereen die 

school al vergeten. Trouwens, 'tis heel kort. 
Post schrijft wat nevelachtig, en maakt zich illusies, maar laat hem maar eens 

aan 't woord komen. Met v. Oort is de zaak moeilijker. Wij kunnen niet een 
lang en tamelijk sterk-geargumenteerd artikel v66r dienstweigering en v66r 
geweldloosheid plaatsen, zonder het, ook al is het kort, te bestrijden ( desnoods 
in een volgend nr.). In elk geval vind ik, dat dit art. op de red.-verg[adering] 
besproken moet warden en desnoods door alle of eenige leden gelezen. 

We zouden clan 6) Post wel kunnen plaatsen - van je zelf de 7) indische 
kroniek,4 van mij een kort 8) gedicht (fragment) over Lenin (ter gedachtenis 
aan zijn sterven)5 - en begin over 9) Russische moeilijkheden.6 En zoo eenig
zins mogelijk nog een stukje belletrie of iets van 10) journalistieken aard van 
Wiessing of Rost. Dan hadden we wat afwisseling (10 stukken). Misschien 
kunt jij Wiessing vragen, clan vraag ik Rost. Licht stuurt een van beiden iets. 

Hartelijk gegroet, 

TanteJet. 

1. J. Post, 'Nationalisme, Kolonien en Christendom', Klassenstrijd (1927), 20-22. De 
auteur betoogde dat het socialisme en het christendom naar elkaar toe groeiden, 
hetgeen perspectieven zou bieden voor de realisatie van een communistische samenle
ving. 

2. Gerrit van Oort, christen-anarchist; dienstweigeraar; lid van het bestuur van de BRAC 
(1923-ca. 1933); redactielid van De Vrije Communist. [Ariens, Berentsen, Hermans 
1984] 
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HRH doelde op het artikel: G. van Oort, 'De betekenis van de persoonlike dienstwei
gering', Klassenstrijd (1927), 218-223. 

3. Nicolaas Beuzemaker (1902-1944), aanvankelijk onderwijzer, later publicist; vooraan
staand lid van de Communistische J eugdbond 'De Zaaier'; lid van het partijbestuur 
van de CPH (vanaf 1926); lid van het partijsecretariaat (vanaf 1930); lid van de 
Provinciale Staten van Noord-Holland (vanaf 1931 ); lid van de Arnsterdamse gemeen
teraad (1935); voorzitter van de CPH (1935-1938). [BWSA, I: 17-20] 
HRH doelde op het artikel: N. Beuzemaker, 'De Communistische Jeugdschool: 
beschrijving van het doe! en organisatie van de in de herfst van 1926 gehouden 
communistische jeugdschool van drie weken voor kaderleden van De Zaaier', Klassen
strijd (1927), 31-32 en 63-64. 

4. Over het artikel van H. Sneevliet betreffende de opstand op Java: zie doc. 119, noot 
1. 

5. In het eerste nummer van Klassenstrijd (192 7) werd een dergelijk gedicht niet opgeno
men. 

6. Over de artikelenserie van HRH omtrent de gebeurtenissen in de Sovjet-Unie: zie 
doc. 116, noot 1. 

129. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 23 december 1926 

B[este] H[enk], 

1) De Sima's zullen morgen ± half twaalf welkom zijn; het spoorstation is niet 
ver en wij kunnen ze een eind brengen. 

2) Hierbij art. Koch, om door te lezen, en mij oordeel te schrijven. 
3) Redaktie op Woensdag avond S Jan[uan} is goed. Maar ik vind niet, dat 

ik aan B[ou]w[man] en Mann[oury] kan schrijven, eer wij in de redaktie de 
zaak besproken hebben. Wel zal ik M[annoury] alvast vragen, of hij 't zou 
aannemen. 

4) Hierbij het art. voor 't anti-fascist[isch] orgaan, dat ik erg graag wou dat 
je eens doorlas eer ik het laat typen; het is zoo'n beetje nieuwe grand, en 
eigenlijk meer uit intui:tie clan uit iets anders zie ik het zoo. Kunt je het mij 
direkt na Kerstmis terugsturen? 

5) Verder 2 overdrukjes van een vers - een voor Bouma, die zich geloof ik 
wel voor de poezie interesseert - uit een orgaan der jonge katholieken. De 
aardigheid is, dat het evengoed in Klassenstrijd kon staan. 

6) Artikel Engels ontving ik en zal ik na lezing rechtstreeks naar de drukkerij 
zenden. 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

Overdrukjes brochure ontvangen; Klassenstrijd nog niet. 
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130. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 27 december 1926 

B[este] H[enk], 

1) Ik sprak op de IRR-meeting met Mannoury, hij wil wel in de redaktie van 
Klassenstrijd komen, mits wij met de red.-vergaderingen wat rekening houden 
met zijn tijd. We k:unnen het dus 5 Jan[uari] voorstellen en bespreken; zijn 
naam en die van Bouwman k:unnen clan nog in de Januari-afl. als leden der 
redaktie opgenomen. 1 

2) Kunt je mij de November-aft. van de Revolution proletarienne even terug
sturen; ik hen nu begonnen te schrijven over de russische dingen en heh die 
noodig. 

3) Donderdag en Vrijdag zijn wij in den Haag en spreek ik Berlage; zou ik 
hem nog voorstellen dat hij, zoo mogelijk met eenige anderen beroemde 
intellektueelen, telegrafisch den gouverneur-gen[eraal] verzoekt de doodvon
nissen niet te onderteekenen?2 

4) Kunt je mij voor Dond[erdag/ dat duitsche artikel met je opmerkingen 
terug zenden; het moet omstreeks nieuwjaar naar Berlijn. 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

Van Klein hoorde ik niets meer; over Visee kreeg [ik] ook gunstige berichten 
van een linker SDAP-r, ik zal hem vragen voor medewerking. 

1. De redactie van Klassenstrijd bestond vanaf januari 1927 uit de volgende personen: 
E. Bouwman, C. Kitsz, G. Mannoury, HRH, H. Sneevliet en A. de Vries. 

2. Na de communistische opstanden op Java (november 1926) en Sumatra (januari 1927) 
werden duizenden arrestaties verricht. Een groot aantal personen werd verbannen 
naar speciale interneringskampen, terwijl enkele opstandelingen ter dood werden 
veroordeeld (in een paar gevallen werd dit vonnis omgezet in levenslang). Tegen de 
vonnissen werd internationaal geprotesteerd. [Petrus Blumberger 193 5: 11 O; Mc Vey 
1965: 343 e.v.] 

131. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 28 december 1926 

1 e. Artikel F ascisme. Onder terugzending van het van U ontvangen artikel deel 
ik U mede, dat het mij best uitkwam voor de vergadering van Rotterdam 
daarvan kennis te nemen. Het gaat mij vaak zoo, dat de 'voorbereiding' van 
spreekbeurten zich beperkt tot het op het laatste moment vlak voor de afreis 
bijeen harken van wat materiaal, dat in de trein wordt doorgezien, waarna in 
het gunstigste geval nog wat tijd blijft voor een kort schema. Ik had in Rotter
dam een prachtvergadering, bezocht door 10001 mensch en en, mede door het 
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kennisnemen van dit opstel, een goede speech. Ik hen het met deze uiteenzet
ting over het fascisme geheel eens, doch zou U willen aanraden de voorkeur 
van het Europeesche element voor het fascisme in de kolonien wat nader toe 
te lichten, daarbij gewag te maken van het gehalte der Europeesche pers in 
de kolonien, de onevenwichtigheid van den Europeeschen gelukszoeker, de 
fatale uitwerking van den superioriteitswaan op zijn karakter, de degeneratie 
in de hand werkende verhoudingen, waarin vooral de employe op de plantages, 
maar ook een groot deel der Europeesche bevolking in de steden leeft. Het 
zou zeker van belang zijn dit artikel ook in het volgend nummer van 'Klassen
strijd' op te nemen. Door de gebeurtenissen in Italie2 en de vonnissen op Java 
zijn wij met een dergelijke beschouwing zeer actueel. 

2e. Laat ons in de redactievergadering van Woensdag 5 Januari definitief 
de samenstelling der redactie vaststellen, zooals wij die nu besproken hebben. 
Mr. de Leeuw ontmoet ik nooit, hij krijgt echter bijtijds bericht dat de redac
tie op 5 Januari bijeenkomt. Het artikel van Koch moet ik nog doorlezen en 
zal ik daarna terugzenden. Wat betreft het artikel van Engels, zou dat naar 
mijn meening wel in hetzelfde nummer k:unnen als het rapport over de 
verhoudingen in het Zuiden, wanneer wij tenminste onvoldoende materiaal 
zouden hebben. Wel is er dunkt mij alles voor dit artikel van Engels tijdig te 
laten zetten, temeer, waar de drukkerij al een paar malen om copie vroeg. 

3e. Vonnissen Indonesie: Ik hen benieuwd of U er in slaagt Berlage e.a. te 
bewegen tot een gezamenlijk protest tegen het eerste vonnis van Batavia. Nu 
Snouck Hurgronje bij de behandeling der jongste Indische begrooting op
nieuw heeft k:unnen waarnemen dat men zelfs niet wilde overgaan tot afschaf
fing der rotanstraffen en nu toch ook hij groote bezwaren zal hebben tegen 
het optreden der justitie te Batavia, komt de vraag op of hetzij U zelf clan wel 
een man als Berlage thans kans zou zien Snouck Hurgronje en zijn collega 
Hazeu3 in een protest-actie van intellectueelen te betrekken. Waar van sociaal
democratische zijde practisch zoo weinig ondernomen wordt, is nauwelijks aan 
te nemen dat de burgerlijke intellectueelen er toe k:unnen besluiten in het 
openbaar te protesteeren. 

4e. De brochure. De eerste oplaag van 4.000 exemplaren is besteld en uitge
zet. 'Het Volk' heeft een advertentie van ons opgenomen voor aanbeveling 
der brochure.4 Wij krijgen nu al bestellingen in van plaatsen, die wat laat 
waren, aan wier aanvraag moeilijk kan worden voldaan. Wij zullen ze verzame
len en na een paar weken een tweede oplaag moeten bezorgen, waarvoor het 
zetsel is blijven staan. 

Se. Kerstvergadering Amsterdam. Kitsz deelde mij mede, dat hij in zijn 
sluitingswoord overbodig achtte bijzonder de aandacht op het N.A.S. te vesti
gen, omdat in Uw rede op zeer duidelijke en besliste wijze ten bate van het 
N.A.S. gesproken was. Hij zond een kort bericht voor 'De Arbeid' in, waaruit 
hetzelfde bleek.5 Ik was dus teleurgesteld, toen ik het verslag zag in 'De 
Tribune' van gisteren avond, waarin de passage over den uitbouw en verster
king van het N.A.S. weer zwemmende was gehouden. De gewone formulee
ring wordt gebruikt: werkt voor de vakbeweging en daaraan slechts een korte 
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zinsnede toegevoegd voor het N.A.S. Waarschijnlijk heeft de verslaggever op 
dit punt het door U gesprokene op de 'internationale lijn' gebracht. Het 
gevolg is dat Kitsz in zijn bericht bezwaar maakt tegen deze methode van 
verslaggeving. Het is een feit, dat wij ons dagelijks erkennen moeten een 
tekortkoming der 'Tribune' jegens het N.A.S., die onveranderd blijft voortbe
staan terwijl men tegelijkertijd onbeschaamd den eisch blijft stellen dat de 
N.A.S.-man 'De Tribune' als zijn krant moet beschouwen. Ongetwijfeld is 
'Het Volk' veel meer de krant van den N.V.V.-man dan 'De Tribune' als een 
orgaan kan worden beschouwd, dat met N.AS.-belangen rekent. Het is voor 
mij altijd een heele toer in vergaderingen waar ik moet spreken ook maar een 
woord ten bate van 'De Tribune' te zeggen. 

Het November-nummer van 'La Revolution proletarienne', alsmede het 
Octobernummer, gaan met dezelfde post terug. 

Ik zou nog graag het artikel van Rosmer willen lezen over de Russische 
kwestie.6 

Met beste groeten, 

1. Wellicht typte Sneevliet hier een nul te veel. 
2. Eind oktober 1926 werd een (hoogstwaarschijnlijk door de fascisten zelf in scene 

gezette) moordaanslag op Mussolini aangegrepen om het instellen van een to tali taire 
dictatuur te rechtvaardigen. Vanaf 1 november 1926 werden tal van maatregelen van 
kracht: Alle partijen, behalve de fascistische partij, werden verboden; de nog bestaande 
onafhankelijke pers werd aan banden gelegd; er werd een 'politieke' politie opgericht; 
een speciale 'revolutionaire' rechtbank werd in het leven geroepen en de doodstraf 
werd ingevoerd. In dezelfde periode vielen gewapende fascistische groepen buiten
landse consulaten aan en vernielden de huizen van antifascistische parlementariers. 
Honderdvierentwintig parlementariers (sociaal-democraten, communisten en 'popula
ri') werden gedwongen hun zetel in het parlement op te geven. Sommigen, zoals de 
communistenleider Gramsci, werden gearresteerd. [Smith 1 981: 144-14 5] 
Het artikel van HRH over fascisme werd niet in Klassenstrijd opgenomen. 

3. Godard Arend Johannes Hazeu (1870-1929), specialist lndonesische talen (vooral 
Javaans); assistent (1904-1906) en opvolger (1907-1911) van Snouck Hurgronje als 
adviseur voor 'Inlandsche en Arabische Zaken'; directeur van het departement van 
Onderwijs en Eeredienst (1912-1916); regeringscommissaris voor Inlandsche en 
Arabische Zaken (1916-1919); hoogleraar Javaanse taal- en letterkunde (1920-1928). 
[BWN, II: 210-211; Tichelman 1985: 445] 

4. Over de brochure van HRH betreffende de ontwikkeling van het kapitalisme in 
Nederland: zie doc. 109, noot 4. 

5. C. Kitsz, 'Kerstmeeting', De Arbeid, 1 januari 1927. Verslag van de protestmeeting 
van de IRH op eerste Kerstdag 1926 tegen de Witte Terreur. In haar toespraak had 
HRH de aanwezige arbeiders opgeroepen lid te worden van de CPH en van het NAS. 
Kitsz tekende protest aan tegen de verslaggeving in De Tribune van deze rede. 

6. A. Rosmer, 'Les problemes de la revolution Russe', La Revolution Proletarienne no. 
24 (decembre 1926), 16-20. De auteuruitte in dit artikel kritiek op het Stalin-bewind. 
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132. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 29 december 19261 

B[este] H[enk], 

Dank voor brief en juiste opmerkingen; ik zal het artikel in dien zin nog wat 
uitwerken. 

Ik stuur kopie Post, Beuzemaker en Engels naar de drukkerij, dan kunnen 
ze beginnen. Mijn eigen begin-stuk over Rusland vordert langzaam. Moeilijk. 

Dus tot 5 Jan[uari], 8¼ uur. Administratie komt toch ook? 
Hart[ elijk] gegroet, 

tante Jet. 

In verslag van mijn rede 1s passage over NAS inderdaad niet geheel juist 
weergegeven. 

W oensdag avond. 

Ik hoopte Sima te zien van middag en haar dit artikel voor je mee te geven, 
nu stuur ik het even. 

Die vrouwen-vergadering was ellendig; gekijf, wantrouwen, gekrakeel; enfin 
weerzinwekkend.2 Ik zie geen kans in zoo'n milieu iets uit te richten en 
daarenboven kan ik toch niet meedoen aan het dagelijksche werk van huisbe
zoek enz. Is er geen mouw aan te passen dat er b.v. een onder-afd. voor 
schriftelijke propaganda wordt opgericht en ik mij met de rest niet heh te 
bemoeien? Dit kan ik niet harden! 

Hartelijk gegroet en 't beste met Sima, 

tante Jet. 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Woensdag morgen'. De gegeven datum 
lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. Waarschijnlijk ging het hier om een inleidende vergadering tot de oprichting van de 
Revolutionair Socialistische Vrouwenbond. 

133. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 3 januari 19271 

Beste Henk, 

Hierbij brief Mannoury; het lijkt mij nog niet zoo zeker dat hij de permissie 
krijgt, dus laat zijn naam nog niet op den omslag zetten! 

Ik zelfben v66r het Presidium geroepen - Dinsdag avond 8 uur - 'voor een 
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onderhoud over artikelen in het orgaan Klassenstrijd'. - Ook Engels is voorge-
roepen, naar hij mij schrijft. . . 

Zouden ze instrukties uit Moscou hebben, om de vnenden v.h. NAS m de 
CP te lijf te gaan? Of laten ze zich ophitsen door een ezel als Koch? 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Maandag avo~?'·.~e gegeven 
datum lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschiJnhJk. 

134. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 4 januari 1927 

Kameraad Bouma, die gedurende eenige dagen met verlof is, zou U voor zijn 
vertrek schrijven dat de redactievergadering van 'Klassenstrijd' h~_ter ~p 
Vrijdag a.s. (7 dezer) dan op Woensdag gehouden kan ~orde~: Het hliJkt m~~ 
mogelijk Woensdagavond voor Kitsz en de Leeuw om ~1ch vrlJ te maken. W1J 
zouden dan met zijn tweeen overblijven en daarom heh 1k na over~~g met deze 
beide redactieleden uitstel tot Vrijdag voorgesteld. Ik hoop, dat hiJ U gewaar
schuwd heeft en dat U Vrijdag kunt. 

Hierbij gaan twee stukken van Koch en een brief terug; d~ duidelijkheid van 
beide stukken laat zooveel te wenschen over en de vormmg van een Hol
landsch-Indonesisch Verbond is zoo absurd, dat plaatsing der beide bijdragen 
onmogelijk lijkt. Indien hij het leveren van bijdragen op zijn ei~en gebied 
afhankelijk stelt van het plaatsen van zulk een poespas, moeten WlJ het maar 
zonder zijn voorlichting op medisch gebied doen. . . 

Ik weet niet precies hoe het er bij staat met de ver~orgmg v:an het Fe~ruan
nummer. Bouma is Vrijdag terug en op de vergadenng. Het 1s wel de mterste 
dag voor deze vergadering om tijdige verschijning te kunnen bewerkstelligen. 
Maters liet mij gisteren weten dat het aantal abonne's thans 636 bedraagt. 
Men is nog aan het werk bij de afdeeling trampersoneel Amsterdam en_ onder 
de Bouwvakarbeiders. Ik verwacht dat deze twee groote groepen bedmdende 
versterking zullen brengen. . 

Bij de abonne's die per 1 Januari bedankten, behoorden weer eemge C.P.~.
elementen. Het lijkt wel dat 'Klassenstrijd' niet voldoet aan de geesteh!ke 
behoeften van die groepen. Wellicht heeft men ook te make~ met ongunst~~e 
beoordeeling van bovenaf. Er zou geen wezenlijke verzw~kking va~ de pos1~e 
van 'Klassenstrijd' veroorzaakt worden, wanneer het mterst kleme groepJe 
raschechte C.P.-elementen onder onze lezers verdwijnt. 

Dissel zond uit Moskau de uitspraak over de Hollandsche kwestie der 
Vakbewegings-commissie van Komintern. In deze uitspraak wo~dt de houding 
der C.P .H. goedgekeurd, aan de C.P .H. toegeschreven de vormmg der Alarm
comite's, waar zij nota bene in eerste instantie tegen waren, en wordt de 
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leiding N.A.S.-communisten van een tekort aan discipline beschuldigd wegens 
hun weigering mede te werken aan partij-instanties. Voor wat de naaste 
toekomst betreft moet de partij werken voor versterking der groote organisa
ties van het N.A.S. en ideologisch voorbereiden de ontbinding der kleine 
organisaties. Bovendien moet de C.P. in alle vakbonden fracties vormen. 
Bouwman en ik kunnen in dezen omstandigheden onmogelijk langer in het 
Partijbestuur blijven, waarschijnlijk zal het N.A.S. de bescherming van zijn 
belangen vorderen van Profintern, die natuurlijk gebonden is door de meening 
van Komintern. Ik weet niet of de C.P. de uitspraak van Moskau gaat publi
ceeren. Ik vermoed dat men voor de gemeenteraadsverkiezing zeer voorzichtig 
tewerk zal gaan. Wij zullen Vrijdag in de bestuursvergadering van het N.A.S. 
stelling hebben te nemen met het oog op de officieele mededeelingen van 
Dissel. Nu de eerste beschuldiging van schending der discipline er is komt de 
rest van zelf. Engels, die thans een voorloopige regeling heeft met het N.A.S., 
waarbij hij flO,- per week vergoeding ontvangt voor zijn N.A.S.-werk in 
avonduren, schreef mij Vrijdag j.1. dat de afdeeling C.P.H. Utrecht hem nota 
bene had geroyeerd wegens hulpverleening bij het tot stand komen van een 
N.A.S.-Jeugdbond. In 'De Tribune' is dit besluit nog niet gemeld. Het is 
echter een duidelijke aanwijzing dat men in de C.P.H. strijd met het N.A.S. 
wil, ook al beweert men in 'De Tribune' dat men met het N.A.S. samenwerkt. 

Met hartelijke groeten, 

13 5. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 5 januari 1927 

Beste Henk, 

Klassenstrijd. 
Op Vrijdag 7 voor red.-verg[adering] heh ik gerekend - ik had met mijn 

man, die een officieele invitatie kreeg, mee kunnen gaan naar een Chopin
herdenkingsavond van Schafer1, aangeboden door het Poolsche konsulaat. Het 
leek mij echter onvoegzaam voor een Communist om beleefdheden van een 
Witte Terreur-Staat aan te nemen! 

Ik heh geregeld kopie gestuurd naar de Strijd, zoodat er hoop ik al heel wat 
gezet is, o.a. een versfragment ter herdenking van den sterfdag van Lenin; de 
je bekende bijdragen van Engels en Post en een stukje van Nico Rost.2 Het 
anti-fascisme-art. stuurde ik van morgen (ik kreeg nu pas 2 getypte ex.) aan 
Bouma met verzoek het te vertalen of te laten vertalen. Met je eigen bijdrage 
en wat er nog stond zal de afl. dan wel kompleet zijn. 

Ik stel voor dat stuk van Koch over de Klasseverschuivingen nog aan te 
houden. Als hij het wat omwerkt en er die zottigheid over een Hollandsch
Indonesisch Vak:verbond uithaalt, is het wel te gebruiken. Dat iemand die 
'intellektueele lei ding' wil geven en zich een 'wetenschappelijk marxist' noemt, 
dergelijke absurditeiten wil laten drukken, teekent den man. In zijn vak is hij 
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misschien goed, maar daarbuiten een warhoofd. Ik wil echter toch nog een 
paging doen, om hem door een kleine koncessie als medisch medewerker te 
winnen. 

2) Engels schreef rnij over dat dwaze gedoe van zijn royement. Ik geloof 
nooit dat het PB dat handhaven zal, 't is te mal. Een afd. kan toch ook niet 
royeeren, enkel schorsen? - Als ze hem daarvoor royeeren, moeten ze 't rnij 
ook doen; immers ik heh in rnijn brochure ten gunste van de NAS-jeugdor
ganisatie geschreven. 

3) Ik hen thans begonnen over de russische dingen en heh 't eerste stuk 
bijna klaar. Misschien kunnen wij het geheel later uitgeven als brochure, 
evenals je artikelen over den opstand op Java. Als dergelijke brochures goed 
van de hand gaan, behoeven ze het NAS niets te kosten en we kunnen telkens 
allicht een paar duizend arbeiders bereiken. Nu de CP absoluut niets meer 
uitgeeft, moeten wij het maar overnemen, anders zal er nooit meer iets 
verschijnen (behalve in verkiezingstijd!). 

4) Met Berlage sprak ik over een eventueel door eenige intellektueelen 
geteekend protest tegen de terreur in Indonesie. Hij is bereid te onderteeke
nen, maar te oud voor vergaderingen of zoo iets. Zijn zoon had geschreven 
uit Weltevreden over den opstand: 'C'est pire qu'un crime, c'est une faute'. 
Het lijkt mij echter uit de latere berichten, dat de opstand toch tamelijk veel 
hulp heeft gevonden bij de massa's (te vergelijken b.v. met Moskousche 
December-opstand 1905)3 en de zelfopoffering der voorhoede op de massa 
revolutioneerend kan werken. 

5) Lezing Inprekorr over Uitgebr[eide] Ex[ecutieve] trieste lektuur.4 Las 
verslagen zittingen over russische dingen door op een avond dat ik koortsig 
en suf was; 't leek op een tocht door een eindelooze grauwe onderwereld van 
schimmen; z66 weinig reeel en menschelijk. 06k op een koncilie van kerkva
ders; ontstellende vaardigheid in ontleding van begrippen, maar eindeloos ver 
af van de werkelijkheid en de arbeidersklasse. En een stemming van onderlinge 
haat, die tot de gemeenste bestrijding - vooral van Kamenew5 - voerde. Na 
het alles geslikt te hebben weet je over de russische ek[onomisch-]soc. ontwik
keling der laatste jaren precies zooveel of zoo weinig als te voren. 

6) Zeg aan Sima, dat ik 13 J an[uari] niet voor de vrouwen kan spreken, daar 
ik kursus voor het PAS-kader heh. Er is voor die vr[ouwen-]vergadering 
makkelijk een ander te vinden. 

Hart[ elijke] gr[ oeten], 

tante Jet. 

Krijgen jullie hommeles te IJmuiden? 6 

1. Dirk Schafer (1873-1931 ); pianist en componist; vooral bekend als Chopin-vertolker. 
[Algemene Muziek Encyclopedie, IX (Weesp 1983)] 

2. N. Rost, 'De geschiedschrijver van de Potemkin', Klassenstrijd (1927), 32. Een korte 
schets van het leven van Kirill die als matroos dienst deed op de Potemkin ten tijde 
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3. 

4. 

5. 

6. 

van_ de __ opstand en wiens dagboek in verschillende talen werd uitgegeven (over de 
mmtenJ op de Potemkin: zie doc. 91, noot 15). 
Op _7 ~ecember 19_05 brak in Moskou na langdurige agitatie van mensjewieken, 
~olsJew1eken en socialisten-revolutionairen, een algemene staking uit die uitmondde 
m een gewapende opstand. Na circa 10 dagen van gevechten sloegen de regerings
troepen de opstand neer. [Sanders 1987] 
NN, 'VII.Tagung des Erweiterten EK.KI. Ausfiihrlicher Bericht', Inprekorr, nrs. 152 
(~4 december 1926) - 160 (30 december 1926). De woordvoerders van de oppositie 
bmnen ~e ~C_P (Trotski, Zinovjev en Kamenev) werden in deze stukken gehekeld. 
Lev BonsoVltsJ Kamenev (1883-1936), echte naam: Rosenfeld; werkte v66r 1914 nauw 
samen met L~nin; voorzitt~r van het Centrale Executieve Comite van de Sovjets 
(1 :17-1925); lid van het Pohtbureau (1919-1925); vormde metZinovjev en Stalin een 
dnemanschap tegen Trotski; vie! in 1925 uit de gratie bij Stalin; ambassadeur in Italie 
(1926-1927); slachtoffer van showproces. [MERSH, XV: 217-219; Unpersonen etc. 
1990] 

Eind 1926 werden nieuwe contractbesprekingen gevoerd tussen de reders en de 
afdeling IJmuiden van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders (NAS). 
De slepende onderhandelingen leidden tot de oprichting van het Fonds voor Sociale 
Voorzieningen, waarbij de patroons maandelijks de gehele premie voor de arbeiders 
betaalden. Het kwam dit keer niet tot stakingen. [Verslag van bet NAS over de jaren 
1925, 1926, 1927 en 1-e kwartaal 1928: 158] 

136. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 9 januari 192 71 

B[este] H[enk], 

~) Dit stukje van Verhoef kwam vanmorgen; we moeten 't natuurlijk opnemen, 
Je overlegt wel met Bouma hoe 't nog in de aflevering geperst kan worden.2 

Ik weet niet hoe de redaktie van Eenheid het zal vinden, dat haar partijgenoot
en met door haar geweigerde artikels bij ons komen, maar voor 6ns is het 
moppig! Voor Febr[uari] kondigt deze vriend een klein stukje aan over het 
Bankiers-manifest; en daarna volgt zijn artikel over emigratie. Ik beschouw dit 
als een symptoom dat we op den duur de menschen uit dat kamp, die werke
lijk een stapje naar links willen doen, wel zullen krijgen. Ze niet achterna 
loopen, maar zelf zoo schrijven dat ze zien dat we durven zeggen wat we 
denken, zal wel de beste methode blijken. 

2) Gisteren lang onderhoud met N. Rost. Vreemde kerel; duister en zonder
ling, niet bepaald vertrouwenwekkend; 't tegendeel van innemend en nog wat 
burgerlijk-letterkundige ikkerig, - maar toch ook wel weer trouwhartig in 
zijn hulpeloosheid, en zeker begaafd, zeer vindingrijk en energiek. Op 't 
oogenblik erg lusteloos door beroerde sociale en familieomstandigheden. 
Voorloopig zeker niet in de redaktie opnemen, maar wel aan ons binden en 
zien welke kant hij uitgroeit. Wil graag van alles doen: verhaaltjes vertalen of 
aanwijzen, schetsen, biografische bijzonderheden leveren enz. Voor Febr[uari
]ex. zal hij wat sturen over Kerenski3 (10 jarige herdenking Febr[uari-]revolu-
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tie!). Misschien kunnen wij hem voortaan een klein honorarium betalen; 't gaat 
slechts over enkele bladzijden per aflevering, dus wat scheelt f2 per bl. ons 
dan op het geheel? De kerel wordt op de NRC beestachtiguitgebuit,f50 p[er] 

maand voor 6 uur nachtwerk per etmaal! ! 

3) Het stukje van Sima vond ik heel aardig; misschien kan zij voor ons ook 
eens iets schrijven uit dien tijd. Vraag aan Sima of zij mij een ex. kan bezorgen 
van het program wat we indertijd opstelden voor aktie onder de vrouwen, dat 

ik het v66r 20 dezer nog eens kan nalezen.
4 

4) Aan Bouwman, Mannoury en Postma heh ik geschreven. Aan de beide 
eersten verzocht ik, voorloopig Zat[erdag] middag 4 Febr[uari} voor redaktie
verg[ adering] vrij te houden. Het zou goed zijn die, afgezien van onvoorziene 
omstandigheden, voortaan geregeld te houden op den eersten Zaterdag van de 

maand, dan loopt het niet in de war. 
Hart[ elijk] gegroet, 

tante Jet. 

Stuur mij nog even 't adres van dien v. Raalte5
, dan schrijf ik hem dat 't voor 

ons van veel belang is dat hij zijn stuk onderteekent. 

Hoe komt het toch, dat de opstandelingen op Sumatra zich tegen de onderwij
zers keerden? Is de toestand daar zoo anders dan op Java en zijn de onderwij
zers er werktuigen van de overheerschers?

6 

Rost zal zeker ook wel eens een feuilleton voor de Arbeid willen schrijven. Ik 
beloofde je te vragen of hij die een poosje kostenloos kan lezen om zich wat 
in de NAS-psychologie in te werken; hij staat nog geheel buiten de beweging 

in zijn denken. 

1. Datering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Zondagmorgen'. De gegeven 
datum lijkt op grand van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. J.A. Verhoef, 'Het N ederlandsch-Belgische verdrag', Klassenstrijd (1927), 62-63. Het 
NVV sprak zich, in tegenstelling tot de SDAP, uit tegen het Nederlands-Belgisch 
verdrag (zie hierover: doc. 106, noot 2), omdat dit verdrag de Nederlandse handels
belangen zou schaden. De sociaal-democraat Verhoefbetreurde deze NVV-stelling-

name. 
3. Alexander Fjodorovitsj Kerenski (1881-1970), Russisch revolutionair en politicus; 

succesvol advocaat in politieke processen (1906-1912); lid van de Trudowiks, een 
partij van gematigde socialisten (1912-1917); lid van de Doema en leider van de 
radicale oppositie (1912-1917); minister-president van de voorlopige regering in 
Rusland Quni - september 1917); leefde na de oktober-revolutie in ballingschap. 

[Abraham 1987; MERSH, XVI: 107-113] 
Van Rost verscheen in Klassenstrijd geen artikel over Kerenski. 

4. Op 20 januari 192 7 werd in het Amsterdamse P AS-gebouw de Revolutionair Socialis
tische Vrouwenbond opgericht. HRH hield hier een spreekbeurt. Tijdens de oprich
tingsvergaderingvan de Rotterdamse Vrouwenbond (3 feb. 1927) hield Sima Sneevliet 
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5. 

6. 

een rede over de Russische vrouwen ti'dens de Re 1 . 
scheen in De Arbeid. [De Arbeid, 15 enJ 29 feb. 192;r utie, waarvan een verslag ver-

L. van Raalten: gegevens ontbreken. 
Mr. L. van Raalten, 'De situatie in Indie' Klassenstri"d (1927) 
het gouvernement in Nederlands-Indie. ' ':l ' 19. Aanklacht tegen 

Op West-Sumatra brakop 1 januari 1927 eendoor dePKI .. . . d 
h~t ~ederlands gezag uit. De opstandelingen hadden het !:~::iee;m:~stand tegen 
diem nauw contact stonden met het Ned 1 d g op mensen 
de slachtoffers ook enkel d . . er an se gouvernement. Hoewel er onder 

speciaal doelwitvoor aans~a;:n.e~:;;:a:;:~~ ;
0
;~~en zij_ als beroep:~roep geen 

slagen. [McVey 1965· 345 346· B d M p Januan 1927 defirutiefneerge-
. - , en a, cVey 1960: 172-173] 

137. Henriette R?land Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet Am-
sterdam, 12 Januari 1927• ' 

B[este] H[enk], 

I~ zal het ge~~ht _in elk geval deze maand niet publiceeren. Tegen de o mer
king dat het tlJdstlp slecht gekozen was voor een dergeliJ'ke m·nn· g k pk . 
veel · 't 'dd b on 1 met md . ~• en rengen. Zal probeeren nog iets van een bl te vinden dat 
passen 1s. · 

Hart[elijk] gegr[oet], 

tante Jet. 

1. 

2. 

J?.atering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Woensd[ag] morgen' D d 
hJkt op d d · h d • e gegeven atum 

~on_ van em ou van de brief het meest waarschijnlijk 
~RH wilde m Klassenstrijd (1927, nummer 1) een fra ent over L . . 
:~::ie~ag~ (~s~~d:rm l 927~, een gedichtencyclus ~ herdenkin;::J~~l;:::: 
CPR ;v;/tl~ e -redac~eleden van Klassenstrijd en het partijbestuur van de 

a en ezwaren tegen d1t fragment omdat hierin de Russische Lenin-cultus 
werd betreurd. Een eerste fragment werd uiteindeliJ'k gepubli d . h tusnumm Kl . 'd ( ceer m et augus
HRH er vand_ assenstn; 1927). H. Sneevliet was toen al uit de CPR gestapt en 

zou spoe ig volgen. De hele cyclus kwam eind 1927 in boekvorm uit. 

138. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet Am 
sterdam, 12 januari 19271 ' -

B[este] H[enk], 

Z~o j~st dezen brief van Mannoury ontvangen. Dat hij er dit in ziet (nl. over
tuJd ts tatkde lezers het begin zoo verkeerd zullen lezen) maakt het geval wel 
an ~rs. e eus s~aat nu tusschen: nu publiceeren met weglatin van het be . n. 
~f: tn he~ geh;l ntet als fragment publiceeren. Dit laatste miss!hien het be~e'. 

aat er Je ge achten nog eens over gaan, er is nog wel een dag of twee tijd. 
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tie!). Misschien kunnen wij hem voortaan een klein honorarium betalen; 't gaat 
slechts over enkele bladzijden per aflevering, dus wat scheelt f2 per bl. ons 
clan op het geheel? De kerel wordt op de NRC beestachtig uitgebuit,J50 p[er] 
maand voor 6 uur nachtwerk per etmaal! ! 

3) Het stukje van Sima vond ik heel aardig; misschien kan zij voor ons ook 
eens iets schrijven uit <lien tijd. Vraag aan Sima of zij mij een ex. kan bezorgen 
van het program wat we indertijd opstelden voor aktie onder de vrouwen, <lat 
ik het v66r 20 dezer nog eens kan nalezen.4 

4) Aan Bouwman, Mannoury en Postma heb ik geschreven. Aan de beide 
eersten verzocht ik, voorloopig Zat[erdag] middag 4 Febr[uari] voor redaktie
verg[ adering] vrij te houden. Het zou goed zijn die, afgezien van onvoorziene 
omstandigheden, voortaan geregeld te houden op den eersten Zaterdag van de 
maand, clan loopt het niet in de war. 

Hart[elijk] gegroet, 

tante Jet. 

Stuur mij nog even 't adres van <lien v. Raalte5, clan schrijf ik hem <lat 't voor 
ons van veel belang is <lat hij zijn stuk onderteekent. 

Hoe komt het toch, <lat de opstandelingen op Sumatra zich tegen de onderwij
zers keerden? Is de toestand daar zoo anders clan op Java en zijn de onderwij
zers er werktuigen van de overheerschers?6 

Rost zal zeker ook wel eens een feuilleton voor de Arbeid willen schrijven. Ik 
beloofde je te vragen of hij die een poosje kostenloos kan lezen om zich wat 
in de NAS-psychologie in te werken; hij staat nog geheel buiten de beweging 
in zijn denken. 

1. Datering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Zondagmorgen'. De gegeven 
datum lijkt op grand van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. J .A. Verhoef, 'Het N ederlandsch-Belgische verdrag', Klassenstrijd (1927), 62-63. Het 
NVV sprak zich, in tegenstelling tot de SDAP, uit tegen het Nederlands-Belgisch 
verdrag (zie hierover: doc. 106, noot 2), omdat dit verdrag de Nederlandse handels
belangen zou schaden. De sociaal-democraat Verhoef betreurde deze NVV-stelling
name. 

3. Alexander Fjodorovitsj Kerenski (1881-1970), Russisch revolutionair en politicus; 
succesvol advocaat in politieke processen (1906-1912); lid van de Trudowiks, een 
partij van gematigde socialisten (1912-1917); lid van de Doema en leider van de 
radicale oppositie (1912-1917); minister-president van de voorlopige regering in 
Rusland Quni - september 1917); leefde na de oktober-revolutie in ballingschap. 
[Abraham 1987; MERSH, XVI: 107-113] 
Van Rost verscheen in Klassenstrij'd geen artikel over Kerenski. 

4. Op 20 januari 1927 werd in hetAmsterdamse PAS-gebouw de Revolutionair Socialis
tische Vrouwenbond opgericht. HRH hield hier een spreekbeurt. Tijdens de oprich
tingsvergaderingvan de Rotterdamse Vrouwenbond (3 feb. 1927) hield Sima Sneevliet 
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l ;,,, 

een rede over de Russische vrouwen tijdens de Revolutie, waarvan een verslag ver
scheen in De Arbeid. [De Arbeid, 15 en 29 feb. 1927] 

5. L. van Raalten: gegevens ontbreken. 
Mr. L. van Raalten, 'De situatie in Indie', KJassenstrijd (1927), 19. Aanklacht tegen 
het gouvernement in Nederlands-Indie. 

6. Op West-Sumatra brak op 1 januari 192 7 een door de PKI gei:nitieerde opstand tegen 
het Nederlands gezag uit. De opstandelingen hadden het vooral gemunt op mensen 
die in nauw contact stonden met het Nederlandse gouvernement. Hoewel er onder 
de slachtoffers ook enkele onderwijzers waren, vormden zij als beroepsgroep geen 
speciaal doelwit voor aanslagen. De opstand was op 12 januari 192 7 definitief neerge
slagen. [McVey 1965: 345-346; Benda, McVey 1960: 172-173] 

137. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 12 januari 19271 

B[este] H[enk], 

Ik zal het gedicht in elk geval deze maand niet publiceeren. Tegen de opmer
king <lat het tijdstip slecht gekozen was voor een dergelijke uiting kon ik niet 
veel in 't midden brengen. Zal probeeren nog iets van een bl. te vinden <lat 
passend is. 2 

Hart[elijk] gegr[oet], 

tante Jet. 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Woensd[ag] morgen'. De gegeven datum 
lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. HRH wilde in Klassenstrijd (1927, nummer 1) een fragment over Lenin publiceren 
uit Heldensage (Amsterdam 1927), een gedichtencyclus ter herdenking van de Russi
sche Revolutie. De CPH-redactieleden van KJassenstrijd en het partijbestuur van de 
CPH hadden bezwaren tegen dit fragment omdat hierin de Russische Lenin-cultus 
werd betreurd. Een eerste fragment werd uiteindelijk gepubliceerd in het augus
tusnummer van Klassenstrijd (1927). H. Sneevliet was toen al uit de CPH gestapt en 
HRH zou spoedig volgen. De hele cyclus kwam eind 1927 in boekvorm uit. 

138. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 12 januari 19271 

B[este] H[enk], 

Zoo juist dezen brief van Mannoury ontvangen. Dat hij er dit in ziet (nl. over
tuigd is <lat de lezers het begin zoo verkeerd zullen lezen) maakt het geval wel 
anders. De keus staat nu tusschen: mi publiceeren met weglating van het begin; 
of: in bet geheel niet als fragment publiceeren. Dit laatste misschien het beste. 
Laat er je gedachten nag eens over gaan, er is nag wel een <lag of twee tijd. 
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Het fragment maakt deel uit, evenals de twee vorige, van een groot gedicht 
(± 160 blz.) over de russische revolutie, onder den titel 'Heldensage'. Episo
den, beschouwingen en lyriek in los verband. Ik zou het graag willen publicee
ren - maar waar? Bij Brusse voor fl,90? Dan bereikt het toch weer niet de 
menschen waarvoor het geschreven is. 

Hart[elijk] gegr[oet], 

tante Jet. 

Ik was uitgenoodigd gisteren avond om voor bet Presidium te verschijnen. Maar 
Lakerveld, Beuzemaker en de heele Tr[ibune]-redaktie waren ookvan de partij. 
Ik wilde niet stekelig zijn en zei niets. Maar wat beteekent zooiets in 's he
melsnaam?2 

1. Datering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'Woensdag avond'. De gegeven datum lijkt 
op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. Notities van Sneevliet aan de kop van de brief: 
'Klassenstrijd 
Rusland'. 

En onder aan de brief staat: 
'Ort 4 pagina's 
Bouma'. 

139. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 13 januari 1927 

Als ik gisteravond van Langkemper hoor, dat in de Lenin-week de secties der 
C.P.H. te Amsterdam ledenbijeenkomsten moeten houden ter besprekingvan 
het Leninisme-Marxisme in verband met de Russische kwestie, als ik daarbij 
verneem dat niet minder dan 24 referenten beschikbaar zijn om deze materie 
te behandelen, als ik denk aan het menschenmateriaal, waaruit het kader der 
C.P .H. is samengesteld en overweeg dat deze referenten grootdendeels 
afgestudeerden1 zijn van 'hoofdcursus' en jeugdschool2, wordt het voor mij 
weerzinwekkend en ondragelijk benauwd. Ik voor mij acht in de huidige 
periode van zwakke spanning in Europa iedere concessie aan het toepassen 
van fordisme in de opvoeding van communisten grondig verkeerd. 

Als dit mechanisch gedoe, waarbij een duizend maal herhaald beroep op 
discipline ingeschakeld wordt ter bereiking van het doel zoo ver gaat, dat men 
ook den revolutionnairen kunstenaar beletten wil zich te uiten, dat men 
amendementen voorstelt op zijn gedichten, alsof het these en resoluties waren, 
kan er bij mij in geen enkel opzicht door. Dus hen ik het niet eens met het 
toegeven aan den drang van het Presidium en nog minder met het heelemaal 
achterwege laten der publicatie. Het eerste was te ver doorgevoerde toege
vendheid. Wat daar stond was zoo gevoeld, en diende dus zoo te worden 
gepubliceerd. Geen enkele dwaze opvatting van schade die toegebracht zou 
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kunnen worden aan de uitwerking der naar vaste regelen ingerichte propagan
da zou er m.i. van terug moeten houden het aanvankelijk voornemen uit te 
voeren. Mannoury zoekt het in zijn brief te ver. 

Ik ontraadt dus sterk plaatsing in het Januari-nummer verminkt, ontdaan 
van een zeer wezenlijk element uit dat fragment. Ik adviseer nog altijd plaat
sing zonder meer. Kameraad Kitsz is woedend over de controle van de redac
tie door ... den drukker en het presidium. Deze drukkerscontrole moet m.i. tot 
spoedige verhuizing leiden. Dat is niet goed te praten. Wij hebben hier te 
doen met een van de listigheidjes waardoor de partij-leiding vermeent invloed 
te kunnen uitoefenen, terwijl in wezen zulke listigheidjes elken invloed afbre
ken. 

Wanneer U na de bespreking met het Presidium en na den brief van 
Mannoury vast meent te moeten houden aan Uw toezegging het in Januari 
niet te plaatsen, vraag ik toch dringend onveranderde plaatsing in Februari. 
Het bijvoegen van een noot lijkt mij minder noodzakelijk. Wordt ook nog 
verandering gebracht in die beschouwingen over Rusland? Komen die in het 
Januari-nummer? Ik verwacht weer tegenwerking van de drukkerij voor wat 
betreft de tijdige verschijning van dit nummer. Mijn artikel, het laatste, gaat 
vandaag weg. Ik vraag daarvan proef op Zaterdagavond. Wanneer zij dan niet 
zorgen Vrijdag 21 dezer voor uitzending aan de abonne's meen ik dat zij het 
bewijs van sabotage leveren. De publicatie door 'De Tribune' dat Bouwman 
en ik uit het P.B. gingen bewijst dat zij zelf met meer spoed dan hun goed 
kan zijn - in April worden candidaten gesteld voor den Amsterdamschen Raad 
- naar openbare discussie streven.3 Wij voor ons denken er niet aan in N.A.S.
bladen de kwestie van het lidmaatschap van het P.B. te behandelen. 

Ik zend hierbij den brief van Mannoury terug. 
Met hartelijke groeten, 

1. De tekst geeft: afgestuurden. 
2. Over de communistische jeugdschool: zie doc. 128, noot 3. 
3. In De Tribune van 12 januari 1927 werd vermeld dat H. Sneevliet en E. Bouwman 

bedankten als lid van het partijbestuur van de CPH. 
Een openbare discussie over de te voeren vakbondspolitiek van de CPH, zoals Snee
vliet die voorstond, bleef achterwege. De CPH eiste in opdracht van de Komintern 
dat de kleine NAS-bonden op zouden gaan in hetNVV (over Komintern-tactiek: zie 
doc. 119, noot 9). 

140. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 13 januari 1927 

B[este] H[enk], 

Hierbij 1) brief Postma. Wat zal ik antwoorden? Mijn schrijven aan hem heeft 
net in de verkeerde rich ting gewerkt! 1 
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2) Het gedicht - zooals ik nu, na brief Mannoury, voorstel het in deze afleve
ring te plaatsen. Wat vindt je? Ga je akkoord, dan kan het zoo naar drukkerij. 

Hart[elijk] gegroet, 

tante Jet. 

1. J. Postma maakte in 1926 deel uit van de redactie van KJassenstrijd. In 1927 zat hij 
niet meer in de redactie wegens onvoldoende functioneren (zie hierover: doc. 106). 
Het is waarschijnlijk dat de door HRH genoemde brief over deze kwestie handelde. 

141. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 14 januari 1927 

B[este] H[enk], 

Goed - we zullen dan in Febr[uari] het geheele fragment publiceeren, met 
bijvoeging van een noot, waarin de oorzaak der vertraging wordt aangegeven 
en tevens alle verkeerde interpretatie afgesneden. 1 

Proef van het eerste stuk over Rusland ga ik nu korrigeeren; misschien 
schrap ik nog wat; ik wil liever niet direkt vat op mij geven en pas in het laatste 
artikel een oordeel over de comm. partijen en pers uitspreken inplaats van in 
het eerste.2 

Inderdaad beleven wij een mechanisatie van de opvoeding door de commun[is
tische] partijen. En inderdaad is 'ondragelijke benauwdheid' het gevoel wat 
je daarbij bekruipt. 

2) Hierbij een paar stukjes die N. Rost mij zond, geschikt voor feuilleton 
Klassenstrijd of Arbeid. Kan Bouma zorgen voor vertaling - die moet dan met 
het origineel weer naar Rost toe, hij schrijft er dan een kleine inleiding bij. 

3) Je kursus over rationalisatie moet je zeker verwerken tot artikel v. Klas
senstrijd. 3 

Hart[elijk] gegr[oet], 

tante Jet. 

1. Het door HRH bedoelde fragment uit Heldensage (zie hierover: doc. 13 7, noot 2) 
werd nog niet in KJassenstrijd geplaatst. Wel werd, zonder een noot, een fragment 
opgenomen van: 'De vrouw in Rusland', Klassenstrijd (1927), 33. 

2. Over de artikelenserie van HRH: zie doc. 116, noot 1. 
3. F.W. Taylor schreef in 1911 The principles of Scientific Management. Dit boek bracht 

in de gei'ndustrialiseerde wereld het proces van rationalisatie, specialisatie en mecha
nisatie van het arbeidsproces op gang. Het 'Taylorisme' bracht o.a. Ford op het idee 
van de lopende band (Fordisme). [Bloemen 1988: 19-44] 
Er verscheen geen artikel van H. Sneevliet over rationalisatie in Klassenstrijd. 
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142. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe
mendaal, 14 januari 1927 

Ik heh vanmorgen nog een paar dingen vergeten, wat niet te verwonderen was, 
omdat wij de concrete dingen die besproken moesten warden vrij vluchtig 
hebben afgedaan. Voor het Februari-nummer van 'Klassenstrijd' zijn wij nog 
wachtende artikelen van Blaauw over de positie van het Overheidspersoneel 
en van Hamet over [het] katholieke rapport betreffende de toestanden in het 
Zuiden. T oen ik eergisteravond over rationalisatie sprak in Amsterdam kwam 
een der aanwezigen na afloop, een ambtenaar van het Telegraaf-kantoor, met 
een paar opmerkingen voor den <lag over technische veranderingen in zijn 
bedrijf. Ik heh daarop onmiddellijk gereageerd met een verzoek deze materie 
te willen behandelen voor 'Klassenstrijd'. Wij hadden van Bouma eerst een 
toezegging, <loch hij zei mij groote moeite te hebben met het verzamelen van 
materiaal. Deze kameraad Albers1 zei mij het gewenschte artikel toe, <loch gaf 
ook van zijn kant te kennen, dat hij wat tijd moest hebben, wijl het bijeen
brengen van gegevens niet eenvoudig was en het onderwerp veelomvattend. 
Een zeer zwakke plaats blijft voor ons de buitenlandsche politiek. Het zou 
goed zijn als U daarover eens correspondeerde met Wiessing. Misschien is hij 
na aansporing van Uw kant bereid; wanneer zou hij met zijn bijdrage over 
Robbespierre komen?2 

H.S. 

1. Albers: gegevens ontbreken. 
Hij schreef geen artikel voor KJassenstrijd. 

2. Wiessing schreef geen artikel over Robespierre voor Klassenstrijd. 

143. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 17 januari 1927 

B[este] H[enk], 

Ingesloten een bijzonder interessante brief van Souvarine, heden ontvangen. 
Ik wil hem wel graag terug hebben zoodra je hem gelezen hebt, om hem, met 
den brief van Lukacs, aan Mannoury te sturen. Ik vind het voor hem zeer 
gezonde lektuur. 

Iemand stuurde mij de duitsche 'Syndikalist' 1 toe, een vrij goed geredigeerd 
orgaan (geen scheldpartijen en veel dokumentatie). Daarin staat het verhoor 
van twee duitsche arbeiders, die aan die russische gifgassenfabrieken hebben 
gewerkt, die aan de Reichswehr leverde. Men vraagt zich af, of zij misschien 
ook geleverd heeft aan een of andere fascistische organisatie. W aarom niet? 
Wanneer men eenmaal op het standpunt staat, dat 'alles' geoorloofd is, 'wat 
de zaak ten goede komt', clan is er altijd wel een manier om er zich uit te 
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draaien. Maar men vraagt zich 66k af, of een behoorlijke soc[iaal]dem[ocrati
sche] partij, als de engelsche I.L.P.2 b.v., met een behoorlijke dosis socialistisch 
inzicht, socialistisch sentiment, menschelijkheid en eerlijkheid, niet beter is, 
beter voor het proletariaat, beter voor de toekomst, voor de revolutie en het 
socialisme, clan de avonturiers- en bureaukraten-partij waartoe we behooren. 

Het zou wel goed zijn als we voortaan voor de IRH-zittingen even enkele 
punten samen overlegden; ik was over den loop der dingen Zaterdag niet erg 
voldaan. Mondeling wel eens meer. 

Als je nog naar Frankrijk gaat moet je zeker ook met Souvarine en met de 
oppositie in de partij spreken, ik schreef juist gisteren aan Mesnil om adressen, 
maar ik denk dat S[ouvarine] beter op de hoogte is.3 

Hart[elijk] gegr[oet], 

tante Jet. 

1. Der Syndikalist. Organ der Freien Arbeiter-Union Deutsch/ands (Anarcho-Syndikalisten) 
(1918-1933) werd uitgegeven in Berlijn. [IISG-collecties] 
Het artikel waar HRH op doelde, was: 'Deutsche Arbeiter stellen in Russland 
Giftgase her. Die Regierungskrise', Der Syndikalist, 15 J anuar 1927. Relaas over de 
wijze waarop Duitsland met Russische medewerking het verbod op herbewapening 
kon omzeilen. 

2. De Independent Labour Party (ILP) werd in 1893 opgericht door Keir Hardie. Deze 
partij vormde in 1906, samen met de Social Democratic Federation (SDF), de Fabian 
Society en de vakbeweging (TUC), de Labour Party. In 1929 had de partij ernstige 
kritiek op de Labour-regering van MacDonald en drie jaar later leidde dit tot de 
afscheiding van de ILP van de Labour Party. De partij voer onder leiding van J. 
Maxton en A. Fenner Brockway een revolutionaire koers. In 197 5 sloot de partij zich 
weer aan bij de Labour Party. [Winter 1982] 

3. Souvarine werd in 1924 wegens openlijke steun aan Trotski uit de PCF en het EKKI 
geroyeerd. Hij gaf vanaf oktober 192 5 het onafhankelijke maandblad Bulletin Commu
niste uit. Henri Jacob en Suzanne Girault hadden als opposanten in de PCF in 1926 
nog enige invloed. Na hun royement (begin 1927) werd de bolsjewisatie van de partij 
geheel doorgevoerd en zou het voeren van oppositie binnen de PCF voortaan onmo
gelijk zijn. [Tartakowsky 1982: 19] 

144. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 20 januari 1927 

Het vertrek van Bouwman en mij uit het P.B., 1 de afwijzing eener C.P.H.
candidatuur door Kitsz voor de raadsverkiezingen van Amsterdam, 2 oprichting 
van een Comite van gemeentewerklieden,3 dat bekend maakte geen vertrouwen 
meer te hebben in de zittende partijen - nog andere teekenen van bitterheid 
onder Amsterdamsche N.A.S.-mannen, brengenManuel er toe deze week een 
paar artikelen te leveren voor 'De Tribune', waaruit de oningewijde slechts 
onverdachte N.A.S.-vriendelijkheid lezen kan. Het komt te laat. Voor vele 
Amsterdamsche N.A.S.-mannen is welwillendheid van <lien kant nog moeilijker 
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te verduren clan prikkelende schoolmeesterij. Niet alleen hier op den Amstel, 
maar ookin Moskou is men verlegen met de resultaten der laatste discussie over 
Holland. 4 Een v. Reesema kwam met Dissel praten over de wenschelijkheid een 
arbeiderslijst samen te stellen van C.P.H.-leden, waarop ook N.A.S.-mannen 
niet aangesloten bij de C.P .H. zouden voorkomen. Men is vindingrijk, maar 
kan met zulke denkbeelden geen wezenlijke verandering meer bereiken in het 
diep gewortelde wantrouwen der actieve N.A.S.-elementen tegen de C.P.H. 

Terwijl men naar buiten sluw berekende vriendelijkheid ten toon spreidt, 
neemt men naar binnen zijn maatregelen. Op ieder punt. Ook zelfs met het 
oog op den vrouwenbond, die in de maak is, maar die door dergelijke manoeu
vres niet verknoeid zal worden. Gebrek aan tact kenmerkte steeds de Holland
sche C.P.H.-leiding. Die tact is nog steeds afwezig als men hoort, dat een 
mevrouw Manuel5 naar voren komt met een candidatuur voor het Bestuur van 
den Vrouwenbond de Groot en men bedenkt hoe in het N.A.S. deze de Groot 
beoordeelt wordt, blijkt wel duidelijk dat men op de stomste manier probeert 
C.P .H.-invloed leidend te maken in den vrouwenbond. Ik hen benieuwd of 
de vergadering van hedenavond in het P.A.S. een succes wordt.6 

Hierbij in gaan twee kleine brochuretjes, door het N.A.S. voor de werf
maand uitgegeven, 7 alsmede de brief van Souvarine, <lien ik met belangstelling 
gelezen heh. Monmousseau zendt mij nog steeds geen definitief bericht over 
de voorgestelde conferentie in Parijs. Hij schijnt te willen wachten, tot [hij?] 
in gevolge opdracht van de R.V.I. hierheen komt. Wellicht denkt hij aan de 
mogelijkheid, dat ik in Parijs buiten de officieele bespreking nog andere 
conferenties wil houden. Ik zal hem opnieuw schrijven. De verbinding tus
schen hem en den partijsecretaris Semard8 schijnt zeer vriendschappelijk te 
zijn en de kans is groot dat de drie C.G.T.U.-secretarissen in het Fransche 
P.B. inderdaad doen, wat Monatte en Loriot9 aan de huidige leiding der 
C.G.T.U. 10 ten laste leggen. Is dat inderdaad het geval, clan kan de reis van 
Monmousseau naar Holland zoomin hem als de R.V.I. helpen.11 De Duitsche 
Syndikalist was door mij aan U toegezonden. Ik krijg steeds twee exemplaren 
en kan U desgewenscht geregeld een exemplaar doorzenden. 

Met hartelijke groeten, 

1. Over dit vertrek: zie doc. 139, noot 3. 
2. Over deze afwijzing van Kitsz: zie doc. 17 4, noot 1. 
3. Comite van Gemeentewerklieden: gegevens ontbreken. 
4. Sneevliet ginger terecht vanuit dat de Komintern-leiding de tactiek van het overhe

velen van kleine NAS-bondjes in het NVV voorstond. Hij wilde het doen voorkomen 
alsof de RVI-leiding het hier niet mee eens was, maar dit laatste is twijfelachtig daar 
de RVI geheel onder controle stond van de Komintern (zie ook doc. 119, noot 9). 

5. Mevr. Manuel: gegevens ontbreken. 
6. De Groot kwam niet in het bestuur van de Revolutionair Socialistische Vrouwenbond 

in Amsterdam. Dit bestuur bestond o.a. uit de volgende personen: B. de Vries 
(voorzitster), A. Barneveld (secretaresse), mevr. Baars (penningmeesteresse) en S. 
Sneevliet. [De Arbeid, 19 februari 1927] 

7. De maand februari werd door het NAS uitgeroepen tot werfmaand. De hier genoem-
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de brochures droegen de titels: Werfmaand 1927. Aanwijzingen voor NAS Huisbezoekers 
(Amsterdam, januari 1927) en C. Kitsz: Op voor den uitbouw der NAS-organisaties 
(Amsterdam, januari 1927). De brochure van Kitsz had een oplage van 21.000 stuks 
en droeg bij tot het NAS-succes: begin maart had deze organisatie 1202 nieuwe leden. 
[Verslag van bet NAS over de jaren 1925, 1926, 1927 en 1-e kwartaal 1928: 73] 

8. Pierre Semard (1887-1942), Frans communistenleider; aanvankelijk spoorwegbeambte; 
secretaris-generaal van de Federation des Cheminots aangesloten bij de CGTU 
(1921-1940); secretaris-generaal van de PCF (1924-1940); vurig aanhanger van de 
Stalin-lijn; gefusilleerd door de Duitsers. [Marty 1945] 

9. Isadore Fernand Ernest Loriot (1870-1932), vakbondsman; onderwijzer; vooraan
staand lid van de Franse onderwijzersbond; lid van de SFIO (1905-1920); secretaris 
van het Comite de la III-e Internationale (1919-1920); CC-lid van de PCF (1921-
1926); bezocht het derde congres van de Komintern (1921); steunde de oppositie van 
Souvarine en Monatte binnen de PCF en werd geroyeerd (1926); voorman van de 
Syndicalistische Liga binnen de CGTU (1926-193 2); actief in de trotskistische Cantre 
le Courant-groep (1927-1928); medewerker van La Revolution Proletarienne (vanaf 
1928). [BDOC: 276-277; DBMOF, XXXV: 60-62] 

10. In 1921 werden leden van de PCF uit de Confederation Generale du Travail (CGT) 
geroyeerd. Deze geroyeerde en uitgetreden leden richtten in 1922 een eigen vakcen
trale op, de Confederation Generale de Travail Unitaire (CGTU), aangesloten bij 
de RVI. Aanvankelijk pleitte de CGTU voor een RVI-koers onafhankelijk van de 
PCF en de Komintern, maar al snel kwam de organisatie onder PCF-controle. In 
december 1926 ontstond de 'direction unique', waarmee drie leden van de CGTU
leiding zitting kregen in het CC van de PCF. De leiders van de Syndicalistische Liga 
binnen de CGTU, Monatte en Loriot, waarschuwden in La Revolution Proletarienne 
voor de PCF-controle van de CGTU ('uitleveren' van de CGTU aan de PCF-leiding) 
en invoering van de in hun ogen destructieve eenheidsfronttactiek met de daarmee 
samenhangende opheffing van kleine CGTU-bonden en opgaan in de CGT. Inder
daad werden in dit kader pogingen ondernomen om de CGT onder communistische 
controle te brengen, maar de CGT aanvaardde CGTU-leden slechts op individuele 
basis. Pas in 193 5 zouden de CGTU en de CGT herenigd worden onder de naam 
CGT, los van politieke partijen. [Adereth 1984: 3 3] 

11. Sneevliet voerde begin februari 1927 in Parijs besprekingen met de CGTU-leiding. 
Niet Monmousseau kwam naar Nederland als de Franse RVI-vertegenwoordiger, 
maar Delobelle. Hij maakte een rapport over de problemen die waren gerezen tussen 
het NAS en de CPH (zie verder: doc. 170, 172 en 174). 

145. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, ca. 20 januari 19271 

B[este] H[enk], 

Seegers was v. middag hier, om te vragen of ik flOOO wilde leenen aan de 
Tr[ihune], te verrekenen met het drukloon enz. van Klassenstrijd. Ik heh 
heloofd dat zij Zaterdag antwoord zouden heh hen. Persoonlijk kan het mij niet 
zooveel schelen dit te doen, zoo mijn man geen praktische hezwaren heeft -
en wij moeten toch in elk geval tot Maart hij de Strijd hlijven, omdat er 
allerlei is hlijven overstaan. Het zou er op neerkomen dat Maters met mij 
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afrekent in plaats van met de Strijd.2 Ik heh tevens aan Seegers onze techni
sche hezwaren tegen de drukkerij meegedeeld en hij heloofde die te zullen 
onderzoeken. Laat mij even weten wat je er van vindt en ook of M[aters] 
misschien wat in kas heeft, zoodat mijn man niet de heele som zou hehoeven 
te storten. 

Dag, 

Tante Jet. 

1. Datering: In zijn brief van 21 januari 192 7 ( doc. 146) reageerde H. Sneevliet op deze 
brief. Hij moet daarom ca. 20 januari 192 7 geschreven zijn. 

2. Drukkerij De Strijd ( drukker van o.a. De Tribune en Klassenstrijd) stand onder beheer 
van de CPH. Maters voerde de administratie van Klassenstrijd. 

146. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 21 januari 1927 

In aansluiting met onze telefonische hespreking laat ik U weten, dat op dit 
oogenhlik, Vrijdagmiddag 4.30 uur de omslag van 'Klassenstrijd' nog niet in 
orde is; het cliche zou nog altijd niet van den cliche-maker gekomen zijn. 
Waar de copie van dit nummer compleet volkomen op tijd in orde was, 
Wiesehron zelf de zorg op zich genomen had voor den omslag en direct na 
de laatste redactievergadering daarvan werk had kunnnen en moeten maken, 
waar wij al twee weken geleden in overleg met hem definitief heh hen afgespro
ken dat dit nummer van 'Klassenstrijd' op heden uitgezonden zou worden en 
het zich nu laat aanzien dat het Maandag wordt of nog later, daar meen ik dat 
wij om zes hladzijden zetsel, die overstaan, niet langer op die drukkerij moeten 
hlijven. Er is of opzet of gehrek aan organisatievermogen, of allehei. Wij 
kunnen ons het genoegen hesparen om na te sporen welke factor doorslagge
vend is, maar het moet m.i. uit zijn. En nu op dit moment het tijdschrift 
minstens nog eene maand langer op die drukkerij te houden, lijkt mij onge
wenscht. Daarmede vervalt m.i. de door Seegers voorgestelde regeling, die 
practisch hier op neer komt, dat zij zich uit de oogenhlikkelijke moeilijkheid 
met 'De Tribune' werken door ons nog een paar maanden aan die drukkerij 
te binden en van dat werk nog de winst te nemen. Wij moeten op vandaag 
hij 'De Strijd' voor ons tijdschrift nogf453,- betalen. Voor Januari en Februa
ri komt daarbij iets minder clan in totaal f450,-. In kas is JS 5 ,-. U ziet daaruit, 
dat het Maart-nummer nog door hen geleverd zou moeten worden om een 
leening van fl 000,- aan 'De Tribune' af te betalen uit 'Klassenstrijd'. Gelet 
op het feit, dat wij het bestaan van 'De Tribune' als dagblad absoluut verkeerd 
achten, dat 'De Tribune', die 4 a 5 duizend menschen bereikt, altijd gebruikt 
kan worden tegen anders-denkende revolutionnairen en revolutionnaire 
organisaties, zou ik voor mij om die reden reeds er voor danken om telkens 
als reddende engel op te treden. Ik weet niet wie op de Amstel zoo vernuftig 
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is geweest om het risico van zoo'n leening kleiner te maken door een solied 
betaler als 'Klassenstrijd' in te schakelen, maar ook dit soort pienterheid zou 
mijn animo om hulp te verleenen niet vergrooten. Het is waar, dat er wel eens 
nu en clan wat goeds staat in 'De Tribune', maar deze batenpost weegt op 
geen stukken na op tegen de last, die 'De Tribune' veroorzaakt. Ik voor mij 
verwacht iederen dag in die krant een of ander schunnigheidje aan het adres 
van het N.A.S. en zie er daarom geen enkel belang in kunstmatig het bestaan 
van die affaire te rekken. Met technische verbeteringen op de drukkerij is het 
hoofdbezwaar voor 'Klassenstrijd' niet weggenomen. 

Met hartelijke groeten, 

De drukkerij meldt zooeven dat 'Klassenstrijd' Dinsdag 25 dezer verzonden 
wordt. 

14 7. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 22 januari 1927 

Zooals ik U gisteren schreef staan op de drukkerij 'De Strijd' zes bla~zijde~ 
gezet voor het volgende nummer. Dat is het heele overschot en het h!kt llllJ 
gewenscht, dat wij zoo spoedig mogelijk prijsopgaven vragen van versch1llende 
drukkerijen. Als de drukkerij behoorlijk geoutilleerd is kan er voor een _maand
blad weinig bezwaar bestaan buiten de stad (Utrecht, Haarlem, Leiden) te 
drukken. Hoogstens zal het voor het eerste nummer eenige moeilijkheden 
opleveren en daartegenover staat dat wij waarschijnlijk beduidend goedkooper 
af zijn. De 'Voorwaarts' zond een prijsopgave in 20% hooger clan 'De Strijd'. 
Deze drukkerij is met alles duurder, maar levert zeer goed werk. Vandaar, dat 
wij meest met 'De Voorwaarts' te doen hebben. Wij vragen hier nog prijsop
gaaf van Rut Snel, 'De Spieghel' (relatie van Wiessing), en ~k z~u van U graag 
een briefje willen hebben voor Ellerman Harms. Als het eemgszms kon zouden 
wij voor de volgende redactievergadering voldoende keus moeten hebben. 

Ik zend vandaag aan U toe de laatste nummers van 'The Workers' Monthly' 
en de 'Cahiers Bolchevistes'1. Het eerste voor een artikel over den Russischen 
Partijstrijd, het tweede voor een bijdrage van Semard over de Fransche opp~si
tie.2 Beide nummers zijn van het N.A.S., zoodat ik U t.z.t. om terugzendmg 
verzoek. Zoudt U niet kunnen probeeren met wat tijdschriften ruilnummers 
te krijgen? Wij krijgen hier 'De Nieuwe Eeuw' in 1::1il vo~r 'Kla~senstrijd'. 
Maar ik geloof niet, dater tot dusver veel werk van t1Jdschnftenru1l gemaakt 
IS. 

Met hartelijke groeten, 

1. 
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Cahiers du Bolchevisme. Organe thiorique du Parti Communiste Franfais was vanaf 
november 1924 het theoretische orgaan van de PCF. Het blad verving het Bulletin 
Communiste ( dit blad verscheen vanaf oktober 192 5 weer als onathankelijk maandblad 
o.l.v. de uit de PCF geroyeerde Souvarine). [IISG-collecties] 

2. P. Semard, 'Le bloc oppositionel et ses partisans en France', Cahiers du Bolchivisme 
( 1927), 3-12. Artikel waarin T rotski, Zinovj ev en Kamenev 'mensjewieken' werden 
genoemd en Henri Jacob en Suzanne Girault als hun Franse meelopers werden 
gekenschetst. 
Het artikel in Workers Monthly kon niet worden achterhaald. 

148. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 24 januari 1927 

B[este] H[enk], 

1) Ingesloten een interessante brief van G. v. Gelder1, die vriend van Wies
sing. Me dunkt ik moest hem maar schrijven dat zijn artikelen welkom zullen 
zijn en hem vragen ons om te beginnen iets uit dien brief van den korrespon
dent van de 'Ek[onomitsjeskaja] Zizni'2 mee te deelen. 

2) Molenkamp is verleden [week] niet bij mij geweest, ik moet toch zien dat 
ik den man spoedig eens spreek, misschien kan Bouwman mij helpen een 
afspraak met hem te maken. 

3) Het stukje voor de werfkrant zal ik tijdig schrijven.3 

4) Ik beloofde voor de IRH in de Arbeid te schrijven voor de steunaktie van 
die soldaten uit Ede, maar dat kan toch niet eer het vonnis geveld is?4 

5) Vandaag was Kruijt hier, over dat kongres der koloniale volken te Brus
sel.5 Moet jij daar niet bij zijn; me dunkt zeker van wel. Het is 10, 11, 12 
Febr[uari], zoo ze permissie krijgen van de regeering, wat ze nog niet weten!! 
Het kongres is publiek, dus je hebt geen invitatie noodig, al kunt je die 
natuurlijk krijgen. 

6) Sima vroeg mij gisteren of ik geloofde dat ze op Amstel 85 Klassenstrijd 
saboteeren. Neen, dat geloof ik toch niet; wel natuurlijk dat ze er niet warm 
voor zijn omdat het geen '100 % communistisch tijdschrift' is. -

Ik vind het allemaal erg vervelend; als wij nu weggaan, wordt het natuurlijk 
uitgelegd als een onvriendelijke daad en in verband gebracht met de tegenstel
ling NAS-CP, wat zeer onwenschelijk is. - Het best zal Inisschien zijn, een 
bespreking met iemand van hen aan te vragen en te probeeren de zaak in der 
minne op te lossen. Ik zie vanavond alles een beetje zwaar in omdat ik wat 
moe hen; het was gisteren enerveerend spreken, men voelt den tegenstand der 
'100% communisten'.6 

Hartelijk gegroet, 

Tante Jet. 

1. G. van Gelder: gegevens ontbreken. 
Van Gelder schreef in Klassenstrijd een artikel over China (zie hierover: doc. 169, noot 
2). In de inleiding op dat artikel haalde Van Gelder de correspondent in Peking van 
de Ekonomitsjeskaja Zjizn aan, die hem in een brief van 21 december 1926 schreef dat 
'de wereldstrijd tusschen communisme en kapitalisme op het oogenblik in China 
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gestreden wordt, en <lat de vraag naar welken kant China zich zal wenden voor beide 
groepen een vraag van !even en dood is.' 

2. Ekonomitsjeskaja Zjizn (1918-193 7) was het officiele orgaan van het volkscomrnissariaat 
van Handel in Moskou. [IISG-collecties] 

3. H. Roland Holst, 'Werft ook onder de vrouwen kameraad! Versterkt den Rev. Soc. 
Vrouwenbond!', DeArbeid, 5 februari 1927 (speciaal werfnummer; ziehierover: doc. 
144, noot 7). Oproep aan NAS-leden om hun vrouwen lid te maken van de Revoluti
onair Socialistische Vrouwenbond. 

4. Bij militaire herhalingsoefeningen braken onder de dienstplichtigen op 20 september 
1926 rellen uit in de kazernes van Assen en Ede, uit onvrede over de ruwe behande
ling. Onder de dienstplichtigen viel hierbij een <lode. Zes dienstplichtigen kregen 
gevangenisstraffen varierend van 6 tot 14 maanden. Het militair-gerechtshof in Den 
Bosch bevestigde op 1 februari 192 7 de vonnissen grotendeels. De IRH-afdeling 
Holland ontketende een steunactie voor de soldaten en hun gezinnen. Na de uitspraak 
van 1 februari verscheen er over <lit onderwerp geen artikel van HRH in De Arbeid. 

5. Over het oprichtingscongres van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Over
heersching: zie doc. 82, noot 3. 

6. HRH sprak zondag 23 januari 1927 op de Lenin-Herdenkingsvergadering van de 
CPH. Ze riep de CPH-leden op om het NAS te steunen in het kader van de werf
maand (zie hierover: doc. 144, noot 7) van deze vakcentrale. [De Tribune, 24 januari 
1927] 

149. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 27 januari 1927 

Ik heh eenige belangrijke mededeelingen. De Klassenstrijd van Januari is 
hedenmorgen 2 7 dezer per post ontvangen. Maters las gisteravond het eerste 
artikel. Bouma had voor de revisie gezorgd en toen nog 67 correcties aange
bracht. Volgens Maters zijn desondanks in het gezette artikel nog een groot 
aantal fouten voorhanden. Ik heh na laten zien welke en weet dit op het mo
ment niet. 

Het gaat absoluut niet langer met 'De Strijd'. Dat heeft niets te maken met 
de wrijving tusschen N.A.S.-C.P.H. Het laat mij ijskoud of ze er die verklaring 
voor vinden. Ik heh in November al aan Wiesebron op de telefoon gezegd, 
dat de onregelmatige verschijning ons noopte naar een anderen drukker om 
te zien, waarop het antwoord kwam, dat hij dit wel verwachtte, nadat 'De 
Strijd' het tijdschrift door het eerste moeilijke jaar had heen geholpen!!!!! 
Wiesing was gisteren bij mij en bracht mondeling prijsopgaaf van 'De Spieg
hel'. Op 800 exemplaren komt het daar per nummer JS,- duurder. De expe
ditie moeten wij clan van hieruit bezorgen, wat voor 7 a 8 honderd adressen 
geen overwegend bezwaar is. Wiesing garandeerde bij die drukkerij belangrijk 
beter werk en prompte verschijning. Wij zouden zelfs het eerste nummer al 
tusschen 15 en 20 Februari krijgen. Ik zou eigenlijk liefst voor de redactie
vergadering van 5 Februari terzake een beslissing willen nemen om de zes 
bladzijden copie die nog gezet staan bij de nieuwe drukkerij te laten zetten. 
In ieder geval zou v66r de redactievergadering geen nieuwe copie meer moeten 
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worden afgegeven aan 'De Strijd'. Er is geen enkele reden om de beslissing 
nog weer te verschuiven. Het gaat niet om makkelijk weg te nemen technische 
tekortkomingen. 

Ik zend hierbij den brief terug van van Gelder en geef den raad direct op 
zijn aanbod in te gaan. Laat hij maar zijn artikelen over China leveren. De 
Chineesche kwestie is thans de alles overheerschende kwestie en wij dienen 
er in het Februari-nummer wat over te hebben. Tevens een artikel van 
Bouwman over de stuwadoorswet, waarvoor hij plaatsing in het Februari
nummer verzoekt. 1 

Ik kan me de stemming indenken, waarin U zich bevond na de Lenin-verga
dering. Ik weet hoe dergelijke dingen op U inwerken, trouwens vermijd ik zelf 
liefst het contact met de communisten van het nauwe straatje. Zij hebben mij 
alleen ergernis te geven en ik heh niet anders voor hen. Ik beperk clan ook 
het contact zooveel mogelijk. Wij moeten ons zoo min mogelijk aantrekken 
van deze situatie. Wat hier in Holland aan C.P.H. bestaat is niet van dien 
aard, dat de verwijdering daarvan sterken indruk op ons zou moeten maken. 
Dat is zwakte bij ons. Voorzoover nog onze handen bindende twijfel opkomt 
betreft die toch zeker in de eerste plaats de verhouding tot de 3e Interna
tionale zelf en niet tot het misbaksel, dat Hollandsche sectie heet. Wanneer 
Russische oppositioneelen zich door innerlijke tweestrijd buiten gevecht 
gesteld voelen en zich practisch gesproken uit het bewegingswerk terugtrek
ken, is voor hen een dergelijken tweestrijd verklaarbaarder clan voor ons en 
de verantwoordelijkheid voor de te nemen beslissing grooter. 

Ik had gisteren een lang gesprek met Post, die me over het nieuwe tijd
schrift sprak. Men heeft ons geen nummer ter kennismaking toegezonden. De 
naam I.10 (Internationale Nr. 10) is niet kwaad gekozen, al komt het mij voor, 
dat de uitvinders van dien naam de periode van overgang veel te lang schatten. 
Post vroeg of het nu werkelijk niet mogelijk zou zijn met denkbeelden als de 
zijne in het verband der 3e Internationale te zitten. Het spreekt vanzelf dat 
menschen als hij onmogelijkvrede zouden kunnen hebben met de werkmetho
den en de opvattingen, die in de 3e Internationale de normale zijn. Hij zei mij 
dat hij van U een uitnoodiging had ontvangen eens te komen praten en dat 
hij binnenkort naar U dacht toe te gaan. Hij lijkt mij een man van belang te 
zijn en het spreken van menschen die denken zooals hij doet mij altijd tot de 
conclusie komen, dat ik meer overeenkomst heh met dit soort clan met de 
100% communisten. Over het koloniaal congres in Brussel heh ik niets 
vernomen. Ik weet niet van wie dat uitgaat en evenmin op welke wijze dit 
congres zal zijn samengesteld. Ik denk er clan ook niet aan individueel daar
heen te gaan. Wel heh ik antwoord van Monmousseau en zullen wij Vrijdag 
a.s. besluiten of ik volgende week van Dinsdag tot en met Vrijdag naar Parijs 
zou gaan. Is het niet die week, clan een week later. In ieder geval zou ik graag 
de door U bedoelde Fransche adressen hebben, die ik meteen zou kunnen 
bezoeken. Wijl ik beslist op de redactievergadering van Klassenstrijd wil zijn, 
is het mogelijk dat ik die reis naar Parijs eene week verschuif. 

Het aantal abonne's is thans 750. Blaauw liet mij weten dat de werving bij 
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de tram een gunstig verloop heeft en wij daaromtrent spoedig bericht kunnen 
verwachten. De groote Bouwvakafdeeling neemt een besluit in de jaarvergade
ring van 2 Februari. 

Wiesing zou nog naar een teekenaar omzien, al is naar zijn mening Papen
huizen2 als illustrator niet slecht, hij levert volgens hem knap werk maar 
bewijst in iedere teekening geen sterk man te zijn. Hierbij nog een brief, 
waarin sprake is van den Handelsblad-teekenaar Rotgans3• Ik laat graag aan 
U de beoordeling, ook al gebruiken wij Papenhuizen, toch zou het niet kwaad 
zijn als wij eens wat van een ander genre konden brengen. 

Met hartelijke groeten, 

1. E. Bouwman, 'De stuwadoorswet', Kl,assenstrijd (1927), 39-44. In dit artikel werden 
enkele facetten van de stuwadoorswet van 1916 belicht en werd voor een snelle 
invoering van de 8-urige werkdag voor havenarbeiders gepleit. 

2. W. Papenhuyzen (1886-?), tekenaar en tekenleraar; maakte impressionistische 
schilderijen; tekende o.a. voor het blad De Wapens Neder; een bekend affiche 'Onze 
Vloot' maakte hij in opdracht van de IAMV in 192 3 uit protest tegen de Vlootwet. 
[Van der Linden 1990: 217; IISG-collecties] 

3. J. Rotgans (1881-1968), grafisch ontwerper en politiek-tekenaar; tekende o.a. voor 
De Nederlandse Spectator. Weekblad voor Letteren, Kunst en Wetenschap (1907-1908), het 
politiek-literaire 'spotblad' De Ware Jacob (1901-1916) en De Notenkraker(l 907-1935); 
vooral bekend door reclamewerk. [Van der Linden 1990: 4, 151-152, 159] 

150. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 29 januari 19271 

B[este] H[enk], 

1) lngesloten het artikeltje; als het iets te lang is haal je er maar wat uit. Of 
de bond al een naam heeft moet je maar aan Sima vragen. 2 

2) Zouden we niet gedurende de werfmaand nog een bijeenkomst voor 
vrouwen kunnen organiseeren, waarin je zelfb.v. een woordje spreekt over de 
vakorg[anisatie] en de vrouwen en ik b.v. iets voorlees (het fragment uit 'Feest 
der Gedachtenis'3: 'De laatste strijd' daarvoor heel geschikt). Nog iemand iets 
vertellen over Russische vrouwen en hun werk- een stukje muziek- een kopje 
thee - het zou een heel goede avond kunnen worden. We zouden moeten 
probeeren, de vrouwen der meerontwikkelde NAS-leden (telefoon-telegraaf 
enz.) daarbij te krijgen en ook wat propaganda maken onder de verpleegsters 
en derg. Het lijkt Inij, dat de tijd van de werving geschikt is voor zooiets. 

3) Ik vind het van zelf sprekend dat we geen kopie voor Klassenstrijd meer 
naar 'de Strijd' sturen v66r 5 Febr[uari]. Alvast bij een ander wat laten zetten, 
dat gaat niet; maar als alles klaar ligt en ze beginnen Maandag 7 Febr[uari] 
te zetten, kan elke behoorlijke drukkerij zorgen dat die 2 vel v66r 20 Febr[ua
ri] klaar zijn. 

Ik heh aan Mannoury 1) brief van Bouma vol klachten en met mededeeling 

286 

dat hij 't z66 niet langer doet en 2) brief van Kitsz ter lezing gezond[en]. Als 
Mannoury de onvermijdelijkheid van verandering inziet, kunnen we de tegen
stand van de Leeuw als 'qualiti negligeable' beschouwen. Mijn artikel is 
inderdaad schandelijk slecht gedrukt. 

Aan v. Gelder heh ik geschreven, verzocht hem zoo mogelijk v66r 5 Febr[u
ari] zijn eerste art. te zenden. Is urgent iets over China te hebben in deze 
aflevering. Met Indie, Rusland, Stuwadoorswet, artikelen over kath. radikali
zeering zijn we zeker al boven de 2 vel. 

Ik heh als een kaffer aan de stukken over Rusland zitten werken; hoop 
morgen klaar te komen, op korrekties enz. na. Het is veel te veel voor Klas
senstrijd; 110 bladzijden (als dit). We zullen een keuze moeten treffen, frag
menten in Kl[assenstrijd] publiceeren en het geheel als brochure uitgeven.4 

4) Geloof toch dat er geen enkele gevoels-oorzaak is, die mij bindt aan de 
CPH. Integendeel: mijn gevoel drijft mij altijd, om zoo hard mogelijk weg te 
loopen van een partij, die z66 formalistisch en schoolsch, zoo benepen en 
dogmatisch is. Het is uitsluitend de vraag, of je gerechtigd bent het kleine 
stukje rev[olutionair-pol[itieke] beweging, wat hier onder zoo veel moeite is 
opgebouwd, door wat je doet, of nalaat te doen, te verzwakken. 

Langkemper vroeg mij Woensdag 'hoe voelde u u op de Lenin-verg[ade
ring]?' Hij had net datzelfde gevoel van onbehagelijkheid gehad als ik. 'Je voelt 
er je niet thuis'. Het is eigenlijk net zoo sektarisch-aanmatigend als vroeger, 
dezelfde firma onder een andere naam. Alleen Seegers is beter. 

5) Het nieuwe tijdschrift I 10 zal ik je sturen, met de andere tijdschriften 
terug. Ik zie er weinig in; veel te veel onbenullige kunst-meeningen van lui 
zonder veel importantie, die erg sektarisch aangelegd zijn en hun zaakje veel 
te groot zien. Mijn man vroeg: 'hoe kom jij in zoo'n mode-ding te schrijven'. 
Alleen 't stuk van de Ligt is wel interessant, door de citaten.5 

6) Wel neen, Post hoort zeker niet in de K[ommunistische] I[nternationale] 
en allerminst in de CPH. Hij is feitelijk een goede links-staande I.L.P-r. 
Jammer dat voor zoo'n man hier geen organisatie bestaat, waarin hij zich thuis 
kan voelen; ik beschouw hem als een van de menschen die hun socialisme 
werkelijk tot een levens-ervaring maken. - Ze zijn niet al te talrijk. 

7) Ik kreeg geen antwoord van Mesnil. Maar hij staat toch geheel buiten 
het partijleven en tot de oppositie in de geheel fransche CP6 kan Souvarine 
(Rue Cadet 9) je beter den weg wijzen. Wat ik las van dien Jacob7 gaf mij 
weinig vertrouwen - alles persoonlijke klatsch en Zank. Lariat zal wel veel 
beter zijn, die staat werkelijk 'rechts' maar is eerlijk en vertrouwbaar. Mesnil's 
adres is 3m Quai de Marne; Alford; je kunt er ook heelemaal heen met de 
elektrische (of met 't bootje naar Vincennes). Heb je tijd, ga er clan eens 
praten; 't zijn hupsche en beide zeer intelligente menschen; hij is wat verzuurd 
door tegenspoed maar zeer eerlijk en onafhankelijk in zijn oordeel - staat in 
relatie tot italiaansche ballingen zoodat je ook daarover wat kunt vernemen. 8 

8) Ik moet morgen Zondag half drie bij ooze vriend Koch zijn, voor bijeen
komst partijgenooten ter organiseering van protest intellektueelen tegen 
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indische vonnissen.9 Ik zal probeeren, daarvoor of daarna even bij jullie aan 
te komen. 

Hartelijke groeten, 

tante Jet. 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Zat[erdag] morgen'. De 
gegeven datum lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. Sima zat in het bestuur van de Revolutionair Socialistische Vrouwenbond. 
3. H. Roland Holst, 'De laatste strijd', in: Het feest der gedachtenis (Rotterdam 1915), 

212-2 3 6. Dit is een gedicht over zwaar beproefde proletarische vrouwen die voorgaan 
in de strijd tegen de klassevijand en eindigen in een paradijselijke toestand. 

4. Er kwam geen brochure uit van het kritische stuk van HRH over Sovjet-Rusland 
(over het artikel: zie doc. 116, noot 1). 

5. B. de Ligt, 'Nieuwe wegen in de wijsbegeerte', I JO (1927), 22-26. 
6. De Parti Communiste Franr,:ais (PCF) ontstond na een splitsing in de sociaal-demo

cratische gelederen die in december 1920 plaatsvond op het SFIO-congres van Tours. 
De PCF werd gevormd door de bijna tweederde meerderheid die zich in Tours v66r 
aansluiting bij de Komintern had uitgesproken. Onder de PCF-leden bevonden zich 
aanvankelijk veel syndicalisten, maar veel van hen zegden al snel het PCF-lidmaat
schap op. De interne partijstrijd, waarin de vakbondskwestie een belangrijke rol 
speelde, decimeerde het ledental drastisch: in 1921 had de partij 110.000 leden, en 
in 1932 waren dit er nog 30.000. L'Humanite was het PCF-dagblad en het theoreti
sche orgaan van de partij was het Bulletin Communiste (1920-1924) en daarna Cahiers 
du Bolchevisme. [Tartakowsy 1982] 

7. Henri Jacob (1896-1976), Frans vakbondsleider; een van de oprichters van de bij de 
CGTU aangesloten textiel-federatie in Frankrijk (1922); CC-lid van de PCF (1922-
1927); vertegenwoordiger van de PCF bij het EKKI (1925); secretariaatslid van het 
EKKI (februari/maart 1926); in 1927 geroyeerd als lid van de PCF wegens trotskisti
sche sympathieen; collaboreerde met de Duitse bezetter. [DBMOF, XXXII: 96-99] 

8. In november 1926 werd in ltalie een wet afgekondigd waarin de vorming van nieuwe 
partijen en alle oppositiepartijen verboden werden (zie hierover ook doc. 131, noot 
2). Veel Italiaanse communisten vluchtten naar Frankrijk, waar ze zich aansloten bij 
de sinds 1921 bestaande ltaliaanse communistische groepen die waren aangesloten 
bij de PCF. In 1928 zou de ltaliaanse communistische partij (PCI) zich in Frankrijk 
vestigen. [Castellani 1986] 

9. Waarschijnlijk is er geen protestactie van intellectuelen geweest tegen de vonnissen 
van communistische opstandelingen in N ederlands-In die ( over de vonnissen: zie doc. 
130, noot 2). 

151. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 29 januari 1927 

Als een bewijs dat er toch iets van reeel linkervleugelwerk in de moderne 
vakbeweging bestaat kan het bericht dienen, dat ik gisterenavond in Rotterdam 
kreeg, betreffende een ledenvergadering van den Centralen Bond van Trans
portarbeiders1 te Rotterdam, waarin ondanks de verdediging van den houding 
van het Hoofdbestuur een mo tie van afkeuring naar aanleiding van de verbroe-
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dering met de werkgevers bij de opening van het gebouw 60 stemmen kreeg, 
terwijl Brautigam2 het niet verder bracht dan 67 en ongeveer 70 leden blanco 
bleven. Morgen heeft een vervolgvergadering plaats, waarin het royement aan 
de orde wordt gesteld van een paar moderne kameraden uit het Comite van 
Actie in het Transportbedrijf.3 De voornaamste kracht daarvan had zich op 
die vorige bijeenkomst uitstekend geweerd tegen de politiek van Brautigam. 
Het is frappant te vernemen dat een paar Wijnkoop-aanhangers weliswaar 
critiek uitbrachten op de reformistische leiding, doch die critiek doorspekten 
met laffe verklaringen ten bate van de kracht en de macht van de moderne 
vakbeweging. Ik hen zeer benieuwd hoe het morgen met dat royementsbesluit 
gaat. Als men bedenkt, dat de te royeeren kameraden tot de bootwerkers 
behooren van de tweeden ban, dus vaak met werkloosheid kampen, zoodat een 
royement hen naar armenzorg drijft, begrijpt men de moeilijkheden, waarin 
deze menschen verkeeren en de perfiditeit van hen, die om tactiekverschil in 
zulke gevallen het wapen van royement hanteeren.4 

De redactievergadering van Klassenstrijd is, zooals U ziet, voor 5 Februari 
2 uur uitgeschreven. Bouma is oogenblikkelijk ziek. Het lijkt mij niet noodig 
dat hij een nota opstelt, waaruit de velerlei tekortkomingen van de drukkerij 
blijken. Ik heh nu zelf dit nummer geheel doorgelezen en meen werkelijk, dat 
zonder schade voor de werfkracht, althans voor wat betreft intellectueelen, het 
tijdschrift er zoo niet kan blijven uitzien. Wat de omslag betreft, valt die mij, 
nu hij gereed is, niet mee. Waarom zou men dat rose papier genomen hebben, 
zou de ondergrond niet beter wit kunnen zijn en is de kleur van het rood niet 
goed? 
Wij kunnen er eenige maanden mee voortgaan, maar ik kan niet zeggen, dat 
het mij veel beter bevalt dan het voorafgaande. Het komt mij voor, dat in de 
bespreking van Zaterdag de verandering van de drukkerij moet worden 
doorgezet lauter op grond van tekortkomingen in organisatie en techniek van 
de drukkerij. Wij kunnen dat ongeregeld verschijnen niet langer hebben. De 
vraag van inmenging der drukkerij inzake de redactie, voor sommigen onzer 
hoofdzaak, kan wat mij betreft buiten discussie blijven. Het komt mij voor, 
dat wij wat medewerkers zullen verliezen als hun artikelen door zetfouten enz. 
worden verknoeid. 

Ik sprak met Menist gisteravond over de vrouwenvergadering in Rotterdam. 
Hoewel direct een afdeeling van 16 vrouwen is opgericht, lijkt ook mij dat de 
boel slecht geregeld was en de bekendmaking onvoldoende, althans niet doel
matig. Men had U veel beter kunnen vragen voor een vergadering nadat eerst 
de club was opgericht. In Rotterdam veel meer dan in Amsterdam geldt het 
de mannen te overtuigen van het nut eener zoodanige organisatie. En daarom 
acht ik het leveren van bijdragen, afkomstig van correspondenten van den 
vrouwenbond in 'De Arbeid' van belang. Als in Rotterdam, den Haag, Haar
lem, Amsterdam en eventueel Zaandam en Utrecht clubs gevormd zijn, zal 
wellicht spoedig landelijk verband tot stand kunnen worden gebracht. Van de 
Amsterdamsche vergadering had ik geen verslag voor 'De Arbeid'. 5 

Met hartelijke groeten, 
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1. De Centrale Bond van Transportarbeiders (CBT) werd in 1918 opgericht en was 
aangesloten bij het NW. In 1950 ging de bond op in het Verbond van Werknemers
verenigingen in het Nederlandse Vervoerswezen. [De Jong Edz. 1956: 339] 

2. Johan Brautigam (1878-1962), vakbondsbestuurder; lid van de SDAP (vanaf 1910); 
voorzitter van de Centrale Bond van Transportarbeiders (1919-1931); lid van de 
Rotterdamse gemeenteraad (1918-1935); lid van de Provinciale Staten van Zuid
Holland (1919-1935); lid van de Tweede Kamer (1919-1931); wethouder in Rotter
dam (vanaf 1935). [BWSA, IV: 22-25; Brautigam 1956] 

3. Over de Comites van Aerie: zie doc. 102, noot 6. 
4. Bij de opening van het nieuwe gebouw van de CBT waren ook representanten van 

werkgeversorganisaties uitgenodigd. Binnen de bond ontstond een groep ontevrede
nen die tegen dit uitnodigingenbeleid stelling nam en tevens aangaf moeite te hebben 
met de opzet en inrichting van het gebouw, dat niet sober genoeg zou zijn. Tijdens 
de algemene ledenvergadering van 16 jan. 1927 werd een motie van wantrouwen 
tegen het bestuur maar net weggestemd. Op de vervolgvergadering van 30 januari 
werden de twee belangrijkste opposanten (die tevens lid waren van het Comite van 
Aerie en de Eenheidsbeweging) geroyeerd. [De Arbeid, 5 februari 1927] 

5. Over de oprichting van de Amsterdamse Revolutionair Socialistische Vrouwenbond: 
zie doc. 136, noot 4. 

152. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 31 januari 19271 

Beste Henk, 

1) Net bijtijds bereikte mij van morgen ingesloten rapport, dat werkelijk de 
zieke plekken in de organisatie enz. van de comm. partijen zeer juist aanwijst. 
Hierbij een brief aan M. Marx, die ongetwijfeld aan de samenstelling aandeel 
heeft gehad. Ik hoop erg dat je morgen nog gaat; drie dagen is wel wat kort 
maar je k:unt toch wel een en ander gewaar worden. 

2) Ik vind het uitsteekend om de 'politieke kant' van de redenen die ons 
nopen van drukkerij te veranderen op de red.-vergadering niet te behandelen 
en de noodzakelijkheid van verandering eenvoudig met de bekende zakelijke 
feiten te motiveeren. Alleen twijfel ik, of Kitsz niet uit een ander vaatje zal 
tappen. Er schijnen op het PAS geruchten te gaan, dat men op den Amstel 
de ail opzettelijk tot na de Lenin-verg[adering] heeft 'vastgehouden'.2 

3) Morgen is de uitspraak in zake soldaten-relletjes Ede. Ik heh aan Laker
veld beloofd, direkt daarna een artikeltje te schrijven om op te wekken tot 
teekening op lijsten petitionnement. Maar kan dat nog voor de Arbeid van 
deze week? Of zal ik maar voor de Tr[ibune] schrijven? Nog een week uitstel
len gaat moeilijk, en de Arbeid van deze week is waarschijnlijk al vol.3 

Hartelijke groeten, 

tante Jet. 
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Ik deed gisteren het nieuwe tijdschrift bij jullie in de bus - de anderen houd 
ik nog even hier. - Blijkbaar was er niemand thuis. 

De omslag viel mij tegen en mijn man vindt er ook weinig aan, hij raadt aan 
te probeeren te drukken in helder sterk rood op gelen ondergrond. Deze plaat 
vond hij aardig geteekend; beter clan Alma4, eenvoudig met het oog op het 
doel en zonder modernistische affektatie. 

1. Datering: Rech ts bovenaan deze brief staat: 'Bloemendaal, Maandag morgen'. De 
gegeven datum lijkt op grand van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. In Klassenstrijd nummer 2 (1927) stand het tweede dee! van de kritische artikelenserie 
van HRH over Rusland (zie hierover: doc. 116, noot 1). De kritische houding in dit 
stuk t.o.v. de Sovjet-Unie zou de reden kunnen zijn waarom men bij het PAS-Amster
dam meende dat de CPH-drukkerij 'De Strijd' het nummer tot na de Lenin-verga
dering (zie hierover: doc. 148, noot 6) van de CPH vasthield. 

3. In De Tribune van 1 februari 1927 verscheen het niet ondertekende artikel: 'De uit
spraak over Ede en Assen bevestigd. Het woord is nu aan de massa'. Hierin werd 
opgeroepen tot het ondertekenen van een door de IRH georganiseerd volkspetition
nement waarin op vrijlating van de veroordeelde militairen werd aangedrongen ( over 
die veroordeling: zie doc. 148, noot 4). 

4. Petrus Alma (1886-1969), beeldend kunstenaar; lid van de CPH (1919-1932); schreef 
en tekende regelmatig in De Tribune; woonde samen met o.a. HRH het derde Komin
tern-congres (1921) bij; actief in de IAH, de IRH (1925), het China Hulp Comite 
(1925), en de Vereeniging Vrienden der Sowjet-Unie (VVSU); nam vanaf 1932 
stelling tegen het opkomend fascisme. [BWSA, III: 1-4; Ludwig, Jaffe 1966] 
Blijkbaar maakte Alma een ontwerp voor de omslag van Klassenstrijd. 

153. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 2 februari 1927 

In de eerste plaats over den Vrouwenbond. Op de P.A.S.- Bestuursvergadering 
van jl. Maandag is Sima geweest om de verbinding van het werfwerk voor het 
N.A.S. met werfwerk voor den Vrouwenbond te bespreken. Door Kitsz is de 
zaak zoo gesteld: als de verkiezing van het Bestuur zoodanige uitkomsten 
oplevert, dat het P.A.S. vertrouwen kan stellen in het te voeren beleid, zal met 
medewerking van het P.A.S. in de tweede helft van Februari een groote 
vrouwenvergadering worden belegd, waarvoor het P.A.S. de voorbereidende 
werkzaamheden zal helpen verrichten. Bijzonderheden daaromtrent kunnen 
pas worden vastgesteld als de verkiezing in Amsterdam heeft plaats gehad. 
Morgenavond gaat Sima naar Rotterdam in een tweede door het P.A.S. aldaar 
belegde vergadering, waarvoor speciale propaganda onder de vrouwen is 
gemaakt, trachten het ledental der gevormde club op te voeren. Ook zijn 
besprekingen gevoerd met Hamet uit Zaandam voor de Zaanstreek. Molen
kamp wees mij gisterenavond op het bestaan in Amerika van vrouwengilden, 
verbonden aan de verschillende vakorganisaties. 1 Men had in Rusland in het 
vrouwensecretariaat2 gediscussieerd over dezen vorm van vrouwenorganisatie 
en was tot de conclusie gekomen, dat het waarschijnlijk makkelijker zou zijn 
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langs dezen weg een grooter aantal vrouwen te organiseeren. Men kan clan 
deze vakgroepen natuurlijk in een verband samenvatten. Toevalligerwijs lees 
ik vanmorgen in het ochtendblad van 'Het Volk', <lat de Nederlandsche 
Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel vrouwen-Comite's heeft 
gevormd, plaatselijk en die weer landelijk verbonden. 3 Op die manier had die 
vereeniging thans 3 3 5 vrouwen bijeengebracht (vrouwen dus van leden der 
organisatie). In Brussel bestaat iets dergelijks voor het tramwegpersoneel. Ik 
voel <lat het groote bezwaar is bij de splitsing der vrouwen naar de vakken van 
hun mannen over voldoende krachten in die groepen te beschikken. Aan den 
anderen kant lijkt het mij <lat een vrouwenbond zoo goed als een jeugdbond 
niet straf organiseeren kan, de mogelijkheid moet openlaten om verschillende 
vormen binnen het algemeen verband tot ontwikkeling te laten komen. 

Molenkamp liet mij weten, <lat hij U zou voorstellen op de tweede cursus
vergadering te Rotterdam met U over zijn Russische ervaringen te spreken, 
wanneer zulks voor die vergadering zou kunnen geschieden. 

Met beste groeten, 

1. In 1903 werd de National Women's Trade Union League of America (NWTULA) 
opgericht. In veel grate steden ontstonden afdelingen van deze organisatie. Het doe! 
van de NWTULA's was om vrouwen te werven voor de graotste vakcentrale van 
Amerika, de American Federation of Labor (AFL), en hierbinnen op te komen voor 
de belangen van vrauwelijke werknemers. [Schrom Dye 1980: 5-8; 82-87] 

2. Het Secretariaatwas het administratieve centrum van de RCP en bestond uitverschil
lende departementen. Een van deze departementen hield zich bezig metvrouwenza
ken. Het vrouwensecretariaat gaf vanaf april 1921 het maandschrift Die Kommunistische 
Fraueninternationale uit. [Schapiro 1971: 247; IISG-collecties] 

3. Sneevliet doelde op het artikel: NN, 'De vrouwencomite's van de Nederlandsche 
Vereeniging', Het Volk, 1 februari 1927. De taken van de comites waren volgens de 
schrijver het organiseren van zaken binnen de bond die 'meer speciaal voor vrauwen 
geeigend' waren, zoals kinderfeestjes, zomeruitstapjes en St. Nicolaasfeestjes. 

154. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 27 januari 19271 

Beste Henk, 

Ik had al telkens eens naar Bee en de jongens willen vragen, maar doordat er 
altijd zooveel noodig te bespreken is kwam ik er niet toe. Het zal erg moeilijk 
voor haar zijn om iets te vinden buiten Zwolle, maar we moeten toch probeeren 
haar te redden van deze langzame ondergang; ik zal er mijn gedachten in 
verschillende richtingen over la ten gaan en schrijf meteen aan iemand over een 
tijdelijke oplossing (toezicht op kinderen en huishouding terwijl de ouders 
eenige maanden weg zijn) - ik zie <lat als een klein kansje. - Ik begrijp <lat je 
finantieel steeds erg krap zit en wil graag voor Zwolle en je zelf hetzelfde 
bedrag beschikbaar stellen als verleden jaar; ik zal het Zaterdag meebrengen. 
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Jammer <lat je 't mij niet eerder vroeg, want eigenlijk had ik 't al sedert Kerstinis 
voor je opgezouten - ik krijg nl. altijd van mijn broer flOO voor mijn verjaar
dag; vroeger gaf ik die altijd direkt aan de beweging, maar ik hen van veel geven 
daaraan teruggekomen omdat ik er geen heil in zie, en help liever een vriend. 

Van Mesnil een aardige brief, hij wil je graag spreken, dus reken er op met 
je tijdverdeeling <lat je hem opzoekt. 

Molenkamp sprak ik even gisteren avond, ik hoop als ik volgende Woensdag 
de 2de kursus geef een onderhoud met hem te hebben. Wat een geestige 
scherpe kop ! 

In R[otter]dam is de CP wel veel minder dogmatisch dan in A[mster]dam, 
lijkt het me. - Ze willen daar tegen het stuk van J. V[erhoef] protesteeren;2 
Bouma schreef me ook dat hij bedankt had voor de Tr[ibune]. Hoe vindt je 
dat ze nu direkt een reeks art. over Rusland beginnen!3 

Ik hoop dat Sima de R[ otterdam]sche vrouwen-bond nog een zetje geeft van 
avond; die vorm van vrouwen van vaklui is wel goed als men flink wat krach
ten heeft; anders lijkt 't mij te versnipperend. 

Hart[ elijk] gegroet, 

tante Jet. 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Donderdag avond'. De 
gegeven datum lijkt op grand van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. Over het artikel van J.A. Verhoef betreffende het Nederlands-Belgisch verdrag: zie 
doc. 136, noot 2. 

3. De artikelenserie waar HRH op doelde, was: A.S. [de Leeuw], 'De bouw van het 
Socialisme in Rusland', De Tribune, 2-24 februari 1927 (verscheen met tussenpozen). 
In De Tribune van 31 januari 1927 werd een voorbeschouwing van genoemde serie 
opgenomen, waarin stand <lat deze serie tot doe! had de werkelijke gebeurtenissen 
in Sovjet-Rusland weer te geven, 'd.w.z. gespeend van de "objectieve" beschouwingen 
van HRH in haar serie in Klassenstrijd.' 

15 5. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 7 februari 1927 

In aansluiting met ons telefonisch gesprek van hedenmorgen hierbij de brief 
van Rutgers en het door mij gezonden antwoord. Ik hen niet dieper ingegaan 
op de kwestie van het geloof en vertrouwen omdat zeker in brieven dit weinig 
zin heeft. Ik kan met elkander niet in overeenstemming brengen het toeken
nen van waarde aan uitingen in de Internationale sociaal-democratie en 
vakbeweging voorzoover die maar iets afwijken naar onzen kant van de 
gemiddelde opvattingen en aan den anderen kant het direct werken met den 
term contra-revolutionnair, wanneer in het kamp der 3e Internationale ten 
opzichte van werkmethode en tactische vraagstukken zich afwijkende begrip
pen vormen. Let op hetvoorbeeld van Trammale1 in Noorwegen. Als contra
revolutionnair werd hij aangevallen om zijn voorbehoud ten opzichte van de 
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leerstukken der 3e Internationale. Hij komt los te staan van de 3de Internatio
nale. Hij brengt het grootste deel van de partij tot hereeniging met de sociaal
democratie, vormt de Noorsche arbeiderspartij, die nu als linkervleugel waarde 
gaat krijgen voor het ontwikkelen van de tegenstelling in de 2e Internationale. 
De Noorsche vakbeweging2 los van de 3e Internationale, wier leiding verbin
ding zoekt met Amsterdam3, krijgt op haar laatste congres een telegram van 
sympathie van de Engelsche Minderheidsbeweging, waarin het vertrouwen 
wordt uitgedrukt, dat zij haar plicht zal doen in het belang van de Interna
tionale Eenheid. Haar bondgenootschap wordt gezocht, terwijl haar leiding 
bezig is met Oudegeest4 tot een vergelijk te komen. Haar waarde voor het 
eenheidswerk wordt erkend. Zooals de begrippen rechts, links, loopen bij de 
werkwijze der 3e Internationale en van haar trouwe vertegenwoordigers de 
begrippen revolutionnair en contra-revolutionnair door elkaar. Het is toch al 
te gek het opmerken van dergelijke tegenstrijdigheden als 'intellectueele 
zelfoverschatting' voor te stellen. Op welke wijze moet de massa van West
Europeesche arbeiders uit den doolhof wijs warden, welks bestaan door refor
mistische leiders doorlopend wordt gesignaleerd. 5 

Met kameraadschappelijke groeten, 

1. Martin Tranmael (1870-1967), Noors vakbondsman en leider van de Noorse Sociaal
Democratische Arbeiderspartij (DNA); vanaf 1911 leider van de vakbondsoppositie 
die de DNA in radicale richting stuwde; partijsecretaris van DNA (1918-1921) en 
drijvende kracht achter de aansluiting (en uittrede) van DNA bij de Komintern (1919-
1923); lid van het Noorse parlement (1924-1927); chef-redacteurvan Social-Demokra
ten. Arbeider bladet (1921-1950); vredesactivist. [Gabrielsen 1959; Tidsskrift for Arbei
dersbevegelsens Historie nummer 2 (1979), Oslo] 

2. De Noorse Arbeiderspartij (DNA) bestond uit een politieke organisatie en een 
vakbewegingstak. In 1923 trad de DNA uit de Komintern omdat de partij zich niet 
kon verzoenen met de 21 thesen die iedere landelijke sectie moest onderschrijven. 
In 1926 sloot de partij zich aan bij het zgn. Parijse Bureau, een organisatie die een 
brug wilde slaan tussen de Tweede en de Derde Internationale. Op vakbondsgebied 
zocht de syndicalistische DNA later aansluiting bij de 'reformistische' tegenhanger 
van de RVI, het IVV. Dit mislukte. Ook met het Russisch-Engelse Eenheidscomite 
zocht de N oorse vakbeweging tevergeefs contact. [Petrick 197 5; Gilbert 1973] 

3. In communistische kringen werd met 'Amsterdam' het in die stad gevestigde IVV 
bedoeld. 

4. Jan Oudegeest (1870-1951), vakbondsleider en politicus; lid van de SDAP (vanaf 
1896); medeoprichter en voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor
en Tramwegpersoneel (1898-1905); secretaris van het NVV (1906-1908); voorzitter 
van het NVV (1908-1918); secretaris van het IVV (1918-1928); lid van de Tweede 
Kamer voor de SDAP (1918-1922); voorzitter van de SDAP (1927-1934); lid van de 
Eerste Kamer (1928-1936). [Oud 1948, I: 54,202, IV: 233,263, 370-371; De Jong 
Edz. 1956: 30 e.v.; Scheffer 1984: 14 e.v.; Van Oorschot z.j.] 

5. Sneevliet constateerde hier een tegenstelling tussen de verzoenende houding van de 
Komintern en de RVI t.a.v. het 'rechtse' IVV en de daarbij aangesloten organisaties 
i.v.m. de eenheidsfronttactiek (zie hierover: doc. 40, noot 5), en de fel kritische 
houding van beide communistische organisaties t.a.v. oppositionelen binnen de eigen 
gelederen. Hoewel deze oppositionelen meestal niet geporteerd waren van de 'rechtse' 
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sociaal-democratie werden ze we! geroyeerd vanwege 'rechtse afwijkingen' en 'contra
revolutionaire activiteiten'. 

156. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 7 februari 19271 

B[este] H[enk], 

De brief van Rutgers wekt mijn verbazing op. 'Afwijkingen van de lijn' kan 
men je misschien verwijten, maar ontmoediging? Gebrek aan vertrouwen in 
de arbeidersklasse? Nooit iets van gemerkt. Zelfs indien wij beweren te gaan 
inzien, dat men in Rusland 'op een dood spoor' komt - zelfs clan behoeft er 
van ontmoediging en gebrek aan vertrouwen geen sprake te zijn. Maar dat is 
het juist, wat R[utgers] niet kan inzien en wat ons van hem scheidt. Ik heh 
hem geschreven dat voor jou het in de steek laten der vak-organisaties, die 
je energie nu juist over een dood punt heen tilt, niet mogelijk was. Wat me 
zelf aangaat heh ik er bijgevoegd, dat tijdelijk terugtreden uit de politieke 
beweging mij wel een oplossing schijnt. Wanneer ik het boek over de ontwik
keling van het ned. Kap[italisme] enz. rustig nog eens kan overdoen (tot op 
de helft bekorten is een heele karwij),2 een biografie van Rosa schrijven 
(waartoe o.a. Frohlich mij zeer aanzet)3 en het 3de chartisten-drama maken,4 

kan ik, dunkt me, mij een paar jaar aangenaam en voor het socialisme nuttig 
bezighouden en daarnaast nog enkele kursussen geven voor P.A.S. en In[s]t[i
tuut] v[oor] Arb[eiders-]Ontw[ikkeling] over allerlei dingen, die de arbeiders
klasse sterker maken (o.a. psychologie) zonder rechtstreeks politiek te zijn. De 
spanning en slingering van de laatste maanden, en de semi-politieke vergade
ringen voor CP en IRH kan ik onder deze omstandigheden niet lang meer 
uithouden. Het wordt een soort obsessie hoe aan de ergste klippen voorbij te 
komen en dat is sloopend. 

Je opmerkingen over Tranmael en de Noorsche partij lijken me zeer juist. 
Het is altijd meten met een dubbele maat. 

Ja, vraag aan Bouma of hij die drukkerijen even bericht stuurt dat we een 
beslissing uitstellen tot volgende maand. 

Tot Woensdag in Haarlem 5.39. Dag, 

Tante Jet. 

1. Datering: Rechts bovenaan deze brief staat: 'Bloemendaal, Maand[ag] av[ond]'. De 
gegeven datum lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. De twee delen van Kapitaal en Arbeid in Nederland kwamen in 1932 in een omslag uit, 
waarbij deel 1 een herziene uitgave van de eerste druk was. 

3. H. Roland Holst, Rosa Luxemburg. Haar !even en werken (Rotterdam 193 5). 
4. HRH voltooide het derde Chartisten-drama op 27 augustus 1927 (zie hierover doc. 

204, noot 11). 
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157. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 14 februari 1927 

Beste Henk, 

1) Je hriefkaart kreeg ik- hen henieuwd naar je verdere hevindingen. Waar
schijnlijk kom ik Woensdag middag in stad; ik zou da~ (la~t) hij je _kunnen 
komen, maar ik denk dat je de krant moet maken. M1ssch1en kunt JC Don
derdag morgen hier komen? 

2) Over Brussel zou veel te zeggen zijn. 1 Imposant als uiting van het onrn:~
ken der koloniale volken - maar vol bedenkelijke kanten, als men op de hJn 
v.h. hondgenootschap tusschen deze ongedifferentieerde volken en Kommin
tern marcheeren wil (ook Rutgers zag dat in). 

3) Hierhij a) eerste artikel v. Gelder waarvan, je maar moet zeggen o_~ je 't 
geschikt vindt, b) verklaring in zake 'de Strijd', waar Wiesebron mIJ om 
verzocht voor de Arheid,2 c) artikeltje voor de Arheid over het petitionement, 
waar Lakerveld mij om vroeg; ik heh 't zoo kort mogelijk gemaakt, opdat het 
er deze week nog in kan. 3 

4) Wil je aan Sima zeggen dat ik beloofd heh 8 Maart te Haarlem voor ~e 
vrouwen te spreken. Ik hoop dat zij mij nu verder met rust kan laten voor die 
vrouwendag;4 de innerlijke twijfel maakt elke sprekerij die een min of meer 
politiek karakter draagt tot een kwelling. 

Ik kreeg allerlei puhlikaties van KAP enz. - kritisch ~taan ze zeer sterk_ t~gen 
Rusland en Kommintern, maar verder is het nog prec1es hetzelfde negat1V1sme 
als in 1923. Geen vakstrijd, geen strijd om konkreete dingen, geen 'handen weg 
van China' -heweging, niets dan - de revolutie, d.w.z. de propaganda er voor. 
Volkomen onpsychologisch, maar te goeder trouw. En direkte weerslag op het 
opportunisme van de KPD enz. 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

1. HRH was in Brussel op het Congres van de Liga tegen lmperialisme en Koloniale 
Overheersching (zie hierover: doc. 82, noot 3). 

2. Er is geen verklaring betreffende drukkerij 'De Strijd' in De Arbeid versch~n~n. 
Wellicht ging het om een verzoek van CPH-drukker Wiesebron om ~e beschuld1~mg 
te weerleggen dat 'De Strijd' het februarinummer van Klassenstrljd bewust na de 
Lenin-vergadering had laten uitkomen (zie hierover: doc. 152, noot 2). 

3. In De Arbeid van 12 februari en 26 februari 1926 verschenen korte oproepen om het 
volkspetitionnement voor de vrijlating van de veroordeelde soldaten uit Ede te 
tekenen (over dit petitionnement: zie doc. 152, noot 3). 

4. In een aankondiging in De Arbeid van 5 maart 1927 stond dat HRH op 7 maart zou 
komen spreken i.v.m. de Internationale Vrouwendag. Waar die plaatsvond werd niet 
vermeld. 
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158. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 16 februari 19271 

B[este] H[enk], 

Ik kom vandaag niet in stad; kunt je misschien morgen middag hier komen? 
Zoo niet, dan kan ik Vrijdag in den namiddag wel op het NAS komen op weg 
naar Alkmaar, waar ik voor een of ander vredeskomitee moet spreken. Ik ben 
henieuwd meer te hooren over je Parijsche bevindingen, en ook of je Mesnil 
nog hebt gesproken; uit een hriefje dat ik van hem kreeg lijkt mij van niet. 

De duitsche K.A.P-krant hevat zeer goede open brief aan de K.P.D. over 
de 'Sowjetgranaten' - het feit staat volkomen vast en Boecharin heeft het 
onomwonden erkend in zijn rede voor [de] Moskousche partij-organisatie; Ik 
zal je de dokumenten geven.2 

Die dagen in Brussel voelde ik mij al beneden peil en thuiskomend zoo 
ingezonken dat ik den dokter moest laten komen; mijn hart is van de slag en 
hij zal mij arsenicum-injekties geven. Verder zooveel mogelijk rust. De loopen
de kursussen en vergaderingen zal ik - tegen zijn zin - afwerken, dan moet 
ik echter voorloopig stoppen. Dat kan nu wel een poosje zonder hezwaar. 

Zullen wij Klassenstrijd-redaktie vaststellen op 2 uur 5 Maart? Laat Bouma 
de menschen dan bij tijds konvoceeren. 

Ik heb nog 't prettig hericht, dat ikf50 voor je kreeg van Matthijsen. Als 
je dit geld nu kon gehruiken ter aflossing schuld Maters, waren Sima en jij 
heel wat weken van die last af; ik vermoed dat het haar nog meer drukt dan 
jou. 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Woensd[ag] morgen'. De 
gegeven datum lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. Over de Russische gifgasfabrieken: zie doc. 143, noot 1. 

159. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 18 februari 1927 

B[este] H[enk], 

Het adres van mijn onhekende vriend Stolz1 is: Praag I, N aprstkowa 6. J e moet 
hem zeker opzoeken, ik vermoed dat hij je wel kan helpen om je te orientee
ren. 
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Zou Bouma ingesloten brief van E[llerman] H[arms] k:unnen beantwoorden, 
in den zin als we laatst bespraken. - Ik vermoed, dat wij tenslotte toch wel bij 
hen terecht zullen komen. 

Ik zal over Betsy nog eens schrijven aan een oude kennis van rnij te Laren, 
om te informeeren of er daar kans voor haar bestaat kinderen in huis te 
krijgen. 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

Zeg aan Bouma dat ik kopie Boersma en mijn eigen stuk rechtstreeks naar de 
drukkerij zal zenden. 

1. Jiri Stolz (1898-?), Tsjechisch vakbondsman; sociaal-democraat; secretaris (1933-?) 
van de International Federation of Trade Unions (IFTU). 
Sneevliet ging naar Praag om daar de structuur van het Internationaal Algemeen 
Verbond (de Tsjechische zusterorganisatie van het NAS) te bekijken (zie hierover: 
doc. 163, noot 5). 

160. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 18 februari 1927 (briefkaart) 

B[este] H[enk], 

Ik vergat in mijn brief van v. morgen nog twee dingen: 
1) denk jeer s.v.p. om, <lien brief aan Mesnil nog even te verzenden. 
2) staat er in het tijdschrift van de R[ote] G[ewerkschafts] I[nternationale] 

een verslag van het kongres der russische vakbonden in Dec[ember] 11.? Zoo 
ja, clan zou ik dit graag eens ter lezing hebben, ter vergelijking met de frag
menten, in de laatste Rev[olution] Pr[oletarienne] gepubliceerd. (Ik ontving 
die juist gisteren avond.)1 

Beste gr[oeten], 

H.R.H. 

1. L.N.[?], 'Le 7e Congres des Syndicats russes', La Revolution Proletarienne (1927), 55-
58. 

161. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe
mendaal, 19 februari 192 7 

Ik heh het schrijven voor Mesnil doorgezonden. Het tijdschrift van de R.V.I., 
waarin een bespreking voorkomt van het laatste congres der Russische vakbe-
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weging, zend ik U toe, hoewel de publicatie in dit tijdschrift zich beperkt tot 
de conclusies van het referaat Losofsky1. Over het algemeen wordt aan dit 
tijdschrift nog al wat zorg besteed en is daaruit meer te halen clan uit Impre
kor. Ik heh nergens een uitvoerig verslag van dit congres gezien. Men zou 
daarvoor de Troed2 moeten hebben, die geruimen tijd hier op het kantoor is 
geweest, maar al eenigen tijd achterwege blijft. De bulletins, die zoo nu en 
clan door de Russische vakbeweging uitgegeven worden, zijn voor Uw doel 
onvoldoende. 

Ik vertrek morgenochtend en hen vermoedelijk tot en met Zondag 2 7 dezer 
weg, als het mij tenminste in Berlijn gelukt een visum voor Pra[a]g te krijgen. 
Ik heh het artikel van Bokma3 over de vlootbasis van Singapore niet gelezen. 
Op grond van een hoofdartikel in 'Het Volk' bestelde ik een Fransch boekje 
over de haven van Sabang, uitgekomen bij de Internationale Maritime-boek
handel te Parijs.4 'Het Volk' schrijft naar aanleidingvan dit boekje, dat derge
lijke buitenlandsche belangstelling in 'onze' kolonien haar altijd achterdochtig 
maakt. Misschien levert dit boekje stof tot bespreking mede in verband met 
het [ ... ]5 dat nu in Uw bezit is. 

1. Alexander Lozovski (1878-1952), echte naam: SolomonAbramovitsj Dridzo; Russisch 
vakbondsleider; secretaris van het derde Al-Russische Congres van Vakbonden (1917); 
lid van de RCP (vanaf januari 1918); wegens kritiek op de partijdictatuur tijdelijk uit 
RCP geroyeerd (1921); secretaris-generaal van de RVI (1921-1937); directeur van de 
Russische staatsuitgeverij voor Literatuur (193 7-1946); vervangend commissaris van 
Buitenlandse Zaken (193 9-1946); slachtoffer van showproces. [MERSH, XX: 167-170] 
Het door Sneevliet genoemde artikel was: 'Der VII. Kongress der Gewerkschaften 
der Sowjetunion iiber die Ergebnisse und Aussichten der Tatigkeit der RGI. Resoluti
on zum Referat des Genossen A. Losowsky', Die Rote Gewerkschafts-lnternationale 
(1927, nummerl), 9. 

2. Troed was het orgaan van de Al-Russische Vakbonden. Het blad verscheen vanaf 1921. 
3. Jan Bokma, ambtenaar op de afdeling kunstzaken van de gemeente Amsterdam; lid 

van de CPH (vanaf 1921); verrichtte vanaf 1922 koeriersdiensten voor de illegale 
Italiaanse communistische partij (PCI). [Cornelissen 1989: 66, 80] 
Hij schreef het artikel: 'Singapore, de sleutel van den stillen oceaan', Klassenstrijd 
(1927), 197-199. 

4. NN, 'Koloniale zorgen. In den maalstroom', Het Volk, 17 februari 1927. In dit artikel 
werd het boek De haven van Sabang (Parijs 1927) van H. Moreau besproken. 

5. Witte plek in de tekst. 

162. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Sima Sneevliet, Amster
dam, na 20 februari 19271 

Lieve Sima, 

Als je nog aan Henk schrijft dezer dagen - ik weet zijn adres niet - wil je clan 
vragen of hij probeeren wil de laatste jaargang van 'Das Neue Russland'2 voor 
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mij te krijgen in Berlijn (of anders in elk geval nr. 11/12). Hij kan 't mij 
rechtstreeks laten toezenden, ik stuur het geld dan wel op. 

Hartelijke groeten van 

tante Jet. 

1. Datering: H. Sneevliet schreef in zijn brief van 19 februari 1927 (doc. 161) dat hij 
vanaf 20 februari een week weg zou zijn. Waarschijnlijk is deze brief aan Sima niet 
lang na zijn vertrek geschreven. 

2. Das neue Russ/and werd eens in de twee maanden in Berlijn uitgegeven door het 
Gesellschaft der Freunde des neuen Russlands. [IISG-collecties] 

163. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe
mendaal, 2 maart 192 7 

Maandagavond teruggekeerd. Gisteren hier een massa correspondentie enz. 
gevonden, zoodat ik voorloopig wel weet wat ik te doen heh. Ik schreef U 
reeds op een kaart uit Berlijn, dat ik daar verschillende besprekingen heh 
gevoerd. Niet alleen met menschen van de vakbeweging, doch tevens met 
Scholem1 - Ruth Fischer - U rbahns, later met den leider dezer U rbahns-groep 
Masslow en ook uitvoerig met Dr. Korsch. In die besprekingen heh ik heel 
wat gehoord over den gang van zaken in Duitschland. Vooral op grond van 
de uitlatingen van Korsch heh ik het niet noodig gevonden contact te zoeken 
met Dr. Schwarz2 omdat ik volkomen instemde met den gedachtengang van 
Korsch, die over de K.A.P.-gezinde Schwarz-groep het vonnis: uitsluitend 
negatief uitsprak.3 Het is mij niet gelukt in Tsjecho-Slowakije iets van belang 
te hooren van politieken aard. Wel heh ik daar mijn tijd zeer nuttig besteed 
met een onderzoek naar de werkelijk goede structuur dezer4 ruim 2 00 .000 man 
sterke vakcentrale.5 Het beste zal zijn als wij eens spoedig de gelegenheid 
vinden om U van alles op de hoogte te stellen. Die gelegenheid zouden wij 
kunnen hebben na de redactievergadering van 'Klassenstrijd' op Zaterdag a.s. 
Masslow en Korsch zouden zich direct schriftelijk met U in verbinding stellen. 

Met hartelijke groeten, 

Het getal abonne's op 'Klassenstrijd' is op vandaag 840. Er komen helaas nog 
veel bestellingen voor het Januari-nummer, waaraan wij niet meer kunnen 
voldoen. 

1. Werner Scholem (1895-1940), Duits communist; historicus; redacteur van het KPD
blad Die Rote Fahne (1921-1925); lid van het Pruisische parlement (1921-1924); lid 
van de Rijksdag (1924-1928); lid KPD-presidium (1924-1925); vertegenwoordigervan 
'ultra-links' in de KPD (1925-1926); geroyeerd als lid van de KPD (1926); medeop
richter van en na 1 maand uit de Leninbund geroyeerd (maart - mei 1928); in Bu
chenwald (1933-1940) vermoord. [BL: 405] 

2. Ernst Schwarz (1886-1958), Duits communist; filosoof; lid van de KPD (1920-1926); 
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had zitting in de Rijksdag (1924-1928); lid (samen met o.a. Korsch) van de oppositie
groep 'Ultra-Linke' in de KPD (192 5) en redacteur van Kommunistische Politik (1 926); 
geroyeerd als lid van de KPD (april 1926); splitste zich eind 1926 met geestverwanten 
af van de Korsch-groep en kwam met eigen blad: Entschiedene Linke (sterke banden 
met de KAPD); vanaf 1928 niet meer politiek actief. [Weber, II 1969: 299-300] 

3. Over de KPD-oppositie: zie doc. 102, noot 1. 
4. De tekst geeft: onzer. 
5. H. Sneevliet was samen met C. Kitsz naar het in 1922 opgerichte Internationaal 

Algemeen Verbond (IAV), de Tsjechische zusterorganisatie van het NAS, geweest 
om te zien hoe deze vakbeweging was georganiseerd. Het NAS wilde via een reorga
nisatie veel van deze organisatiestructuur (vooral de centrale administratie) overne
men. Enkele jaren later was er weinig meer over van het NAS-enthousiasme voor het 
IA V. Met eenderde van het ledental uit 1927 sloot de Tsjechische vakcentrale zich 
omstreeks 1930 aan bij het 'reformistische' IVV. [De Arbeid, 23 april 1927; Verslag 
van het NAS 1928-1931: 199] 

164. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 3 maart 192 7 

B[este] H[enk], 

Ik hen benieuwd naar je verhalen; zou het niet beter zijn, als ik Zaterdag zorg, 
precies om 1 uur bij je te zijn -we kunnen dan v66r de red.-verg[ adering] nog 
een uurtje praten en zoo noodig nog even daarna. 

Ingesloten vindt je vertaling van de belangrijkste gedeelten van den brief 
van Pascal 1, die m.i. een bijna onvoorwaardelijk vertrouwen verdient. 'Boris' 
is natuurlijk Souvarine; Engels, die ik verzocht den brief in eenige ex. te typen, 
is geergerd dat P[ascal] Trotzky en Zinowiew 'op een lijn stelt' - ik geloof 
echter graag, dat ook Tr[ otzky], al is het dan op een veel hoogere manier, een 
echte heerschersnatuur is, verder wordt dan toch ook geen vergelijking 
tusschen hen gemaakt. 

Ik stuur ook een afschrift aan Mannoury en heh er nog eenige beschikbaar. 
Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

1. Pierre Pascal (1890-1983), Frans journalist en letterkundige; leefde lange tijd in de 
Sovjet-U nie (1916-193 O); secretaris van de Groupe Communiste F ran~aise in Moskau 
(1919); werkzaam bij de persdienstvan de Komintern (1921-1926); publiceerde onder 
pseudoniem achtergrondverhalen over de Sovjet-Unie in o.a. Bulletin Communiste en 
La Revolution Proletarienne; wetenschappelijk medewerker van het Marx-Engels 
lnstituut in Moskau (1926-1929); leefde na 1930 in Frankrijk en was politiek niet 
meer actief; bleef schrijven over Russische samenleving. [DBMOF, XXXVIII: 68-70] 
Waarschijnlijk stuurde HRH de brief van Pascal ter informatie rand aan geestverwan
ten, omdat bier vanuit onverdachte hoek iemand van binnenuit schreef over de 
toestand in de Sovjet-Unie. In KJ,assenstrijd werd niets over de briefvermeld. De brief 
is niet bewaard. 
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165. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 6 maart 192 7 

Beste Henk, 

Hierbij 'Zout' terug met de opmerkingen van Mannoury, waarmee ik het 
geheel eens hen. Wij zouden het m.i. alleen kunnen opnemen met een noot, 
waaruit blijkt dat het een waarschuwend voorbeeld is van de verwildering en 
zedelijke verruwing, waartoe de burgeroorlog evengoed als de 'gewone' voert, 
en van het gevaar, dat deze afwijkingen als norm worden verheerlijkt. Ik voel 
weinig voor een dergelijke handelwijze; het is m.i. dan toch veel beter om 
schetsjes op te nemen, waarin hetzij groote proletarische klassedeugden als 
moed, solidariteit en volharding in beeld gebracht worden; 6f het tragische 
konflikt tusschen 'klasse-solidariteit' en 'menschelijke solidariteit', waartoe de 
revolutie voert, aanschouwelijk wordt gemaakt. Maar dan ook werkelijk als 
konflikt (zooals in 'De Week'), waaraan sommigen der besten ondergaan. 
Willen we 'Zout' dus maar 'ter beschikking stellen' van de Tribune? 1 

Je moet die artikelen van Rutgers toch eens goed lezen.2 Ik begrijp niets van 
iemand van zijn soort, die z66 sterk de werkelijkheid vervormt naar zijn 
verlangens. Wanneer het inderdaad was zooals hij zeide: kollektief zoeken naar 
den besten weg; de arbeiders zelven v66raan, te samen leerend door de 
ervaring - dan zou ik het prachtig vinden en met hart en ziel meedoen. Het 
is precies wat ik zelf ook zoek. Maar we weten toch allemaal, dat daar niets 
van aan is, dat men integendeel een wereldbeweging wil doen beheerschen 
door enkel 'occulte' gestalten, datmen overal 'zaakgelastigden' aanstelt die den 
wil der hoogste leiding - en die wisselt dan nog telkens! - hebben uit te 
voeren, en zoo ze dat niet doen eenvoudig weg worden gegooid, en dat men 
enkel 'kollektief zoekt' naar wat men wil vinden ... Raadselachtig dat Rutgers 
dat alles z66 totaal anders ziet ... 

Hartelijk gegroet, 

Tante Jet. 

1. In De Tribune werd onder de titel 'Zout' niets opgenomen. 
2. S.J. Rutgers, 'Oppositie en deintellectueelen', De Tribune, 28 februari- 4 maart 1927. 

166. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 8 maart 192 7 

Ik zou graag voor 'De Arbeid' van 19 Maart uiterlijk Maandag een artikel 
willen hebben over de col1ll1lune van Parijs ter grootte van hoogstens twee 
kolom. Is het U mogelijk mij dat te bezorgen? 1 Wat 'Klassenstrijd' betreft lijkt 
het mij het beste dat schetsje ter beschikking te stellen van 'De Tribune', wijl 
het toch geen zin heeft onzerzijds dergelijke dingen te brengen voorzien van 
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bijschriften, die probeeren de gedachten van den lezer in andere richting te 
sturen. 

Ik heh nog geen tijd gevonden voor het doorlezen der artikelen van Rutgers. 
Het is uiterst moeilijk om den boel bij te houden, dien ik voor mijn dagwerk 
noodig heh, en ik kom er pas in de laatste plaats toe 'De Tribune' te lezen. 
Ik kan gerust zeggen dat ik de laatste drie maanden geen enkel artikel van 'De 
Tribune' heh doorgelezen en me zelfs niet de moeite heh gegeven de krant 
door te kijken. Als er wat in is, bedenkelijk voor het N.A.S., wordt mijn aan
dacht daarop wel door een van de kameraden gevestigd. Ik voor mij hen er 
van overtuigd, dat het op eenige hoofdpunten fout gaat met de politiek der 
Komintern. Allereerst voor wat betreft de z.g. bolsjewisatie der partijen.2 De 
leiding, die overeenkomstig de tekstboekjes deze bolsjewisatie doorvoert, heeft 
geen ernstige moeilijkheden meer te vreezen van oppositie-leven in de partij, 
omdat alle leven kapot gaat. In de tweede plaats is de vakbewegingstactiek 
absoluut verkeerd. In 'Het Volk' van gisterenavond is een correspondentie uit 
de 'Manchester Gardian'3 vertaald over de positie der K.P .D. Daarin staat kort 
en goed, dat belangrijke bolwerken der partij in de Duitsche vakbeweging 
verloren zijn gegaan, dat de Partij zich weliswaar numeriek nog handhaaft, 
maar aan wezenlijke invloed sterk inboet. Dit stukje uit 'Het Volk' sluit ik 
hierbij in.4 Uit welke uitingen afgeleid moet worden dat radicaliseering plaats 
vindt bij de Duitsche sociaal-democratie, is mij niet duidelijk. Inzake de 
bolsjewisatie heeft binnen de Internationale Bordiga het eerst zijn ernstige 
bezwaren naar voren gebracht. Inzake de vakbewegingspolitiek is mij van op 
den voorgrond tredende figuren geen ernstige critiek bekend. Wat de innerlij
ke verhoudingen in Rusland betreft, is het voor de arbeidersbeweging van 
West-Europa absoluut noodzakelijk onafhankelijke voorlichting te krijgen 
naast en tegenover de officieele, die in de communistische pers gegeven wordt. 
Ik zend U vandaag nog de twee laatste nummers toe van de Weekly Times5 

en zal voortaan wat geregelder afzenden; het oponthoud in het buitenland was 
oorzaak dat zich hier wat lectuur opstapelde en de doorzending vertraagd 
werd. U houdt deze bladen wel bij elkaar, opdat ik t.z.t. ze terug krijg bij het 
N.A.S. 

Maters stelt voor papier te drukken voor Klassenstrijd. Hij wilde dat we 
daarvoor een aardig model hadden, zooals b.v. indertijd Wendingen6

• Weet U 
er wat op, dat wij zoo'n modelletje krijgen? 

1. H. Roland Holst, 'De Commune van Parijs (18 maart 1871)', De Arbeid, 19 maart 
1927. 

2. Op het vijfde wereldcongres van de Komintern, in 1924, werd de bolsjewisatie van 
de bij de Komintern aangesloten secties afgekondigd. De communistische partijen 
moesten geheel naar het model van de Russische partij warden omgevormd. [Weber 
1966: 20] 

3. De Manchester Guardian (1890-1959) was een Engels, groat 'burgerlijk' dagblad. 
4. NN, 'De afbrokkeling van het Duitsche Kommunisme. Kommunistische bolwerken 

door Amsterdam veroverd. Een kommunistisch oordeel over de KPD', Het Volk, 7 
maart 1927. 
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5. Weekly Times: gegevens ontbreken. Wellicht bedoelde Sneevliet het blad van de 
CPGB: Workers Weekly. 

6. Wendingen. Maandblad voor bouwen en sieren van Architectura et Amicitia bestond vanaf 
1918. In de redactie zaten o.a. de architecten Krop, Staal, Dudok en Wijdeveld. 

167. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 9 maart 192 7 

B[este) H[enk], 

Een stukje over de Commune zal ik zorgen dat je tegen Maandag in handen 
heht; er is altijd wel wat over te zeggen. 

De vrouwen-verg[adering] gisteren avond te Haarlem was natuurlijk heele
maal niets. De kwantiteit der hoorders kan mij nooit veel schelen, maar de 
kwaliteit liet ook alles te wenschen over, zoo'n raar saamgeraapt zoodje en z66 
weinig flinke vrouwen uit de arheidersklasse. In de afd. CP-Haarlem, die 
geloof ik uit 16 leden hestaat, schijnt weer de grootste ruzie te zijn. 

Ik vestig je aandacht op de: 

Revue Syndicale de Documentation Economique (van de U.S.T.I.C.A),1 23 
Rue de la Boetie, Paris VIII. Moet heel goed zijn en kost slechts fr[anc)s 30. 

Je zou mij groot pleizier doen, met Vrijdag eens te informeeren, of Barbusse 
werkelijk komt. Ik zou hem graag spreken. Vrijdag avond hen ik niet vrij, maar 
Zaterdag zou ik in stad kunnen komen. 

Maar ik denk niet, <lat hij heusch komt. 
Hartelijke groeten, 

Tante Jet. 

Ik hoop, <lat de garderohe van mijn man je zoowel zal passen, als 'te pas' 
komen. 

Dat andere formaat voor 'Klassenstrijd' zou clan toch pas zijn voor den 2den 
jaargang? Er is dus niets geen haast hij. 'Wendingen' is een luxe tijdschrift. 
Wij moeten meer courant formaat hlijven. 

1. Het maandblad Revue Syndicate de Documentation Economique verscheen voor het eerst 
in februari 192 7. Het blad werd financieel gesteund door de Union Syndicale des 
Techniciens de l'Industrie, du Commerce et de !'Agriculture (USTICA). 
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168. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 13 maart 192 7 

B[este) H[enk], 

Ingesloten een foto uit Architectura van een grafmonument voor Karl L[ieh
knecht] en Rosa L[uxemhurg]. Zouden wij <lat niet voor Klassenstrijd kunnen 
gehruiken, met overname van een deel van het stukje? In <lat geval zal ik het 
cliche vragen aan mevrouw de Klerk1

• 

Ik kreeg een konvokatie voor W oensdag a.s. voor de I.R.H. Ben je van plan 
zelf te komen; <lat lijkt mij erg noodig na wat je mij gisteren telefonisch 
vertelde. 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

Het slot van mijn artikel over Rusland2 - ik geloof nog 1 a 2 hladzijden - is 
op de drukkerij zoek geraakt, de kopie nl. [?]; ik zie geen kans meer mij precies 
te herinneren wat er in stond dus heh er nu nog een stuk afgehakt om niet 
midden in een heschouwing te hlijven steken. Zooiets is wel ergerlijk. 

1. Mevr. De Klerk: gegevens ontbreken. 
HRH's voorstel werd overgenomen: G.V., 'Grafmonument', Klassenstrijd (1927), 128. 

2. Over de artikelenserie 'Wat gebeurt er in Sowjet-Rusland?': zie doc. 116, noot 1. 

169. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 23 Maart 1927 

Beste Henk, 

Hierhij een heden ontvangen artikel van van Gelder, <lat dunkt mij heel 
geschikt is. Als je <lat ook vindt, geef het clan maar aan Bouma voor de drukke
rij, clan kunnen ze heginnen met <lit te zetten en het artikel van Mannoury 
over het geld. 1 Het eerste artikel van v. Gelder zal ik samenvatten tot een korte 
inleiding; maar wat moet er met deze tahel geheuren - hij had er die graag 
hij gedrukt, ik vrees echter <lat het gros onzer lezers er weinig aan zal hehhen.2 

Kan ik je misschien Zaterdag tusschen 1 en 2 spreken - er zijn een paar 
dingen, die schriftelijk niet zoo goed tot klaarheid te hrengen zijn. Ik moet 
om 3 uur op de Weesperzijde zijn, dus kan niet later - desnoods wel vroeger. 

Hartelijk gegroet, ook Sima, 

tante Jet. 
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1. G. Mannoury, 'Grondslagen ener Kommunistische Geldtheorie', KJassenstrijd (1927), 
150-158. 

2. T. Short[= G. van Gelder], 'China', Klassenstrijd (1927), 98-106, 145-148, 191-196. 
Dit artikel geeft een geschiedenis van verschillende aspecten van de Chinese samen
leving vanaf ca. 1800, eindigend in een overzicht van de Chinese arbeidersbeweging. 

170. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 24 maart 1927 

Ik heh het artikel van van Gelder aan Bouma afgegeven. Hij zou onderzoeken 
of de drukkerij 'De Strijd' den staat, die zeer ingewikkeld, maar interessant 
is, zetten kan. De vraag is welke extra kosten de opname van een dergelijke 
bijlage met zich brengt. Als die niet te hoog loopen bestaat er geen bezwaar 
den staat op te nemen, al beteekent die voor de groote meerderheid van onze 
lezers niets. Wij zouden bij China-artikelen veel meer hebben aan gei:llustreer
de kaartjes clan aan zulk een beknopt historisch overzicht. Het komt mij voor, 
dat wij op eenvoud voortdurend moeten blijven letten. Ik dring er in 'De 
Arbeid' bij de lezers van 'Klassenstrijd' op aan hun wenschen en bezwaren 
kenbaar te maken aan de redactie van 'Klassenstrijd'. Het grootste deel van 
die lezers moet eenvoudige artikelen hebben. Een, ten hoogste twee artikelen 
met een wat moeilijker inhoud, dat kan er mee door. Ik hen eenigszins be
vreesd voor de Mannoury-artikelen over het geld. Wij zijn nu even boven de 
900, zoodat wij in het tweede kwartaal naar mijn mening wel kunnen gaan 
denken aan een half vel extra per nummer, al zal het gewenscht zijn daarvan 
direct nog geen regel te maken. Tegen 1 Juli moeten wij de 1000 abonne's 
bereiken. 

De bespreking op Zaterdagmiddag kan ook wat mij betreft het best om 1 
uur plaats vinden, wijl ik om 3.30 uur een bijeenkomst heh. Ik zal dus, tenzij 
U tegen 1 uur op het N.A.S.-kantoor komt, er voor zorgen op dat uur in 
Lunchroom Hag te zijn op het Damrak. 

Wij zijn gisteren gelukkig gemaakt met den aankomst van den vertegen
woordiger der C.G.T.U. in de R.V.I. te Moskau.1 Hij blijft hier drie weken, 
moet voor de RV.I. zich volledig op de hoogte stellen. Wil daarvoor ook 
menschen uit het N.A.S.-kader spreken, hangt natuurlijk geheel van vertalers 
af. Van Reesema had hem verzorgd met de namen van Riel, Beuzemaker en 
van Munster2• Natuurlijk is er geen sprake van dat wij voor zijn onderzoek 
in het N.A.S. op zulke vertalers kunnen afgaan. Hoe de man na drie weken 
tijd met de overtuiging zal vertrekken dat hij het clan wel weet, is mij niet 
duidelijk. Men wilde eerstmet den Franschman een Duitsch-sprekende Tsjech 
zenden, laat dat nu weer na en vermindert daarmede wezenlijk de waarde van 
het onderzoek. 

Dolleman3 deelde mij gisteren mede, dat Uw lezing in den Haag voor het 
Instituut van arbeidersontwikkeling een groot succes was. Desondanks speelt 
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Opmerker het in Wijnkoop's blad klaar een miezerige beschouwing over die 
lezing ten beste te geven. 

Met hartelijke groeten, 

1. Het betrof de Fransman Delobelle. 
2. GijsbertJ asper van Munster (1883-1945), communistisch publicist; werkte als onder

wijzer in Nederlands-Indie (vanaf 1910); protesteerde in Het Vrije Woord tegen de 
uitwijzing van Henk Sneevliet; lid van het hoofdbestuur van de PKI (1921-1924); in 
1924 uit Nederlands-Indie geexterneerd; lid van het hoofdbestuur van de CPH en 
redacteur van De Tribune (1924-ca. 193 2); voorzitter van de IRH; verzetsman. [BWSA, 
I: 87-88] 

3. Willem Frederik Dolleman (1894-1942), bakker; lid van het NAS; voorzitter van de 
De Zaaier (1914); redacteur van De Jonge Socialist; secretaris van de CPH-afdeling 
Den Haag (1920-192 7); medeoprichter van het Revolutionair Socialistisch Verbond 
(RSV; 1928); redacteur van verschillende bladen van de RSP/RSAP; medeoprichter 
van het Marx-Lenin-Luxemburg-Front (MLL-Front; mei 1940); samen met Sneevliet 
e.a. geexecuteerd. [BWSA, I: 31-32) 

171. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 8 april 1927 

B[este] H[enk], 

Dit stuurde v. Gelder nog als naschrift bij zijn stuk, zoo 't er nog in kan -
anders mochten wij het ook op andere manier gebruiken. Jullie moeten maar 
zien of het zal gaan. 

Wat heeft die Wijnkoop een hoop stemmen gekregen-en wat is de SDAP 
een stuk teruggeslagen. Merkwaardig. 1 

Hartelijke groeten, 

tante Jet. 

1. Bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 6 april 1927 kreeg de CPH-CC landelijk 
gezien 3 8.000 stemmen, waarvan 14.000 op Wijnkoop persoonlijk waren uitgebracht. 
De officiele CPH kreeg 6000 stemmen minder. Voor de SDAP was er landelijk 
gezien een winst van 13 zetels t.o.v. de Statenverkiezingen van 192 3. Maar vergeleken 
met de Kamerverkiezingen van 1925 betekende dit een flinke achteruitgang voor die 
partij. [Het Volk, 8 april 1927) 

172. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 11 april 192 7 

In Amsterdam schijnt een vertegenwoordiging te bestaan van de sociaal-demo
cratische persdienst uit Berlijn. De vertegenwoordiger zendt mij bijgaande 
bespreking toe van Uw laatste brochure over de ontwikkelingvan het kapitalis-
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me in Nederland. Hij vraagt voor de toekomst met alle publicaties van ons 
uitgaande op de hoogte te worden gesteld. 

Wiesebron verzekert dat hetApril-nummer Vrijdag a.s. uitgezonden wordt. 
De artikelen China betreffende beslaan bijna 16 pagina's. Het wachten is enkel 
nog op de correctie van het eerste naschrift van van Gelder. Zijn tweede 
naschrift, dat U mij toezond, gaat hierbij terug. De inval in het Gezantschap 
te Peking was reeds door mij aangeroerd in de korte inleiding tot de China
artikelen, die ik namens de redactie geschreven heh. 1 

Inderdaad heeft Wijnkoop voornamelijk te Amsterdam, Rotterdam en 
Groningen ver geboerd. Ik vermoed, dat zijn stemmencijfer behalve aan 
persoonlijke bekendheid der candidaten is toe te schrijven aan een niet onbe
duidend aantal overloopers uit het sociaal-democratische kamp, althans uit het 
N.V.V.-kamp, dat van eenige oppositioneele gezindheid wilde laten blijken 
en clan terecht kwam bij de groep, die voor alles het N.V.V. in tact laat. Van 
der Glas2, die als eerste candidaat van de C.P.H. op de lijst van Noord
Holland verscheen, is b.v. bij een groot deel der bouwvakarbeiders bekend 
als ... bouwvakpatroon. De C.P .H. kon moeilijk met een dergelijke candidatuur 
het tegen Wijnkoop opnemen. Wij zouden sociaal-democraten zijn, als wij de 
betrekkelijke waarde van dat hooge stemmencijfer voor Wijnkoop niet zouden 
zien. De man met de 3 8.000 stemmen kan zelfs zonder buitengewone bijdra
gen zijn kleine weekblaadje niet op gang houden. Ceton roert op de oude 
manier de trom om die extra bijdragen te verkrijgen. Van de 14.000 stemmers 
op Wijnkoop waren gisteren ... 250 man op de vergadering der Liga tegen 
koloniale onderdrukking.3 Al zullen elementen als Humbert Droz4 gaan 
knoeien en scharrelen om Wijnkoop nog een kans te geven bij Stalin, toch 
komt het mij voor dat hij zelfs op die lijn geen resultaat van beteekenis zal 
behalen. Het beste dat verwacht mag worden van de afbrokkeling der sociaal
democratische stemmen zou zijn de stichting eener linker-sociaal-democrati
sche organisatie. Wijnkoop is niet de man, die dat doen kan, Fimmen durft 
het niet, hoogstens zou Stenhuis na een nieuw conflict met de leiding der 
S.D.A.P. daartoe kunnen komen. 

De Franschman, die nu met diverse kaderelementen uit het N.A.S. heeft 
gesproken, krijgt overal denzelfden indruk: een groep kader-elementen van 
beteekenis, van opmerkelijke homogeniteit, waaraan weinig te verzetten valt. 
Hij beweert, dat hij in Moskou zijn best zal doen om de onaannemelijke 
Komintern-resolutie5 ongedaan te maken. En inmiddels gaan wij hier onze 
gang. 

Met beste groeten, 

1. H. Sneevliet, 'De zegetocht der Chineesche Revolutie', Klassenstrijd (1927), 97-98. 
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Sneevliet vermeldde de inval van de Chinese politie in het Russische Gezantschap 
van Peking die op 6 april 1927 plaatsvond. Peking viel onder het gebied van Tsjang
Tso-Lin, de door Engeland gesteunde warlord van noordelijk China. Deze streed 
tegen de door de Sovjet-Unie gesteunde legers van de nationalistische Kwomintang, 
die vanuit het zuiden oprukten. In De Tribune van 7 april werden van het CPH- en 
het NAS-bestuur afkomstige telegrammen afgedrukt, waarin bij de minister van 

Buitenlandse Zaken in Den Haag geprotesteerd werd tegen de rol van de Nederlandse 
gezant in China bij de inval. Als deken van de diplomatieke dienst in Peking had hij 
hiervoor toestemming gegeven. 

2. H. van der Glas (1886-1976), aannemer; lid van de CPH; gemeenteraadslid in Hilver
sum (1919-1927); lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland (1927-1931). 
[Meijer 1981: 326; Parlement en Kiezer 1927-1931] 

3. Op verzoek van de Hollandse sectie van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale 
Overheersching organiseerde de IAH op zondag 10 april 1927 in Bellevue in Amster
dam de protest-meeting 'China - Indonesie'. Hier werd geprotesteerd tegen de 
inmenging van westerse mogendheden in de Chinese burgeroorlog en tegen de zware 
straffen voor lndonesische revolutionairen (zie hierover: doc. 130, noot 2). [De 
Tribune, 5 april 1927] 
Ook uit deze briefbleek dat Sneevliet de IAH (en de Liga) als een Wijnkoop-bolwerk 
beschouwde (zie hierover ook doc. 58a, noot 7). 

4. Jules Humbert Droz (1891-1971), Zwitsers revolutionair; redacteur (1916) van La 
Sentinelle, het partijblad van de Zwitserse sociaal-democratische partij; redacteur van 
het Zwitserse communistische blad Le Phare; medeoprichter van de Zwitserse Com
munistische Partij (1921); lid van het EKKI (1921-1928); !eider van het Komintern
secretariaat voor Latijns-Amerika; ondernam veel vertrouwelijke missies voor de 
Komintern; vanaf 1945 sociaal-democraat. [Humbert Droz 1976; BDC: 161-162] 

5. Over de 'anti-NAS resolutie' van de Komintern: zie doc. 119, noot 9. 

173a. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 22 april 1927 

Beste Henk, 

Ik zie geen kans, v. Gelder te helpen aan wat hij vraagt. Zou jij hem dergelijke 
bladen kunnen bezorgen? In elk geval kunt je hem wel zeggen, hoe je aan de 
naam 'Wan-Tsjen-Weh' komt. 

Engels schrijft mij te vreezen, dat het laatste nr. van Klassenstrijd te veel 
China-artikelen en te weinig over Holland had. Ik vind ook wel, dat wij nu 
weer wat meer over ekonomische en sociale dingen in ons eigen land moeten 
gaan schrijven. Ongelukkig loopt het artikel over rationalisatie, dat Harkema 1 

schreef, ook weer voor 't grootste deel over Ford en Fordisme.2 Waarom 
schrijft hij niet liever over de landarbeiders, of andere dingen, waar hij midden 
in zit. 

Van Koch ontving ik een artikel tegen mijn behandeling van de bewape
ningsvraag; hij had het aan de Tr[ibune] gestuurd maar kreeg van de redaktie 
de boodschap, dat het presidium in de Tr[ibune] een verklaring tegen mij zou 
publiceeren en dat hij 't aan de redaktie van Klassenstrijd moest sturen. Ik zal 
zijn stuk naar de drukkerij sturen, met een klein naschrift. 3 

Zou het niet goed zijn, dat je iets schreef over de laatste voorstellen van de 
C.G.T.U. aan de C.G.T. en de afloop daarvan?4 In de laatste Rev[olution] 
Prol[etarienne] was dienaangaande nogal geschikt materiaal. 

In laatste nr. New leader5 mooi artikel van Brailsford6 over verbond S[ov-

309 



jet-] Unie met China als werkelijk volksverbond; ik stel voor om (althans v. het 
middengedeelte) daarvan in de volgende atl van Kl[assen]strijd [iets] over te 
nemen.7 

In China is de boel nu een heel stuk achteruit. Het zal wel komen tot een 
vergelijk van de Chineesche bourgeoisie met de anglo-amerikaansche. Een 
dergelijk losslaan van de burgerlijke tegen de proletarische elementen eer de 
overwinning behaald is bewijst toch m.i. dat de Chineesche bourgeoisie politiek 
nog reaktionairder is clan de duitsche en russische dit waren; en liever een 
halve nationale onathankelijkheid wil clan aldoor de dreiging van 't industrie
proletariaat in haar rug. De Russen hebben dit waarschijnlijk zien aankomen 
en daarom aldoor tot matiging geraden! 8 

Beste groeten, 

tante Jet. 

1. P.R. Harkema, NAS-propagandist in het Noorden en in Rotterdam; brak in 1930 
met het NAS en werd bestuurder van de bij het NVV aangesloten Centrale Bond 
van Transportarbeiders (1930-1940); na de oorlog niet in functie hersteld. [Verslag 
van hetNAS overdejaren 1925, 1926, 1927 en 1-e kwartaal 1928: 59; Harkema 1945] 
Het genoemde artikel over Rationalisatie werd niet in Klassenstrijd geplaatst. 

2. Over Fordisme: zie doc. 141, noot 3. 
3. In Klassenstrijd (1927, nummer 5) werd HRH's artikelenserie over de Sovjet-Unie (zie 

hierover: doc. 116, noot 1) onderbroken door een kritisch artikel van S.J. Rutgers dat 
aan deze serie was gewijd. In een naschrift waarin ze op de kritiek van Rutgers 
reageerde, gaf ze en passant het hier genoemde kritische artikel van Koch verkort 
weer. Koch beschuldigde HRH ervan de partijdiscipline te doorbreken. Hij was het 
niet eens met haar felle kritiek op Russische wapenleveranties aan Duitsland. Vol gens 
Koch moest de Sovjet-Unie dit soort transacties wel doen, zolang het kapitalisme nog 
bestond. HRH wees in haar antwoord op het gevaar dat de Sovjet-Unie de Komin
tern uitsluitend ging misbruiken voor eigen doel. Ze vond dat een communist in een 
kapitalistische maatschappij bepaalde zaken behoorde te weigeren. Verder waar
schuwde ze voor dogmatisme binnen de communistische beweging. 

4. Over de fusievoorstellen van de CGTU aan de CGT: zie doc. 144, noot 10. 
5. New Leader (1922-1946) was het weekblad van de Engelse ILP. [IISG-collecties] 
6. Henry Noel Brailsford (1873-1958), Engels auteur en journalist; schreefbuitenland

artikelen voor verschillende vooruitstrevende Engelse kranten; lid van de ILP (1907-
193 2); redacteur van het ILP-blad New Leader (1922-1926); oprichter van de nieuwe 
Socialist League (193 2); voorvechter van mensenrechten; schreef verschillende boeken 
over de Sovjet-Unie. [Leventhal 1985; DLB, II: 46-53] 

7. H.N. Brailsford, 'The challenge to a continent. British policy in China', New Leader, 
15 april 192 7. Van dit artikel werd niets in Klassenstrijd afgedrukt. 

8. De secties van de Komintern in koloniale en semi-koloniale landen kregen vanuit 
Moskou de opdracht zich aan te sluiten bij nationalistische onafhankelijkheidsbe
wegingen in hun land. In 1924 kwam in China een nadere samenwerking tot stand 
tussen Sovjet-Rusland en de nationalistische tegenregering van de Kwomintang 
(KMT) o.l.v. Soen-Jat-senin Kanton. Op regeringsniveaukreeg Soen-Jat-sen materi
ele steun in de strijd voor de hereniging van China. Op partijpolitiek gebied werd 
de Communistische Partij van China (CPC; opgericht in 1921) er door de Komintern 
toe gebracht haar leden op individuele basis in de KMT op te laten gaan waardoor 
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een grote massabeweging ontstond. De opmars van de KMT-legers naar het noorden 
(1925/1926) stimuleerde een sociaal-revolutionaire mobilisatie van boeren en arbei
ders, waartegen behoudende machten in het geweer kwamen. De bevelhebber van 
het KMT-leger, Tsjang-Kai-sjek, behoorde tot deze laatste groep en keerde zich op 
12 april 1927 in Sjanghai tegen de CPC-leden. De communisten werden uit de KMT 
gezet en werden daarna bloedig vervolgd. [Isaacs 1961: 98 e.v.; Domes 1970: 18-22] 

173b. G. van Gelder, Den Bosch, aan Henriette Roland Holst, Bloe
mendaal, 20 april 1927 

Geachte Mevrouw H.R.H. 

In 'Klassenstrijd' heh ik met belangstelling het artikel gelezen van Bucharin1 

en ook dat over de Se partijdag in de Kuo Min Tang.2 

Het zou mij niet verwonderen als in het laatste artikel genoemde 
WAN-TSJEN-WEH dezelfde is als de inmijn artikel op pag. 101 vermelde 
WONG-CHING-W AI3• 

Dit in verband met het verschil van weergave in phonetisch schrift tusschen 
een of ander Noord- en een of ander Zuid-Chineesch dialect v.d. chineesche 
karakters v. dien naam. 

Kunt U mij misschien de bron noemen waaruit de redactie van de Kom
munistische Internationale haar chineesch nieuws put? 

Als U mij dergelijke bladen of knipsels daaruit wilt sturen doet U mij nog 
grooter dienst clan met die uit de N[ieuwe] R[ot]t[erdamsche] C[ou]r[an]t, daar 
ik burgerlijke persuitingen te over heh! 

Ik zal binnenkort eens bij het Chineesche gezantschap in den Haag, waar ik 
kennissen heh, mijn duisternis omtrent de tegenwoordige toestand trachten 
op te klaren. Schriftelijk gaat dat moeilijk. 

Is het U misschien mogelijk in Moskau of ergens anders Chineesche revolu
tionaire bladen te krijgen waarin ik al die namen eens op de juiste manier kan 
verstaan? 

En weet U ook of degene die de tabel heeft gekregen mij dat stuk reeds 
naar Blaricum stuurde. 

Wil Uw antwoord op dit schrijven svp. 13 3 Keizersgr[ acht] doen toekomen. 
In haast met groet, 

G.v.G. 

1. N. Bucharin, 'Kan China kapitalistisch worden?', Klassenstrijd (1927), 107-108. De 
vraag die door de auteur in de titel werd opgeworpen, beantwoordde hij positief. 
Maar nog groter schatte hij de kans dat China de kapitalistische fase zou overslaan 
en met behulp van de Sovjet-Unie direct een socialistisch land zou worden. 

2. NN, 'De vijfde partijdag der Kommunistische Partij China en de Kwo-Min-Tang', 
Klassenstrijd (1927), 108-111 ( overgenomen uit De Kommunistische Internationale, 22 
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maart 192 7). In dit artikel, <lat vlak voor het 5-de congres van de CPC in De Kommu
nistische Internationale verscheen, werd de CPC erop gewezen dat het 7-de plenum 
van het EKKI had vastgesteld <lat deze partij zich niet los mocht maken van de Kwo
mintang. De 'rechtse elementen' in de KMT moesten van binnenuit overwonnen 
worden. 

3. Wong-Tsjing-Weh (1884-1944), Chinees revolutionair; secretaris van Soen-Jat-sen 
(1911-1918); minister van Financien van de zuidelijke Chinese regering (1918-1925); 
!eider van de KMT (1925-1927); lid Uitvoerende Raad van de KMT (1931-1935); 
minister-president van China (193 2-193 5); president van door Japan ingestelde tegen
regering in Nanking (1940-1941). [Domes 1970: 106-107] 
De veronderstelling van Van Gelder <lat Wan-Tsjen-Weh en Wong-Ching-Wai 
dezelfden zijn, is waarschijnlijk juist. 

174. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe
mendaal, 22 april 1927 

Berichten van Dissel uit Moskou, een van daar ontvangen telegram aan rnijn 
adres, wijzen er op, dat men van de verkiezingskwestie in Amsterdam ginds 
een belangrijke zaak gaat maken. Eerst leidde ik uit het zwijgen der 'Tribune' 
over de Kitsz-lijst1 af, dat men toch nog aanstuurde op verbinding der lijsten 
om het verlies der overschotten te ontgaan. Delobelle2

, die in zijn drie weken 
verblijf hier is gaan begrijpen hoe diep in N.A.S.-kringen de tendens voorhan
den is tegen iederen afbouw, hoe gecamoufleerd dan ook, stelling te nemen, 
heeft zelf pogingen in het werk gesteld om Kitsz nog op het laatste moment 
als nummer 1 op de C.P.H.-lijst te brengen. Hij was trouwens de man, die 
het Presidium der C.P.H. er toe bracht den laatsten open brief aan het N.A.S. 
te schrijven, waarin feitelijk stelling genomen is tegen de door de Visser en 
de Roo3 bewerkte Kornintern-resolutie. Hij bracht het Presidium er ook toe 
in een brief aan het N.A.S. te verklaren, dat van hun kant geen propaganda 
voor afbouw der kleine organisaties te duchten was. Deze zwenking in het 
optreden der C.P.H.-leiding kwam te laat en Delobelle nam nog op zich over 
de verbinding der lijsten te spreken. Hiermede schijnt hij geen succes te 
hebben gehad. Wellicht mede toe te schrijven aan het feit, dat van Reesema 
en Lakerveld in Moskou de tegenovergestelde politiek voorstonden. Lakerveld, 
die daar is voor I.RH.-zaken, stelde nota bene aan de orde het houden van 
een inleiding voor het Bureau van de RV.I. over de Hollandsche geschillen. 
Dit vriendelijk aanbod is afgewezen, men wilde daar op het rapport van 
Delobelle wachten. Lakerveld blijft een zonderlinge opvatting voorstaan van 
zijn I.RH.-werk. Hij werkt zich in dezelfde positie, waarin Brommert resp. 
Van Walree gekomen zijn als secretaris der I.A.H.4 

Anders dan de RV.I. heeft blijkbaar het secretariaat van Kornintern niet 
willen wachten op de terugkomst van Delobelle. Ik kreeg hier Dinsdag het 
volgende aan rnij gerichte telegram: 'Fur die kommunistische Fraktion im 
N.A.S. Fordern Einstellung auftreten gegen Partei-Wahlliste. Fordern Riick
ziehung Kitsz-Liste und Unterstiitzung Partei-Liste. Vollzugsbureau Profin-
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tern. Sekretariat Ekki'. Hoogdruk. Niemand weet hoe zoo'n telegram tot stand 
komt, wie tenslotte den doorslag geeft. Dat het Vollzugsbureau der RV.I. een 
telegram zendt, speciaal voor de Communistische fractie in het N.A.S., dat 
op die manier het Vollzugsbureau der RV.I. zijn verkeer niet beperkt tot de 
geheele aangesloten Landelijke Centrale, is een zeer veeg teeken. Overigens 
versta ik dit telegram van Ekki als intimidatie. Het feit dat het aan rnij gericht 
wordt als een aanwijzing dat men ten opzichte van rnij in het bijzonder booze 
plannen heeft. Ik stond voor de moeilijkheid, wat te doen met zoo'n telegram. 
Hoe moest ik de communistische fractie in het N.A.S., wier samenstelling ik 
zelfs niet ken, inlichten? Moest ik zelf het telegram afdoen, zelf zeggen dat 
de opdracht onmogelijk was, omdat eenmaal ingediende lijst[en] niet meer 
ingetrokken kunnen worden, terwijl bovendien communisten in het N.A.S. 
zeker wel het allerminst in staat zouden zijn de kameraden die de lijsten 
hebben ingediend tot stappen te brengen, waardoor de waarde dier lijsten tot 
een minimum wordt beperkt? Het verwijt zou dan kunnen worden gemaakt 
en geexploiteerd, dat ik aan de communistische fractie in het N.A.S. dit 
telegram onthield. Na overleg met Bouwman en Brandsteder besloot ik 
verantwoordelijke bestuurders in het N.A.S., tevens communisten, bijeen te 
roepen. Het resultaat der bespreking was dat het hierbijgevoegde schrijven aan 
Ekki wordt toegezonden. 

Eenige kameraden in Amsterdam worden voor de plicht gesteld voor de 
Partijlijsten te werken. Zij hebben geantwoord dat zij geen positieve medewer
king kunnen verleenen, zoolang de verhouding N.A.S.-C.P .H. niet beter gere
geld is. Men heeft mij gevraagd te spreken en tevens steun in geld. Ik weiger 
natuurlijk onder aanvoering van hetzelfde motief als door die andere kamera
den reeds is gebruikt. Deze gedragslijn is eveneens vanmorgen in onderlinge 
besprekingvastgesteld. Naar mate men ginds inMoskou sterker gaat drukken, 
in diezelfde mate voelen wij vooraanstaande communisten in het N.A.S. het 
in toenemende mate moeilijker een lidmaatschap te handhaven, dat ons dwingt 
steun te verleenen aan een politiek en aan politici, die schadelijk zijn voor de 
ontwikkeling van het N.A.S. Men komt tot een voortdurende tweestrijd, die 
onmogelijk lang kan blijven duren. De tweestrijd is voor ons in de eerste plaats 
het gevolg van de dubbelzinnigheid der Moskousche vakbewegingsmethodes. 
Doch ook andere factoren het optreden der Internationale betreffende, werken 
daaraan mede. En ik zou werkelijk in een club van vooraanstaanden den 
voorhanden toestand willen bespreken om tot het treffen van maatregelen in 
gemeenschappelijk overleg te kunnen geraken. Het gevaar is niet denkbeeldig, 
dat men in Moskou weer op een verbinding aanstuurt der groep Wijnkoop 
met de K.P.H. Een element als Lakerveld is bij uitstek geschikt om in die 
richting te helpen sturen. En menschen als Humbert Orosz, Smeral en derge
lijke zullen er zeker niet afkeerig van zijn. 

Om eenheid van optreden aan onzen kant te verzekeren is het wellicht 
raadzaam te wachten totdat de uitkomsten van het onderzoek van Delobelle 
bekend zijn. Ik stel mij daarvan echter niet veel voor. De tegenslagen in 
China,5 het met Zwitserland tot stand gebrachte overleg, het als 'waarnemer' 
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meedoen aan besprekingen in Geneve,6 maaktwaarschijnlijker <lat de Tomski's 
hun opvatting van eenheidspolitiek nog krachtiger zullen doorzetten. Het is 
een duistere zaak <lat van de laatste conferentie der Engelschen en Russen in 
Berlijn nietveel anders bekend is geworden, clan <lat de Russische Vakcentrale 
de houding der Russische delegatie goedkeurde. Het lijkt mij hoe langer hoe 
meer gescharrel te warden <lat niets gemeen heeft met het ontwikkelen van 
den drang bij de massa om de totstandkoming eener algemeene vakbewegings
internationale te bewerken. 7 

Ik stel U van <lit alles op de hoogte opdat ook U Uw gedachte laat gaan 
over de middelen, die er zijn om meer klaarheid te brengen in den verwarden 
toestand. 

Graag zal ik bij gelegenheid Uw oordeel eens vernemen. Het lijkt mij 
volstrekt niet uitgesloten, <lat men op de komende zitting der Executieve van 
Komintern te Moskau tot eenige amputaties van ongewenschte elementen in 
Holland komt. Wellicht nog een oproep om daarheen te gaan en zelf de bood
schap in ontvangst te komen nemen. 

Wat 'Klassenstrijd' betreft, Kitsz zei mij, <lat hij U zijn artikel over de huur
kwestie zou opzenden, <lat zal wel gefatsoeneerd moeten worden.8 Bouwman 
zou zorgen <lat zijn artikel over de havenarbeiders eveneens tijdig gereed zou 
komen voor hetMei-nummer.9 De nieuwe situatie in China vereischt eveneens 
een artikel, <lat met de nu voorhanden gegevens dunkt rnij al wel geschreven 
kan warden. 10 

Met beste groeten, 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Het PAS-Amsterdam bracht voor de gemeenteraadsverkiezingen van 25 mei 1927 in 
Amsterdam een lijst uit waar C. Kitsz als lijsttrekker opstond. Aanvankelijk had de 
CPH Kitsz gevraagd lid te worden van de partij en op te treden als CPH-lijsttrekker 
in Amsterdam. Hij weigerde dit vanwege zijn onvrede met het vakbewegingsbeleid 
van de CPH, waarin hij liquidatietendensen t.a.v. het NAS meende te zien. [C. Kitsz, 
'Verklaring', De Arbeid, 7 mei 1927] 
Alexandre Marceau Delo belle (1887-1970), Frans vakbondsleider; lid van het Uitvoe
rend Comitevan de CGTU (1923-1935); CC-lid van de PCF (1926-1932); vertegen
woordiger van de CGTU bij de RVl; zegde in 1939 zijn lidmaatschap van de PCF 
op uit protest tegen het Russisch-Duitse verdrag. [DBMOF, XXIV: 305-306] 
De Roo, vakbondsman; CPH-er en lid van het NAS (tot mei 1927); secretaris van 
de IRH-afdeling Amsterdam; reisde eind 1926 samen met De Visser naar Moskou 
(zevende plenum van het EKKI) en samen verwoordden zij na terugkeer in Holland 
de tegen het NAS gerichte resolutie van het EKKI (zie hierover: doc. 119, noot 9). 
[Roode Hulp, nummer 5 (1926); Verslag van bet NAS over de jaren 192S, 1926, 1927 
en 1-e kwartaal 1928: 105] 
In het Tribune-artikel 'Open brief aan de arbeiders van het NAS' (11 april 1927) werd 
gesteld dat het NAS zelf moest bepalen wat het met de aangesloten kleine bonden 
zou doen. Deze open brief werd volgens Sneevliet geplaatst om de NAS-man Kitsz 
over te halen lid te warden van de CPH en zich voor die partij verkiesbaar te laten 
stellen. 
Over het bestuur van de IAH: zie doc. 5 8a, noot 7. 

l 

5. Over de gebeurtenissen in China: zie doc. 173 a, noot 8. 
6. Begin 1923 werd de Russische diplomaat Vorovski in de buurtvan Geneve vermoord. 

De conferentie waarvoor hij was gekomen, ging gewoon door en de moordenaar werd 
vrijgesproken. Rusland verbrak hierop de diplomatieke banden met Zwitserland. 
Besprekingen om de betrekkingen te herstellen begonnen in april 192 7 en leidden 
in november 1927 tot een overeenkomst. Nadat de Russisch-Zwitserse problemen 
waren opgelost, werd een Russische delegatie naar Geneve gezonden om of:ficieel dee! 
te nemen aan de besprekingen van de Ontwapeningscommissie van de Volkenbond. 
[MERSH, XLIII: 73; Euden, Fisher 1957: 348-349] 

7. De vijfde en laatste zitting van het Engelsch-Russisch Eenheidscomite (zie hierover: 
doc. 88, noot 7) werd van 29 maart - 1 april 1927 in Berlijn gehouden. Vee! meer 
clan dat het comite moest blijven bestaan, werd er niet besloten. [Calhoun 197 6: 3 3 5-
343] 

8. C. Kitsz, 'De opheffing van de huurwetten. 19 juli 1927 zal de dag der wrake zijn 
voor de huiseigenaren', Klassenstrijd (1927), 158-161. Kitsz beschreef de huurwetten 
waarin bepaald werd dat bij verhoging van de huur van 'goedkopere' huurwoningen, 
toestemming gegeven moest worden door een gemeentelijke huurcommissie. Vanaf 
19 juli 1927 werden deze huurwetten vervangen door gemeentelijke verordeningen, 
die volgens de auteur niet voldeden. 

9. E. Bouwman, 'De geschiedenis der Rotterdamschehavenarbeidersbeweging', Klassen
strijd (1927), 162-171. Het artikel bevatte een beschrijving van de geschiedenis van 
de georganiseerde havenarbeiders in Rotterdam over de periode 1893-1927. Vooral 
de rol van het NAS werd breed uitgemeten. 

10. H. Sneevliet, 'De Chineesche generaal en de Chineesche Revolutie. Tsjen Tsjoen 
Ming en Tsjang Kai Sjek', Klassenstrijd (1927), 141-145. De in de ti tel genoemde 
generaals bleken na verloop van tijd wars van iedere vorm van links-radicalisme 
binnen de Kwomintang. Ze werden door Sneevliet gekenschetst als verraders van de 
Chinese revolutie. 

175. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 28 april 1927 

B[este] H[enk], 

Ik kan Zaterdag niet blijven na de redaktie-verg[adering], maar zal probeeren 
een uurtje vroeger te komen om nog over enkele dingen te praten. Natuurlijk 
hen ik verlangend te hooren, of jullie antwoord op den brief naar Moskau ont
vangen hebben en hoe <lat luidde. - Als je liever wilt kunnen we elkaar ook 
tegen 1 uur in die 'Hag' -lunchroom op het Damrak vinden, in <lat geval hoar 
ik het nog wel van je. 

Van Rutgers heden een fel, fanatiek artikel tegen mij ontvangen. 1 

Hartelijk gegroet, 

tante Jet. 

1. S.J. Rutgers, 'Wat gebeurt er in Sovjet-Rusland?', Klassenstrijd (1927), 129-136 (zie 
ook doc. 173a, noot 3). 
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176. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 6 mei 19271 

B[este] H[enk], 

Hierhij het heloofde gedicht - als je het gelezen heht hoor ik graag hoe je 
over een eventueele uitgave denkt. -

In A[mster]dam en R[otter]dam zijn de meetings zeker goed geweest. In 
Leiden was het heelemaal niets. 

Ik hoop er in den loop der week voor een poosje tusschen uit te trekken; 
ik heh dringend wat rust noodig zegt de dokter en dat voel ik zelf ook. Hij 
schrijft mijn nerveusheid en afmatting toe aan mijn schildklier en dat zal ook 
wel iets er mee te maken hehhen, maar de psychische oorzaak is toch 't 
gemartel over de vraag wat te doen. Ik weet dat je zelf, al is 't op een andere 
manier, in hetzelfde soort konflikt zit, en ik vrees soms dat we er geen van 
heide uitkomen, als de omstandigheden ons geen flinke duw geven. Want we 
missen de zekerheid, die Gorter enz. hadden, dat de K[ommunistische] I[nter
nationale] de wereldheweging naar 't socialisme in den weg staat. - Ik hoorde 
gisteren dat Gorter weer hegonnen is met vergaderingen van de KAP te R[ ot
ter] dam en dat ze daar 120 man hehhen - havenarheiders. Ik vermoed een 
soort AA U.[D.]2 Vraag er Bouwman nog eens naar. 

Hartelijk gegroet, ook Sima, 

tante Jet. 

Je kunt hierheen schrijven. Wordt opgestuurd. 
Is er nog iets af te spreken, dan kunt je mij Dinsdag av[ ond] of W oensdag 

morgen hier ophellen. 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Maandag'. De gegeven datum 
lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. De Allgemeine Arbeiter Union Deutschlands (AAUD) werd in 1920 opgericht. 
Binnen deze vakbeweging werden arbeiders niet per beroepsgroep maar per bedrijf 
georganiseerd. De AAUD werkte nauw samen met de KAPD. [Bock 1969: 189-190] 

177a. Henriette Roland Holst, Seelisberg, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 13 mei 192 7 

B[este] H[enk], 

Kunt je misschien iets van deze nieuwe vereeniging te weten komen; ik vind 
't wel wat vreemd dat er niemand van het NAS of de CP in 't hestuur zit en 
wel Dageraadsmenschen, h.v. Bos1 zelf ken ik als een uitstekend kameraad -
maar die anderen? 
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Hoe heh hen jullie het in Holland - ik krijg de kranten, dus hlijf zoo'n heetje 
op de hoogte. Laat je eens wat hooren via Bloemendaal? 

Hartelijke groeten van 

tante Jet. 

Ik moet zoowat den heelen dag liggen, vandaar dit gekrabhel. 

Voor Sneevliet 
persoonlijk 
101 Nassaukade. 

1. J.J. Bos: uitgever van socialistische lectuur; lid van de BKSP. [Pannekoek 1982: 340] 
Nadere gegevens ontbreken. 

177b. H.J.C. Boschen, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 6 mei 192 7 

W[ aarde] K[ ameraad] Roland Holst. 

Ik heh de opdracht U het een en ander te vertellen omtrent het verloop der 
vergadering die Woensdag jl. gehouden is om tot oprichting te komen van 
een socialistische ontwikkelings-vereeniging1. Ik kan U clan mededeelen dat 
deze volgens ons uitstekend geslaagd is. Er waren ± 50 aanwezigen, waarvan 
er na de uiteenzetting van Kam[ eraad] Bos eenigen weg gingen. Echter hleven 
we met 43 menschen over, maar er zijn zeker nog wel 20 menschen die zich 
hadden opgegeven en niet aanwezig konden zijn dien avond, zoodat we met 
ongeveer 60 menschen in zee gaan. Voorwaar als begin niet slecht. 

Er heerschte een zeer goeden geest en allen waren het ten volle eens met 
de toelichting van Bos aan de hand van de gezonden circulaire. 

Het bestuur is als volgt samengesteld:2 

J.J. Bos Voorzitter, H.J.C. Boschen Secretaris, 
ex-BKSP-ers. 
I.H. de Meyer (Dageraadsman) Penningmeester, 
welke het dagelijksch hestuur vormen. 
Chr. v. Beemdelust, Mej. Mr. Jo Meyer, A. Elpert, 
ex-BKSP-ers, 
Chris Bosman, J. Hoving3 (Dageraadsmenschen), 
Henk Eikehoom4, Anarchist. 
U ziet dus een goede verscheidenheid. 
De naam der vereeniging zal zijn: 
Socialistische Ontwikkelings Vereeniging. 
Secretariaat Bestevaerstr. 41 rn, Amsterdam. 
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We hopen U ook als lid te mogen inschrijven. Maandag hebben we de 
eerste bestuursvergadering. 

Ik hoop U hiermede voorloopig voldoende ingelicht te hebben en teeken 
met Kam[eraadschappelijke] groeten. 

H.J.C. Boschen 
Seer[ etaris] der Soc[ialistische] 
Ontw[ikkelings] Ver[eenigin]g 

1. Over de Socialistische Ontwikkelings-Vereeniging: zie doc. 178. 
2. Van het rijtje namen werden alleen gegevens gevonden over Bos, Eikeboom en 

Hoving. . 
3. Jan Hoving (1877-1939), vrijdenker; meubelmaker; theosoof (1898-19_?6); hd van de 

vrijdenkersvereniging De Dageraad (vanaf 1911); redacteur van De Vr1jdenker (l ?13-
1915); medewerker van het Dageraadsblad De Vrije Gedachte (van~f 1914); voorz1tter 
van De Dageraad (1920-1939); bestuurslid van de Nieuw Malthusiaanse_~ond (1928-
1939); lid van de OSP; lid van de Tweede Kamer (1933-1937); bestr11der van het 
fascisme. [BWSA, V: 120-125] 

4. Henk Eikeboom (1898-1945), dichter, anarchist en bekend dienstweigeraar; aanvan
kelijk onderwijzer (1916-1919); lid van de Sociaal-Anarchistische Aktie (SAA); 
vooraanstaand lid van het IAMV; dreef boekhandel in Amsterdam (193 0-193 5); 
redacteur van het anarchistische blad De Arbeider; omgekomen in een Duits concen
tratiekamp. Uacobs 1986] 

178. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Seelis-
berg, 25 mei 1927 

Uw afwezigheid uit Holland had voor wat het tijdstip betreft niet slechter 
kunnen uitkomen; immers verschillende belangrijke beslissingen moesten kort 
na elkaar warden genomen en voor ieder van die beslissingen zou ik overleg 
op prijs hebben gesteld. Omdat ik ook nog in Berli!n ':_as e?- daar een la?-gdu
rige bespreking had met Maslow, had ik ook van die ziJde mteressant ~ieuws. 

Een buiten mijn voorkennis aan U gezonden telegram van Bouma is door 
Uw man teruggezonden met een kort briefje aan mij, waarin hij _mij we_es op 
de noodzakelijkheid van absolute rust. Hoewel U zelf op 13 Mei om ~euws 
vroeg via Bloemendaal hen ik door het bericht van U~ man nog m ~et 
onzekere of ik U wel met al de dingen zal lastig vallen, die aan de orde ziJn. 
De Maslowsche informaties waren zeer interessant, doch leenen zich niet voor 
schriftelijke overbrenging. Zij waren direct voor U bestemd en wij spreken 
er dus wel over na Uw terugkomst. 

Ik bepaal mij nu tot de opsomming van enkele feiten: 14 Mei telegr~fi~ch 
verkiezingsmanifest van K[ommunistische] I[nternationale] en RV.I., ophitsmg 
inhoudende van den N.A.S.-arbeiders tegen mij en 'eenige andere N.A.S.
leiders'. De gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam, de aanwezigheid van 
Mr. De Leeuw ginds hebben bewerkt, dat Komintern verkiezingskoorts kreeg 
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en RV.I. dwong zich daardoor te laten infecteeren. Ik sluit een afschrift van 
dit telegram in. 'De Tribune' bracht het direct, is onafgebroken met een felle 
persoonlijk toegespitste hetze bezig. 1 Wij gaan daar met geen enkel woord op 
in. Dissel schreef ons uitvoerige bijzonderheden over de totstandkoming van 
het telegram bij de RV.1.2 Losofski was weliswaar afwezig, doch als de zaak 
zoo gesteld is: Ekki heeft gesproken, dus moet ieder lid in dien geest handelen, 
is naar mijn meening ook voor Losofsky de kous af. Hij heeft dit reeds bij een 
ernstiger zaak bewezen, toen hij Sinowjew alleen liet staan met diens aanval 
op het Engelsch-Russische likwidatie-Komitee.3 Men heeft zelfs niet gewacht 
op de terugkeer van Delobelle. Zander diens rapport heeft men zich mede
plichtig gemaakt aan de N.A.S.-vijandige daad van Komintern. Dissel kon niets 
tegenhouden, heeft zich werkelijk uitstekend geweerd. De door hem medege
deelde bijzonderheden doen uitkomen, dat de R.V.I. zelf de door ons aange
vochten Kominternresolutie van December wil uitvoeren voor alle kleine 
organisaties tot en met onze zeer goede kern-gezonde Metaal-Federatie toe. 
In zijn ijver lijst 20 te Amsterdam de grootst mogelijke kans te geven heeft 
men duidelijk la ten zien, dat een N.A.S.-man, een vooraanstaand N.A.S.-man, 
onmogelijk langer lid der Komintern kan zijn.4 

In een bestuursvergadering gisteren, waar de eenige afwijking, de Boer5, 

afwezig was, doch de dagelijksche besturen van de vijf belangrijkste Federaties 
aanwezig, is met algemeene stemmen gezegd: het geduld is op, Dissel moet 
telegrafisch warden teruggeroepen, een hoofdbesturenvergadering van het 
N.A.S. zal eischen formuleeren aan de RV.I. te stellen. Bij onbevredigende 
beantwoording zal het N.A.S.-Bestuur op het volgende N.A.S.-congres de 
afscheiding aanhangig maken. 

Morgen, Hemelsvaartdag, hebben wij een bijeenkomst van N.A.S.-com
munisten, die collectief gaan vertrekken. Jammer genoeg, dat U zoo ver af zit. 
Brandsteder stelde de zaak gisteren zeer klaar in een korte formule: Komintern 
offert voor West-Europa de Revolutie aan de 'Revolutie'. De formule is niet 
nieuw. De juistheid van die uitspraak wordt alleen met den dag duidelijker. 
Voor een breeder opgezette motieveering van ons vertrek zou Uw aanwezigh
eid noodig zijn geweest. Aan den anderen kant vorderen de toegespitste 
verhoudingen de daad der vooraanstaanden van het N.A.S. Zij kunnen daar
mede nietwachten. Waarom zouden zij de lijdensgeschiedenis6 van de ideolo
gische voorbereiding van een of eenige royementen nog meemaken? 

Het zou de moeite waard zijn het pleidooi te kennen van Mr. de Leeuw 
voor dit telegram. Daaruit zou blijken, dat men op grond van uitingen in 'De 
Arbeid' en in 'Klassenstrijd' 'anti-Russische gezindheid' heeft geconstrueerd. 
Waarschijnlijk heeft daarvoor ook het nog niet gepubliceerde [artike]l7 van 
Rutgers dienst gedaan.8 Wij nemen alle konsekwenties, maar van het N.A.S. 
blijven zij met hun handen af. Men acht in het N.A.S. ook opklaring van de 
positie van 'Klassenstrijd' noodzakelijk. Zuivering der redactie. Vertrek van 
de drukkerij. Men aanvaardt bij het N.A.S.-kader op grond van Uw laatste 
voor het N.A.S. geschreven brochure U geheel als een der onzen, is overtuigd 
van de noodzakelijkheid dat in Uw handen als secretaresse der redactie van 
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'Klassenstrijd' een goed deel van het schoolingswerk van het N.A.S.-kader 
blijft berusten. Wij hebben kunnen vaststellen, dat dit in die vergadering van 
gisteren als vanzelfsprekend werd beschouwd. 

Het Juni-nummer van 'Klassenstrijd' moet worden verschoven tot na Uw 
terugkeer. Voor dit Juni-nummer schrijft Bouwman de geschiedenis van de 
verbindingvan het N.A.S. metMoskou.9 Het zal van belang zijn dat dit artikel 
ook door U critisch wordt bekeken. 

Bij de komende opklaring past de voorbereiding der hereeniging Wijnkoop
C.P .H. Men drukt in 'De Tribune' den 'parasiet niet meer dood', 10 men telt 
de communistische stemmen dezer twee groepen samen, men spreekt op heel 
andere wijze over Wijnkoop c.s. en zeker zal de Leeuw in Moskou die heree
niging niet in den weg staan. De Leeuw is mans genoeg om de zwakte der 
dagelijksche leiding van de C.P.H. te doorzien. Hij neemt het risico van het 
open politiek leiderschap niet, van Riel evenmin. Ze zouden er ook niet veel 
van terecht brengen en in de 'Communistische Gids' bewijzen de artikelen dat 
men ook daar op de terugkeer rekent. Van Ravesteyn is conservator van de 
bibliotheek te Rotterdam geworden. Hij behoeft het dus Wijnkoop niet meer 
zoo moeilijk te maken. Men heeft ons verzekerd, dat tijdens het Brusselsche 
koloniale congres reeds een serie eischen geformuleerd werd, voor Wijnkoop 
niet onaannemelijk, die de hereeniging moeten bevorderen. Het is natuurlijk 
klaar, dat de gerehabiliteerde Wijnkoop, die trouwens door de meer en meer 
naar rechts gerichte eenheidsfronttactiek feitelijk gerehabiliteerd is, in een 
minimum van tijd leider wordt der Vereenigde K.P.H. Het kan ons in de 
gegeven omstandigheden niet anders clan aangenaam zijn. 

U vraagt nog naar de ontwikkelingsclub van Bos. Onder terugzending van 
zijn brief deel ik mede, dat die club thans 90 leden telt, dat daarin geen 
K.A.P.-menschen zitten, dat enkele C.P.H.-leden zijn toegetreden als Zeydt
veld11 en tevens enkele linksche S.D.A.P.-ers als Mien Lansen12 • De club wil 
in geen geval het karakter aannemen van een partij, sprak zich in <lien zin uit, 
dat partijdogmatisme de arbeidersbeweging heeft verzwakt en ernstige bestu
deering der belangrijke vraagstukken, die aan de orde van den dag zijn, 
onmogelijk maakt. Voorloopig is de club plaatselijk, <loch volgens Eikenboom 
zal zij verbinding zoeken met soortgelijke organisaties buiten Amsterdam. 

Ik heh hiermee de hoofdzaken voor wat Holland betreft medegedeeld; hoop 
dat het U ginds naar wensch gaat en dat wij U weer spoedig hier hebben om 
leiding te geven aan ons maand-schrift. 

Met hartelijke groeten, 

1. Het gezamenlijk telegram van de executieven van de RVI en de Komintern gericht 
aan de arbeiders van het NAS en gedateerd 14 mei 1927, verscheen in De Tribune 
van 17 mei. NAS-arbeiders werden hierin opgeroepen niet op de Kitsz-lijst te 
stemmen (over de Kitsz-lijst: zie doc. 174, noot 1). 

2. Over het telegram van de RVI en het EKKI: zie doc. 174. 
3. Hoewel Zinovjev aanvankelijk het bestaan van het Engelsch-Russisch Eenheidscomite 

(zie hierover: doc. 88, noot 7) toejuichte, viel hij tijdens de algemene staking in 
Engeland (zie hierover: doc. 83, noot 5) Trotski bij in zijn kritiek op het comite. Het 
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comite was in beider ogen een pact met de reformisten en moest onmiddellijk warden 
opgeheven. Lozovski, de voorzitter van de RVI, stond ook niet positief tegenover het 
comite, maar hij hield zich afzijdigvan Zinovjev en Trotski. [Calhoun 1976: 167, 331, 
389] 

4. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 25 mei 1927 kwam de CPH met lijst 20 uit, 
waarop L. Seegers de eerste plaats bezette. Het PAS-Amsterdam kwam met een lijst 
waarop de NAS-man Kitsz als lijsttrekker fungeerde (zie ook doc. 174, noot 1). 

5. Martinus de Boer (1866-?), vakbondsman; oprichter en voorzitter van de bij het NAS 
aangesloten N ederlandsche F ederatie van Handels-, Kantoor-, Winkel- en Magazijn
personeel (1908-1927); lid van de Federatie van Revolutionaire Socialisten/Anar
chisten (1906-1924); redacteur van De Toekomst; lid van het IAMV; lid van de BKSP 
(1924-1925); lid van de CPH (1925-?); bestuurslid van het NAS (1923-1927); trad 
in mei 1927 uit het NAS. [De Arbeid, 13 november 1926; Verslag van het NAS over 
dejaren 1925, 1926, 1927 en 1-e kwartaal 1928: 61] 

6. De tekst geeft: leidengeschiedenis. 
7. Hoek van de brief uitgescheurd. 
8. Over het artikel van S.J. Rutgers: zie doc. 173a, noot 3 en doc. 17 5, noot 1. 
9. E. Bouwman, 'Vakbewegingspolitiek', Klassenstrijd (1927), 202-211. 
10. Als reactie op de overwinningvan de CPH-CC bij de Provinciale-Statenverkiezingen 

(zie hierover: doc. 1 71, noot 1) verscheen in De Tribune van 9 april 192 7 het artikel 
'De parasiet. Drukthem dood!'. Hierin stond dat de Wijnkoop-partij zoveel stemmen 
had gekregen doordat die partij ten onrechte de naam CPH was blijven voeren. 

11. Zeydtveld, communist; lid van de BKSP (1924-1925); later lid van de CPH; groot 
bewonderaar van HRH [De Kadt 1965: 380-405] Nadere gegevens ontbreken. 

12. Mien Lansen, sociaal-democrate; lid van de SDAP; actief in de AJC; schreef de AJC
brochure: Aan alle jonge, vrolike meisjes (Amsterdam z.j.). [Hartveld, De Jong Edz., 
Kuperus 1982: 70] Nadere gegevens ontbreken. 

179a. Henriette Roland Holst, Seelisberg, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 31 mei 192 7 

Beste Henk, 

Vanmorgen kreeg ik je brief, en van middag dit episteltje van Koch; het lijkt 
mij wel goed dat je dit onder de oogen krijgt. 

In tegenstelling tot wat je mij schrijft, geloof ik dat het juist heel goed is 
dat ik de laatste weken niet in Holland was. Bij alle sympathie voor het NAS, 
sta ik nu eenmaal toch anders tegenover de dingen clan de NAS-bestuurders; 
ik kan, noch moet, mij met jullie vereenzelvigen, maar zelfstandig mijn hou
ding bepalen. Dat het voor mij mogelijk zal zijn, het sekretariaat van Klassen
strijd te blijven waarnemen, hoop ik zelf ook van harte; dat zal mogelijk zijn, 
zoo 't eenigszins een gelijksoortig karakter kan dragen als de N[ieuwe] Tijd 
in de jaren 1911/1915 - linkervleugelorgaan, maar niet van een partij of een 
vakcentrale, algemeener en vrijer. 

De holl[andsche] kranten heh ik tot± 25 Mei gelezen, dus ook de polemiek 
tusschen Tr[ibune] en Arbeid eenigzins gevolgd. Ik hoop zeer, dat jullie intus
schen gedaan hebt wat je mij schrijft, en uit de CPH zijt uitgetreden. Sedert 
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hetuitkomen van de RAC-lijst1 was je positie erg tweeslachtig, wat je trouwens 
zelf voelde, en dat vond ik heel jammer. Eens buiten de partij, kunt je je 
losmaken van al het kleine gemier en gepeuter en pogen den strijd te voeren 
op de groote lijn. - Dat het na de successen der Wijnkoop-groep wel spoedig 
tot een hereeniging zal komen, geloof ik zelf ook zeker. En dat hij clan weer 
!eider wordt natuurlijk ook. Nu, ik doe daaraan niet mee. Naar de berichten 
van Masslow hen ik eigenlijk niets nieuwsgierig; ueberhaupt heh ik volstrekt 
geen vertrouwen meer in al degenen die z66 weinig leerden van deze jaren, 
dat zij nog nieuwe 'radikale' C[ommunistische] partijen willen gaan maken in 
W[est-] enM[idden-]Europa. De Komintern loslaten beteekent erkennen, dat 
het Communisme als politieke beweging doodgeloopen is en dat zelfbezinning 
en zelfkritiek noodig zijn. Maar de klassenstrijd moet doorgaan en de vakbewe
ging blijft even noodig, als zij dat sedert een eeuw en !anger is. 

Ik was 3 weken op een tamelijk afgelegen boerderij in Tessino, een half uur 
per elekt[rische] tram van Lugano. Heb daar haast aldoor buiten gelegen, 
aldoor heerlijk weer, op raad van een natuur-arts, een heel kurieus type, met 
een russische vrouw. Hier nam ik nog een paar dagen voor zwerven in de 
weien en door de bosschen. Met Pinksteren hopen mijn man en ik op de 
Buissche Hei te zijn en direkt daarna kom ik terug in Bloemendaal en kunnen 
we redaktievergadering houden. Er zal clan wel de een of andere decisie 
genomen moeten worden! 

Hartelijk gegroet van 

Tante Jet. 

1. Over de RAC-lijst: zie doc. 49, noot 2. 

179b. H. Koch, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Seelisberg, 
26 mei 1927 

Waarde Partijgenoote, 

Met de verkorting van het artikel, dat ik op aanwijzing van het Partijbestuur 
aan Klassenstrijd heh aangeboden, en met de wijze, waarop U redactioneel
technisch te werk bent gegaan, kan ik mij niet vereenigen. Meer clan 3 bladzij
den neemt U, om toch maar onmiddellijk onder het artikel van Rutgers te 
kunnen antwoorden. Tegelijkertijd maakt U kenbaar, dat de ruimte voor deze 
kwestie beperkt is. 1 

Waarom wacht U zelf nu niet eens tot een volgend nummer met antwoor
den en geeft intusschen Uw tegenstanders een eerlijke kans, om onverkort tot 
de lezers te spreken? Wat verder doet Jelle Boersma een aanval op de Com
munistische J eugdorganisatie, zeer doorzichtig een stuk Sneevlietsche politiek, 
- en clan vindt de redactie het weer niet noodig, om daarop meteen te ant
woorden. 
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Uw antwoord aan mij is ook meer berekend op effectbejag bij de vijanden 
van onze partij clan op weerlegging; het is een klein kunstje, te zeggen: ik hen 
wetenschappelijk en jij zweert bij een dogma. 

In de volheid ondertusschen van die wetenschappelijk-kritische gezindheid 
weigert U de politieke zijde van de onderhavige vraagstukken te bespreken. 

Het is voor ons duidelijk, dat U Klassenstrijd maakt tot een anti-partijor
gaan; ik zou er clan ook niet eens aan gedacht hebben, mijn artikel aan dat 
orgaan te zenden, had het P .B. dat niet zoo besloten, vermoedelijk om te zien, 
wat er mee zou gebeuren. 

Het blijft mij bij dat al onduidelijk, hoe iemand lid van een communistische 
partij en van de Derde Internationale kan zijn, en toch een orgaan, vijandig 
aan beide organisaties, blijven redigeeren. Misschien weet Sneevliet zulks op 
te lossen, die niet eens kan verdragen, dat een niet door Communisten of 
N.A.S.-leden geredigeerd, noch uitgegeven blad als Eenheid afkeurende kritiek 
op zijn beleid brengt. 

Met partijgroet, 

H. Koch. 

1. Over de polemiek tussen HRH en S.J. Rutgers/ H. Koch: zie doc. 173a, noot 3. 

180. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 8 juni 1927 

Ik heh met Mannoury over de komende redactievergadering gesproken en hij 
gaat er mede accoord, dat wij die vergadering op Dinsdagavond a.s. om 8 uur 
op het N.A.S.-kantoor houden. Verder heh ik hem medegedeeld, dat de 
bedoeling was hetJuni- enJuli-nummer gecombineerd in Juli te doen verschij
nen. En deze maand een circulaire te verzenden aan de abonne's, waarin zij 
bericht krijgen van deze maatregels. 

Over de drukkerij heh ik met hem nog niet gesproken. Zoo min als over 
wijziging der redactie. Als wij door de samenstelling der redactie tot uiting 
willen brengen, dat wij een algemeen revolutionnair tijdschrift willen, hetwelk 
als hulpmiddel dienst kan doen bij de noodzakelijke hergroepeering van krach
ten, op de wijze als ook verschillende nieuwe ontwikkelingsclubs werken, 
zouden wij zonder bezwaar die verandering per 1 Juli kunnen doen ingaan. 
Het overgroote deel der lezers van het tijdschrift zou zeker met een zoodanige 
wijziging genoegen nemen en als het gelukken kon om nieuwe elementen in 
de redactie op te nemen, die wel revolutionnaire strijd willen, doch zich 
daarbij niet op den grondslag van het marxisme plaatsen, zouden wij door hen 
wellicht ook in kringen kunnen doordringen, die wij tot nog toe niet berei
ken.1 Het is een ontwikkeling, die in omgekeerde richting gaat van de tendenz, 
welke de suprematie van de partij en het partij-dogma op het geheele terrein 
der arbeidersbeweging verlangt. Het is allerminst de bedoeling er een tijd-

323 



-

schrift voor een bepaalde vakcentrale van te maken. Het kader onzer Centrale 
ziet gaarne een algemeen gehouden revolutionnair socialistische voorlichting. 
Zooals ik gisteren al telefonisch zeide, zullen wij aandringen op onmiddellijke 
verandering van drukker. Het voorstel zal gemotiveerd warden met het 
vanzelfsprekend verlangen in de huidige verhoudingen niet te blijven uitkomen 
op een instelling van de partij. Wij zullen het niet hebben over technische 
bezwaren en over slordige verzending, wij zullen geen ander argument laten 
gelden, clan dat de huidige verhoudingen tusschen N.A.S. en C.P.H. onmoge
lijk maken, dat een tijdschrift als het onze bij een C.P.H.-drukker blijft. Men 
zal daartegen sputteren, waarschijnlijk zullen de Vries en Wiesebron daarvan 
een casus belli maken. Het vertrek van deze elementen kan voor het tijdschrift 
niet als verlies warden beschouwd. In de vergadering, waarin 21 N.A.S.
communisten uit de C.P. trokken is besloten, dat Brandsteder en Velsel2 met 
Mannoury zouden gaan spreken om hem althans voor het tijdschrift te behou
den. Ik weet niet of het lukken zal, ook al denkt hij zelf ruim genoeg. Men 
zal hem aan zijn verstand brengen, dat hij niet denken mag en clan komt de 
groote moeilijkheid van beslissing voor hem. Ik sluit bij dit schrijven in de 
verschillende artikelen, die wij hier hebben. Bouma heeft nog het artikel van 
v[an] Gelder over de Chineesche taal in zijn bezit en zal dit afzonderlijk 
nazenden. 3 La ten wij Dinsdagavond alles definitief regelen. Het tijdschrift kan 
bij wijziging van den grondslag slechts aan invloed winnen, zelfs al zou een 
nieuwe 'Communistische Gids' als concurreerend maandschrift in omloop 
warden gebracht.4 

Met hartelijke groeten, 

1. De redactie van Klassenstrijdbestond tot september 1927 uit de volgende personen: E. 
Bouwman, C. Kitsz, G. Mannoury, HRH, H. Sneevliet en A. de Vries. In september 
1927 kwam daar de partijloze D. de Lange bij. In november 192 7 werd de redactie 
aangevuld met de religieus-socialistA.R. deJ ong en de sociaal-democraatJ .A. Verhoef. 
De CPH-leden Mannoury en De Vries zouden eind 1927 uit de redactie vertrekken, 
zodat de CPH vanaf die tijd geen invloed meer had op de inhoud van het blad. 

2. V elsel: gegevens ontbreken. 
3. Over het China-artikel van Van Gelder: zie doc. 169, noot 2. 
4. De Communist (1928-1934) was het theoretisch maandblad van de CPH. [IISG

collecties] 

181. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 10 juni 1927 

Beste Henk, 

De artikelen heh ik alle doorgelezen en aan Mannoury gestuurd, op de 
redaktie-verg[ adering] zullen we Dinsdag bespreken of het wenschelijk is voor 
het tijdschrift de polemieken van Bouwman en Post op te nemen. Mij lijkt 
vrije diskussie het best. 1 
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Mannoury is v66r uitbreiding der redaktie met 'anderssoortige' socialisten; 
stelde zelfs een 'roode katholiek' voor - ik geloof echter niet, dat hier in het 
land socialistische katholieken bestaan of althans zich durven uiten. Met Post 
zal ikZondag overleggen over eventueele B[ond van] R[eligieuze] A[narcho-] 
C[ ommunisten ]2-elementen. Verd er lijken mij nog mogelijk de Gruijter en Ver
hoef. Daarover kunnen wij spreken. 

Wat verandering van drukkerij aangaat, Mannoury en ik zullen daar beide 
wel tegen stemmen - als CPH-leden is dat wel niet anders mogelijk. Maar zoo 
de meerderheid anders beslist zal ik mij niet terug trekken. Of hij dat zal doen, 
zal wel afhangen van de houding van het P.B. Uit zichzelf zal hij het vermoe
delijk niet doen. - Van de Vries weet ik niets. 

Het doet mij leed, dat je ook met persoonlijke moeilijkheden hebt te worste
len in dezen tijd, die toch al veel van je zenuwen vergt. Kan ik op eenige 
manier helpen om te pogen die tot oplossing te brengen? Misschien kan een 
rustig gesprek naar beide kanten iets uitwerken? 3 

Met hartelijke groeten 

TanteJet. 

1. E. Bouwman, 'Vakbewegingspolitiek', Klassenstrijd (1927), 202-211. In dit artikel werd 
een historisch beeld geschetst van de verhouding tussen het NAS en de CPH. De 
schuld voor het verbreken van de banden tussen de beide organisaties werd geheel 
bij de CPH gelegd. Van de hand van Post verscheen niets in Klassenstrijd. 

2. De Bond van Religieuze Anarcho-Communisten (BRAC) werd in 1920 opgericht. 
Via het houden van congressen en het uitgeven van een eigen blad en propagan
damateriaal, propageerde de BRAC hetvrije, religieus getinte socialisme. Het orgaan 
van de BRAC was De Vrije Communist, dat vanaf 1925 werd vervangen door Bevrij
ding. Begin 1932 werd een naamsverandering doorgevoerd en sindsdien heette de 
BRAC: Bond van Anarcho-Socialisten (BAS). [Ariens, Berentsen, Hermans 1984: 84-
100] 

3. Sneevliet had huwelijksproblemen. Omstreeks juni 192 8 liep dit uit op een scheiding 
tussen Sneevliet en Sima. 

182. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 16 juni 192 7 

Ik heh al reeds eenigen tijd Uw 'Heldensagen' in handen om na te gaan op 
welke manier een uitgave bezorgd zou kunnen warden, die verkoop in arbei
derskringen in de hand zou werken. 1 

Ik heh aan twee mogelijkheden gedacht, in de eerste plaats de uitgave er van 
te bewerkstelligen door het N.A.S. zelf, hetwelk dan de risico nemen zou en 
den prijs zoo veel mogelijk neerdrukken. Wij zijn met de drukkerij 'Voor
waarts' overleg gaan plegen, die bereid is een oplaag van 15 00 stuks te bezor
gen in een stevigen omslag voor f560.-; elke 100 meer f22.- Als de geheele 
oplaag gecartonneerd wordt, wordt de prijs per exemplaar met 17 cent ver-
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hoogd. Wat de drukk:erij liet zien aan papier voor het binnenwerk en omslag 
is mij maar matig naar den zin, <loch de prijs, zeg voor detailverkoop J0.75 
voor een boekje van 160 pagina's is clan ook zeer laag. 

Ik heh hier monsters van papier en omslag. Als de uitgave op deze wijze 
geen bezwaar zal opleveren, zou een voorstel aanhangig moeten worden 
gemaakt bij het N.A.S. om deze uitgave te bewerkstelligen. 

De andere manier is uitgave door een particulier uitgever, waarbij het 
N.A.S. den verkoop van een bepaald aantal exemplaren garandeert. Daarover 
sprak ik met Wiesing, die beweerde een uitgever te kennen, die zeer gaarne 
een werk van U zou brengen. Hij zou daarvoor financieel risico op zich willen 
nemen. En stelde de zaak zoo, dat hij het boekje op een behoorlijke wijze 
verzorgende wanneer geen rekening gehouden werd met de post van het 
honorarium voor den schrijver, in 3000 exemplaren beschikbaar zou kunnen 
stellen voor fl.- verkoopsprijs. Hij, die uitgever wilde dit echter alleen doen, 
wanneer Brusse in ontkennenden zin antwoorden zou op een uitnoodiging aan 
zijn adres. Wiesing zou na ontvangen opdracht van Uw kant zich verder met 
deze zaak willen bemoeien. 

Ik heh nog gesproken met Wiersma2 van Ontwikk:eling, die op zich zelf 
ruim denkt, maar natuurlijk niet alleen beslist. Hij gaf mij de raad mij in 
verbinding te stellen met een van de Commissie-leden, die de uitgaven van 
Ontwikk:eling beoordeelt. Ontwikkeling zal zeker wanneer eventueel de uitgave 
bezorgd zou worden door het N.A.S., precies als indertijd met de brochure 
voor den verkoop van een aantal willen zorgen. 

Het wordt werkelijk tijd over de uitgave te beslissen om het boek nog voor 
de viering van het 10-jarig herdenkingsfeest onder het publiek te brengen. 
Wellicht hebt U morgen even tijd deze zaak te bespreken. 

Met hartelijke groeten, 

l. Heldensage kwam eind 1927 uit bij Em. Querido Uitgeversmij. in Amsterdam (over 
deze gedichtencyclus: zie doc. 137, noot 2). 

2. Wiersma: gegevens ontbreken. 

183. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 22 juni 192 7 

Om U op de hoogte te houden van de ontwikkeling in het N.A.S. met betrek
king tot de internationale verbinding sluit ik hierbij in de uitspraak der 
vergadering van besturen en P.A.S.-sen, die met ruim 14000 tegen 214 
stemmen aangenomen is. Zij komt van de week in 'De Arbeid' en stelt de 
tegenstelling tusschen hetgeen de Moskousche instanties van ons willen en 
hetgeen wij voornemens zijn te doen duidelijk op den voorgrond.1 Wij hebben 
ook de P.A.S.-sen, die in zulke vergaderingen geen stemming hebben, zich 
laten uitspreken met het gevolg, dat Almelo tegen stemde (daar zit ook de 
oppositie der kleine Textiel-federatie), terwijl Leiden, Hilversum en Arnhem 
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een blanco stem uitbrachten. Het verloop der vergadering was uitstekend; de 
oppositie is er aan het woord geweest en heeft ondervonden, dat het N.A.S. 
niet van atbouw wil hooren. Meteen is uitgesproken, dat in de N.A.S.-organen 
geen polemiek over atbouw zal worden gevoerd. Deze lijn wordt doorgetrok
ken. Zoodoende moeten de partijmenschen zich in 'De Tribune' met hun 
aanvallen op het N.A.S. bezig houden. 

Mannoury had ruimte gevraagd voor een stuk van hem, maar valt evengoed 
als de anderen onder dit besluit. Ik deelde hem die telefonisch mede, en kreeg 
twee versregels terug, die hierop neerkwamen, dat het zwakte verraadt stukken 
als het zijne niet te plaatsen. Het is mooi gezegd. In de kadervergaderingen, 
die wij overal houden, in Amsterdam vier, kunnen de menschen in het midden 
brengen wat zij wenschen; zij hebben dat ook gedaan, maar trouw aan de 
discipline willen zij de lust om te werken in het N.A.S. vernietigen door door
loopend het afsnijden van kleine organisaties aan te prijzen. Er is geen enkele 
reden hun daarvoor de vrije hand te geven in de bladen onzer organisaties. 
Wij zeggen: leven, zij zeggen: sterven. Welke organisatie kan het voortdurend 
pleiten voor eigen dood in zijn organen toe laten? Waarom zouden wij aan 
Mannoury toestaan wat aan anderen niet gegund wordt? 

De zaak marcheert. Uit het N.S.V. komen stemmen, die hereeniging met 
het N.A.S. bepleiten. De instanties van het N.A.S. houden een vergadering 
ter besprekingvan den nieuwen toestand. Natuurlijk zijn de meeningen in het 
N.A.S. verdeeld, komt het daar tot innerlijken strijd, waarvan wij de uitkom
sten met belangstelling tegemoet zien. 

Hebt U het laatste nummer van La Revolution Proletarienne ingezien en 
daarin de oproep aangetroffen van Korsch betreffende het lot van een aantal 
leden der arbeiders-oppositie in Rusland?2 Souvarine zond ons het nieuwe 
nummer van het Bulletin Communiste, waarin ook nog een uitspraak van U 
zelf uit 'De Tribune' van 16 October is opgenomen. Het contact met de 
buitenlanders moet naar mijn meening worden bewerkstelligd. Korsch schrijft 
dat hij voornemens was naar Parijs te gaan en bij die gelegenheid een paar 
dagen in Holland te willen doorbrengen. Als hij clan eerst in Parijs is geweest 
kan hij wellicht de laatste informaties uit Frankrijk, ook betreffende de groep 
Bordiga, meebrengen.3 Toen ik laatst in Berlijn was, stelde men daar bijzonder 
belang in Engeland en vroeg men mij of ik linksgerichte elementen in de 
Engelsche C.P.4 kende. Ik heh daarmede nooit eenig contact gehad en ver
moed, dat ook U geen directe verbinding met Engelsche communisten onder
houdt. 

Ellerman Harms handhaaft zijn prijsopgaaf voor 'Klassenstrijd' en zal dus 
het eerstvolgende nummer drukk:en. Onze circulaire betreffende de combinatie 
van het Juni- en Juli-nummer moet zoo spoedig mogelijk uitgaan en tegelijk 
zal de circulaire over het nieuwe blad van Fimmen-Schmidt worden verzon
den. 5 

Met hartelijke groeten, 

1. NN, 'De vergadering van Federatie-Besturen en P.A.S.-sen neemt stelling tegen den 
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open brief der RVI aan de leden van het NAS', De Arbeid, 23 juni 1927. Het NAS 
nam stelling tegen de RVI-tactiek van het overhevelen van kleine NAS-bonden naar 
het NVV. Verder verklaarde het NAS nog slechts te willen samenwerken met organi
saties die vriendschappelijk tegenover het NAS stonden. NAS-leden die tegen het 
NAS gerichte besluiten van internationale of nationale organisaties wilden doorvoe
ren, zouden voortaan worden geroyeerd. 

2. K. Korsch, H. Schlagewert, 'Lettre Ouverte. Aux delegations ouvrieres qui partent 
en Russie', La Revolution Proletarienne (1927), 188-189. In deze open brief riepen 
Korsch en Schlagewert communisten op zich sterk te maken voor de vrijlating van 
gevangengenomen leden van de oppositie in de RCP. 

3. Vanaf 1924 voerde Bordiga oppositie binnen de Partito Comunista Italiano (PCI) 
tegen de bolsjewisatie van de partij. In 1926 werd de PCI verboden en politieke 
tegenstanders van het Italiaanse regime werden vervolgd. Bordiga werd gevangenge
zet. Veel Italiaanse communisten vluchtten daarna naar Frankrijk en richtten daar bij 
de PCF aangesloten afdelingen voor Italianen op. Deze groepen stonden in nauw 
contact met de illegale PCI in Italie (zie hierover ook: doc. 150, noot 8). De mede
standers van Bordiga vormden een oppositiegroep met een eigen orgaan, Le Reveil 
Communiste. Pas na de vrijlating van Bordiga (1930) werden de Bordigisten wegens 
trotskistische sympathieen uit de PCI geroyeerd. [De Clementi 1971: 247] 

4. De Communist Party of Great Britain (CPGB) werd in augustus 1920 opgericht en 
sloot zich direct bij de Kornintern aan. Het was een kleine partij met een marginale 
invloed. In 1926 maakte de partij een kortstondige bloeiperiode door (10.000 leden). 
Binnen de National Minority Movement hadden de communisten een grote inbreng 
en dientengevolge ook binnen het TUC. Na de opheffing van het Engelsch-Russisch 
Eenheidscornite liep de aanhang snel terug (1930: 2500 leden). Zowel v66r als na 
1945 veroverde de partij slechts zelden een zetel in het parlement. Als partijorgaan 
verschenen achtereenvolgend: Workers Weekly (1923-193 0), Daily Workers (1930-1966) 
en Morning Star (vanaf 1967). 

5. Sneevliet doelde hier op: Recht en Vrijheid. Officieel orgaan van sectie Holland der Liga 
tegen Imperialisme en Koloniale Overheersching (192 7-1928), waarvan het eerste nummer 
op 10 september 1927 verscheen. P.J. Schmidt was de hoofdredacteur van dit blad, 
terwijl als vaste medewerkers van het blad o.a. HRH, E. Fimmen en J. Last werden 
genoemd. Schmidt beschouwde het eenheidswerk binnen de vakbeweging als rnislukt 
en wilde het eenheidswerk via de Liga voortzetten (zie hierover: doc. 230, noot 1). 

184a. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, 
Amsterdam, 23 juni 1927 

Beste Henk, 

Je brief zoonet ontvangen; ik begrijp aan den eenen kant zeer goed dat het 
voor jullie moeilijk is om in de Arbeid de voorstanders van de andere taktiek 
aan het woord te laten, vooral nadat de zaak zoo eindeloos lang heeft voortge
zeurd. Maar ik vind het toch jammer, dat de stem der minderheid geheel (in 
de krant) wordt gesmoord en clan zou het stuk van Mannoury m.i. zeker voor 
plaatsing in aanmerking komen, omdat hij altijd zakelijk en principieel is. Hij 
stuurde het mij ter lezing en zijn argumentatie, dat jullie het konflikt op de spits 
gedreven hebben lijkt mij vrij sterk. Maar per slot gaat het er niet om of de 
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CPH-leiding wel clan niet geknoeid heeft (wat ze zeker deden) maar het gaat 
om de groote vraag, of men ja clan neen ten koste van alles, op eenheid der 
vakbeweging moet aansturen, daar waar zij sedert lange jaren niet meer bestaat. 
Dit geloof ik nu, dat niet het geval is. Even verkeerd als 't mij lijkt, splitsing 
te willen forceeren waar de eenheid een vrucht is der historie (Engeland) -
even verkeerd lijkt 't mij, eenheid te willen forceeren waar de splitsing histo
risch geworteld is. Misschien is het mogelijk, dat Mannoury en ik in 'Klassen
strijd' nog eens de beginsel-kwestie tegenover elkaar stellen. Dat zou allicht 
verhelderend werken. 1 

Ingesloten epistel van Brusse ontving ik ook van morgen. Ik hen zoo goed als 
zeker bij zijn bezoek met hem over de reden gesproken te hebben, waarom 
ik Heldensage in 't najaar wilde doen verschijnen. Daarom maakt deze brief 
eenigzins den indruk op mij van sabotage. Hij heeft mijn MS. nu zeven weken 
- en zou er nog geen woord van gelezen hebben? - Ik zou hem wel graag 
antwoorden, dat ik een aanbod heh van uitgave van 3000 ex. tegenfl per ex. 
- Dat lijkt mij toch veel beter clan 2 prijzen, - immers de 'hoogere' prijs moet 
clan tamelijk opgedreven worden, om den 'lagere' te subsidieeren. En er zijn 
toch ook heel wat niet leden van arb[eiders]-organisaties, die het boek zouden 
willen lezen, maar niet wenschen het voor anderen te subsidieeren (terecht!). 

De vraag is echter, of het niet gewaagd is aan Brusse te zeggen 'ik heh een 
aanbod' zoolang ik zelf niet weet van wien het afkomstig is. Voor mijn gevoel 
zit daar iets in van chantage. Wat dunkt je? - Het is voor mij uit dezen brief 
volkomen duidelijk dat Brusse er geen zin in heeft en als ik niet zorg mij vrij 
te maken uit zijn banden, komt er dit jaar van uitgave niets; het is al laat 
genoeg. 

Het Eng. vakverbond2 weigert het anglo-russ[isch] komitee thans bijeen te 
roepen - dat is voor de Sowjetreg[ering] wel de ergste klap, die zij nog 
kregen.2 Ik geloof, dat het russisch neo-terrorisme, dat nu hand aan hand gaat 
met zaken-opportunisme, niet enkel moreel-verwerpelijk, maar ook erg 
onpraktisch is. Het stoot de massa der arbeiders af, omdat het door geen akuut 
gevaar voor het bestaan der S[owjet]-republiek aannemelijk wordt gemaakt. 

Hartelijk gegroet 

tante Jet 

Aritwoordt je mij s.v.p. spoedig over de Brusse-kwestie? 

1. In Klassenstrijd verschenen geen artikelen over de 'beginsel-kwestie'. 
2. Het Trades Union Congress (TUC) werd in 1868 opgericht als een neutrale vakcen

trale. Het initiatief tot de vorrning van het Labour Representation Committee (1900), 
voorloper van de Labour Party (1906), ging uit van het TUC. Sindsdien heeft deze 
vakcentrale grote politieke invloed. [Lovell, Roberts 1968] 
Over het Engelsch-Russisch Eenheidscornite en de moeilijkheden daarin: zie doc. 88, 
noot 7. 
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184b. W.L. enJ. Brusse's Uitgeversmaatschappij, Rotterdam, aan Hen
riette Roland Holst, Bloemendaal, 22 Juni 1927 

[ ... ]I 
Antwoord op uw schrijven van: 17/6'27 

Rotterdam, Wallenburgerweg 72-74 
Woensdag 22 Juni 1927 

Zeer geachte Mevrouw Roland Holst, 

Zooals ik bij mijn bezoek in de eerste dagen van Maart al gezegd heb voelen 
wij zeer veel voor de uitgaaf van uw nieuwe werk. 

Tot mijn spijt echter was er, nadat we eind April uw copie ontvingen, nog 
geen gelegenheid tot lezen te komen, doordat wij zeer in beslag zijn genomen 
door verschillende uitgaven, die onderhanden zijn. 

Ik wist niet, dat U 'Heldensage' zoo spoedig wilde laten verschijnen, hebt 
U een bepaalde reden dit voor half October te doen geschieden, ons program 
voor dit jaar is al overvuld. 

Bij ons onderhoud zijn wij tot de conclusie gekomen, dat een boek van 
fl.75 toch zeker niet te duur is, trouwens de cijfers wijzen uit, dat een lagere 
prijs niet zou kunnen, wij betwijfelen zeer, of een prijs van fl.- mogelijk zou 
zijn, tenzij besloten werd tot een tweeprijzensysteem. 

Als het zoover is, zullen wij gaarne met de organisaties, die daarvoor in 
aanmerking komen in overleg treden. 

Met de meeste hoogachting, 

Uw d[ienaa]r 
[handtekening Brusse] 

1. Briefhoofd: 
Naamlooze Vennootschap 
W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij 
Directeuren: W.L. Brusse & Joh. C. Brusse 
Bankier: De Twentsche Bank, Rotterdam. Postrekening 8623 
Telegramadres: Brusse-Uitgevers. Telefoon 43083 

185. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 26 juni 19271 

Beste Henk, 

Zou je mij s.v.p. per omgaande het MS. van 'Heldensage' willen toezenden. 
Er is wel eenige kans, dat de uitgave met den 'man van Wiessing' in orde 
komt, en dan moet er direkt met zetten begonnen [warden]; - daarv66r echter 
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wil ik het geheel nog eens overlezen; hier en daar kan nog iets verkort. 

De ontwerp-verklaring in zake 'Klassenstrijd' gaat gelijk hiermee naar Brand
steder. We zijn Vrijdag avond niet tot volle overeenstemming gekomen nl. 
hij en ik niet met Mannoury. Ik hoop, dat de verklaring nu binnen een paar 
dagen rondgezonden kan warden - ik moet wachten tot ze klaar is om eenige 
stappen in zake uitbreiding redaktie te doen.2 Ik maak alleen een uitzondering 
met Wiedijk; morgen ga ik naar hem toe en zal opnieuw moeite doen hem 
te krijgen. 

Is er bij de syndicalisten iemand die in de termen valt? Ik kreeg een brochu
re van dien Ar[thur] Muller Lehning, die niet zoo gek is, - kreeg jij die ook?3 

'Bulletin Communiste' ontving ik ook - erg veel verouderd materiaal, dat 
is jammer. Mocht Korsch deze week nog in 't land komen, zoo wil ik hem 
gaarne ontmoeten. Volgende week hopen we naar Brabant te gaan. 

Hartelijke groeten 

tante Jet. 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Boemendaal, Zondag'. De gegeven datum 
lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. Klassenstrijd nummer 617 (1927) opende met een verklaring van de hele redactie. 
Hierin stond dat het blad onafhankelijk was van welke politieke of economische 
organisatie dan ook en dat de redactie haar arbeid uitsluitend verrichtte op eigen 
collectieve verantwoordelijkheid (over de veranderingen binnen de redactie: zie doc. 
180, noot 1). 

3. A. Millier-Lehning, Anarchosyndicalisme (Amsterdam 1927). De brochure bevat een 
rede die op 17 november 1926 tijdens de stichtingsvergadering van de Gemengd 
Syndicalistische Vereeniging werd uitgesproken. 

186. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 2 juli 19271 

B[este] H[enk], 

1) Dit briefje kreeg ik nog van Brandsteder. Kunt je nu de verklaring mis
schien meteen laten typen en vermenigvuldigen? Laatste alinea dus twee 
formuleeringen: 1) Br[andsteder] Sn[eevliet] HRH. (Zooals Br[andsteder] in 
dit briefje voorstelt - dus 'inmenging' blijft en inplaats van 'organisaties die 
in strijd met elkaar zijn' komt het door mij voorgestelde zinnetje) 2) Mannou
ry. Ik hoop dat het nu spoedig in orde komt. - Morgen krijg ik v. Herwerden 
en Post's morgens bij mij - en's middags Mevr. Mankes - zal met hen over
leggen over redaktie-uitbreiding. 

2) Met Querido2 is de zaak v[an]morgen in orde gekomen. Hij vroeg mij, 
of hij van je toezegging, dat het NAS 600 ex. zou nemen, vast op aan kon. Ik 
heb gezegd van ja. 
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3) In IRH: Gener[ ale] Raad werkt natuurlijk de 'oorlogstoestand' CPH-NAS 
ook door. Dissel zal je wel een en ander vertellen. In zake de Hongaren kon 
ik niet met het NAS standpunt meegaan, het leek mij niet mogelijk die men
schen te steunen en het stukje in de Arheid kon niet door den heugel. Om een 
verklaring der meerderheid tegen NAS te vermijden heh ik voorgesteld dat 
de sekr[etaris] in een zakelijk stukje de argumenten waarop tot niet-steunen 
hesloten was zou uiteenzetten en dit aan de Arheid ter plaatsing aanhieden. 
Ik hoop dat je het opneemt en zoo je het hestrijden wilt, dit Dissel laat doen 
en niet Harkema, die werkelijk geheel van streek was en veel te veel vat op 
zich gaf, terwijl D [issel] rustig argumenteerde. 3 

V. Munster is nu tot voorzitter gekozen, tegen de NAS-stemmen en de 
mijne; v. M[unster] is een goede kerel, maar ik vond 't ahsoluut ongewenscht 
in de huidige situatie, het D.B. alleen uit CP-rs samen te stellen. 

Tot Donderdag zijn we zeker nog in Bloemendaal. Dit voor 't geval je nog 
eens wilt ophellen. 

Hart[elijk] gegr[oet] 

tante Jet. 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Zat[erdag] avond'. De 
gegeven datum lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. Emmanuel Querido (1871-1943), uitgever en schrijver; stichtte in 1915 de uitgeverij 
Em. Querido in Amsterdam; schreef onder pseudoniem J oost Mendes de tiendelige 
romancyclus Het geslacht der Santiljano's (1919-1928), die handelt over de opkomst 
van de arbeidersbeweging in Nederland. [Querido, Donker, Wink 195 5] 
De gedichtencyclus Heldensage werd uitgegeven door Querido. 

3. Een aantal Hongaarse mijnwerkers in Nederlandse mijnen was na het lezen van 
'revolutionaire Hongaarse bladen' ontslagen en werd met uitzetting bedreigd. De 
NAS-man P. Harkema, lid van de Generale Raad van de IRH, had voorgesteld hen 
financieel te ondersteunen. De IRH wees zijn voorstel af. Uit een artikel in De Arbeid 
van 18 juni 1927, 'Een zonderlinge beslissing der IRH in zake de Hongaarsche mijn
werkers', blijkt dat de IRH vond dat het hier om vakbewegingszaken ging waar deze 
organisatie geen bemoeienis mee diende te hebben, daar de IRH zich uitsluitend 
inzette voor politieke gevangenen. 
Het door HRH bedoelde stukje van de secretaris van de IRH werd zonder morren 
opgenomen in De Arbeid van 13 augustus 1927. 

187. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 3 juli 19271 

B[este] Henk, 

Het resultaat van de verschillende konferenties is: dat v. Herwerden het denk
heeld opperde, of we niet Klassenstrijd zouden kunnen vereenigen met het 
anti-imperialistisch tijdschrift van Schmidt en Lefehre2

, op welks tot standko
ming weinig kans schijnt te hestaan. Hij was hereid er met S[chmidt] over te 
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spreken; ik heh hem gezegd dit niet te doen eer hij nader bericht van mij 
kreeg. Post vroeg of het niet mogelijk zou zijn, eenigzins naar analogie der 
Barchem-hladen, aan hepaalde groepen een afd. van het tijdschrift in handen 
te geven.3 Dat zouden clan kunnen zijn 1) NAS. 2) CPH 3) 'linker' SDAP en 
NVV - 4) religieuze anarcho-communisten. Misschien nog een groep zonder 
hepaald organisatorisch verhand, zooals h.v. de Gruijter. Annie Mankes zag 
hier wel wat in. Misschien kunt je over heide denkheelden eens nadenken en 
mij schrijven wat je er van vindt. Als ik clan een stuk of acht exemplaren van 
de 'verklaring' van je krijg, kan ik heginnnen met die aan enkelen toe te 
sturen. 

Hartelijk gegroet 

tante Jet. 

1. Datering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'Zondagavond'. De gegeven datum lijkt op 
grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. J.D.L. Lefebvre, ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur op Sumatra; resident van 
Sumatra's Westkust (1916-1919); medewerker van het blad Recht en Vrijheid, het 
orgaan van de Nederlandse sectie van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale 
Overheersching (1927). [Tichelman 1985: 142] 

3. De Barchembeweging, zoals de vereniging van Woodbrookers in Nederland genoemd 
werd vanwege het conferentieoord in Barchem, gaf het maandblad Barchembladen, 
Orgaan van de Barchembeweging (1925-1935) uit. Verschillende vooruitstrevende 
religieuze groeperingen waren in de redactie vertegenwoordigd. De bijdragen van de 
verschillende groepen werden in het blad met een bepaald aantal asterisken aangege
ven. [Lindeboom 1958: 213-224] 

188. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 4 juli 19271 

Vanochtend ingesloten hriefje van de Leeuw ontvangen. Ik vind wat hij voor
stelt zeer redelijk, het is heter de kwestie op de volgende redaktieverg[ adering] 
te hespreken. Wij zijn geen tijdschrift der russische oppositie en het is volko
men onnoodig om den schijn op ons te laden, of we het wel zijn. De Vries 
kan clan in een artikel het standpunt der Executieve samenvatten.2 (Ik hen hlij 
dat ik dat niet hehoef te doen!) - Ik hoop, nu zoo spoedig mogelijk de 'verkla
ring' te ontvangen. 

Hart[elijke] gr[oeten] 

TanteJet 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Maandag morgen'. De gegeven datum lijkt 
op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. A. de Vries (ps. van A.S. de Leeuw), 'Waarom eigenlijk eenheid van de vakbewe
ging?', Klassenstrijd (1927), 245-250. De auteur verdedigde het standpunt van de 
CPH-leiding inzake de vakverenigingstactiek (zie hierover: doc. 119, noot 9). Het 
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was een reactie op een artikel van de NAS-man Bouwman (zie hierover: doc. 181, 
noot 1). 

189. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 5 juli 192 7 

Ik heh vanmorgen telefonisch met Mannoury gesproken. Hij las mij het door 
hem geformuleerde slot van de verklaring voor. 1 [Op] de gewone wijze doezel
de hij in zijn toelichting het verschil tusschen de twee formuleeringen weg. 
Hij is een der zeer weinige C.P.H.-leden, die zooiets volkomen te goeder 
trouw doen. Er is natuurlijk zeer wezenlijk verschil tusschen de twee formulee
ringen. Practisch gesproken gaat hij in zijn huidige formuleering minder ver 
clan toen hij vroeger verklaarde, dat het P.B. der C.P.H. hem hoogstens voor 
de keus kon plaatsen redactielid Klassenstrijd - lid der Partij, <loch geen 
censuur kon uitoefenen over zijn werk en geen gedragslijn voorschrijven bij 
de waarneming van zijn functie. Thans zegt hij kort en goed, dat de collectieve 
redactie niets te maken heeft met de verhouding van het redactielid tot zijn 
politieke of economische organisaties. Feitelijk aanvaardt zijn formuleering 
principieel de door ons niet gewenschte inmenging. Hij hoopt vanzelfspre
kend, dat zijn partijleiding begrijpen zal, dat vrijheid van handelen gelaten 
moet worden, maar hij zegt tevens dat de redactie van Klassenstrijd er niets 
mee te maken heeft als hij zijn houding in de redactie aan de goedkeuring van 
zijn hoogste instantie onderwerpt. 

De twee verklaringen sluiten elkander uit. Discussie daarover heeft geen zin. 
W aarom naar buiten met een zorgvuldig geconstrueerde uitspraak komen, 
waarin niets gezegd wordt. Dan is geen verklaring beter. Met dergelijke docu
menten is bij mijn weten nog nooit iets bereikt. 

Vanzelfsprekend deel ik U mijn inzicht in deze persoonlijk mede. Het is niet 
mijn bedoeling op dit verschil een conflict te provoceeren. Niet omdat ik 
verwacht, dat Mannoury tenslotte bij ons zal zijn. Maar wel omdat ik hoop, 
dat het opnemen van andere elementen in de redactie meer klaarheid brengen 
zal en fanatieke partijgangers ertoe zal voeren te vertrekken. De keus <lier 
nieuwe elementen is van groot belang. Mien Lanssen heeft als abonne voor 
'Klassenstrijd' bedankt zonder opgaaf van redenen. Is het niet mogelijk Dr. 
de Lange te winnen? Zou er in de syndicalistische wereld werkelijk niemand 
zijn (is Jo Meyer2, de weduwnaar van Clara Wiegman, te gebruiken?). Uit het 
S.D.A.P.-kamp moeten wij ons werkelijk beperken tot de in den richtingsstrijd 
van de vakbeweging niet gecompromitteerden. Le Febre, de gewezen resident 
van Sumatra zou iets kunnen zijn. In deze hoek is de keus wel zeer beperkt. 
Schmidt en Fimmen zijn beide uitgesloten, trouwens ik heh nog nooit kunnen 
vaststellen dat hun moed zoo ver reikt. 

Als wij nu zonder redactievergadering er toe overgaan de verklaring te 
plaatsen met de twee staarten is natuurlijk aan iedereen duidelijk, waar de 
scheidslijn ligt. Wat is daar tegen? De uit te noodigen krachten zullen van die 
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verklaring kennis nemen en alleen degenen voor wie partijdiscipline niet het 
hoogste goed is, zullen zich beschikbaar kunnen stellen en op het standpunt der 
meerderheid van de redactie staan, voor wat de waarneming der functie betreft. 

Het opnemen van het materiaal der Russische oppositie, althans het hewer
ken van dit materiaal lijkt mij voor ons tijdschrift nuttig en noodig. Ik denk 
daarbij in de eerste plaats aan zaken, die wij beoordeelen kunnen en waarvan 
de beteekenis voor de internationale arbeidersbeweging groot is: het Russisch
Engelsch Comite, de Chineesche Revolutie. Natuurlijk zijn ook de vragen 
betreffende de Russische opbouw van belang, <loch daarvan weet ik voor mij 
althans te weinig om het materiaal der oppositie te kunnen beoordeelen. Wij 
beantwoorden aan ons doel, als wij aan onze lezers voorzetten, wat door de 
internationale, haar organen en haar uitgeverijen geboycotte in ongenade 
gevallen !eiders te vertellen hebben. Het is toch nog altijd de moeite waard. 
Waarom zou de meening van Trotzki minder beteekenen clan die van Stalin 
of Bucharin? Wij moeten in de redactie zeker niet de dictatuur aanvaarden 
van de minderheid, dat is het partijdogma. Het is bijzaak of Mannoury ons 
dat zoo smakelijk mogelijk wil maken. Juist omdat alles gedaan wordt om de 
opvattingen der Russische oppositieleiders te verbergen, is het de moeite 
waard ze naar voren te brengen. Wijl het mij hetzelfde is of dit voor het eerst 
in hetAugustusnummer gebeurt clan wel in hetJulinummer, heh ik er natuur
lijk niets tegen, dat wij een maand wachten. Het zal verstandig zijn de redac
tievergadering voor het Augustusnummer zeer tijdig te houden, opdat aan den 
eenen kant de Vries, aan den anderen kant ik tijd hebben tot het schrijven van 
onze artikelen.3 Ik voor mij begrijp niet, dat wij voor deze zaak afwijken van 
de regel in eenzelfde nummer twee elkander bestrijdende artikelen te brengen. 
En dat nog wel waar 'De Tribune' elken dag de smakelijke gerechten opdie
nen kan uit de internationale keuken. 

Nu wat anders. Ik krijg van de socialistische ontwikkelingsvereeniging te 
Amsterdam een bericht ter plaatsing in 'De Arbeid' betreffende een 'grooten 
socialistische' landdag op 23 en 24 Juli te houden te Soest door ontwikkelings
clubs te Amsterdam, Amersfoort, Utrecht en Gouda. Inleiders Hoving en de 
Kadt, die al aangenomen hebben; Mien Lansen en Constandse4 moeten nog 
beslissen. De Kadt zal daar spreken over 'Nieuwe wegen voor het Socialisme'. 
Het zal mij benieuwen hoever een combinatie Hoving, de Kadt en Constandse 
op die nieuwe wegen voorwaarts komt. 

U hebt waarschijnlijk het bericht van het N.S.V. gelezen; na lange beraad
slagingen is een Commissie van zeven man benoemd, die met het N.A.S. gaat 
onderhandelen; de Voorzitter van het N.S.V. ontbreekt bij die zeven man, 
d.w.z. Rosseau5 en die denken als Rosseau zijn Zondag j.1. in de minderheid 
gebleven. Naar het N.A.S. toe orienteert zich de combinatie Wolff6-Huve7, 
het reeele element van het N.S.V., dat tot het inzicht kwam, dat de levenskan
sen voor deze Centrale nul komma nul zijn. De twee genoemden leiden de 
twee beste organisaties van het N.S.V., die overigens ook reeds sterk in den 
knoei zijn geraakt. Het geheele ledental van het N.S.V., bij de oprichting in 
1934 nog 8100 is ingezakt tot 4800. 
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Stelt U bijtijds een U passende datum vast voor de vergadering van Klassen
strijd. Het is jammer, dat U reeds zoo spoedig naar Brabant gaat; wij zouden 
anders deze redactiebijeenkomst nog voor Uw vertrek kunnen houden. 

Met hartelijke groeten, 

N.B. Nu Mannoury mij zijn formuleering voorlas, weet ik positief, dat ik die 
nooit gezien heh, doch er alleen over heh hooren spreken. Hierbij het schrij
ven van de Vries terug. 

Als het N.A.S. 600 exemplaren onder zal brengen van 'Heldensagen' is het 
toch werkelijk gewenscht, dat Querido met ons overleg pleegt over de nu te 
beginnen reclame. Ik zal de zaak in het N.A.S.-Bestuur voorbrengen. 

1. Over de verklaring van de redactie van Klassenstrijd: zie doc. 185, noot 2. 
2. Jonas Benjamin Meijer, religieus-socialist; tandarts; dienstweigeraar; lid van de BRAC; 

gehuwd met Clara Wichmann; bevriend met Bart de Ligt. [BWSA, II: 179-181] 
3. Het artikel van A.S. de Leeuw werd geplaatst in het augustusnummer van Klassenstrijd 

(zie hierover: doc. 188, noot 2). Van Sneevliets hand verscheen geen artikel. 
4. Anton Levien Constandse (1899-1985), vrijdenker; gaf anarchistische bladen uit als 

Alarm (1922-1926), Opstand (1926-1928) en De Nieuwe Cultuur (1928); na 1945 actief 
in het Humanistisch Verbond en de NVSH; redacteur van het anarchistische blad 
De As (1973-1983). [De Jong 1985; BWN, III: 108-110] 

5. August Rosseau (1889-1967), vakbondsleider; metaalarbeider uit Belgie; syndicalist; 
kwam in 1901 naar Nederland; bestuurslid van hetNAS (1916?-1923); voorzittervan 
het N ederlandsch Syndicalistisch Vakverbond (1924-193 5); redacteur van De Syndi
calist (1929-1933); leider van de Syndicalistische Arbeiders Jongeren Organisatie 
(SAJO); in 193 5 als buitenlander gedwongen zich van politieke activiteiten te onthou
den; keerde naar Belgie terug (1936). [Bultsma, V.d. Tuin 1980: 35 e.v.] 

6. Carel Wolff, vakbondsman; voorzitter van de Federatie van Tabaksbewerkers en 
Sigarenmakers; bestuurslid van het NAS (v66r 1923); bestuurslid van het NSV (1923-
1928); sloot zich na de mislukte fusie tussen het NAS en het NSV aan bij het NAS; 
gesalarieerd bestuurder van het NAS (1928-?). [Verslagen van het NAS, 1925-1931; 
Bultsma, V.d. Tuin 1980: 26 e.v.] 

7. H. Huve, vakbondsman; voorzitter van de F ederatie van Textielarbeiders; bestuurslid 
van het NAS (v66r 1923) en het NSV; sloot zich na de mislukte fusie tussen het NAS 
en het NSV aan bij het NAS; districtspropagandist voor het NAS (1928-1930); lid 
van de RSV/RSP (1928-1931); PB-lid RSP (1929); secretaris van het PAS-Utrecht 
(1930-1931). [Verslagen vanhetNAS, 1925-1931; Eekman, Pieterson 1987: 116, 118; 
Bultsma, V.d. Tuin 1980: 28 e.v.; Van der Horst 1991: 22, 71] 

190. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 8 juli 192 7 

Om tijd uit te sparen en vermoedende, dat U bij het betrekken van de woning 
te Zundert wel wat anders te doen had, heh ik gisterenavond het artikel over 
de Internationale reactie gecorrigeerd.1 Daarbij is mij een uitspraak opgevallen, 
die ik gaarne veranderd zou willen hebben. De aanvallen op Sowjet-Rusland, 
komende van anarchistische zijde clan wel van dissidente communisten, die 
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overigens niet nader warden aangeduid, zoowel als het ontzeggen van proleta
rische beteekenis aan de Russische Revolutie uit denzelfden hoek wordt toege
schreven aan een zekere perversiteit in hun denken. Ik voor mij zou deze 
verklaring liever geschrapt zien, wijl ik mij niet voorstellen kan, dat een 
dergelijk element in de opvattingen van Gorter voorhanden is. Zander nader 
aan te geven, welke dissidente communisten bedoeld warden, hebben wij de 
goede kans, dat ijveraars van de soort Koch zoo'n uitspraak gebruiken aan het 
adres van allen, die buiten de Internationale staan en weigeren medewerking 
te verleenen aan de doorvoering der Russische opvattingen in de West-Euro
peesche arbeidersbeweging. 

Toen ik met Bouma gisterenavond de inhoud van het volgende nummer 
besprak bleek mij, dat ruim een vel overstaat, de kleine helft van Uw bespre
king over de interne verhoudingen in Rusland,2 de helft van het artikel van 
Verhoef,3 de bespreking van Engels over het katholieke rapport4 en nog een 
paar kleinere artikelen. Nu wij voor het Augustusnummer geen redactieverga
dering zullen houden, zal waarschijnlijk in het volgende nummer nog geen 
artikel en tegenartikel opgenomen kunnen warden met betrekking tot de 
discussies in de Executieve. Wij zullen dus de behandeling van deze zaak nog 
weer een maand moeten verschuiven, tenzij wij bij rondschrijven vaststellen, 
dat een artikel (besprekend het minderheidsstandpunt) in het Augustusnummer 
gaat, zoodat het antwoord daarop in September kan komen. Als wij in deze 
de opvatting van de Vries gaan onderschrijven loopen wij kans, dat ieder 
nummer zal gaan bestaan uit artikelen en tegenartikelen over de aangesneden 
onderwerpen. Dit is zeker voor ons kleine tijdschrift ongewenscht. Nu Bouw
man in dit nummer de vakbewegingskwestie heeft behandeld,5 hebben wij een 
tegenartikel te goed van ik weet niet welke vakbewegingsspecialiteit der C.P .H. 
Wie maakt dat en komt dat tijdig voor het volgende nummer gereed? Wij 
bereiken ditmaal de verschijning van het nummer op den 15 e en ik zou graag 
willen, dat wij nu verder ook punctueel uitkomen. 

Post deelde mij vanmorgen mede, dat de Jong6 uit Bussum bereid is zitting 
te nemen in de redactie. Als dat zoo is, zou hij wat mij betreft reeds voor het 
Augustusnummer als mederedacteur kunnen warden gemeld. Wij hebben in 
de redactievergadering besproken, dat de BRAC-richting vertegenwoordigd 
zou warden en behoeven dus niet op een redactievergadering te wachten om 
de Jong op te nemen. 

Gisterenavond had ik een vrij lange bespreking met de Kadt. 
Hij is zeer pessimistisch over de perspectieven der revolutionnaire beweging 
in binnen- en buitenland. Dit pessimisme doet hem zeggen, dater geen plaats 
is voor revolutionnaire partijen of voor de revolutionnaire vakbeweging. Het 
lijkt mij echter niet uitgesloten, dat eenige besprekingen hem tot positief 
meedoen in het N.A.S. zullen brengen. Hij verklaarde geen lust te hebben om 
oppositie te gaan voeren in het N.A.S., maar zich liefst te beperken tot de vor
mingvan een revolutionnair denkende kern los van de beweging. Een absurdi
teit welke ik voor een groat deel toeschrijf aan het feit, dat hij zelf maanden
lang geen contact meer met de beweging had. Een eventueel zitting nemen 
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van hem in de redactie van 'Klassenstrijd' zou zeker eerst in de redactie 
moeten worden besproken, maar als hij inderdaad weer positief werk wil doen 
en de Lange niet bereid is zou toch het opnemen van de Kadt besproken 
kunnen worden. Ik hoorde van Post, dat in beperkt getal een nieuwe bundel 
gedichten van U uitkomt in Maastricht. 7 Als zijn mededeeling juist is, hoop 
ik een exemplaar van U te krijgen. Wiesing was gisteren bij mij en zei nog 
geen bericht te hebben ontvangen over Heldensagen. Ik heh hem toen mede
gedeeld, dat volgens Uw schrijven aan mij Brusse afwijzend had beslist, zoodat 
de uitgever door hem aan de hand gedaan deze uitgave zou kunnen bezorgen. 
Tevens heh ik echter doen uitkomen, dat hij eerst positief bericht van U moest 
hebben, want dat mijn mededeeling natuurlijk geen enkel bindende kracht had. 
Als Heldensagen in November uitkomt, en door bemiddeling van het N.A.S. 
een aantal exemplaren moeten worden uitgezet, zal de uitgever daarover met 
ons overleg moeten plegen en zal de reclame in onze bladen zoo spoedig 
mogelijk moeten beginnen. 

1. H. Roland Holst, 'Sowjet-Rusland, de internationale reaktie en de arbeidersklasse', 
Klassenstrijd (1927), 178-180. In dit artikel werd de houding van vooral de Engelse 
regering t.a.v. de Sovjet-Unie bekritiseerd. Hoewel ook binnen de revolutionaire 
arbeidersbeweging kritiek bestond op het binnen- en buitenlandse beleid van de 
sovjetregering, meende HRH dat het zaak was om juist in een periode van versterkte 
reactie v66r alles de Sovjet-Unie tegen aanvallen van buitenaf te verdedigen. 

2. H. Roland Holst, 'Wat gebeurt er in Sowjet-Rusland?', Klassenstrijd (1927), 241-245 
(aflevering uit een artikelenserie; zie hierover: doc. 92, noot 2 en doc. 116, noot 1). 

3. J.A. Verhoef, 'Het probleem der emigratie', Klassenstrijd, (1927), 237-241 (zie over 
dit artikel: doc. 109, noot 6). 

4. J. Boersma, 'Het solidarisme in praktijk', Klassenstrijd (1927), 251-254. In dit artikel 
behandelde Engels het verweerschrift van de katholieke werkgevers op het rapport 
van het R.K. W erkliedenverbond dat eerder dat jaar was uitgekomen (zie hierover: 
doc. 125, noot 1). Het zgn. solidarisme, d.i. vreedzame samenwerking tussen werkne
mers en werkgevers in het katholieke zuiden, bleek in de praktijk niet erg werkzaam. 

5. Over het artikel van Bouwman: zie doc. 181, noot 1. 
6. Annee Rinzes de Jong ( 1883-1970), christen-socialist en religieus-anarchist; theoloog; 

lid van de Bond van Christen-Socialisten (BCS; 1910-1920); redacteur (1913-1918) 
van het BCS-blad Opwaarts; predikant in Bussum (1919-193 3 ); oprichter en lid (1920-
1935) van de Bond van Religieuze Anarcho-Communisten (BRAC/BAS); redactielid 
van De Vrije Communist (1920-1925), Bevrijding (1925-1929) en Klassenstrijd (1927-
1928); oprichter (193 5) van de Onafhankelijke Religieuze Gemeenschap (ORG). 
[BWSA, V: 138-140] 

7. H. Roland Holst, Verworvenheden (Maastricht, april 1927). De bundel werd gedrukt 
bij drukkerij C. Nijpels in Maastricht in een oplage van 200. Een gewijzigde en 
vermeerderde druk kwam een jaar later uit bij Brusse in Rotterdam in een oplage van 
2500. 

191. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 10 juli 19271 

B[este] H[enk], 

1) Zooals ik seinde, heh ik gisteren avond nog proef aan E[llerman] H[arms] 
verzonden - ik had mij nog bedacht, dat enkele toevoegsels in voetnoten 
noodig waren, moest dus zelf korrigeeren. Trouwens dit heeft bijna geen 
vertraging teweeg gebracht. Bewuste zinsnede op je verzoek geschrapt. 

2) de Lange heh ik Vrijdag gesproken. Hij heeft zoo goed als toegezegd. 
Zoodra met hem en de Jong de zaak geheel in orde is, en ik hun namen kan 
noemen, zal ik beginnen met de Gruijter en R. Kuyper2

• Het wordt betrek
kelijk makkelijker meer buitenstaanders te winnen, nu wij er twee (zoo goed 
als zeker) gewonnen hebben. 

3) Ik stel voor, dat nieuwe redakteuren met September in funktie treden en 
we er alles op zetten, een voltallige vergadering te houden einde Aug;ustus. 
V66r dien tijd zou het toch niet veel geven. Verder stel ik voor, daarvoor niet 
weer bijeen te komen, ter voorkoming van nieuwe wrijving, en aan het Augus
tusnummer een zoo neutraal mogelijk karakter te geven, zoodat besprekingen 
daarover niet noodig zijn. Het zou dan wel moeten bevatten een antwoord op 
het art. van Bouwman, dat ik liefst door Mannoury zag geschreven - 3 mis
schien kunt je hem dit dezer dagen vragen - maar niet weer nieuwe kwestieuze 
stukken, zoodat de Trotzky- antiTrotzky stukken tot Sept. bleven rusten. In 
de verg[adering] der nieuw-aangevulde redaktie zou dan de vraag principieel 
uitgemaakt moeten worden of in diskussies altijd in een afl. het pro en contra 
geplaatst moet warden. M.i. is dit redaktioneel niet door te voeren en absurd. 
Wel vind ik echter, dat wij door de Trotzky-verklaring zonder meer te 
plaatsen, terwijl we nog niets over de besluiten der Ex[ecutieve] enz. gehad 
hebben, de valsche voorstelling wekken, alsof ons orgaan een orgaan van, of 
voor de Comm. oppositie is.4 Een aperc;:u van de twee voornaamste strijdvra
gen der buitenlandsche politiek: Eng[els]-russ[isch] komitee en China-politiek 
der K[ommunistische] I[nternationale], zou daaraan dunkt mij vooraf moeten 
gaan. Trouwens[, het] E[ngels-] R[ussisch] komitee schijnt van de baan! 

4) Ik vertrouw dat Bouwman de laatste alinea van zijn stuk geschrapt heeft 
of zeer belangrijk verzacht? - Het zou goed zijn, als je de Kadt voor de bewe
ging kon terugwinnen, het is erg jammer als iemand van zijn kapaciteiten 
verloren gaat - hen benieuwd naar het resultaat besprekingen -

Hartelijke groeten 

tante Jet. 

1. Datering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'B. Heide, Zondag'. De gegeven datum lijkt 
op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. Rudolf Karel Herman Kuyper (187 4-1934), socioloog; pionier van de marxistische 
sociologie in Nederland; lid van de SDAP (vanaf ca. 1900); PB-lid van de SDAP 
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(1920-1924); redacteur van o.a. De Socialistische Gids (1916-1925) en het Populair 
Wetenschappelijk Bijvoegsel van Het Volk (vanaf 1920); lid van verschillende SDAP
commissies, zoals: programcommissie (1907-1913), socialisatiecommissie (1919-1920) 
en commissie voor staatkundig stelsel van de sociaal-democratie (1920-1926); bijzon
der hoogleraar sociologie in Utrecht (vanaf 1931). [BWSA, I: 61-64] 
Kuyper trad niet toe tot de redactie van Klassenstrijd. 

3. Een reactie op het Bouwrnan-artikel werd geschreven door A.S. de Leeuw (zie 
hierover: doc. 188, noot 2). 

4. 'Verklaring van Trotzky- en Wujowitsch afgegeven in de plenum-zitting der executieve 
van Komintern', Klassenstrijd (1927), 272-273. Trotski en Vujovitsj verweerden zich 
in deze verklaring tegen hun dreigende uitzetting uit de executieve van de Komintern 
(EKKI). Volgens hen vertegenwoordigde de oppositie in de RCP het revolutionaire 
bolsjewisme en was daarmee de erfgenaam van de politieke erfenis van Lenin. 

192. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 12 juli 19271 

Beste Henk, 

In de Tr[ibune] van gisteren wordt je beschuldigd NAS-leden te royeeren, 
alleen omdat zij lid van de CPH zijn.2 Ik kan niet gelooven dat dat waar is. 
Ik begrijp, dat jullie in de huidige omstandigheden CPH-menschen niet in 
vertrouwensposten kunt handhaven, maar dit zou ik noch kunnen begrijpen, 
noch billijken. Schrijf mij even hoe het precies in zijn werk ging. 

Hartelijk gegroet 

TanteJet. 

Verklaring Mannoury heh ik niet gevonden. 

1. Datering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Zondag'. De gegeven datum 
lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. In De Tribune van maandag 11 juli 1927 verscheen een ingezonden brief van een 
Amsterdams NAS-lid onder de kop 'Jaag de communisten er-uit!'. De briefschrijver 
klaagde erover dat in een besloten vergadering van het bestuur van de NAS-Bouw
vakfederatie besloten was CPH-leden uit het NAS te royeren. 

193. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 14 juli 192 7 

Lieve Tante Jet, 

Ik had gisteren avond mijn tweede bespreking met de Kadt. Het resultaat is 
geweest, dat hij zich bereid heeft verklaard de functie van PAS-voorzitter te 
Haarlem waar te nemen. Ook wil hij gaan schrijven voor Klassenstrijd en 
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hoopte dat zijn stukken niet geweigerd worden. Hij wist me al te vertellen dat 
de Lange mee zitting neemt in de Redactie. Omdat hij dezen winter eenige 
cursussen geeft voor de Volksuniversiteit te Utrecht (wie zou hem daarin 
gebracht hebben?) had hij beperkten tijd. Anders clan degenen die volgens hem 
weten hoe alles gaan moet in den naasten tijd meende hij die zekerheid niet 
te hebben en niet toe te kunnen met hetgeen hij wist. Vandaar dat hij de 
theorie van het socialisme gaat doorwerken en voor practisch werk slechts 
beperkten tijd beschikbaar heeft. 

Ik vind het best dat we het Augustusnummer van Klassenstrijd 'neutraal' 
houden. In Rusland is besloten - ik weet dat uit goede bron - voor het eerst 
na langen tijd ter voorbereiding van het volgend partijcongres de oppositie 
aan het woord te laten in de partijbladen. Men kan daaruit afleiden dat of de 
meerderheid zich zoo sterk voelt, dat zij dit nemen kan, clan wel deze conces
sie aan een in beteekenis toenemende oppositie moet worden gedaan. In ieder 
geval blijkt daar echter uit dat de oorlogsgevaren niet zoo dreigend zijn als 
voor de propaganda steeds wordt voorgesteld. 

Nu die partijdiscussie te Rusland aan de orde komt, zullen dus de Westeuro
peesche lakeien van het Kominternapparaat ook oppositieartikelen mogen 
brengen. In die omstandigheden zal de Vries wat kalmer worden in zijn 
eischen. Zijn aanwezigheid in de redactie is het, die ons verplicht tot het 
Septembernummer te wachten. Het NAS zal nu de redevoeringen van Sino
view en Trotzky over de Eng[els] Russ[ische] knoeierijen in het stervende 
Comite als brochure brengen waarvoor ik een voorwoord schrijven zal. 1 Ik doe 
dit met graagte wijl we hier te maken hebben met een der groote fouten in 
de Kominterntaktiek, waardoor ook in Holland de boel verknoeid is (aan het 
gepruts van Tomsky met Purcell2 zat het gepruts met Fimmen vast). 

Gisteren deelde Dissel mij in Roterdam mede, dat hij uit een kort gesprek 
met U den indruk had gekregen dat U nog een schikking mogelijk achtte in 
de NAS-CPH conflicten. Als dat Uw oordeel is, kan ik wel zeggen dat U zich 
geen rekenschap geeft van het feit dater open oorlog is en dat die uitgevoch
ten moet worden. Die partij moet de gevolgen dragen van haar latheden 
tegenover het NAS begaan. Wij bevrijden ons in het NAS makkelijker van 
deze apenliefde clan het NVV zich los maakt van de trouwens veel minder 
schadelijke genegenheid der SDAP. De RVI die overal demonstreert <lat zij 
met haar eigen bestaan geen raad weet, kan er moeilijk aanspraak op maken 
dat het NAS langer aangesloten blijft.3 

Terwijl men uit de kringen van de CPH ons nu opzeggingen bezorgt van 
abonnement op Klassenstrijd - het zijn er natuurlijk niet veel, de arm van de 
CPH reikt niet zoover - kan zij stellig rekenen op diverse bedankjes voor de 
Tribune. Wij behoeven daarvoor niets te doen, de redactie geeft een zoodani
gen inhoud aan de krant, dat een normaal NAS-man er gauw genoeg van 
heeft. 

De CPH rekent waarschijnlijk op ruimen geldelijken steun van Moskou voor 
den strijd tegen de NAS-leiding, waarom zou men in Rusland niet nog wat 
roebels aan dit nuttige werk uitgeven? We zitten nu niet in verkiezingen. Geld 
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voor de CPH is thans ammunitie in den voornaamsten strijd, die het bestuur 
dier partij voert tegen het NAS. 

Ik knip bijgaand stukje uit de Arbeid van deze week om te laten zien welke 
uitwerking de caprioles van de landelijke vakvereenigingscommissie op de 
leden der partij heeft.4 

Ik hoop dat de hereeniging van de Wijnkoopers met de partij spoedig zal 
warden voltrokken,5 dan hebben we tenminste een vereenvoudiging van den 
onnodig gecompliceerden toestand en komen in de Tribune menschen aan 
het woord die wat te vertellen hebben. 

l. Verkeerde Eenheidsfronttaktiek, Het Engelsch-Russische Eenheidscomite gewogen en te licht 
bevonden. Redevoeringen van G. Sinoview en L. Trotzky. Slotbeschouwing van H. Sneevliet. 
(Amsterdam 1927). 

2. Albert Arthur Purcell (1872-193 5), Engels vakbondsleider; vooraanstaand lid van de 
Industrial Syndicalist League (1910); lid van de Generale Raad van het TUC (1919-
1927); parlementslid voor de Labour Party (1923-1925?); lid van het Engelsch
Russisch Eenheidscomite; !eider van Engelse vakverenigingsdelegatie in de Sovjet
Unie (november - december 1924; zie hierover doc. 55, noot l); voorzitter van het 
IVV (1927). [DLB, I: 275-279] 

3. Op 19 juni 1927 werd in een vergadering van het NAS-bestuur met de Federatie
besturen en de besturen van de PAS-en besloten de betrekkingen met de RVI (en 
de Komintern) te verbreken. Per referendum werd dit besluit bekrachtigd. De NAS
vertegenwoordiger bij de RVI werd daarop teruggetrokken. [Tichelman 1974: 66] 

4. NN, 'De landelijke Vakvereenigings-commissie der CPH op het oorlogspad', De 
Arbeid, 25 juni 1927. Dit artikel was een reactie op een brief die enkele bij de CPH 
aangesloten NAS-functionarissen hadden verstuurd aan alle NAS-leden. In deze brief 
verklaarden de functionarissen dat ze de RVI-tactiek ongestoord wilden uitvoeren 
zolang het NAS bij deze organisatie was aangesloten. De schrijver van het artikel 
meende dat de aerie van de betreffende NAS-functionarissen een hetze betrof van 
de Landelijke Vakvereenigings-Commissie van de CPH tegen het NAS. 

5. Deze hereniging zou tot 1930 op zich la ten wachten. 

194. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 20 juli 19271 

Beste Henk, 

Met 'Klassenstrijd' loopt het nog niet zoo hard. De Jong schreef, dat 'mijn 
berichtgeven voorbarig was geweest', en hij er nog eens over moest denken, 
want dater wel bezwaren waren. Ik heh nu de Lange gevraagd, hem nog eens 
te schrijven om te zien hem te overtuigen, en vroeg hem 66k, bij de Gruijter 
aan te dringen, aan wie ik zelf zeer uitvoerig schreef. Ik stel voor, dat jij het 
nu eens met Lefebvre probeert. Zijn adres is Muiderberg. Je kunt hem dus 
makkelijk eens opzoeken, en hebt als oud indischman allicht meer kontakt met 
hem dan ik. Een brief van mij om hem zoo maar pardoes voor de redaktie te 
vragen zou hij waarschijnlijk erg ongemotiveerd vinden. 
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T 
Zaterdag vergadert de I.A.H. over de voorbereiding der herdenking van de 

Russische revolutie. Zij schrijven de opdracht te hebben daarvoor een algemee
ne kampagne te voeren en verzoeken de leden van den G[e]n[erale] Raad, met 
voorstellen daarvoor te komen. Ik hen van plan er heen te gaan en aan te 
dringen op het zooveel mogelijk geven van vertrouwbare informatie over 
verschillende dingen, zooals de vervolging van soc. revolutionairen, oppositie
menschen, anarchisten enz. en het volkomen gebrek aan vrijheid van mee
ningsuiting dat nog - of weer - in S[owjet] R[usland] bestaat. (las je het stuk 
van een aantal intellektueelen uit Moskou dat onlangs in de NRC stand - dus 
geen emigranten. Als 't geen totale mystificatie is, is er daarginds van vrijheid 
van wetenschap geen sprake). - Verder lijkt het mij goed om in 't algemeen 
te probeeren, hun 'instelling' wat te veranderen, zoodat zij begrijpen dat 
uitingen van kritieklooze bewondering geen doel meer treffen - de tijd 
daarvoor is voorbij - maar zooveel mogelijk een kritische behandeling, die het 
wezen der R[ussische] R[evolutie]] als een langdurig proces - en als onderdeel 
van een nog veel grootscher algemeen historisch proces, begrijpelijk maakt. 
Ze zijn dunkt me in de I.A.H. wat minder met handen en voeten aan Moskau 
geklonken dan in de CP enz. 

Ik hoop Zat[ erdag] omstreeks koffietijd bij Mevr. Sasse te zijn, die dien dag 
net jarig is; misschien kunt je mij opbellen en zoo noodig nog een afspraak 
maken om elkaar even te zien. Ik moet 's middags naar Valkhof, die mij graag 
wil spreken over een marx[istische] dissertatie die hij schreef, en om 6 uur 
begint de IAH zitting. 

Beste groeten 

tante Jet. 

1. Datering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'Buissche Heide, Maandag'. De gegeven 
datum lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. Johan Valkhoff (1897-197 5), jurist en socioloog; tot de Tweede Wereldoorlog docent 
aan het Kuiper-Instituutin Amsterdam en de Troelstra-school; promoveerde in 1928 
op De marxistische opvattingen over recht en staat; lid van de CPH in de jaren twintig; 
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (1945-1966). [Valkhoff 1967; BWN, 
I: 597-598] 

195. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 21 juli 192 7 

B[este] H[enk] 

Hierbij al vast eenige kopie voor 'Klassenstrijd', die Bouma kan laten zetten. 
De proef van het stukje van Giltay moet gestuurd warden aan het adres dat 
ik er op aangaf. Ik hoar van Mannoury dat de Vries zijn antwoord v66r 1 Aug. 
zal inzenden. Zelf zal ik ook zorgen, tegen dien tijd mijn bijdrage over Rus
land klaar te hebben. 1 Met wat er over is van de vorige keer hebben we zeker 
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al hijna genoeg kopie? Gaarne krijg ik van Bouma een lijstje. Schrijf je zelf 
weer over Indie? Ik vergat te antwoorden op wat je mij vroeg over de oor
sprongen enz. van het fascisme. Ik hestelde onlangs ( en ontving) een werk van 
R. Michels2 over dit onderwerp. Hij is goed op de hoogte en aan de hand van 
zijn studie kan ik een of twee artikelen voor 'de Arheid' schrijven, als er geen 
direkte haast hij is.3 

Ikheh mijn A[msterdam]sch plan moeten wijzigen, daar de IAH-verg[adering] 
niet zooals ik dacht om 6, maar om 1 uur al is; ik kom nu al vroeg hij mevr. 
Sasse, na hij Matthijsen in Loenen overnacht te hehhen, en ga om 5 uur terug 
naar hier. Ik hen wel henieuwd, wat de IAH van plan is en heh eenige voor
stellen, die nu juist niet precies 'in de lijn' liggen - o.a. de IAH hij de Sowjet 
te doen aandringen op een zeer ruime amnestie voor leden van soc[ialistische] 
en anarch[istisce] organisaties, ter gelegenheid [van] - liever nog v66r - de 
Nov. herdenking. 

Het aangestreepte stukin de 'Syndikalist' heh ikmet helangstelling gelezen, 
- in 't algemeen, vind ik het een zeer goed en opvoedend hlad. Ik vraag mij 
dikwijls af, of het syndikalisme niet in den grond van de zaak gelijk heeft en 
een onajhankelijke vakheweging- hehalve voor zoover zij heinvloed wordt door 
de werkelijke superioriteit van groote politieke !eiders - voor den strijd der 
arh[eiders] klasse noodig en heilzaam is. Zoo je zelf tot deze overtuiging zijt 
gekomen, hoop ik dat je haar ook zult uitspreken. Ik geloof dat Mannoury 
gelijk heeft en dat wat noodig is in den strijd tegen de CPH voor jullie een 
beginsel is. Deze guerilla over hetrekkelijk kleine dingen, zooals de kwestie der 
al clan niet opheffing van de kleine federaties dat is, geeft weinig aanleiding 
tot hartverheffende momenten! Integendeel wordt die guerilla onvermijdelijk 
met kleine middelen gestreden, wat een deprimeerende en demoraliseerende 
werking op de strijdenden moet hehhen. Voor een huitenstaander is dat 
trekken van CPH en NAS-leiding aan de ongelukkige leden, om verklaringen 
en anti-verklarigen van ze los te krijgen, werkelijk een droevig schouwspel. Dat 
ook jullie je daarhij schuldig maakt aan ketterjagerij is duidelijk - en ook, dat 
jullie het op die manier nooit kunt winnen, want je wekt en versterkt de 
tegenkrachten hij de anderen. Winnen kunt je het alleen door een heteren, 
ruimeren, wijderen geest en hetere methoden. Als je die houwvakarheiders 
rustig in het NAS had gelaten en ze hadden daar wat gewerkt voor de CPH 
en de RVI had dat jullie oneindig minder geschaad clan wat nu geheurd is met 
het Burg[erlijk] Armhestuur4 enz. Zoowel uit persoonlijke vriendschap, als als 
'vriendin van het NAS', kan ik je alleen dit raden: proheer te hewerkstelligen 
dat die onzalige royementen teruggenomen worden, - vervolg niemand 'om 
der wille des geloofs' - wees liever te ruimhartig clan te eng in deze - proheer 
het principieele karakter van den twist steeds in 't licht te stellen, de princi
pieele vraagstukken van de Europeesche arh[eiders]heweging te hespreken en 
laat het gehruik van de kleine middelen aan den tegenstander over! 

Bij de Gruyter heh ik althans dit succes gehad, dat hij heloofd heeft mee 
te werken; hij zal het nieuwe hoek van de Man 'Der Kampf um die Arheits
freude' hespreken.5 Gelijk hiermede zend ik je DL II van het rapport over 
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China door Malone.6 Krijg je het tijdschrift 'China'7 onder de oogen? Er staat 
daarin een zeer hatelijke en zeker zeer onhillijke aanval op het Chineesche 
volkskarakter van een Dr. Schotman8

, maar naar mij voorkomt met een paar 
korrels waarheid, die sommige verschijnselen wel duidelijker maken. Intus
schen lijkt de Chineesche arh[eiders]heweging steeds meer achteruitgedrongen 
te worden en zoo S[owjet] Rusland een hondgenootschap met China wil zien 
te sluiten, zal dat weldra alleen met een hurgerlijk-militair China mogelijk zijn! 

Hartelijk gegroet 

Tante Jet. 

1. Over het artikel van HRH: zie doc. 190, noot 2. 
2. Roberto Michels (187 6-193 6), Duits/Italiaans socioloog; bekleedde leerstoelen in o.a. 

Parijs, Basel en Perugia; aanvankelijk een linkse sociaal-democraat met syndicalistische 
sympathieen; bekend vanwege 'ijzeren wet van de oligarchie' (bureaucratisering van 
grote organisaties); vestigde zich in 1928 in Italie en werd een overtuigd fascist. 
[Rohrich 1972] 
Het boek waarop HRH hier doelde was waarschijnlijk: R. Michels, Sozialismus und 
Faschismus in Italien (Miinchen 1925). 

3. Er verschenen in De Arbeid geen artikelen van HRH over fascisme. 
4. Bij de afdeling van de bouwvakarbeiders van het NAS in Amsterdam werd in juni 

1927 op aandringen van de NAS-leiding een aantal leden geroyeerd die lid waren van 
de CPH en bekendstonden als loyale uitvoerders van de vakbewegingstactiek zoals 
die door de CPH en de RVI werd voorgeschreven. In het artikel 'De royementen 
bij de afdeling Bouwvakarbeiders te Amsterdam. Ter inlichting en verweer' in De 
Arbeid van 23 juli 1927 werd beweerd dat de geroyeerden dit aan zichzelf te danken 
hadden en dat het NAS geen schuld trof voor het feit dat de werklozen onder hen 
nu voor steun op het Burgerlijk Armbestuur waren aangewezen 

5. J. de Gruyter, 'Arbeidsvreugde', Klassenstrijd (1927), 315-319, 343-348 en 367-371. 
In deze drie artikelen werd zeer uitgebreid ingegaan op het boek van H. de Man, Der 
Kampf um die Arbeitsfreude: eine Untersuchung auf Grund der Aussagen van 7 8 Industrie
Arbeitem undAngestellten Gena 1927). 

6. Cecil John L'Estrange Malone (1890-1965), Engels socialist; zakenman en leraar; 
oorlogsheld tijdens Eerste Wereldoorlog; Lagerhuislid, als afgevaardigde voor resp.: 
de liberale partij (1918-1920), de CPGB (1920-1922) en de ILP (1928-1931); Azie
deskundige; vanaf oprichting lid van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Over
heersching (1927); na 1935 niet meer aangesloten bij een politieke partij; na 1945 
actief in het marine-onderwijs. [DLB, VII: 159-165] 
Malone maakte in 1926 als afgevaardigde van de ILP een reis door China. De 
weerslag van deze reis verscheen in het rapport New China. Report of an investigation, 
2 vols (London 1926). 

7. China. Tijdschrift van de Nederlandsch-Chineesche Vereeniging (1925-1940) was een 
kwartaalblad en werd financieel ondersteund door de Chinese Kwomintang-regering. 
[IISG-collecties] 

8. Johan Wilhelm Schotman (1892-1976), zenuwarts en letterkundige; geneesheer bij 
de Lunghai-spoorlijn in China (192 3-192 7); werkzaam bij zenuwinrichtingen in Sant
poort (1927-1928), Rotterdam (1928-193 7) en Gouda (1937-1939); directeurvan het 
Prov. Overijssels Museum; publiceerde verschillende literaire genres. [Knipselarchief 
Letterkundig Museum] 
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Hier ging het om het artikel: 'China's mentaliteit. Een paging tot fundamentele 
benadering van het Chinese vraagstuk van psychologische zijde', China (192 7), 122-
14 7. De voornaamste conclusie van de auteur was dat het Chinese volk lichamelijk 
en geestelijk op een infantiel niveau was blijven steken. 

196. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 21 juli 192 7 

1. Samenstelling redactie. Ik schrijf heden naar Lefebvre te Muiderberg. Ik zal 
hem vragen of hij mij een bespreking kan toestaan over Indische zaken. Dit 
aanvaard zijnde, heh ik vanzelf de gelegenheid om hem te polsen over het 
zitting nemen in de redactie. Nu het met Ds. de Jong weer mis schijnt te 
loopen, komt de vraag op of wij niet ons terug moeten trekken op Mevrouw 
Mankes, hoewel zoowel Post als L[ o] d[ ewijk] van Mierop1 van meening waren, 
dat de Jong een veel beter vertegenwoordiger der B.R.A.C.-groep zou zijn. 
Ook heh ik nog gedacht aan Jo Meyer, den weduwnaar van Clara Wiechman, 
hoewel ik niet weet, wat hij waard is en of hij tegenwoordig tot die B.R.A.C.
groep behoort. Was er een bekwaam syndicalist, dan zouden wij die m.i. 
moeten vragen. 

2. Inhoud Augustus-nummer. Toen ik met Mannoury over het anti-N.A.S.
artikel voor het Augustus-nummer sprak, dat antwoord zou zijn op het stuk 
van Bouwman, deelde hij mij mede, dat hij beter vond, wanneer de Vries dit 
stuk zou schrijven.2 

Ik vind dat slechter, omdat ik voor de uitwerking vrees van een echt C.P.H.
stuk in een tijdschrift als het onze. Terwijl mij van verschillende zijden ge
vraagd is of het artikel van Bouwman niet als brochure verkrijgbaar kon 
worden gesteld, hen ik er zeker van, dat wij te ruim gebruik geven aan dragers 
van de zuivere C.P.H.-meeningen als wij hun dezelfde plaats in het tijdschrift 
reserveeren, die voor de behandeling van de vakbewegingskwestie aan het 
N.A.S.-element wordt beschikbaar gesteld. Dit wordt meer dan goed, dit lijkt 
haast gek van gemoedelijkheid. Mannoury zou als schrijver van een dergelijk 
artikel niet werken als een roode lap op een stier; dat wordt anders wanneer 
een de Vries of een van Riel deze materie gaan behandelen. Bij de oprichting 
van het tijdschrift 'Klassenstrijd' hebben de echte C.P .H.-elementen la ten zien 
hoever zij zouden willen gaan met de exploitatie van mogelijkheden in het 
N.A.S. U herinnert zich dat zij toen om Fimmen in de redactie te krijgen 
verlangden dat ik mij ter tegemoetkoming aan de bezwaren van Fimmen zou 
terugtrekken. Als het C.P.H.-element thans in een tijdschrift van 32 bladzij
den, terwijl zij een dagblad hebben opeischen de behandeling van het stand
punt der K[ommunistische] I[nternationale] in alle voorkomende zaken en 
tevens van de Hollandsche vakbewegingskwestie, vervallen zij in dezelfde fout: 
een partner, die niets inbrengt dan slecht bruikbare werkkracht en die parasi
teert op de vennooten, die het bedrijf in stand houden en voor de rest van de 
werkkracht zorgen. De in ons laatste nummer opgenomen redactionele 
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verklaring heeft geen uitkomst gebracht. In het verkeer met het N.A.S. en met 
N.A.S.-elementen is als richtsnoer aangenomen alle verklaringen te teekenen, 
die worden voorgelegd. Wij komen dan ook met verklaringen geen stap 
verder. Het zal in ieder geval noodig zijn dat het artikel van de Vries circuleert 
langs de redactieleden, die de sub-commissie vormen voor vakbewegingszaken 
voor het aan de drukkerij wordt afgegeven. Er is m.i. niets tegen om als het 
bezwaren oplevert vanwege de behandeling der stof, dat het wacht op het 
September-nummer en in de redactievergadering besproken wordt. Mannoury 
en ik dringen er bij U op aan zoo mogelijk een algemeen artikel te leveren 
over de Oostenrijksche kwestie. 3 De gegevens zullen in den loop van de 
volgende week wel zoover compleet zijn, dat het artikel voor 1 Augustus bij 
den drukker kan zijn. Van Gelder zou zijn vervolg-artikel over China leveren, 
van U en Verhoef zijn er nog vervolgen van de artikelen in dit nummer. 

3. Het overleg met bet NS. V.4 Wij hadden gisteren de eerste conferentie. Het 
eenige element der N.S.V.-Commissie, die tegen het voeren der onderhan
delingen was, is weggebleven. Zoodoende waren de besprekingen gemoedelijk 
en zijn de perspectieven voor een tweede bespreking niet slecht. De herverbin
ding van het practische element uit het N.S.V. met het N.A.S. wordt bevor
derd door de open stellingname der organisatie W olfson5, die deel uitmaakt 
van het N.S.V. tegen de leiding van het N.S.V. Wolfson maakte daartoe 
gebruik van De Vrije Socialist6, waarin hij een stuk van ~ijn b~s~ur li~t 
opnemen, dat een scherpe aanval inhoudt op de parlementaire poht1ekers m 
het N.S.V. Het artikel is bovendien als manifest verspreid in Amsterdam en 
Rotterdam. Hij plaatst zich tegenover de besturenvergadering, die opdracht 
gaf besprekingen aan te vangen met het N.A.S. en maakt het daarmede voor 
ons makkelijker te bereiken, wat wij willen bereiken. Ik verwacht, dat de 
Sigarenmakers, Textielarbeiders, Fabrieksarbeiders en Bouwvakarbeiders zich 
bij ons zullen voegen zonder dat onzerzijds concessies worden gedaa1: .. De 
eerste bespreking ging over het vinden van een grondslag voor de hereemgmg. 
Het duurde niet lang voordat Lansink Jr.7 op de bekende manier kwasi
diepzinnig begon te redeneeren over staats-en vrij-socialisme, daarnaast over 
onafhankelijkheid der cellenbouw. 

Verbazing bij hem en zijn vrienden toen wij mededeelden, dat het N.A.S. 
op het congres van 1925 statuten had aangenomen zonder een beginselverkla
ring, dat wij in de laatste jaren in dit opzicht op Engelsche lijn waren gegaa~: 
dat voor ons het berijden8 van stokpaardjes tot het verleden behoorde, dat WIJ 

practische zaken practisch behandelen, dat wij niet beginnen met het oprichten 
van vele scheidsmuurtjes, die voor de behandeling van practische kwesties 
slechts nadeel hebben, maar dat de kwestie door het N.S.V. bij ons aan de 
orde gesteld voornamelijk van dit standpunt uit werd bekeken: als er een 
staking is, van 1200 zeevisschers of 700 textielarbeiders, dan moeten in de 
revolutionnaire vakcentrale een bepaald aantal leden zijn om zulke acties te 
financieren. Onze redeneering werd door mannen als Wolf en Huve zeer goed 
begrepen. De kwestie van activiteit op parlementair gebied werd eveneens 
door rnij aan de orde gesteld, in dien zin, dat ik op groeiend inzicht wees in 
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het N.A.S., hetwelk van positieven inhoud is en zich van anti-parlementaire 
tradities bevrijden. Wolfson drijft naar een breuk in het N.S.V. Wij voor ons 
onderhandelen, hebben daarbij geen haast, de voorloopers in het N.S.V. zullen 
zeer spoedig de uitkomst der onderhandelingen bepalen. 

4. De oorlog met de C.P.H. Moties van het kinderkamp der C.P .H. te Hilver
sum,9 emotioneele artikelen in 'De Tribune' bewijzen, hoe de C.P.H. den 
strijd tegen het N.A.S. voert. Aan ieder C.P.H.-lid de taak uit te maken hoe 
lang zij dergelijke opvoedingvan arbeiderskinderen en arbeiders mee voor hun 
rekening nemen. Wij kunnen er hier niet bij. Brandsteder zeide mij van de 
week nog dat een man als Mannoury, die zich met de dagelijksche gebeurte
nissen bezig houdt voor hen ophoudt echt te zijn als hij zich zoo vurig dienaar 
van de waarheid verklaart, terwijl hij meteen al het Tribune-geschrijf, de 
verwording in de C.P.H. laat gaan en door zwijgen dekt. Hij meent nu, dat 
Mannoury zich zelf de rol van dienaar der waarheid heeft toegedacht en dat 
het met zijn waarheidsliefde niet al te best gesteld is. Naast het publieke 
geschrijf, de publieke moties is er een ongehoord minderwaardige persoonlijke 
campagne. Ook de anonieme brief met bedreigingen is reeds in zwang. De 
uitkomst der jongste gebeurtenissen wordt fataal voor de C.P .H. De propagan
damiddelen, waarover zij beschikt, doen voornamelijk dienst voor het aanwij
zen van den weg die naar het riool voert. Ik heh gisterenavond nog in een 
vergadering van N.A.S.-werkers te Amsterdam met alle kracht er op aan 
gedrongen het C.P.H.-voorbeeld niet te volgen, onzen weg te gaan, de 
N.A.S.-posities te versterken, verhoogde activiteit te ontwikkelen, de organen 
scheppen, waarin zoowel de actieve N.A.S.-man als de actieve N.A.S.-vriend 
buiten het N.A.S. opgenomen kon worden. Zoowel in Amsterdam als in 
Rotterdam is men daarmede bezig. Van den aanvang af moeten deze organisa
ties uniform worden ingericht om later federatief verband te vergemakkelijken. 

Ik probeer morgen met U te spreken, doch hen reeds om twee uur uit 
Amsterdam. Deze brief zend ik naar Mevrouw Sassen, opdat U van den 
inhoud kennis neemt voor ik U ontmoet. Als U mij direct na aankomst 
telefoneert, en voor twee uur een klein uur vrij kunt maken, zal de m.i. 
noodige bespreking kunnen plaats vinden. 

Met besten groet 

1. Lodewijk van Mierop (187 6-1930), christen-anarchist; redactielid van Vrede, een blad 
van christen-anarchisten ( ca. 1900-1910); lid van de 'Rein Leven' -groep; oprichter 
van de Blaricumse kolonie van de Vereeniging Internationale Broederschap (1900-
1904); lid van de BRAC (1920-1924). [Ariens, Berentsen, Hermans 1984: 71-76] 

2. Over de reactie van De Leeuw op het artikel van Bouwman: zie doc. 188, noot 2. 
3. H. Roland Holst, 'De juli-opstand der Weensche arbeiders', Klassenstrijd (1927), 227-

2 3 0. HRH sprak hierin haar bewondering uit voor de W eense arbeiders die van 15-18 
juli 192 7 in opstand kwamen na de vrijspraak van twee fascisten, die in het Oos
tenrijkse plaatsje Schattendorf het vuur hadden geopend op een groep feestvierende 
sociaal-democraten, waarbij dodelijke slachtoffers waren gevallen. Aan de demonstra
ties werd door de Weense politie met geweld een einde gemaakt. Er vielen daarbij 
89 doden en meer clan duizend gewonden. [Garscha, McLaughlin 1987] 

348 

4. Nadat het NAS de betrekkingen met de RVl verbroken had, kwam het NSV met een 
voorstel tot fusiebesprekingen. De door een fusie-commissie voorgestelde herenigings
grondslagen werden door de algemene ledenvergaderingen van beide vakcentrales 
aanvaard. Het aantal voorstanders van een fusie binnen het NSV vormde een kleine 
meerderheid, maar nadat de minderheid met de vorming van een eigen vakcentrale 
dreigde, haakte het NSV op het laatste moment af. [Bultsma, Van der Tuin 1980: 
97-113] 

5. D.L. Wolfson, secretaris van de bij het NSV aangesloten Nederlandsche Zeelie
denvereeniging 'Eendracht'. Nadere gegevens ontbreken. 

6. De Vrije Socialist (1898-1961) was een door F. Domela Nieuwenhuis opgericht onaf
hankelijk blad. Vanaf 1907 werd de ondertitel van het blad 'Sociaal-anarchistisch 
orgaan'. Na de dood van Domela Nieuwenbuis heeft G. Rijnders jarenlang de 
redactie gevoerd (1919-1950). Vanaf 1961 werd het blad voortgezet als De Vrije. 
Anarchistisch Weekblad. [IISG-collecties] 
Sneevliet doelde op het artikel: L. Ver hagen, D .L. Wolfson, 'Het Ned. Synd. Vakver
bond (NSV) en het Nat. Arb.-Secretariaat (NAS)', De Vrije Socialist, 20 juli 1927. De 
voorzitter en de secretaris van de bij het NSV aangesloten Zeeliedenbond schreven 
hierin <lat de bij het NSV aangesloten federaties van sigarenmakers en textielarbeiders 
de onderhandelingen met het NAS hadden geforceerd en <lat zij beter zelfstandige 
onderhandelingen, los van het NSV, met het NAS konden aanknopen. Verhagen en 
Wolfson verklaarden de syndicalistische beginselen trouw te zullen blijven en niets 
met Kitsz (gemeenteraadslid in Amsterdam) c.s. van doen te willen hebben. 

7. Bernardus Lansink jr. (1884-1945), vakbondsleider; aanvankelijk huisschilder; secreta
ris van de bij het NAS aangesloten Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders 
(LFBA; 1914-1929);voorzittervanhetNAS (1916-1924); secretarisvan de SAV/RSC 
(1916-1918); na scheuring NAS: voorzitter (1924-1929) van het Nederlandsch 
Syndicalistisch Vakverbond (NSV); redacteur van het NSV-blad De Syndicalist (1924-
1929); in loondienst bij het NAS (1929-1934); lid van de RSP/RSAP (1929-1934); 
lid van de SDAP (vanaf 1935). [BWSA, V: 182-186] 

8. De tekst geeft: bereiden. 
9. Op een conferentie van de CPH-leiding op 17 juli 1927 werd een motie voorgelezen 

van het 'Pionierskamp' in Hilversum, waarin 150 jeugdige CPH-ers hun afkeuring 
uitspraken over de royementen uit het NAS van enkele CPH-leden (over de roye
menten uit het NAS: zie doc. 195, noot 4). Voor een van de gedupeerden was geld 
ingezameld. [De Tribune, 18 juli 1927] 

197. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 2 5 juli 192 7 

Beste Henk, 

Eergisteren te A[mster]dam, ontmoette ik een oogenblik den heer Le Febvre. 
Het was toen de I.A.H.-vergadering tot een end kwam en de menschen die 
de Liga gingen stichten, in dezelfde zaal binnenkwamen.1 Hij kwam toen 
onmiddellijk naar mij toe om mij te begroeten en zeide dat wij elkaar ontmoet 
hadden in 1903. Ik herinner mij, dat hij toen meegewerkt heeft aan de Nieuwe 
Tijd.- Nu juist viel mij in, of het misschien met het oog op de wijze waarop 
hij dadelijk den ouden band tusschen hem en mij, memoreerde, beter is dat 
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ik hem zelf eerst over 'Klassenstrijd' schrijf, en je daarna nog eens met hem 
gaat praten. Maar ik zal niet schrijven eer ik antwoord van je heh. 

Hierbij twee korte polemieken, die nog wel in het Aug. Nr. kunnen; <lit dus 
in elk geval, clan moet iets anders maar wachten; het is in elk geval goed, <lat 
er diskussie is.2 Natuurlijk praten de menschen, als gewoonlijk, langs elkaar 
heen, maar <lit is nu eenmaal onvermijdelijk. 

Hart[elijke] groeten 

tante Jet. 

1. Het ging hier om de oprichtingvan de Nederlandse sectievan de Liga tegen lmperia
lisme en Koloniale Overheersching. 

2. NN, 'Gedachtenwisseling', Klassenstrijd (1927), 255-256. In dit artikel werden twee 
reacties op artikelen in KJassenstrijd behandeld. 

198. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 1 augustus 192 7 

Beste Henk, 

Kunnen wij niet namens redaktie Klassenstrijd een telegram zenden naar 
Massachusetts voor Sacco en Vanzetti? 1 Als je het opstelt en verzendt, wil ik 
graag voor de redaktie teekenen - en ook betalen. Van hier uit verzenden gaat 
niet zoo goed. - Het is bijna niet te gelooven, <lat ze deze moord ondanks een 
z66 sterke uiting zelfs der burgerlijke publieke opinie in Amerika, zullen 
aandurven, en toch ziet het er naar uit. 

Ik moet je met aandrang verzoeken aan de publikatie van het art. van de 
Vries geen moeilijkheden in den weg te leggen. Het is op de laatste redaktie 
verg[adering] besloten <lat artikel in de Aug.-afl. te publiceeren, en ik zal <lat 
besluit uitvoeren. Er is trouwens niets tegen, het is een volkomen zakelijk, 
bijna een onpersoonlijk stuk.2 

Ik kreeg het tweede Bulletin C[ommuniste] van Souvarine. Daarin is zeer 
veel belangrijk materiaal, o.a. de memorie der oppositie op de vorige zitting 
der Ex[ ekutieve]. Ik vind het uitstekend, om op de volgende red. vergadering 
voor te stellen, <lit stuk (en ook de bewuste verklaring v. Trotzky),- alsmede 
fragmenten zijner stellingen over de politiek der K[ommunistische] I[nternati
onale] in China in de Sept. afl. op te nemen.3 

Hartelijke groeten 

tante Jet. 

Van de Jong nog steeds geen bericht. Mevrouw Mankes wil beslist niet in de 
redaktie. 
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1. Nicola Sacco (1891-1927) en Bartolomeo Vanzetti (1888-1927) waren twee, in 1908 
uit ltalie geemigreerde anarchistische arbeiders die in 1920 in de Amerikaanse staat 
Massachusetts werden gearresteerd op verdenking van twee moorden die tijdens een 
roofoverval waren gepleegd. Het tegen hen gevoerde proces had politieke kenmerken. 
Op 2 3 augustus 192 7 werden, na een uitstel van 11 dagen, de tegen hen uitgesproken 
doodstraffen ten uitvoer gebracht, hetgeen internationaal een storm van protest 
veroorzaakte. [Young, Kaiser 1985] 

2. Over het artikel van De Vries: zie doc. 188, noot 2. 
3. Over de verklaring van Trotski inzake de dreiging uit het EKKl te warden gezet: zie 

doc. 191, noot 4. 
De stellingen van Trotski over de politiek der Komintern in China werden niet in 
Klassenstrijd afgedrukt. 

199. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 11 augustus 192 7 

Het lijkt mij tijden geleden, sedert ik wat van mij liet hooren, hoewel ik hier 
doorloopend op mijn post was. Ik zal nu Uw laatste brieven tegelijk afdoen en 
U bovendien van een en ander buiten die brieven om op de hoogte brengen. 
Wat de kwestie betreft van het stuk der I.RH., is de brief van Lakerveld met 
een onderschrift in 'De Arbeid' van deze week opgenomen. 1 Het uitstel had 
geen enkele and ere reden clan deze, <lat wij ons in 'De Arbeid' moeten beperken 
in het geven van ruimte aan de behandeling der conflicten, die vastzitten aan 
den open strijd tusschen N.A.S. en C.P .H. Ook de moeilijkheden met de I.RH. 
houden daarmede verb and, <loch minder direct dan zaken, die onderdeelen van 
onze beweging zelf raken. Wie met elkander vergelijken wil de ruimte in het 
dagblad 'De Tribune' en 'De Arbeid' aan de kwestie besteed, zou tot de conclu
sie komen, dat wij door de krant lang niet op alles ingaan, hetwelk in 'De 
Tribune' naar voren wordt gebracht. Zonder dagblad is dat onmogelijk. Een 
dergelijk dagblad zou niet op aanzienlijken steun buiten de Nederlandsche 
grenzen kunnen rekenen. Er is voorlopig geen denken aan, dat de revolution
naire arbeidersbeweging van dit land over een krant beschikt, waarin gebeurte
nissen in de binnen -en buitenlandsche beweging zelfstandig beoordeeld 
warden. Die beoordeeling blijft aan subsidie van buiten af gebonden en levert 
dan op, wat 'De Tribune' geeft. Een oppervlakkig beoordeelaar meent met een 
kracht te doen te hebben, omdat er een dagblad is. Wij, die in de verschillende 
plaatsen de krachten kennen, die 'De Tribune' politiek voeren, zijn volop in 
de gelegenheid vast te stellen, dat wezenlijke kracht ontbreekt. In de mijnstreek 
is van de C.P.H. zoo goed als niets meer over; het kopblad der Tribune is 
verdwenen; een gedelegeerden-conferentie uit dit gewest wordt bezocht door 
zeven man, en die 7 man vertegenwoordigen organisatorisch zoo goed als niets. 
In Rotterdam telt de C.P .H. nu nog ten hoogste 2 0 leden. De afbrokkeling gaat 
haar gang.Wiede leiding der C.P.H. er toe zou kunnen krijgen in een volledi
ge ledenlijst haar organisatorische kracht bekend te maken, zou meteen weten, 
dat het vertoon naar buiten op geen stukken na kl opt met de wezenlijke kracht. 
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De publicatie betreffende de I.R.H. had waarachtig geen vliegende haast. 
Sedert de I.R.H. inzake het steungeval der Hongaren plotseling haar werkings
sfeer begrensde nemen onze organisaties, zoo zich een conflict voordoet zelf 
den rechtsk:undigen bijstand ter hand. De doorgedreven wijziging in de leiding 
der I.R.H. doet uitkomen, hoe weinig ernstig deze partij te nemen is, als zij 
met z.g. mantelorganisaties werkt. Nu m.i. volkomen ten onrechte, besloten 
is de afurijzende beslissing inzake de Hongaren in 'De Arbeid' goed te praten 
dwingt de leiding der I.R.H. ons tot een aanval op de confiscatie der leidende 
posities in de I.R.H. door datgene, wat C.P.H. heet. Overigens is deze kwestie 
voor het N.A.S. werkelijk van minder belang clan het met Moskousch geld 
georganiseerde pogen overal, waar slechts de kans bestaat explosies in N.A.S.
organisaties te bewerken. De heeren beleven daarmede slechts eene vreugd, 
dat zij wat royementen oogsten; dat hier en daar wat !eden verloren gaan; de 
beroering, die mede uit Moskau gewenscht wordt zal waarachtig niet tot 
resultaat hebben, dat men een ook maar eenigszins levensvatbaar centraaletje 
fokt, waarmede op eigen vuist vakbeweging kan warden gespeeld. Ik begrijp, 
dat U daarginds nauwelijks in staat bent te beoordeelen de mentaliteit waarin 
de verbitterde en noodzakelijke strijd N.A.S.-C.P.H. uitgestreden moet 
warden. 

Ik zend hierbij de copij van het naschrift voor de brochure, die de rede
voeringen van Trotzki en Sinowjew over het Engelsch-Russische Comite zal 
bevatten.2 In dit naschrift heh ik gepoogd een der groote oorzaken aan te 
geven van de totale mislukking der internationale vakbewegingstactiek, bepaald 
door Mochawaja3 en hoofdzakelijk door elementen zonder wezenlijke ervaring 
in den vakbewegingsstrijd. Ik heh daar zoowel de groote Duitsche fout als het 
eenheidsfrontgeknoei aan den top besproken. Bovendien een parralel getrok
ken tusschen de critiek op Tomski en onze critiek hier op Fimmen of liever 
de fouten der C.P.H. in haar gescharrel met Fimmen. Ik stuur deze brochure 
ook naar buiten en verwacht er critiek op. 

Hier in Amsterdam hebben de aanvallen der C.P .H. bewerkt, dat zich een 
werkers-brigade van het P.A.S. gevormd heeft, die wellicht de activiteit van 
het P.A.S. ook in den strijd naar buiten zal vergrooten. In Rotterdam heeft 
de afscheiding van de C.P .H. geleid tot de onmiddellijke oprichting van een 
revolutionnair socialistisch Comite; de formuleering van den grondslag is 
zoodanig gehouden, dat het tot een R.S.V. zou k:unnen groeien indien derge
lijke Comite's ook op andere plaatsen ontstaan.4 

Ik heh - dit strikt in vertrouwen - in den laatsten tijd eenige besprekingen 
gehad over de internationale beweging en de crisis in de Internationale met 
een Russisch kameraad. Vanmorgen ging die bespreking op deze lijn: noodig 
is een wereldcongres van revolutionnaire organisaties, die den grondslag voor 
samenvatting der revolutionnaire krachten poogt te vinden, d.w.z. den grond
slag van 1920 herziet. 5 Ook die man sprak over het feit, dat in de laatste twee 
jaren op het gebied der communistische partijvorming nergens lichtpunten 
te ontdekken waren en dat de vraag zeer ernstig diende te warden gesteld of 
met name inzake de vakbeweging geen radicale verandering van standpunt 
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moest plaats hebben. Misschien sprak de man zoo om mijn meeningen te 
polsen. Het is heel moeilijk in dergelijke gesprekken met vertrouwensmannen 
van ginds (hij heeft met partijwerk als zoodanig hier niets te maken) vast te 
stellen, wanneer zij nu werkelijk hun eigen meening geven. De man was van 
oordeel, dat het in Rusland tot stand gebrachte compromis verkregen moest 
zijn door verstrekkende concessies aan de oppositie. In ieder geval is de 
ophitsing tegen de oppositie in de Russische bladen met magere resultaten 
voor de meerderheid geeindigd. Het bestaan der Ruth Fischer-groep6 als een 
factor van beteekenis in Duitschland schijnt in Rusland nu te warden erkend. 

De man wilde van mij weten of ik naar een volgend wereldcongres toe zou 
gaan. Ik heh mij in dat opzicht in de ruimte gehouden en gesproken over de 
noodzakelijkheid met het bestaan der Duitsche revolutionnaire vakbeweging, 
hoe klein clan ook, tengevolge van de afbraak-politiek der partij rekening te 
houden. 

Het feit, dat eenige N.A.S.-vrienden in de C.P .H. blijvende het partij-gedoe 
met hun lidmaatschap blijven dekken, is voor ons, die thans als in 1911 tegen 
een dooddruktactiek contra het N.A.S. stelling nemen, werkelijk pijnlijk. Men 
zou ginds met een duidelijke manifestatie van hun kant rekenen waar men 
zooveel egards tegenover hen in acht neemt, dat men hen ondanks verschillen
de afurijkingen ongemoeid laat. 

Wij dienen tijdig een datum te bepalen voor de redactievergadering van 
'Klassenstrijd'. Het Augustus-nummer komt Maandag uit. Als ik het wel heh 
zijn 14 bladzijden zetsel blijven staan. Ik zou de artikelen over het fascisme 
liever in 'Klassenstrijd' zien clan in 'De Arbeid'. De inhoud van het Septem
ber-nummer moet naar mijn meenig tijdig warden vastgesteld. 

Inzake Sacco en Vanzetti is het N.A.S. actief. Toen heden bekend werd, dat 
de executie opnieuw 11 dagen was uitgesteld, hebben wij met het N.S.V. 
telegrafisch het N.V.V. uitgenoodigd tot gemeenschappelijke demonstraties 
in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Plakkaten hier beneden voor het 
venster, een oproep tot de N.V.V.-arbeiders om drang uit te oefenen op hun 
bestuur trekken op dezen drukken verkeersweg grooten aandacht. De vraag 
eener protest-staking in eenige Amsterdamsche bedrijven komt Dinsdag in de 
plaatselijke besturen van ons en het syndicalistisch P.A.S. aan de orde. Ik 
vermoed, dat de reformistische vakbonden zelfs van geen gemeenschappelijke 
demonstratie willen weten.7 

Lefebvre heeft mij een bespreking te zijnen huize toegezegd. Ik hen daar 
nog niet heengeweest vanwege de overstelpende drukte hier. Als U hem vast 
over 'Klassenstrijd' schrijft, zoodat hij Maandag Uw brief heeft, bel ik hem 
Dinsdag op om clan de bespreking met hem te k:unnen hebben. Ik heh aan 
onze ontwikkelingsraad van het P.A.S. aangeraden de Gruyter uit te noodigen 
voor een inleiding over de Engelsche Labour Party en Schuhmacher8 over de 
Duitsche vakbeweging. Ik zelf zal op 26 October voor dien ontwikkelingsraad 
'Heldensagen' behandelen, had een bespreking met Querido en hen in 'De 
Arbeid' van deze week begonnen onze lezers voor de uitgave te interesseeren. 
Het grootste deel van het gedicht is voor den klassenbewusten arbeider naar 
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zijn meening veel makkelijker te lezen en te verwerken clan met 'Opstan
delingen' het geval was. Het N.A.S. heeft zich voor 600 exemplaren verbonden 
en ik hoop, dat wij die in onze beweging makkelijk uitzetten. Querido vertelde 
mij dat in het groote N.V.V. nog geen drieduizend exemplaren waren ver
kocht van Oudegeest's boek over de Nederlandsche vakbeweging.9 En dat op 
een ledental van 200.000 voor een uitgave van het verbond zelf. 

Ik meen, hier alle zaken van belang te hebben aangestipt en hoop binnen
kort van U, vooral betreffende den datum der redactievergadering van 'Klas
senstrijd' te hooren. 

1. L. van Lakerveld, 'De IRH en de Hongaarsche mijnwerkers', De Arbeid, 13 augustus 
1927. Via een ingezonden brief probeerde de auteur, secretaris van de Hollandse 
sectie van de IRH, duidelijk te maken waarom zijn organisatie de ontslagen Hon
gaarse mijnwerkers in Limburg niet te hulp was gekomen (over de mijnwerkers: zie 
doc. 186, noot 3). 

2. Over de brochure van Trotski: zie doc. 193, noot 1. 
3. Waarschijnlijk bedoelde Sneevliet hier: 'Machowaja', een straat in Moskau waar veel 

regeringsgebouwen staan. 
4. Er werden Revolutionair Socialistische Comites opgericht in Rotterdam, Amsterdam 

en Den Haag. Daarnaast waren er enkele verspreide !eden. In 1928 ontstond hieruit 
het Revolutionair Socialistisch Verbond (RSV) waarvan de naam in februari 192 9 
werd omgedoopt tot Revolutionair Socialistische Partij (RSP). Deze partij vormde 
in 193 5 samen met de Onafbankelijke Socialistische Partij (OSP; 193 2-193 5), de partij 
van voormalige oppositionelen in de SDAP, de Revolutionair Socialistische Arbeiders 
Partij (RSAP). Sneevliet was de hele bestaansperiode (1929-1940) voorzitter van de 
RSP/RSAP. [Eekman, Pieterson 1987: 116-117] 

5. In juli 1920 werden op het tweede congres van de Komintern de '21 voorwaarden' 
aangenomen waarin bepaald werd aan welke eisen communistische partijen moesten 
voldoen en aan welke regels ze zich moesten houden om als secties van de Komintern 
te kunnen warden aangenomen. Deze voorwaarden droegen ertoe bij dat de Komin
tern zich tot een sterk gecentraliseerde organisatie ontwikkelde. [Weber 1966: 17] 

6. Over de uit de KPD geroyeerde Fischer/Maslov-groep: zie doc. 89, noot 7. 
7. Het kwam inderdaad niet tot een gezamenlijke protestdemonstratie van NVV, NAS 

en NSV. Volgens enkele artikelen in De Arbeid kwam het NVV niet verder dan het 
houden van enkele mislukte protestvergaderingen voor eigen publiek. Op 22 augustus 
1927 was er een door het NAS en het NSV georganiseerde protestdemonstratie in 
Amsterdam. Gestaakt werd die dag slechts door de bij het PAS-Amsterdam aange
sloten Federatie van Bouwvakarbeiders. [De Arbeid, 27 augustus 1927] 

8. Wilhelm Schuhmacher, Duits vakbondsleider; kleermaker; voorzitter van de Deut
scher Bekleidungsarbeiterverband (vanaf 1924); lid van de KPD (1919-1924); samen 
met de andere syndicalistische vakbondsleiders Kaiser en Weyer uit de KPD geroy
eerd; bestuurslid van het revolutionaire Deutscher Industrie-Verband (DIV). [Weber 
1969, II: 296.] 

9. ]. Oudegeest, De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland, I (Amsterdam 
1926). 
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200. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 15 augustus 192 7 

Beste Henk, 

Ik zou ook al eens eerder geschreven hebben, als ik het niet zoo pijnlijk vond, 
te moeten erkennen dat wij snel van elkaar verwijderd warden - ik zeg met 
opzet warden, want het lijkt mij alsof in deze omstandigheden elk onzer door 
groote, algemeene krachten, bewogen wordt, die den een hierheen, den ander 
daarheen drijven. Het is natuurlijk noodeloos om te pogen elkaar te overtuigen 
dat wij verkeerd doen en ik zal het clan ook niet probeeren. Maar de eerlijk
heid gebiedt mij te zeggen, dat ik geen greintje sympathie voel voor wat jullie 
op het oogenblik bezig zijn te doen. Evenmin natuurlijk, voor de aktie tegen 
jullie. - Het is wel duidelijk dat elk van ons op eigen vuist moet zoeken naar 
een standpunt. Zelf hel ik er hoe !anger hoe meer toe over, dat de eenige 
redding ligt in herstel van de eenheid der socialistische arbeidersbeweging op 
elk gebied. Wanneer ik voor mezelf absoluut overtuigd hen dat het z66 moet, 
begrijp je, dat ik het mijn plicht zal rekenen deze overtuiging openlijk te 
belijden en te verdedigen. Letterlijk elke dag word ik meer overtuigd, door 
de les der feiten; nu pas weer heeft de russische partijkonferentie mij in de 
opvatting versterkt, dat van een 'nieuwe' 'betere' Internationale geen sprake 
zal zijn. Trouwens, zij zou niets beter zijn clan eenige andere. Ik vind het 
uiterst nai:f om dat te verwachten. Het argument-van-links 'moeten we clan 
in een partij met de moordenaars van Liebknecht, van het proletariaat enz.' 
maakt niet den allerminsten indruk meer op mij. Wij zitten in een partij 
( d.w.z. ik zit er nog in) met moordenaars van Chineesche revolutionairen, met 
russische patriotten enz. Nooit is het z66 duidelijk geweest: de pot en de ketel 
enz. Elk opportunisme enz. blijkt te zijn, het resultaat van bepaalde maatschap
pelijke en psychische faktoren. Ook de 'slechtheid' van de reformistische 
organisatie is geen argument. Onze eigen 'slechtheid' is daarvan de andere 
pool. - Van het oogenblik af, dat 'de wereldrevolutie zich verwijderde' (ik laat 
daar wanneer dit moment er geweest is) was de bestaansreden eener afzonder
lijke revolutionaire organisatie vervallen. En van dat oogenblik af, begon het 
verval en de ontbinding dier organisatie -natuurlijk, want zij had geen histori
sche funktie meer. 

2) Wat de redaktie-verg[adering] aangaat heh ik Mannoury verzocht met 
je te overleggen. Ik vind ook dat het hoe eer hoe beter moet gebeuren. De 
Lange zal vermoed ik, nu ook terug zijn: we hebben er dan ten minste een 
nieuw lid bij. Aan Mannoury stuurde ik twee artikelen voor Klassenstrijd, met 
verzoek je die d66r te sturen - waarbij een van de Kadt. Langs ten deele zeer 
verschillende wegen zijn hij en ik tot dezelfde konklusies gekomen. Ik hen 
benieuwd wat je bezoek bij Lefebvre heeft opgeleverd, - en nog benieuwder 
of er nog iets zal komen van een gemeenschappelijke demonstratie voor Sacco 
en Vanzetti. 

Je naschrift bij de rede van Trotzky heh ik met genoegen gelezen, omdat 
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Amsterdam. l 7 AU@Ba;;p.a 192'1. 

H. Roland•Bol■t, 
Bll1■aohe Helde. 

ZUndert, 

1, De ua.ag of er a;Fake 1■ van verwyder1ng en van e;edreven worden 
naar Yenoh1llen<le kanten la geen vraag , die eohr1ftel:,lr. 1n Jtorte 
br1even tot ltlaarheid kan •orden gebraoht. Het praot1ache werlr. eat al 
-,n tyd; 1,lt 1:11911 dua niet in de gel..,llbe1d om als hat wai:e lo• Yan de 
azae1d.er■bltweg1111 rusUg aUe yeraohynselen u ontleden, oonoluaiee ta 
-.enen, daarin onderl1ng verbalMi te 1:trangen en zooeloellde tot bet t:reltkn 

- Yan een gedragelrn 'le gerakan. Ill. weet hoe de 1tadt radBnee:rt. rlt wen ook 
11oe Boeenbe:rg 1n Du1 Uohla.nd geredenee:rd heeft voor hy oYerg1Dg D&aJ' d.e 
S.P,D, &l die redeneer1ngen mogen langa Yeraoh1llenda wagan gaan, hat 
u1tgangapwlt 1a ongeveer hatzelfde en ja.ren terug lr.Jram Lev1e .. , a)'ll 
sohcp ye:uta$ tot de oono1ua1e, 4B,t cle bea'8Ana:rec1e van een aelfetan• 
d1ge :ravolv.UonnaU'e pg1:l.t1elte 1J:lternat1onal.e vervallen waa, 

Olldat 1lt 1n de p:raoUaohe 1:tewag1ng ban aan uape.ald wuk verbonden, 
de 110el1:,llheden van de orga.n1Sat1e an baar ontw1ne11n~ goad. ltan, NH 
lit niet met l)eataallde organ1aat1H, die rsit111 myn, db 1n de ontwiltkallng 
van de arbeidlll"abeweging aioh een vute plaata veroverden en die by de 
voondlU'and.a ate:rll.e wiaaaling der kanaen vaath1eldan aan clan klaaaanaUyd 
en d• veraobe:rping de:rllltegenatelling,m 1n dien atr7d. Sade:rt 188ft nauw8JI 
an ooU aan het N.A.8, ve:rbonden,Ye:rd.ecU.g 111. hat BAS ala tG dto :reiale 
wesenl7ke waa:rda hebbend• organiaatieu. de cenuale, die d-0or g:roel de 
verwesenl7lt1ng van de Bl'lllh91d der Yaltbeweg1ng 'fllStltoppel t aan d.e 'ff'J• 
utttng van YUsOh1llende tnaiohten (de revolut1onna1re en reformiattaohe 
oonoepUe van den vakbewegingaat:ryd). Ilr. el'ltan ean organiaatle al• Ila 
O,P.B, ale voll!.omsn ondsrgeeoh1U aim 4B,t N.A,S, in betaell.en1■ voo:r de 
B■de:rlana.aohe b811eg1ng, Vana1' hat moaent, dat dHe O.P.H. deaX100de tsgea 
1natl'llotiee ur Io,-inte:rn in Diet vesanu:rlng 1n de Nedsrlanr:le11he biil,re- - -
gt.ng ■oat door de 00J:111aq,uenu doonoenng Yan een loyaal llondgenootaohap. 
ta die O.P.I!. 1n myn oogen een aohadelyll.e organiaatio, die 1n pen enltel 
opstoht de ll'ede:rlandaohe &1'l>eida:rsbewagtng verryken bn. 

Op vareohlllende pmten wo:rdt e:r gszoabt naar n1-e poepee:ring. 
IIJ ls nlat ltlaa:ir 11at Hoving vu de Dage:raad wll met •:rn plarman eene:r 
n18'1W8 1100"1ldlaobe Party, dle tegeno'l'a:r de ffJZlnnlp9110a:rat1aolle 
S.D.A.P. de Val'■aaalplaat■ 'l'&ll 1tla1Hnat:ryd w:lllend.e U'lM1dare • .,,... 
moeua wo:rdq, 111 h wel naar, da.t 4a de Ksdtaohe opvatUng: ean :revo
lut~nnal:r Uil■ :r le TOl'lleD door ont•lllUUJlgllUbald 1n 11 .. ea nlel-ll'M0-
1uuonna1na 11"1 lo• 'fllJl de belfeglng al)IIWl'd 1a. nit aoo:rt wa:rll. aolltta llJ 
aleob'la ffnlp ••un geledea llet 1:leau HJlll. voor Ha :revo1u...,011J1ai%. 

Iii nluta de wesenlylte •aa.lll• ffne:r propagaaMS& al■ •an de ■Jd.• ds:r 
lllUl1»o-n111• pTO•d •ordl en dle tool.\ ••Ir.er ean g:roote --•le aolie 
ala 114.- den opataal ln Weenea aoplyll. aaalr.11. Ilt erun dat lit Titel ln 
4e II'•• LH4e:,: ala ve:tf:rla•Ollend.e voor cle a:rblt1denbeweg1ag mittlge ea bet 
'ffll'■Gl-4 lllmt.l:te:r d■r o-D1•tl•oha propapiida ueun48 prop&gellll6. Jtr 
u 'l'MNl!li twieobAln lletgeen ui t dla oo•t•nrrura kwu en bet ••k d11:1r 
I.L.P.; 1100 l>eetaat er •• 1. coll •---- 1'&11 due auoo..,... ut Jaetpen 
T:ro•J.•ua 1a ap pede 11yd en la.tu oolt i,,- bapaalda aountn -.oo:r de 
ll'adal'lalldaolle arlle14tll'ebalfeg1ng had. Ik met earlylt beltanen - -,n JOU• 
Ue ~ lla'l 110e1lylt - at ilt pug: een la.llgdu:rtga beap3re&1ng aat 'froel
ell'& ■Oil w111en lleDbaD, 

Ale ul onY01do81111e YOOl'beHld1ag,an een onvolcloalld geforaJ.ee:rda 
g:ronde1ag ln PlottMdall ·- l'l,8,- Q)lllu pYO:racl la, d.aa lroat oolt Jllal'lll '°' Ultf.ag, d.a.1 cle alol>, waal'dooll' de QO-.mUUaclle 'baW8111Di!: de ....,.qr. 
wU ..... clool' one Ollllepubaar .. d, gaaollt, • Ir 1 ■ llj dll 01)111.te ... 
'"'81l, • aoet •• ltlaa:rlleld loan ~:,: ftJ'dall' II.an worclea ippaa, Dle 
lllllAl'llei.d l&an &leohte lllt baapr.Ungall 1'&11 "®l'a&Utaall4811 pboSIIJI. WOJr• 
den. 
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Document 201. [Collectie IISG] 
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je daarin de vraag van de 'reeele vakvereenigings internationale' principieel 
stelt. Enkel door haar op die manier te stellen komen wij verder. De half
slachtigheid van de RVI ontzenuwt de revolutionair-gezinden volkomen. 

Met hart[elijke] groeten 

TanteJet. 

201. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 17 augustus 1927 

1. De vraag of er sprake is van verwijdering en van gedreven worden naar 
verschillende kanten is geen vraag, die schriftelijk in korte brieven tot klaar
heid kan worden gebracht. Het practische werk eet al mijn tijd; ik ben dus niet 
in de gelegenheid om als het ware los van de arbeidersbeweging rustig alle 
verschijnselen te ontleden, conclusies te trekken, daarin onderling verband te 
brengen en zoodoende tot het trekken van een gedragslijn te geraken. Ik weet 
hoe de Kadt redeneert. Ik weet ook hoe Rosenberg1 in Duitschland gerede
neerd heeft voor hij overging naar de S.P.D.2 Al die redeneeringen mogen 
langs verschillende wegen gaan, het uitgangspunt is ongeveer hetzelfde en 
jaren terug kwam Levie3 met zijn scherp verstand tot de conclusie, dat de 
bestaansrede van een zelfstandige revolutionnaire politieke Internationale 
vervallen was. 

Omdat ik in de practische beweging ben aan bepaald werk verbonden, de 
moeilijkheden van de organisatie en haar ontwikkeling goed ken, mors ik niet 
met bestaande organisaties, die reeel zijn, die in de ontwikkeling van de 
arbeidersbeweging zich een vaste plaats veroverden en die bij de voortdurende 
sterke wisseling der kansen vasthielden aan den klassenstrijd en de verscher
ping der tegenstelingen in dien strijd. Sedert 1924 nauwer clan ooit aan het 
N.A.S. verbonden, verdedig ik het NAS als een dier reeele wezenlijke waarde 
hebbende organisaties, de Centrale, die door groei de verwezenlijking van de 
eenheid der vakbeweging vastkoppelt aan de vrije uiting van verschillende 
inzichten ( de revolutionnaire en reformistische conceptie van de vakbewegings
strijd). Ik erken een organisatie als de C.P.H. als volkomen ondergeschikt aan 
het4 N.A.S. in beteekenis voor de Nederlandsche beweging. Vanaf het mo
ment, dat deze C.P .H. desnoods tegen instructies der Komintern in niet 
verankering in de Nederlandsche beweging zocht door de consequente door
voering van een loyaal bondgenootschap, is die C.P.H. in mijn oogen een 
schadelijke organisatie, die in geen enkel opzicht de Nederlandsche arbeiders
beweging verrijken kan. 

Op verschillende punten wordt er gezocht naar nieuwe groepeering. Mij 
is niet klaar wat Hoving van de Dageraad wil met zijn plannen eener nieuwe 
socialistische Partij,5 die tegenover de de vrijzinnigdemocratische S.D.A.P. de 
verzamelplaats van Klassenstrijd willende arbeiders zou moeten worden. Mij 
is wel klaar, dat de de Kadtsche opvatting: een revolutionnair kader te vormen 
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door ontwikkelingsarbeid in dezen niet-revolutionnairen tijd los van de bewe
ging absurd is. Dit soort werk achtte hij slechts eenige weken geleden het 
beste werk voor een revolutionnair. 

Ik erken de wezenlijke waarde eener propaganda als van de zijde der austro
marxisten6 gevoerd wordt en die toch zeker een groote massale actie als tijdens 
den opstand in Weenen mogelijk maakt. Ik erken dat ik veel [zie] in de New 
Leader als verfrisschende voor de arbeidersbeweging nuttige en het verzen
gend karakter der communistische propaganda missende propaganda. Er is 
verband tusschen hetgeen uit die Oostenrijkers kwam en het werk der I.L.P.; 
zoo bestaat er m.i. ook verband van deze stroomingen met hetgeen Troelstra 
in zijn goede tijd en later ook bij bepaalde momenten voor de Nederlandsche 
arbeidersbeweging had. Ik moet eerlijk bekennen - mijn positie maakt het 
moeilijk - dat ik graag een langdurige bespreking met Troelstra zou willen 
hebben. 

Als met onvoldoende voorbereiding, en een onvoldoend geformuleerde 
grondslag in Rotterdam een R[evolutionnair] S[ocialistisch]-Comite gevormd 
is, dan komt ook hierin tot uiting, dat de slob, waardoor de communistische 
beweging de arbeiders wil persen door ons onbegaanbaar wordt geacht. Er 
is bij dit Comite een tasten. Er moet meer klaarheid komen voor verder kan 
worden gegaan. Die klaarheid kan slechts uit besprekingen van vooraanstaan
den geboren worden. 

De crisis in de internationale arbeidersbeweging is zoowel bij de 3e. als de 
2e. [Internationale] in vollen gang. Met het bestaan van organisaties wordt in 
die mate rekening gehouden, dat het zoeken van nieuwe wegen daardoor 
wordt belemmerd. 

Ik schrijf deze brief en roer verschillende punten aan hoofdzakelijk om te 
laten blijken, dat er alle reden is voor een diepgaande bespreking. Ik doe dit 
practische voorstel, dat hetzij Bouwman en ik een dag uitbreken en naar 
Brabant komen, dan wel dat op den dag van de redactievergadering van Klas
senstrijd hier een paar uur vrijgemaakt worden, opdat wij hier elkanders 
gedachten nader kunnen peilen. 

Ik wacht Uw antwoord dienaangaande. Met Mannoury pleeg ik overleg over 
den datum der redactievergadering. Het blijft mij te meer als zulke gedachten 
opkomen, als in Uw brief ontwikkeld onbegrijpelijk hoe U de verantwoorde
lijkheden van hetgeen de C.P.H. doet, met Uw lidmaatschap blijft dekken. 
Zeker is die Partij er niet aan toe de noodzakelijkheid van de vereeniging der 
Tweede en Derde Internationale onder aanvaarding van het uitgangspunt der 
Tweede Internationale te erkennen. 

Beschouw dezen brief als strikt persoonlijk, allereerst omdat ik hem geschre
ven heh onmiddellijk na ontvangst van Uw schrijven en onder den indruk van 
dat schrijven; ik heb zelfs niet gepoogd om bepaalde gedachten scherp te 
omlijnen; slechts een pleidooi geleverd voor een bespreking, die eerst in den 
beperkten kring hierboven genoemd gehouden zou kunnen worden, waarna 
die kring zou kunnen worden uitgebreid als, hetgeen ik vermoed, er toch meer 
overeenstemming aanwezig is dan op het eerste gezicht bestaat. Mannoury 

358 

r 
stelt voor de eerstvolgende redactievergadering van Klassenstrijd te houden 
op Zaterdag 27 Augustus 2.30 uur op het N.A.S.-kantoor. Het komt mij voor, 
dat voor de verzorging van het September-nummer niet langer gewacht kan 
worden. Ik zou graag het artikel van de Kadt willen lezen voor de redactiever
gadering en ook onze bespreking voor die vergadering willen houden. 

Met best[e] groeten, 

1. Arthur Rosenberg (1889-1943), Duits politicus en historicus; lid van de USPD (1918-
1920); vooraanstaand lid van de KPD (1920-192 7); lid van de Rijksdag (1924-1928); 
zegde zijn lidmaatschap van de KPD op toen hij tot de conclusie kwam dat niet de 
bourgeoisie, maar het schijnradicalisme van de communistische beweging de hoofd
vijand van de arbeidersklasse was; trok zich in 1928 uit het politieke leven terug (was 
waarschijnlijk nooit lid van de SPD). [Muller, Schafer 1986] 

2. De Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) kwam voort uit de in 1875 
opgerichte Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands. Op het congres van Erfurt 
(1891) werd een door Kautsky ontworpen program aangenomen en de naam veran
derd in SPD. Deze partij stond model voor de bij de Tweede Internationale aange
sloten sociaal-democratische partijen. In 1917 scheidden de Unabhangige Sozialde
mokratische Partei Deutschlands (USPD) en de Spartakusbund (vanaf 1919: KPD) 
zich af van de SPD. Vanaf november 1918 nam de SPD deel aan de regering en zette 
zij zich sterk af tegen de uit de Spartakusbund voortgekomen KPD. Het grootste deel 
van de USPD sloot zich in 1922 weer aan bij de SPD. [Li:ischke, Walter 1992] 

3. Bedoeld werd de vroegere KPD-leider Paul Levi. 
4. De tekst geeft: dat. 
5. Het ging hier om de Socialistische Ontwikkelings Vereeniging (zie doc. 177b, noot 

1). 
6. Het Austro-marxisme is de benaming van een marxistische stroming in Oostenrijk 

waarbinnen de theorie van de wetmatig gedetermineerde ontwikkeling van de maat
schappij gedeeltelijk werd losgelaten en plaats werd ingeruimd voor het zelfstandig 
menselijk handelen. De theoretici van het Austro-marxisme, zoals 0. Bauer, R. 
Hilferding, K. Renner en M. Adler, schreven verhandelingen waarin ze aangaven hoe 
de theorie in de praktijk kon worden toegepast. [Leser z.j.] 

202. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 18 augustus 192 7 

Beste Henk, 

Ik was blij met je brief - het is voor ons beide waarschijnlijk zeer goed ons 
in deze tijden van onzekerheid vertrouwelijk uit te spreken, en de beste manier 
om vervreemding te voorkomen. Veel van wat in je brief staat klinkt mij 
vertrouwd en doet mij hopen, dat wij ten slotte toch op een lijn zullen komen. 
Maar je publieke uitingen verontrusten en ergeren mij. Hoe valt dit te rijmen? 
- Ik wil ook pogen, eenige grieven over en weer in punten te formuleeren. 

A. Vanjullie kant. 
1) Mijn lid-blijven van de C.P. en, in verband daarmee, mijn niet-openlijk 

partijkiezen voor de NAS[-]leiding. 
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Verdediging: De CPH is voor mij de schakel, die mij organisatorisch aan 

de rev[olutionaire] int[ernationale] beweging bindt. Er is voor mij op het 
oogenblik geen andere. Ik hen geen vakarbeider of ambtenaar, en kan mij niet 
in het NAS organiseeren. Als ik bedank, weet ik <lat <lit uitgespeeld zal worden 
tegen de geheele rev[ olutionaire] beweging. Mijn motieven zullen niet gelden, 
niet eens begrepen worden. Maar in verband met 1) de voortdurende geruch
ten over mijn katholiek-worden en 2) vele anti-materialistische uitingen in 
mijn proza en poezie gedurende de laatste jaren, zal het uitgelegd worden als 
een verzwakking, een breuk met mijn verleden, een verloochening van de 
revolutie in den algemeensten zin, en <lit zal de beweging min of meer scha
den. In tijden van reaktie en inzinking krijgt zulk een daad bijna onvermijdelijk 
het karakter van renegatendom. lets geheel anders is natuurlijk, uitgesloten 
te worden, omdat ik zeg wat ik voor de waarheid houd. Daar maal ik geen zier 
om. 

B. Mijn grieven tegen jullie: 
1) Schending van de vrije meeningsuiting in eigen gelederen. 
2) Vervolging en royeering van NAS-leden als CP-rs. 
3) Gebruikvan dezelfde slechte middelen als de CPH en de K[om]I[ntern] 

- ook van leugens als 'die menschen kunnen lid worden van een anderen 
vakbond'. 

4) Overdrijving van de waarde van het voortbestaan van het NAS, - gevaar 
<lit onbewust te gaan beschouwen als een soort 'Centrum der wereldbeweging'. 

5) Verandering van de taktische lijn van 192 5 zonder die te will en erkennen 1 

- wat weer leidt tot een onoprechte taktiek. In het art. van de Kadt zegt hij 
daarover rake dingen. - Veel van <lat artikel is inderdaad defaitistisch ( op de 
wijze van Newbold2 en Price). Daarbij van een onaangename arrogantie en 
een volkomen gebrek aan propagandistisch sentiment. De verdienste is, <lat 
het een principieele bespreking is en die verdienste acht ik niet gering. Daarom 
hen ik voor opneming, met schrapping van de totaal onnoodige scheldpar
tijen. 3 

Tevens zend ik je een (nog ongepubliceerde) brief van de Man aan den 
voorz. of sekr[etaris] der Jeugd Int[ernationale]4 van de SPD in D[uits]l[and]. 
In <lien brief is veel meer, wat mij persoonlijk aantrekt clan de overbewuste, 
zelf-behagelijke, kwasi-geheel-rationeele schrijverij van de Kadt. De natuur 
van de Man, meer gematigd en met veel meer gemoed clan de K[adt], erken 
ik als meer verwant met de mijne. Ook deze brief zou ik gaarne in Klassen
strijd publiceeren - en clan beide uitingen zelf beantwoorden.5 

Zat[erdag] 27 Aug. voor red. verg[adering] is goed - ik zou clan± half een 
in stad kunnen zijn voor bespreking vooraf. Ik heh er niets tegen <lat Bouw
man daaraan deelneemt. - Ik schreef aan v. Lakerveld bereid te zijn a.s. 
Zondag op een Sacco- en Vanzetti-dem[onstratie] te spreken.6 Het schijnt, 
<lat hij order heeft mij uit te schakelen - althans het lijkt erop. 

Hartelijk gegroet 

Tante Jet. 
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[In handschrift van H. Sneevliet op de achterkant van het laatste velletje van 
de brief geschreven:]7 

Kol. Onderdrukking 

rijkdom 

verwoording 

852 HRH 

Klassenstrijd 

Arm - 1200 -

1) De gemeenschap 

2) Bevrijding8 

3) Branding9 

4) de Jonge gids10 
-

1. Op het NAS-congres van december 1925 werd tot aansluiting bij de RVI besloten 
(zie doc. 81, noot 1 ). 

2. John Turner Walton Newbold (1888-1943), Engels politicus en journalist; historicus; 
lid van de Fabian Society (vanaf 1910) en de ILP (1910-1921; 1925-1935?); bestuurs
lid van de CPGB (1921-1924); Lagerhuis-lid (1922-1924); vanaf 1925 felle tegenstan
der van communisme en de CPGB; lid RK-kerk en sympathisant van conservatieve 
partij (vanaf 1935). [BDC: 290-291; Stenton, Lees 1976-1981, III: 261] 

3. Het artikel van De Kadt werd niet in Klassenstrijd geplaatst. De Kadt wilde het 
ongewijzigd geplaatst hebben en toen <lat niet doorging legde hij zijn voorzitters
functie van het PAS-Haarlem neer (zie hierover: doc. 207). 

4. De SozialistischeJugend-Internationale (SJI) werd in 1907 in Stuttgart opgericht. Het 
bestuur bestond uit vijf leden, onder wie H. de Man (secretaris), K. Liebknecht 
(voorz.) en HRH. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vond er een radicalisering van de 
Europese jeugdbeweging plaats en bij de oprichting van de KJI in Moskou (1919) 
sloten veel voormalige SJI-organisaties zich hierbij aan. Hoewel nooit officieel 
opgeheven, werd de SJI in 1923 heropgericht. De AJC sloot zich hierbij aan. In 1946 
werd de organisatie nogmaals heropgericht en vanaf die tijd droeg zij de naam 
International Union of Socialist Youth (IUSY). [Eppe, Uellenberg 1976] 

5. 'Hendrik de Man over het herstel der proletarische eenheid', Klassenstrijd (1927), 310-
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314. De brief van De Man aan Ollenhauer, devoorzittervan de SozialistischeJugend
Internationale, werd ingeleid door HRH. Ze gaf aan dat De Man scherpe kritiek had 
op de Derde Internationale, terwijl hij kritiek op de Tweede Internationale achterwe
ge liet. Volgens HRH was het grootste bezwaar tegen de Tweede Internationale dat 
deze organisatie niet opkwam voor de door koloniale mogendheden onderdrukte 
volkeren. 

6. In verschillende plaatsen werden in de weken voor de terechtstelling van Sacco en 
Vanzetti door de IRH openbare protestvergaderingen belegd, die in De Tribune 
werden aangekondigd. HRH werd nergens als IRH-spreekster vermeld, maar op 22 
augustus 192 7 sprak zij wel op een door de CPH belegde grote openbare vergadering. 

7. Het NAS en de redactie van Klassenstrijd onderhielden goede contacten met de 
organisaties die behoorden bij de door Sneevliet genoteerde bladen. Engels was 
redacteur van De Gemeenschap, zou later ook redacteur worden van De Jonge Gids en 
was medewerker van Bevrijding. HRH verleende ook regelmatig haar medewerking 
aan deze bladen. De RJB, de jeugdbond van het NAS, vormde met vertegenwoor
digers van die organisaties o.a. het comite tegen de doodstraf in Nederlands-Indie 
(1927). De redactie van Klassenstrijd verklaarde het blad in het juni/julinummer 1927 
onafhankelijk en zocht nieuwe leden buiten het NAS en de CPH; wellicht hadden 
de aantekeningen van Sneevliethier iets mee van doen. [Harmsen 1961: 221; Projekt
groep 'Literatuursociologie' 1975: 96-105] 

8. Bevrijding. Orgaan van de Bond van Religieuze Anarcho-Communisten (1925-1940) 
verscheen vanaf 1929 als een zelfstandig blad met de ondertitel 'Maandblad gewijd 
aan de vernieuwing van het socialisme'. De redactie werd jarenlang gevormd door 
B. de Ligt, A.R. de Jong en A. Storm (vanaf 1930). [Kenkhuis, Van der Laar [1985]] 

9. De Jonge Gids. Tijdschrift voor jongeren- en jeugdbeweging (1927-1934) was een onaf
hankelijk socialistisch jongerenblad. Het wilde een discussieplatform zijn voor de hele 
Nederlandse jeugdbeweging en poogde een brugfunctie te vervullen binnen de 
versplinterde jeugdbeweging. In 1934 werd het blad vervangen door Fundament. 
[IISG-collecties; Harmsen 1961: 172 e.v.] 

10. Branding. Blad van opstandige jongeren (1925-1928) was het maandblad van het onaf
hankelijke Verbond van Opstandige J ongeren. [IISG-collecties] 

203. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 26 augustus 1927 

Hierbij zend ik een artikel met cijfermateriaal betreffende Indie, hetwelk ik 
een paar jaar terug maakte voor een wetenschappelijk tijdschrift in Moskou, 
dat zich speciaal met de verhoudingen in de koloniale landen bezig houdt. 
Verder de jongste redevoering van Cramer bij de begrootingsdebatten in de 
Tweede Kamer, waarin met het oog op de toestand van de bevolking verschil
lende gegevens voorkomen. Tenslotte wat nummers van het maandschrift 
Klassenstrijd, die misschien van dienst kunnen zijn. Wijl ik vermoed, dat op 
die vergadering in Zwitserland ten opzichte van Indie maar geringe kennis van 
den toestand en de aanwezige tegenstellingen zal bestaan, komt het mij voor, 
dat deze gegevens ruimschoots voldoende zijn voor het houden van een 
inleiding in dat milieu. Omtrent Indie als reservoir van groote mogelijkheden, 
die nog maar voor een deel zijn aangeboord geven bestaande handboeken b.v. 
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van Hinloopen Labberton1 en Colijn2 vele gegevens; de tijd voor een dergelij
ke inleiding is echter zoo beperkt, dat U zich waarschijnlijk bepalen kunt tot 
de verwerking van het tegelijk met dezen brief afgezonden materiaal.3 

De teekenaar G. Ri:iling4 was hier vanmiddag en heeft op zich genomen 
voor Zaterdag 3 September een teekening als door ons gewenscht te maken. 
Blijkt de man het er goed af te brengen dan zouden wij van zijn diensten meer 
geregeld gebruik kunnen maken. 

Zendt U het boek van Rosa Luxembourg aan de Lange toe, opdat hij in 
staat is het gevraagde artikel te schrijven over de verschilpunten tusschen 
Luxembourg en Lenin?5 Moeten wij er niet tijdig rekening mede houden, dat 
het November-nummer van Klassenstrijd speciaal aan de herdenking van de 
russische Revolutie wordt gewijd? Tegen wanneer denkt U de artikelen te 
kunnen brengen over het Italiaansche fascisme? 6 Schrijft u bij gelegenheid de 
Gruyter nog eens aan voor een artikel over de structuur en de ontwikkeling 
der Engelsche Labour Party?7 

Verhoefbood zich zelf aan om mede als spreker op te treden in onze verga
dering van Zondagavond a.s., Concertgebouw.8 Ik was daarop onmiddellijk 
ingegaan, doch helaas wordt vandaag bezwaar gemaakt door de met ons 
samenwerkende organisatie het N.S.V., waarvan niet het practische element, 
doch Rosseau als vertegenwoordiger aanwezig was. Die wees op de inactiviteit 
der sociaaldemocratie, hield daaraan vast toen wij naar voren brachten [ dat] 
juist de aanklacht van een linksch sociaaldemocraat nuttig was, doch de man 
kwam toen met het voorstel dan ook een anarchist als Rijnders9 te laten optre
den. In die omstandigheden werd de keus op het allerlaatst het contact met 
het N.S.V. te verbreken ofVerhoef prijs te geven. Het laatste moest tot mijn 
spijt geschieden, wij hebben een les gehad om voortaan niet zoo makkelijk met 
dit N.S.V.-element in zee te gaan, speciaal voor wat betreft de beginsel-ruiters 
van anarcho-syndicalistische huize. Dat handjevol, in Amsterdam zonder 
wezenlijken invloed, krijgt nu weer Zondag dezelfde gelegenheid als wij in het 
concertgebouw, terwijl zij in geen enkel opzicht noodig waren voor het slagen 
van deze vergadering. Het N.A.S. ziet nog steeds te geredelijk af van het 
zelfdoen en wordt dan in zijn bewegingsvrijheid belemmerd door onnoodige 
zelfs schadelijke bondgenooten. 

Hartelijke groeten en genoegelijken reis, 

1. Dirk van Hinloopen Labberton (1874-1961), theosoof en radicaal ethicus die zich 
inzette voor een autonoom Indonesie; leraar Javaans (1904-1913) en Maleis (1914-
1916); daarna o.a. werkzaam voor het Encyclopaedisch Bureau in Batavia (1918-1922); 
Volksraadlid voor de Nederlandsch-Indische Vrijzinnige Bond (1918-1922); bestreed 
de politieke opvattingen van de ISDV; vestigde zich in Australie (1922-1923), Japan 
(1923-1925) en later, na kort verblijf in Nederland, in de VS (vanaf 1926); schreef 
o.a.: Geillustreerd handboek van Insulinde (1910). [BWN, IV: 186-188] 

2. Hendrikus Colijn (1869-1944), anti-revolutionair staatsman; bekleedde militaire en 
bestuursfuncties inNederlands-Indie (1894-1910); minister van: Oorlog (1911-1913), 
Financien (1923-1925) en Staat (1929-1933); minister-president (1925-1926; 1933-
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1939); verbleef aan het eind van zijn !even verplicht in Duitsland (1942-1944). [BWN, 
II: 98-103; Bank, Vos 1987] 
Het hier bedoelde handboek was: H. Colijn (red.), Neerlandsch Indie: Land en volk, 
geschiedenis en bestuur, bedrijf en samenleving, 2 delen (Amsterdam 1911-1912). 

3. HRH sprak op een internationale vakantiecursus van de Ligue Internationale des 
femmes pour la paix et la liberte (zie verder doc. 204 en 206). 

4. Gerard Victor Alphons Roling (1904-?), tekenaar; ontwierp en tekende voor Kegs 
Theehandel het plaatjesalbum Een reis naar Indie' (1926). 

5. 

6. 

7. 
8. 

Voor Klassenstrijd tekende hij n.a.v. de terechtstelling van Sacco en Vanzetti 'Na den 
Heldendood', Klassenstrij'd (1927), nummer 9. Hij ondertekende met G.R. Op latere 
prenten in Klassenstrijd komen deze initialen niet meer voor. 
Er verscheen in Klassenstrijd geen artikel van D. de Lange over de verschilpunten 
tussen Lenin en Luxemburg. 
H. Roland Holst, 'Zijn de dagen van het fascisme in ltalie geteld?', Klassenstrijd 
(192 8), 6-9. Volgens HRH waren er aanwijzingen dat de fascistische dictatuur in ltalie 
enigszins wankelde door de economische chaos in dat land. Ze wees op het gevaar 
dat de ltaliaanse machthebbers de aandacht van de binnenlandse problemen dreigden 
af te leiden door een impetialistische koers te gaan varen. 
Er verscheen in Klassenstrijd geen artikel van De Gruyter over de Labour Party. 
Op zondagavond 28 augustus 1927 organiseerden het NAS en het NSV gezamenlijk 
in het Concertgebouw in Amsterdam een rouwdienst voor Sacco en Vanzetti. Op het 
podium waren grote foto's van Sacco en Vanzetti geplaatst. Sprekers waren Rosseau 
(NSV) en Sneevliet (NAS) en verder werd er treurmuziek gespeeld en gezongen, een 
passage uit Tijl Uilenspiegel gespeeld en werd er een fragment uit HRH's De Opstan
delingen gedeclameerd. [De Arbeid, 3 september 192 7] 

9. Gerhard Rijnders (187 6-195 0), propagandist van het anarchisme en uitgever; antimili
tarist; oprichter en redacteur van Naar de Vrijheid (1904-1923); oprichter en !eider 
van de anarchistische Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling (vanaf 1906); 
redacteur van De Vrije Socialist (vanaf 1919) en eigenaar van drukkerij Libertas ( ook 
vanaf 1919). [BWSA, V: 232-237] 

204. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 27 augustus 19271 

B[este H[enk] 

Dank voor het gezonden materiaal - dit zal denk ik wel genoeg zijn, want veel 
cijfers in een inleiding van een uur kan niet. Door mijn vluchtige informatie 
kreeg je geloof ik een heel verkeerd idee van wat ik daar ga doen. Het is op 
een (veertien dagen durende) int[ernationale] vakantie kursus van de 'Ligue 
Int[ernationale] des femmes pour la paix et la liberte' dat ik spreek.2 Ik kreeg 
v[an]morgen het program; het is zeker heel belangrijk; er komen daar allerlei 
soorten menschen het vraagstuk 'rapports des races blanches avec les races de 
couleur' bespreken, van-afVolkenbond-menschen tot 'extremisten' als Hatta3 

en ondergeteekende. Een merkwaardig stuk 'eenheidsfront' ! Verschillende lui 
zullen er zijn die ook op het Brusselsch kongres4 waren - o.a. Nehru5 

- ook 
Das6 is aangekondigd als spreker, maar dan ben ik weer weg want ik blijf maar 
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een dag of 4, 5. Ik gaf opals onderwerp 'Les effets de l'exploitation coloniale 
pour les exploitants et les exploites'. Ik ben blij dat Roling op zich nam de 
plaat te maken; hij is wel begaafd en geschikt om zooiets mee te bespreken 
- lijkt me. 

Het boek van R. Luxemburg zal ik aan de Lange sturen, zoodra ik weer in 
Bloemendaal ben. Hier heb ik niets, als wat ik dacht noodig te hebben. 

[In de kantlijn:] 
Ik ben blij, eens even nieuwe indrukken te krijgen, kwam wel gedepresseerd 
thuis uit A[mster]dam. Niet enkel om de exekutie,7 al had ik tot het laatste toe 
gehoopt (de New Leader ook) maar ook om de agitatie zelf- die rechts geheel 
onvoldoende was en links intern[ationaal] veel verliep in relletjes van despera
do's of lompenproletariaat. Zag je dat in Mexico de staking groat was? 

Over het November-nr. van Klassenstrij d moeten we op de volgende verg[ ade
ring] maar eens praten. Het groote bezwaar is, dat de herdenking voorbij is 
als wij verschijnen - tenzij wij een goede week vroeger uitkomen. Voor een 
hoerah-nr. voel ik niets. Jij ook niet. Maar voor een speciaal nr. wel wat; het 
is met onze krachten ook wel behoorlijk in elkaar te zetten. 

De artikelen over het italiaansche fascisme kan ik wel schrijven in Oktober, 
maar als Nov. een speciaal nr. wordt, wordt het toch December eer het er 
inkomt. 

Jammer dat het misliep met Verhoef, dit zou werkelijk goed geweest zijn. 
Natuurlijk is het onzinnig om elke samenwerking met s[ociaal] d[emokrat]en 
te verwerpen, tot de s[ociaal] d[emocratie] als geheel bekeerd en de oude 
leiders afgetreden zijn. Ik geloof inderdaad dat jullie je te veel naar het NSV 
hebben georienteerd.- Het hoof dart. in De Arbeid van vandaag8 is een verade
ming van soberheid na al de brallende taal in de Tr[ibune]. In hoeverre 't 
verwijt daarin juist is, dat jullie meer hadden kunnen doen voor staking, kan 
ik niet beoordeelen. Wel wee gt voor mij het argument, dat werkelijke massale 
aktie van een kleine rev[ olutionaire] vakcentrale niet mogelijk is (in de meeste 
vakken) zeer zwaar als argument voor de hereeniging. 

En Oudegeest zal voor de AJ.C. 9 op de herdenking van 28 Aug. spreken! 
Dat zal Koos Vorrink zuur vinden! Wie zou hun die held van de treurige 
figuur opgetoffeld hebben? 10 

Vanmiddag heb ik mijn 3de chartisten drama afgekregen. Daarmee is de 
trilogie voltooid. Dit is uiterst eenvoudig proza - De nederlaag van April '48 
- met veel 'Anklange' nit onze eigen dagen. Zoowel dit als het tweede bewe
gen zich geheel in de kring van bran den de vraagstukken van nu en zouden een 
arbeiderspubliek hevig interresseeren - maar hoe krijg ik ze opgevoerd? 11 

Hartelijke groeten van 

Tante Jet. 

1. Datering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'Buissche Heide, Zaterdag 6 uur'. De 
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gegeven datum lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 
2. De Ligue Internationale des femmes pour la paix et la liberte werd in 1915 opgericht 

in Den Haag en had volgens HRH 'een vaag politiek karakter'. Mede-oprichtster en 
prominentlid was AlettaJacobs. In 1927 had de bond ruim 7000 leden, verdeeld over 
secties in Europa en de Verenigde Staten. Ieder jaar organiseerden de secties om 
beurten vakantiecursussen. In 1927 vond de cursus van 25 augustus - 8 september 
plaats in het Zwitserse Gland. HRH sprak over 'De gevolgen der koloniale politiek 
in Indonesie voor de heerschers en overheerschten'. Hatta gaf een referaat over de 
Nederlandse koloniale geschiedenis (zie verder doc. 206). In haar autobiografie gaf 
HRH aan dat deze cursus voor haar de aanzet was om religieus-socialiste te worden. 
[Roland Holst 1928b; Roland Holst 1949: 220; Jacobs 1978: 142 e.v.] 

3. Mohammed Hatta (1902-1980), Indonesisch staatsman; voorzitter van de Perhimpu
nan Indonesia (Indonesische studentenbond in Nederland); in Nederlands-Indie 
gei:nterneerd (1934-1942); adviseur vanJapanners (1942-1945); proclameerde samen 
met Soekarno op 17 augustus 1945 de Republiek Indonesie; o.a. vice-president en 
premier van Indonesie. [Rose 1987] 

4. Het ging hier om het oprichtingscongres van de Liga tegen Imperialisme en Kolonia
le Overheersching. 

5. Jawaharlal Nehroe (1889-1964); Indiaas staatsman; jurist; studeerde rechten en 
natuurwetenschappen in Engeland; lid en voorzitter (1929-1930; 1936-1937) van het 
All-India Congress; voorzittervan de naar onafhankelijkheid strevende Congres Partij; 
eerste premier van India (194 7-1964). [Akbar 1989] 

6. Wellicht gaat het hier om: Nalina Das Gupta, Indiaas vrijheidsstrijder; vestigde zich 
in 192 7 in Berlijn als restauranteigenaar; hield zich na terugkeer in India ( ca. 1940) 
afzijdig van politiek; schreef: M.N. Roy, quest for freedom (Calcutta z.j.). 

7. Over de executie van Sacco en Vanzetti: zie doc. 198, noot 1. 
8. NN, 'Het is volbracht. Sacco en Vanzetti vermoord. - Zij kunnen hun geest niet 

dooden', De Arbeid, 27 augustus 1927. 
9. De Arbeiders Jeugd Centrale (AJC; 1920-1958) ontstond uit de in 1918 door het 

NVV en de SDAP gezamenlijk opgerichte Centrale voor Jeugdontwikkeling. O.1.v. 
Koos Vorrink ontwikkelde deze organisatie zich tot een cultuurbeweging voor 
jeugdige sociaal-democraten met een eigen blad: Het Jonge Volk. De AJC was aange
sloten bij de SozialistischeJugend-Internationale. [Hartveld, De Jong Edz., Kuperus 
1982; Naarden 1989] 

10. Op zondag 28 augustus 1927 sprakJan Oudegeest op de herdenkingsbijeenkomst 
'twintig jaar Socialistische J eugdinternationale' in de Amsterdamse Stadsschouwburg 
voor 700 Amsterdamse AJC-leden. De reacties op de terechtstelling van Sacco en 
Vanzetti werden door Oudegeest terloops genoemd als voorbeeld van 'het ontwaken 
van het internationale rechtsgevoel'. Hij distantieerde zich van 'den lusttot schandaal, 
die sprak uit de relletjes na de terechtstelling [ ... ]'. Op 24 augustus was er een grote 
protestvergadering in het Concertgebouw geweest, georganiseerd door het Landelijk 
Komitee voor Sacco en Vanzetti. Alle sprekers daar, onder wie J. Hoving en G. 
Mannoury, hadden fel geprotesteerd tegen de houding van de SDAP in deze affaire. 
Na afloop van de protestbijeenkomstwerden door de politie charges uitgevoerd tegen 
de voor de deur van het Concertgebouw verzamelde menigte. [Het Volk, 25 en 29 
augustus 1927] 

11. De Chartisten-drama's zouden niet worden uitgegeven en werden ook niet opgevoerd. 
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205. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 2 7 augustus 192 7 

L[ieve] T[ante] J[et] 

Toen ik de nummers van 'Klassenstrijd' doorzag om U het gewenschte Indi
sche materiaal te verschaffen, kwam het mij voor, dat o.a. in de artikelen van 
van Munster over het rapport Meyer Ranneft1 veel gegevens zijn opgenomen 
met betrekking tot de armoede van de bevolking; met de cijfers door Cramer 
gebruikt in de Tweede kamer zal voor dit deel van Uw betoog wel voldoende 
materiaal beschikbaar zijn. 

Al het gevonden materiaal vooral de nummers van Klassenstrijd moet hier 
terugkomen. Om de Klassenstrijd-exemplaren te kunnen verstrekken heeft 
Bouma nummers van zich zelf beschikbaar gesteld. Hij stelt er prijs op zijn 
verzameling compleet te houden. 

Het andere deel van het betoog betreffende den rijkdom door Indonesie 
vertegenwoordigd is ten deele ook met gegevens uit Klassenstrijd te illustree
ren. Bovendien hebt U zelf materiaal gebracht in Uw brochure door het 
N.A.S. uitgegeven, waarvan ik een exemplaar hierbij insluit om er zeker van 
te zijn, dat U de beschikking over deze gegevens hebt. Ik heh nog lang 
gezocht naar mijn artikel hetwelk veel bijzonderheden van dezen aard brengt, 
<loch ik heh het nog niet kunnen vinden. Van belang is natuurlijk ook de 
toenemende belangstelling van het kapitaal uit het buitenland, waardoor 
practisch gesproken het Nederlandsch koloniaal Bestuur representant van het 
internationaal kapitalisme wordt. Met name in Frankrijk is die belangstelling 
duidelijk merkbaar. Ik raad U aan bij gelegenheid het vrij <lure boek van 
Angoulvant2 te koopen. De schrijver had in Indie de beschikking over alle 
mogelijke gegevens, zoodat het cijfermateriaal door hem gegeven een goede 
illustratie geeft van den toestand tot in 192 5. Behalve Frankrijk krijgen de 
Vereenigde Staten, Engeland, Duitschland en ookltalie toenemende belangen 
in Indie. 

Laat mij nog even weten wanneer U vertrekt; indien hetmij clan luktvandaag 
of Maandag nog dat manuscript op te diepen zend ik U het alsnog toe. 

Ik krijg een belangrijke brief van Arthur Geerts3 uit Belgie betrokken in de 
eenheidsbeweging van Liebaers, waarvan ik Una Uw terugkomst een afschrift 
zal toezenden. Hij gaat fel te keer tegen het communistisch fractionneeren in 
de Eenheidsbeweging, spreekt over de noodzakelijkheid 'de syndicale beweging 
voor de toekomst te bevrijden van politieke verrotting. In geen enkele geval 
zullen wij ons leenen om als instrument gebruikt te worden voor het gemeen 
geknoei, waarvan onze bolsjewiseerders het monopool schijnen te hebben'.4 

Bouma liet mij weten, dat Ellerman Harms ernstig probeeren zou U uiterlijk 
Dinsdag de proeven van Uw artikelen te bezorgen. 

Met beste groeten, 

Henk 
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1. Jan Willem Meyer Ranneft (1887-1968), bestuursambtenaar in Nederlands-Indie 
(1907-1936); benoemd, partijloos lid (1924-1925; 1927-1928) en voorzitter (1929-
1933) van de Volksraad; vice-president van de Raad van Nederlandsch-Indie (1933-
1936); schreef in 1926 in zijn functie van assistent-resident te Pati (1926-1928) samen 
met Dr. W. Huender het rapport Onderzoek naar den Belastingdruk op de Inlandsche 
Bevolking. [Caminada, Otten 1971; Tichelman 1985: 297] 
In 1926 schreefVan Munster het artikel 'De economische toestand der inheemsche 
bevolking van Madoera en Java' [Klassenstrijd (1926), 193-201 en 232-245] waarin hij 
een analyse gaf van het eerder genoemde rapport. 

2. Gabriel Angoulvant: gegevens ontbreken. 
Het boek waar Sneevliet op doelde, was: G. Angoulvant, Les Indes Nierlandaises. Leur 
role dans l'economie internationale (Paris 1926). 

3. Arthur Geerts, Belgisch vakbondsleider; lid van de sociaal-democratische Belgische 
Werklieden Partij (BWP); secretaris van de bond van koetswerkmakers; secretaris van 
de Belgische Eenheidsgroep; richtte in 193 3 een proletarische antisemitische kring 
op. [De Beule 1980: 239] 

4. Binnen de Belgische eenheidsbeweging was in 1926 een scheuring ontstaan (zie 
hierover: doc. 115, noot 3). De 'oude' beweging, die onder leiding stand van Lie
baers-Geerts, werd fel bestreden door de 'nieuwe' eenheidsbeweging, die gesteund 
werd door de KPB. [De Beule 1980: 52-59] 

206. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 10 september 192 7 

Beste Henk, 

Het is goed om weer eenige voeling te krijgen. Ik zie dat jullie een demonstra
tief kongres voorbereiden - verwacht je nog wat medewerking buiten het 
NAS? 1 - Ik vermoed, dat de verandering in de internationale verhoudingen in 
de vakbeweging die door de breuk der Engelschen met Moskau zijn ontstaan, 
ook nationaal wel door zullen werken. De baan wordt, dunkt mij, nu vrijer 
voor eerlijke eenheidsfrontpolitiek van onderen op. De totale mislukking van 
het eng[els]-russ[isch] komitee is een echec, in zijn soort niet minder erg clan 
de gebeurtenissen in China. De lucht wordt van veel gekonkel en geknoei 
gezuiverd - maar de reaktie zal overal in haar vuistje lachen en dat is erg 
genoeg. Vraag: wat zal Fimmen nu doen? 

In verband met die vraag stuur ik je ingesloten briefje van Verhoef aan 
Fimmen, dat hij mij zond met zijn kopie voor Klassenstrijd. Ik vermoed dat 
de bedoeling is, dat je er zelf ook kennis van zoudt nemen via mij; maar het 
is natuurlijk strikt partikulier en je moogt het op geen manier in 'De Arbeid' 
gebruiken. Nu het met de Gruyter als redaktie-lid misgeloopen is (zie ingeslo
ten briefkaart) vraag ik mij af, of wij op de volgende redaktie-verg[adering] 
Verhoef niet als kandidaat zullen stellen. Niet, dat het een groote kracht is, 
maar blijkbaar voelt hij eerlijk de noodzakelijkheid om den linkervleugel te 
versterken. Wat vindt je zelf?2 

In Zwitserland had ik een bijzonder prettige week, doordat het milieu zoo 
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warm en ruim was. Onder de duitsche en fransche leden van dat verbond zijn 
er verschillende, wier visie op de dingen zich vrijwel dekt met de mijne.3 De 
fr[anse] sektie heeft in de S[acco] en V[anzetti] agitatie samengewerkt met de 
CGTU. Er waren daar menschen uit allerlei landen, van allerlei schakeering 
ook zeer radikalen, maar (behalve de Engelsche 'Labour'-leden) bijna niemand 
aangesloten bij s[ociaal] d[emokratische] of comm. partij. Allen geen geloof 
meer daarin! De leider van den kursus F. Challeye4, zeer goed op de hoogte 
van Aziatische dingen, -veel gereisd in Japan enz. is lid van een onafh[ankelij
ke] groep van het kamerlid Lafont5 'parti soc[ial]- Comm[uniste]' van een paar 
duizend leden. Iedereen hunkert naar vernieuwing maar al deze menschen 
werken in hun diverse lichamen tegen de reaktie, het imperialisme, de oorlog 
enz. Ik hen veel met de enkele Aziaten geweest, die er waren: - Hatta, de 
Chinees, en een man uit Madagaskar, advokaat te Parijs, en ultra-gematigd. 
Behalve op den kursus te Gland, hebben Hatta en ik ook nog gesproken over 
Indonesie op een meeting te Geneve, 6 voor een gemengd publiek, onder 
voorzitterschap van Mrs. Swanwick7, redaktrice van Foreign Affairs8. Zij heeft 
mij later gevraagd om een artikeltje voor haar blad over den opstand en de 
situatie van 't oogenblik- een welkome gelegenheid om onze meening in een 
heel belangrijk orgaan te verkondigen. De kursussen waren over 't algemeen 
genomen wel interessant, vooral die van een zekere Mr. Harris9, een typische 
engelsche filantroop, die in de Aborigines Protection Society werkt en vooral 
ook van den Amerikaan Baldwin10

, die over den groei van het Am[erikaans] 
Imperialisme sprak. Een uitstekend strijder leek hij - net terug van een groote 
reis door Europa en Rusland. De Liga tegen het Imp[ erialisme] zal hem 
vragen in Holland te komen spreken. 

Waarschijnlijk zal ik Zat[erdag] 24 Sept. in stad komen om met de IAH te 
vergaderen; ik zit in een redaktiekommissie voor een uitgave over de russische 
gedenkdag en hen er in geen maanden geweest. 11 Als je wilt, zouden we elkaar 
v66r de verg[ adering] een uurtje kunnen spreken. 

Met de finanties van Klassenstrijd zit Maters danig in de knoei, daar Eller
man Harms telkens maar een maand krediet wil geven. Als Maters, zooals ik 
nu aan E[llerman] H[arms] heh beloofd, v66r 1 0kt. deJuni/Juli afl. afbetaalt, 
zal ik probeeren daarna een wat langer krediet te verkrijgen. Maar het zal goed 
zijn als jullie al je best doet, om van enkele groote federaties wat steun los te 
krijgen, zoodat de schuld bij de Strijd kan warden afgedaan. 

Wiedijk antwoordde met eenigen hoon op mijn 'luimig' voorstel, om 2 x 
5 a 6 bladzijden over de memoires van Vliegen te schrijven! Hij vond het 
blijkbaar uiterst ridikuul. 12 

Hartelijk gegroet 

Tante Jet. 

[In de kantlijn:] In het terugkomen was ik een dag bij Mesnil en kreeg van 
hem een pak boeken mee over het fascisme, zoodat ik nu materiaal genoeg 
heh. 
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1. Op 12 en 13 november 1927 hield het NAS in 'Bellevue' te Amsterdam een demon
stratief congres 'tegen de Reactie'. De onderwerpen die uitgebreid aan de orde 
kwamen, waren: de 'reactie' van de Nederlandse werkgevers in de strijd tegen het 
proletariaat, en de 'reactie' op internationaal gebied en in het bijzonder in Neder
lands-Indie. Aanvankelijk zou de Bond van Opzichthoudend Personeel in het Trans
portbedrijf aan dit congres meedoen, maar deze trok zich terug onder dwang van het 
NVV-bestuur. [De Arbeid, 1 oktober 1927; Verslag van bet NAS over de jaren 1925, 
1926, 1927 en 1-e kwartaal 1928: 74] 

2. In november 192 7 werd J.A. Verhoef opgenomen in de redactie van Klassenstrijd. 
3. Over de vakantiecursus van de Ligue Internationale des femmes pour la paix et la 

liberte: zie doc. 204, noot 2. 
4. Felicien Challaye (1875-1967), Frans filosoof en vredesactivist; aanvankelijk onder

wijzer, later journalist; tegenstander van het Franse kolonialisme; voorzitter van de 
International League of Fighters for Peace (1931-1940). [fosephson 1985: 152-153; 
Roland Holst 1 949: 216] 

5. Louis Ernest Lafont (1879-1946), Frans parlementarier; jurist; lid van het Franse 
parlement (1914-1936); lid van de SFIO (tot 1920); lid van de PCF (1920-1923); na 
1923 onafhankelijk parlementslid; in 1928 als kandidaat van de Federation Socialiste 
in het parlement gekozen; minister van Volksgezondheid (1935-1936). [DBMOF, 
XXXIII: 101-103] 

6. HRH en Hatta spraken hier over dezelfde onderwerpen die ze ook in hun redes in 
Gland bespraken (zie hierover: doc. 204, noot 2). 

7. Helena Maria Sickert Swanwick (1864-1939), Engels feministe en pacifiste; schrijfster 
en journaliste; medewerkster van o.a. Manchester Guardian en Observer; redactrice van 
The Common Cause (1909-1912) en Foreign Affairs (1925-1928); vooraanstaand lid van 
de National Union of Suffrage Societies (1905-1914); lid van de Union of Democratic 
Control (1914-1931 ), een organisatie die internationale democratische controle van 
buitenlandse politiek voorstond; voorzitster van de Engelse sectie van de Ligue 
Internationale des femmes de la paix et la liberte (1915-1922); Engels vertegenwoor
digster in de Volkenbond (1924 en 1929). [fosephson 1985: 925-927] 

8. Foreign Affairs. A monthly digest and interpretation was het onregelmatig verschijnende 
blad (1918-1931) van de Pacifist Union of Democratic Control. [Cline 1980] 

9. John Hobbis Harris (1874-1940), Engels schrijver; liberaal; secretaris van de Anti
Slavery and Aborigines Protection Society; lid van het Engels parlement (192 3-1924). 
[Stenton, Lees 1979, III: 152] 

10. Roger Nash Baldwin (1884-1981 ), Amerikaans vredesactivist; jurist; directeur van de 
American Civil Liberties Union (1917-1950); voorzitter van de Int. League for 
Human Rights (1946). 

11. IAH-uitgave i.v.m. het tienjarig bestaan van de Sovjet-Unie: P. Alma, J. Hoogcarspel, 
H. Roland Holst (red.), Kultuur en wetenschap in bet nieuwe Rusland. Artikelen door 
Nederlanders (Rotterdam 1928). 

12. Waarschijnlijk wilde HRH een recensie van Wiedijk van de twee in 1925 verschenen 
delen van Vliegens geschiedschrijving van de SDAP: Die onze kracht ontwaken deed. 
Geschiedenis van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 
25 jaren van haar bestaan (Amsterdam 1925-1938). Van Wiedijk verscheen in Klassen
strijd een dergelijke recensie niet. De echte memoires van Vliegen verschenen pas in 
1936 onder de titel Mijn herinneringen als rypograaf 
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207. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 13 september 1927 

Ik heh met groote helangstelling het schrijven van Verhoef gelezen, waaruit 
hlijkt <lat wij in hem met een overtuigd en consequent linker-vleugelman te 
doen heh hen, met wien nader contact moet warden gezocht. Zander hem over 
<lit hriefje te schrijven waarvan ik natuurlijk naar huiten geen gehruik maak 
zoolang hijzelf daartoe geen machtiging geeft, heh ik hem geschreven over ons 
komend demonstratief congres en als gevolg daarvan een particuliere hespre
king met hem op morgen. Anders dan de van onmiddellijk succes levenden der 
Fimmensoort en de snel in elkander zakkenden der soort De Kadt zijn deze uit 
het soc[iaal] dem[ ocratische] kamp zonderveel geraas tot revolutionnair inzicht 
komenden man voor man van waarde. Toen wij in 1910 en 1911 hier in Hol
land in het N.V.V. proheerden voorhanden gehorneerdheid te overwinnen en 
daarvoor aanrieden de revolutionnair georganiseerden in de vakheweging 
vriendschappelijk te naderen, hadden wij geen oogenhlik de hoop, <lat op korten 
terniijn zich mogelijkheden zouden voordoen die de kwestie van machtsverove
ring in somrnige landen tot een punt van practische politiek maakten en in 
andere landen althans groote verwachtingen deden ontstaan. En toch waren 
we voor revolutionnaire propaganda zonder eenig defaitisme. Alleen omdatwij 
de overwinning zoo dichthij meenden te zien in de periode 191 7-1921 was het 
mijn inziens mogelijk dat hij verschillende revolutionnairen zich zoo sterke 
inzinking openhaarde <lat zij of rustend schutter werden en zich afzonderden 
in hun heroep clan wel in de arheidersheweging ten deele of algeheele likwidatie 
van revolutionnaire organisaties aan de orde stelden. Dit aantal zou ongetwijfeld 
veel kleiner geweest zijn wanneer men niet zoo zalig in het land van blijde 
verwachtingen had geleefd. Juist omdat die verwachtingen niet in vervulling 
gingen en het algemeen kenmerk groote malaise en onverschilligheid is hlijft 
het in standhouden van alle mogelijkheden tot revolutionnair getuigen eerste 
revolutionnaire plicht. Bijzaak welk etiket op die verschillende vormen van 
getuigen gekleefd wordt, mits dit getuigen zelf duidelijk revolutionnair is. 

Om op Verhoef terug te komen ik wil zoeken naar den vorm waardoor het 
ook hem mogelijk zal zijn op ons demonstratief congres te komen. Of andere 
onderdeelen der vakheweging zullen meedoen, hehalve die van het N.A.S. en 
wellicht enkele syndicalistische organisaties, het is de groote vraag. Wij 
hepalen ons tot onderdeelen der vakheweging, omdat er ons meer aan gelegen 
is verhinding met anders-georganiseerden in de vakheweging te verkrijgen clan 
van wal te steken met de verdeelde communistische heweging in dit land en 
haar hulporganisaties, die zoodanig werken dat zij steeds zichthaar slechts 
werktuigen zijn der communistische groepen zelf. Vrijdag a.s. hespreken wij 
in onderdeelen de regeling van het congres. Daarna zal ik U nader inlichten. 

Het gevolg van de weigering der onveranderde opname van het artikel De 
Kadt voor Klassenstrijd is zijn hedanken als P.A.S.-voorzitter Haarlem. 1 Wijl 
gehleken is dat zijn pessirnisme niet overwonnen kan warden door practisch 

371 



---

werk in onze beweging kan dit heengaan als P.A.S.-voorzitter slechts als een 
voordeel worden gezien. 

Een kameraad van Handelspersoneel2 De Haan3 is voor eigen rekening in 
Brussel, Berlijn en Praag geweest, had verschillende besprekingen in die drie 
landen en bracht interessante bijzonderheden mee. Allereerst wat Belgie 
betreft. De combinatie Liebaers-Marchant4-Geerts (het blad Eenheid) is ten 
opzichte van de fractievorming der communisten tot het standpunt gekomen 
van onafhankelijkheid der vakbeweging; zij zijn in fel conflict geraakt tot de 
Belgische partij; ook daar schijnt het communistisch verlangen naar eenheid 
moeilijk gecombineerd te kunnen worden met het voogdijschap, dat de partij 
over de vakbeweging wil uitoefenen. Ik heh dit contact met Geerts en bij hem 
nog aangedrongen op een artikel over de belgische arbeidersbeweging. 

In Duitschland bemerkte Haan bij de Schuhmacher menschen vijandigheid 
tegen alle communistische groepen, doch een vriendschappelijke verhouding 
tot de kleine Ledebour5 -groep. Hem is zoowel in Berlijn als Praag medege
deeld dat in de Tchechische vakbeweging zich een strooming vormt, die zich 
absoluut keert tegen de dubbelzinnige R.V.I.-taktiek. Ook in Frankrijk zou 
het ellendig geexperimenteer met bestaande revolutionnaire vakorganisaties 
beslist op tegenstand bij een deel der C.G.T.U. stuiten. Liebaers verklaarde 
aan Haan dat hij Fimmen zou laten weten dat diens propaganda tegen het 
N.A.S. door hem absoluut uit den booze werd geacht en dat een reeele op 
eigen kracht drijvende revolutionnaire vakbeweging als de onze beslist voor 
uitbouw van alle deelen stelling moet nemen. 

Wilhelm Schuhmacher komt in November vier achtereenvolgende avonden 
voor het kader onzer beweging in Rotterdam, den Haag, Amsterdam en Zaan
streek spreken. U zult clan ongetwijfeld met hem kennis kunnen maken. 

Onder verwijzing naar ingesloten brief van den Ontwikkelingsraad te 
Amsterdam verzoek ik U dringend het door U ingestudeerde onderwerp: 
Fascisme op 4 Januari te willen behandelen. Wilde betrokkene tijdig in kennis 
stellen met Uw, naar ik hoop, gunstige beslissing. 

Ik zelf wil in het October-nummer van Klassenstrijd, nu het Engelsche 
vakbewegingscongres achter den rug is, zoowel over het I.V.V. congres te 
Parijs als het Engelsche congres te Edinburgh schrijven.6 

De C.P.H. heibel in het N.A.S. thans georganiseerd uitgaande van het 
Comite van Behoud7, bezorgt ons op geen stukken na het hoofdbreken, dat 
afgeleid zou kunnen worden uit de Tribune-berichten over de wonderbaren 
successen van de C.P.H.-menschen. Het komende N.A.S.-congres zal in het 
begin van 1928 wel definitief te verstaan geven dat de vakbewegingsactiviteit 
der C.P.H. beter naar een andere vakcentrale kan worden overgebracht. 

Sedert gisteren hebben wij van het N.S.V. hun grondslag ontvangen voorwat 
zij de fusie N.A.S.-N.S.V. believen te noemen. Deze grondslag is vermoedelijk 
in hun bestuur vastgesteld althans de geest ervan is die van het principieel 
anarcho-syndicalistische element. Dus absoluut onbruikbaar voor ons. Het is 
de taak van het reeele element in het N.S.V. zich aan den greep van het anar-

372 

cho-syndicalisme te ontworstelen en zelf den weg naar het N.A.S. te vinden. 
Met hartelijke groeten 

1. Over het geweigerde artikel: zie doc. 202, noot 3. 
2. De N ederlandsche F ederatie van Handels-, Kantoor-, Winkel- en Magazijnpersoneel 

(1919-1940) ontstond uit een fusie van verschillende bonden, waarvan de Onafhan
kelijke Organisatie van Handelspersoneel in Nederland ( opgericht in 1908, aangeslo
ten bij het NAS) de grootste was. [Camfens 1989: 164] 

3. B.B. de Haan, bestuurslid van de Nederlandsche Federatie van Handels-, Kantoor-, 
Winkel- en Magazijnpersoneel (NAS); lid van de RSP; secretaris van RSP-gewest 
Noord-Holland-noord (1933-1934). [Van der Horst 1991: 36, 39] 

4. Emile Marchand, Belgisch sociaal-democratisch vakbondsleider; voorzitter van de 
Centrale van Hout en Bouw; vooraanstaand lid van de Eenheidsgroep in Belgie. [De 
Beule 1980: 2 3 8] 

5. Georg Theodor Ledebour (1850-1947), Duits sociaal-democraat; journalist; deelnemer 
aan conferenties van Zimmerwald (1915), Kienthal (1916) en Stockholm (1917); 
medeoprichter en CC-lid van de USPD (1917-1919); voorzittervan de USPD (1920-
1923); oprichter en voorzitter van de Sozialistische Bund (1923-1931); actief in IRH 
en de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersching; lid van de Sozialistische 
Arbeiter Partei (SAP; 1931-1933 ); leefde na 1933 teruggetrokken in Zwitserland. 
[Keller 1987; BL: 271-273] 

6. Er verschenen over geen van beide congressen verslagen in Klassenstrijd. W el wijdde 
Sneevliet in De Arbeid van 17 en 24 september artikelen hieraan. 

7. De CPH richtte het 'Comite van Aerie voor handhaving der aansluiting van het NAS 
bij de RVI' op, dat tot doel had CPH-leden die tevens lid waren van het NAS, ervan 
te overtuigen dat de RVI de internationale vakbeweging was waarbij communistische 
vakorganisaties zich behoorden aan te sluiten. NAS-leden werden opgeroepen zich 
aan te sluiten bij het comite. [De Tribune, o.a. 8 september en 22 september 1927] 

208. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 15 september 1927 

Beste Henk, 

Ik kan je nu schrijven dat ook A.R. de Jong zich bereid heeft verklaard, tot 
de redaktie van 'Klassenstrijd' toe te treden. Hij zou op den duur graag zien, 
dat nog een man van zijn richting werd opgenomen en noemde de Ligt. Ik 
heh hem gevraagd, of d[e] L[igt] weer in Holland terug is; een redakteur in 
Zwitserland is een absurditeit. Ook noemde hij Reyndorp1

. Van dien weet ik 
te weinig af - heh gevraagd naar 's mans openbare werkzaamheid, geschriften 
enz. Enfin, we zijn toch weer een stap verder gekomen in de edifikatie[?] van 
een algemeen tijdschrift voor de diverse revolutionaire stroomingen. Ik hoop 
nu maar dat er ook weer wat abonne's bijkomen zullen. Zooals Maters je 
verteld zal hebben, zitten we finantieel, door jullie coup-de-tete tegen de CP, 
danig aan den grond. Enfin, jullie moet maar zien, hoe je het schip weer vlot 
zult krijgen. Dat 't met de Kadt zou lukken, heh ik niet gedacht. Ik ken hem 
uit 192 5 en hij is van het hout waarvan men sektariers snijdt. Het beste voor 
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hem zal nog wel zijn, wat socialistische wetenschap te doceeren, maar zonder 
kontakt met de beweging wordt dat op den duur toch te akademisch. 

Wij hadden op de laatste red. verg[adering] al genoteerd dat de volgende 
Zat[erdag] middag 1 Oktober zou zijn. Laat ons dat dus maar vasthouden. Ik 
heh dat nu ook aan de Jong opgegeven. 't Is wel goed, als Bouma meteen 
iedereen nog eens aanschrijft. - Of ik 24 0kt. nog in stad kom weet ik niet. 
Als 't niet bepaald noodig is voor die uitgave van de IAH,2 doe ik 't liever niet, 
daar ik in die 14 dagen nog allerlei werk wou afmaken. 1 0kt. zijn we weer 
in Bloemendaal terug. 

Ik hen benieuwd naar 't resultaat van je bespreking met Verhoef. - De 
Belgen (Liebaers enz.) stuurden mij hun blad, dat ik weer aan Engels door
zond. De revolutionair gerichte vakbeweging ( of stroomingen in die beweging) 
zullen wel overal in konflikt komen met de comm. partijen; tegen het voogdij
schap van een pol[itieke] partij is de vakbeweging nog altijd o.pgekomen; het 
is een 'natuurlijke vorm van rebellie', die zich telkens herhaalt. 

Ik heh geen bezwaar om voor den Ont[wikkelings] Raad op 4 Jan. over het 
fascisme te spreken en zal hun dat laten weten. 

Hartelijk gegroet 

Tante Jet. 

[In de kantlijn:] Wie zullen wij nu vragen om over de Labour partij te schrij
ven? 

1. Bernard D.G.C. Reyndorp (1870-1850), vrijdenker; schrijver bij het CBS; lid van de: 
SDB (1889-ca. 1895), Socialistenbond (1898), SDAP (1898-ca. 1915) en de BRAC; 
medewerker en redactielid van bladen van verschillende socialistische stromingen, 
zoals: Recht voor Allen, Licht en Waarheid, An-archie, De Vrije Communist en Bevrijding. 
[BWSA, II: 37, 65, 96, 97; BWSA, N: 198; Vliegen 1905, II: 211-214] 

2. Over het IAH-boek: zie doc. 206, noot 11. 

209. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 16 september 1927 

W[aarde] K[ameraad], 

Ik had eergisteren 's morgens Lefebre bij me en's middags Verhoef. Lefebre 
washier voor een bespreking met Schmidt, vertelde mij reeds sedert 1919 uit 
Indie weg te zijn en voornemens tegen November een reis daarheen te 
ondernemen om zich op de hoogte te stellen van de huidige situatie. Reeds 
daarom kon hij niet voldoen aan het voorstel zitting te nemen in de Redactie 
van Klassenstrijd. Hij zou daarmee zijn reis wellicht bederven, zal m.i. al 
moeite genoeg hebben wegens zijn toetreden tot de koloniale liga. Ik heh hem 
voorgesteld de reis daarheen over Rusland te maken. Wijl daar toch thans het 
belangrijkste centrum is van Oostersche activiteit. Hij heeft dit nog in overwe-
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ging genomen, zou voor het October-nummer van Klassenstrijd een artikel 
leveren over den opstand van Sumatra, 1 heeft zelf veel tegenwerking met 
publicaties in het Volk, ergerde zich aan het besluit der 2e Internationale om 
zich ook tegenover de koloniale ligate plaatsen. Hij kan als reeel linker-sociaal 
democraat worden beschouwd, niet bedorven door jarenlang eng verband met 
de Hollandsche partij, moet in nauwer contact met ons komen. Hij zal U 
nader schrijven. 

Met Verhoef roerde ik reeds de vraag aan of hij aan een uitnoodiging der 
redactie van Klassenstrijd zou voldoen en zitting zou nemen in de redactie. 
Hij is daartoe bereid, is niet aangesloten bij de S.D.A.P., beslist linksch geo
rienteerd lid der moderne vakbeweging en dus vriend van het N.A.S. en bereid 
tot samenwerking met het N.A.S. Hij had in zijn afdeeling aan het bestuur 
voorgesteld mij te laten spreken, daarover een kwaadaardigen brief terugont
vangen. Men verklaarde in dat schrijven, dat ik als 'vijand der arbeiders' in 
geen geval in aanmerking zou kunnen komen voor een dergelijke spreekbeurt. 
Zijn belangstelling gaat hoofdzakelijk naar economische vraagstukken uit. Ik 
heh hem verzocht studie te maken van het wezen der arbeiderspartijen in 
Belgie, Noorwegen en Engeland en zoo spoedig mogelijk over een <lier landen 
een beschouwing in Klassenstrijd te geven. 

Vanmorgen zond ik U een telegram toe in verband met het nog onverwacht 
gekomen overlijden van Gorter. In geval de begrafenis in Holland zal plaats 
vinden, De Telegraaf bracht gisteravond het bericht het eerst uit Brussel, zou 
ik willen dat het N.A.S. een delegatie zond naar deze begrafenis. Vandaar dat 
ik U vroeg of U misschien met de regeling in kennis was gesteld. 

Met hartelijke groeten 

1. J.D.L. Lefebvre, 'De onlusten ter westkustvan Sumatra, van 1 januari 1927', Klassen
strijd (1927), 292-298. In dit artikel noemde de auteur een corrupt regeringssysteem 
en systematische uitbuiting van de bevolking de oorzaak van de opstanden die begin 
1927 aan de westkust van Sumatra uitbraken. 

2. Het 'neutrale' dagblad De Telegraaf verscheen voor het eerst in 1893. [Schneider 
1979: 195 e.v.] 
Over de crematie van Gorter: zie doc. 210, noot 1. 

210. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 20 september 1927 

Beste Henk, 

Er was gisteren geen gelegenheid om elkaar nog even te spreken. Er was in 
de geheele sfeer, vond ik, iets ontzaggelijks beklemmends, - dat kan ook niet 
anders, zoolang het oude bindmiddel bij het intreden in, en het verlaten van, 
het leven, nl. de ritus, ons ontbreekt. Misschien wordt dat minder gevoeld, 
wanneer b.v. een groot koor opstandige liederen zou zingen; - nu klonk dat 
zwakke gezang droevig, omdat het de stem was van onze eigen zwakheid.1 
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Ik heh geweigerd aan een soort herdenkingsvergadering deel te nemen, 
waarvoor H. Eikeboom mij vroeg te spreken. Ook zoo men mij van een 
anderen kant mocht vragen, zal ik weigeren. Ik kan het onmogelijk doen. 
Mondeling wel meer hierover. 

Natuurlijk hen ikwel bereid iets voor 'Klassenstrijd' te schrijven. Maarvindt 
je niet beter, dat wij in de Nov. afl. als redaktie een Nachruf publiceeren?2 In 
dat geval zou ik een on twerp kunnen opstellen, wat op de red. verg[ adering] 
behandeld kan worden. - Die blijft dus bepaald op Zat[erdag] 1 Oktober? En 
wordt zoo spoedig mogelijk aan alle leden der redaktie aangekondigd? Aan 
de Jong schreef ik reeds. Er is dunkt mij niets tegen, dat Verhoef ook al aan 
de red. verg[ adering] deelneemt, we kunnen de beide nieuwe redakteuren dan 
bij die gelegenheid plechtig installeeren. Na z66veel moeite en teleurstellingen 
is het toch werkelijk prettig, dat wij nu een begin van rev. koncentratie bereikt 
hebben. Ik wou alleen dat onze 3 nieuwe redaktie-leden elk uit hun kring een 
100 nieuwe abonne's meebrachten. 

Rogge die ik gisteren na de crematie sprak, vertelde mij dat Gorter, vlak 
v66r zijn reis naar Zwitserland, bij hem geweest was om te spreken over 
weder-oprichting van de N[ieuwe] Tijd, onder zijn redaktie, met medewerking 
van Pannekoek. Ik vrees dat het plan geestelijk niet levensvatbaar was, omdat 
ikin dogmatischMarxisme, anti-S[owjet] Rusland, anti-Illde lnt[ernationale], 
anti-oostersch nationalisme en enkel v66r onverzoenlijke KAP-politiek, geen 
perspektieven zie. 

Wat je schrijft over sympathie van de Schuhmacher-menschen voor de 
Ledebourgroep is kurieus. Ik kan me begrijpen dat zij gruwen van alle comm. 
groepen. De kritiek der uiterst-linkschen op Moscou is vaak zeer juist, maar 
de dorre en enge geest <lier groepen is verfoeilijk. 

Met belangstelling las ik wat je in de Arbeid schrijft over het Engelsch 
kongres enz. Ik geloof toch, dat je zelf, evenals Trotzky, te weinig rekening 
houdt met de Engelsche mentaliteit, en daardoor het verschil tusschen de 
'centrum' !eiders en de massa te groot ziet. Ik geloof dat de werkelijk idioot 
arrogante wijze, waarop de Russen aan !eiders van Eng. vakbonden plegen te 
schrijven en hen te kapittelen, 66k de gewone links-georienteerde man uit het 
bedrijf ergert. 

Het stukje over het I.V.V. en de Noren las ik ook met belangstelling.3 Mijn 
eigen standpunt in zake de 'eenheidsgedachte' is vrijwel gelijk aan dat van 
Tranmael en Fenner Brockway4

• Verkondiging daarvan behoeft mij niet van 
het NAS te vervreemden, omdat ik het propageeren <lier eenheids-gedachte 
volkomen vereenigbaar acht met werken voor de versterking van bestaande 
revol[utionair] gerichte vakorganisaties. 

lngesloten wat copie voor Oktober-afl. Klassenstrijd. Dan kan er alvast een 
en ander gezet worden. Lees het stuk van Verhoef eens door; mij dunkt hij 
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vervalt tot te groote uitvoerigheid; al die historische beschouwingen ZIJn 
onnoodig. Misschien kunt je het met hem bespreken? 

Hartelijke groeten 

Tante Jet. 

[In de kantlijn:] Ik stuur jou de kopie voor Kl[assenstrijd] omdat ik vermoed 
dat Bouma een paar dagen vakantie heeft. 
[Op de achterkant:] Hierbij volgens afspraaknog een fragmentuit Heldensage 
- dit is dus het laatste, daar het boek eind Oktober verschijnt. 

1. Maandag 19 september 192 7 werd Herman Gorter gecremeerd op W esterveld. Leden 
van zijn partij, de KAPN, hadden zich opgesteld op de trap die naar de aula leidde. 
Terwijl de kist tussen hen door werd gedragen, zongen zij de Internationale. [Het 
Volk, maandag 19 september 1927 (avondblad)] 

2. D. de Lange, 'Herman Gorter (1864-1927)', Klassenstrijd (1927), 290-292. In navol
ging van HRH noemde de auteur de overledene 'de grootste Nederlandsche dichter 
der laatste eeuwen'. 

3. NN, 'Het IVV en de Noren', De Arbeid, 17 september 1927. In ditvermoedelijkvan 
H. Sneevliet afkomstige artikel werd gewag gemaakt van een artikel van Tranmael 
in het blad van de N oorse vakbeweging, waarin deze duidelijk maakte dat zijn vakver
bond weigerde zich bij het 'reformistische' IVV aan te sluiten daar het deze organisa
tie aan werkelijke strijdvaardigheid zou ontbreken. 

4. Archibald Fenner Brockway (1888-1988), Engels socialist en vredesactivist; journalist 
en schrijver; redacteur van het ILP-blad Labour Leader (1911-1914); secretaris van de 
Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersching (1929); voorzitter en secretaris 
van de ILP (jaren dertig); parlementslid (1929-1931; 1950-1964). [Fenner Brockway 
1977; Robbins 1990: 63-64]; over Tranmael en zijn partij: zie doc. 15 5, noten 1 en 
2. 

211. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 24 september 1927 

Beste Henk, 

Het stuk van Lefebvre heh ik ontvangen. 1 Het is buitengewoon sterk gedoku
menteerd; niet enkel van een 'insider', maar zooals enkel schrijven kan hij die 
mee heeft gehandeld. Wij zullen moeten zinnen op middelen, om het in wijder 
kring bekend te maken. 

Ik heh vergeten je te schrijven, bedacht ik mij ineens, dat ik vandaag niet 
in stad kom, omdat de I.A.H. niet vergadert; ik hoop dat je het begrepen hebt, 
toen je niets meer van mij hoorde. De I.A.H. vergadert nu volgende Zaterdag 
om 3 uur en ik moet daar even heen, omdat ik in de redaktiekommissie zit van 
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een soort Gedenkboek.2 Maar ik zou wel weer om 4 uur op de Nassaukade 
kunnen zijn. Vindt je nu goed, om de redaktie-verg[adering] tegen <lat uur uit 
te schrijven? 

Hartelijk gegroet 

Tante Jet. 

Ik kreeg van Mesnil 2 nrs. van de Libertaire3
• De fr[ansche] comm[unist]en 

hebben, inzake de betooging tegen het Amer[ikaansche] legioen, waarop de 
Humanite zich een oneindig aantal malen in snorkende taal had vastgelegd, 
direkt verraad gepleegd aan de nagedachtenis van Sacco en Vanzetti, d.w.z. aan 
een wordend symbool in onzen strijd. Waarschijnlijk niet uit lafheid, maar op 
bevel van Moscou. Ik zal hier een paar bladzijden over schrijven in Klassen
strijd, aansluitend bij Mannoury's artikel en het bericht in de Tribune over de 
'prachtige demonstratie' buiten Parijs. Het wordt te bar - of liever: te walgelijk. 4 

Hartelijk gegroet 

tante Jet. 

1. Het stuk van Lefebvre verscheen als artikel in Klassenstrijd: zie doc. 209, noot 1. 
2. Over het IAH-gedenkboek: zie doc. 206, noot 11. 
3. Le Libertaire. Organe de la Federation Anarchiste verscheen voor het eerst in 1895. 

Verschillende keren werd de uitgave gestopt maar steeds weer verscheen er een 
nieuwe serie. In 1972 beleefde het blad een laatste, kortdurende wederopstanding. 
[IISG-collecties] 

4. H. Roland Holst, 'Over eenheidspropaganda en eenheid', Klassenstrijd (1927), 361-
367. In dit artikel werd de Komintern-politiek gehekeld. Als voorbeeld van de 'ver
keerde' Komintern-politiek werd de PCF-demonstratie tegen een bijeenkomst van 
een Amerikaans legioen in Parijs aangehaald. Om de Russische economische belangen 
in Frankrijk niet in gevaar te brengen, had deze demonstratie op gezag van Moskou 
niet in, maar buiten Parijs plaatsgevonden. 

212. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 2 oktober 19271 

Beste Henk, 

Hierbij koncept van onze bedelbrief; als je nog wat wilt veranderen, doe <lat 
clan en zendt het daarna naar den drukker.2 Allicht kunt je een paar kleine 
bijdragen bij elkaar krijgen, die je eronder kunt vermelden, <lat maakt een 
betere indruk. Vraag Mannoury! Van de Jong lag hier bericht, <lat hij zou 
komen, zoo gevatte kou het hem niet verhinderde. 

Ik heb gisteren nog vergeten te spreken over een ingezonden stukje van 'H. 
Paulsen', dat een paar maanden geleden in de rubriek 'Gedachtewisseling' is 
opgenomen. Mocht de politie iemand van ons vragen wie de schrijver is, clan 
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moeten we zeggen <lat vergeten te zijn (waarschijnlijk ben ik de eenige die het 
nog weet). De schrijver is betrokken bij die geschiedenis met de Leidsche 
soldatenkrant en al verhoord - hij is toen zoo stom geweest om te zeggen <lat 
hij wel eens een ing[ezonden] stuk naar Kl[assenstrijd] heeft gestuurd onder 
den naam H. Paulsen!3 

Hartelijk gegroet 

tante Jet. 

1. Datering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Zondag'. De gegeven datum 
lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. Met het oktobernummer van Klassenstrijd (1927) werd een brief meegestuurd waarin 
van de abonnees een financiele bijdrage werd gevraagd, om de schuld van f700,- van 
het maandblad te helpen delgen. Onderaan de brief stond: 
'Reeds ingekomen: H.R.H. flO,-; H.S. fl,-; H.M. fl,-; H.W. fl,-; ].A.V. f2,50.' 

3. Wie achter de naam 'Paulsen' schuilging is niet duidelijk. In Klassenstrijd (1927) werd 
de verkorte brief van 'Kameraad Henk Paulsen' afgedrukt waarin deze reageerde op 
het artikel van G. van Oort, 'De beteekenis van de persoonlijke dienstweigering'. 
'Paulsen' was de mening toegedaan dat een communist in militaire dienst moest gaan 
om met wapens te leren omgaan, zodat hij hiervan gebruik kon maken tijdens de 
proletarische revolutie. 

213. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 4 oktober 1927 

Beste Henk, 

Lees deze briefkaart, begrijp je hoe zoo iets mogelijk is? Er was toch iemand 
op het bureau? 1 Ikheb meteen aan de Jong geschreven <lat de volgende verga
dering 22 0kt. is, en wel om half twee want ik bedacht mij <lat ik maar tot± 
4 uur vrij ben. Wil jij Bouwman, Kitsz, Bouma en Maters het vervroegde uur 
meedeelen, dan doe ik het Mannoury, de Lange, Verhoef en de Vries. 

Hart[elijke] gr[oeten] 

Tante Jet. 

1. Het ging hier om een briefkaart van het nieuwe redactielid van Klassenstrijd A.R. de 
Jong (zie hierover: doc. 214b). 

214a. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe
mendaal, 5 oktober 1927 

De kwestie met de Jong heeft zich toegedragen zooals in het door mij aan 
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hem gerichte briefje uiteengezet. Afschrift gaat hierbij. Ik nam nota van het 
tijdstip der volgende redactievergadering en waarschuw de redactieleden, 
Bouwman en Kitsz, terwijl Bouma en Maters het vanzelf van mij hooren. U 
belast zich dus met het tijdig aanschrijven der overigen. 

Uitbreiding van het aantal nuanceeringen in de redactie is zeker winst, als 
de nuanceeringen zorgen voor abonnees uit hun richting en daarmee de kans 
scheppen op uitbreiding van het maandschrift tot 40 pagina's. Het ongeluk is 
echter dat in den regel een organisatieapparaat ontbreekt om de aanwerving 
van nieuwe abonnees buiten het N.A. S. te bevorderen. In Uw correspondentie 
met de verschillende redactieleden zult U zeker bij voortduring daar wel op 
willen wijzen. Het is een anachronisme1 dat de C.P.H. door drie vertegen
woordigers in de redactie zit, vooral dat het officieele 100 % element daar nog 
bij is. De aanwezigheid van dit element werkt belemmerend voor de behande
ling van practische zaken in het tijdschrift. 

Onze redactievergadering van 22 dezer besprekende een herdenkingsartikel 
over de Russische revolutie staat voor de onmogelijke taak die herdenking te 
voeren op het moment, dat de beste kop der Derde Internationale definitief uit 
de leiding gestooten is.2 Waarschijnlijk kan men er in Rusland in slagen de 
beteekenis dezer opera tie te camoufleeren; een onafhankelijk tijdschrift in West 
Europa heeft den plicht aan te geven dat het wegwerken van Trotsky uit de 
Derde Internationale te zien is als een der vele symptomen van likwidatie van 
den revolutionairen inhoud der Derde Internationale. Overal vraagt men mij 
als ik op vergaderingen in aanraking met menschen kom bijzonderheden over 
den strijd der Russische oppositie tegen de leiding. Zouden wij in het tijdschrift 
te dien opzichte niet duidelijker kunnen worden. 

Wie zal het herdenkingsartikel over de Russische revolutie schrijven? Er kan 
toch geen sprake zijn van het opnemen van meerdere artikelen. En in geen 
geval kan een representant der meerderheidsmeening van de Derde Internatio
nale de schrijver zijn. 3 Het komt mij voor dat het ook geen zin heeft bijzondere 
moeite te doen Rutgers nog op te wekken voor ons tijdschrift te schrijven. Hij 
was in de gelegenheid het te doen en had toch eigenlijk zoo bitter weinig te 
vertellen dat afwijkt van de gewone propagandakost die in de Moskou-bladen 
te vinden is dat zijn medewerking voor 'Klassenstrijd' geen bijzondere waarde 
kan hebben. 

Men heeft rnij gezegd dat de Ligt te Geneve geruimen tijd speciale studie 
gemaakt heeft van den Volkerenbond en zijn werk. Zou de Jong van hem 
gedaan kunnen krijgen, dat hij in ons tijdschrift de resultaten der gehouden 
economische conferentie bespreekt. Dit is ongetwijfeld interressant en valt 
onder de behandeling van actueele onderwerpen. 

De circulaire voor het bijeenbrengen der 700 gulden is gedrukt en door rnij 
gecorrigeerd, wordt dus in het volgend nummer van 'Klassenstrijd' verzonden, 
bovendien plaatste ik een oproep in De Arbeid van deze week.4 

Met hartelijke groeten 

1. De tekst geeft: anagonisme 
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2. Trotski werd wegens 'contrarevolutionaire activiteiten' uit het Uitvoerend Comite 
van de Komintern (EKKl) gestoten tijdens een speciale vergadering van dit lichaam 
op 27 september 1927. [Deutscher 1959: 359-360] 

3. HRH schreef het artikel: 'Ter herdenking der Russische November-revolutie', 
Klassenstrijd (192 7), 3 21-3 2 5. Ze somde de verdiensten op van de leiders van de 
Russische Revolutie, maar ze wees ook op het gevaar van een scheuring binnen de 
RCP en de negatieve gevolgen die dat voor het internationale communisme zou 
hebben. HRH ageerde scherp tegen het gebruik van 'dwang en geweld' tegen 
oppositionele strorningen binnen de RCP. 

4. NN, 'Steun voor het maandblad Klassenstrijd', De Arbeid, 8 oktober 1927. In dit stukje 
werd opgeroepen om mee te helpen de drukkersschuld van J700,- weg te werken, 
door een financiele bijdrage of door het nemen van een abonnement op het blad. 

214b. H. Sneevliet, Amsterdam, aanA.R. deJong, Naarden, 5 oktober 
1927 

W[ aarde] K[ ameraad], 

Mevrouw Roland Holst zond mij Uw briefkaart mededeelende Uw ervaring 
op Zaterdag j.l. toen gij voor de eerste maal de redactievergadering van 
'Klassenstrijd' hebt willen meemaken. Op Nassaukade 101 huis is het bureau 
van het N.A.S. gevestigd, waar de redactievergadering plaats vindt. Op 101/2 
woon ik zelf. Ik was Zaterdag reeds geruimen tijd voor de Redactievergadering 
naar beneden gegaan, zoodat ik de Lange die ook zeer vroeg kwam en bene
den aanbelde binnenliet. Best mogelijk dat ik op het moment toen gij kwaamt 
boven was, waar we niets hooren van aanbellen beneden. Het spijt mij zeer 
dat het U zoo is vergaan. Voortaan kunt gij in een dergelijk geval door boven 
aan te bellen U zeker toegang tot de redactievergadering verzekeren. 

Met kam[eraadschappelijke] groeten 

215. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 12 oktober 1927 

1 Herdenking Gorter. - de Lange 
2 Fragment Heldensage - Roland Holst. 
3 De Waarde van konstruktief werk enz. - Brandsteder 
4 De onlusten ter Westkust v. Sumatra - Lefebvre. 
5 Wat gebeurt er in S[owjet] Rusland - Roland Holst 
6 Brief aan Ollenhauer1 - de Man 
7 Verwording - Roodveldt2 

8 Brieven uit de gevangenis - M. Holz3 

Beste Henk, 
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Hierbij een schema van de volgorde, maar ik weet niet of je zelf nog iets 
geschreven hebt, zooals je plan was - in geval <lat zoo is, moet je het maar 
veranderen. No. 7 en 8 kunnen wel wachten, ze hebben beide erg weinig om 
het lijf. Zou Brandsteder geen afdrukken van zijn artikel willen hebben, om 
aan enkelen te sturen; als je denkt van wel, bestel er dan maar een dozijn. 

Je hebt mij een vroolijk oogenblik bezorgd met de citaten uit de C[ommu
nistische] Gids in de Arbeid verleden week. 'Rieu oublie et rien appris'.4 

Ik hoor subrosa van Mannoury, <lat het 'presidium' besloten heeft <lat mijn 
twee stukjes over Eenheidspropaganda niet in de Tribune mogen, als 'verwar
ring-stichtend'. Ook <lit bezorgt mij een vroolijk oogenblik. De hetze in de 
SDAP tegen de Liga doet <lit niet - maar ik zie <lat toch als een doorwerken 
van een begin van nieuwe groeperingen. 

Hartelijk gegroet 

Tante Jet. 

1. Erich Ollenhauer (1901-1962), Duits politicus; lid van de SPD (vanaf 1918); secretaris 
(1921-1926) en voorzitter (1926-1933) van de Sozialistische Jugend-Internationale 
(SJI); vluchtte uit Duitsland en woonde in Praag (1933-1938), Parijs (1938-1940) en 
Landen (1940-1945); vice-voorzitter (1946-1952) en voorzitter (1952-1963) van de 
SPD. [Seebacher-Brandt 1984] 
Ollenhauer kreeg ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de SJI een brief 
van H. de Man, die de eerste secretaris (1907-1908) van deze organisatie was geweest. 
In Klassenstrijd van oktober 1927 werd deze brief afgedrukt (over deze brief: zie doc. 
202, noot 5). 

2. Mozes I. Roodveldt (1889-1942), secretaris van de Landelijke Federatie van Bouw
vakarbeiders; NAS-bestuurslid; bestuurslid van de RSP/RSAP (1929-1935); lid van 
de Hoge Raad van Arbeid. [Campfens 1989: 322; Van der Horst 1991] 

3. Max Holz (1889-193 3 ), Duits communist; aanvoerdervan de arbeiderstroepen tijdens 
de Duitse maart-revolutie (1921 ); in 1921 totlevenslang veroordeeld wegens moord 
en brandstichting; gevangene (1921-1928); mijnwerker en partijfunctionaris in de 
Sovjet-Unie (1931-1933). [Holz 1988; Muhsam 1976] 
Dat Holz een menslievend communist was en daarom geen moordenaar k6n zijn, 
probeerde men in het oktobernummer (1927) van Klassenstrijd te illustreren aan de 
hand van door hem geschreven brieven. 

4. H. Sneevliet, 'In naam der Eenheid', De Arbeid, 8 oktober 1927. In dit artikel haalde 
Sneevliet citaten aan die afkomstig waren van een artikel in De Communistische Gids, 
het orgaan van de CPR-CC, waarin het congres van de CPR-CC besproken werd. 
Vooral de tijdens dit congres gedane oproep tot eenheid binnen de revolutionaire 
arbeidersbeweging werd door Sneevliet lachwekkend gevonden. Voor hem bestond 
de CPR-CC uit louter sektariers. 

216. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe
mendaal, 27 oktober 1927 

Toen vanmorgen het telefonisch gesprek verbroken werd wilde ik U nog in 
kennis stellen met de terugkomstvan Bouma in Amsterdam, waardoor 'Klassen-
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strijd' weder de beschikking over hem heeft. Wij hebben de laatste redactiever
gadering zoo vroeg gehouden om de verschijning van het tijdschrift in N ovem
ber te kunnen vervroegen, zoodat we het nummer omstreeks 7 November la ten 
uitkomen. Op die manier zouden wij nog slechts over 2 weken kunnen beschik
ken en wordt het noodig nu reeds voor inzending van alle stukken ter drukkerij 
te zorgen. Bouma zal een klein hoofdstuk uit het boek 'Der Rasende Reporter' 
vertalen, 1 Uw artikel komt waarschijnlijk nog voor het eind van deze week 
gereed en het mijne uiterlijk begin volgende week. Als Ude beschikking neemt 
over 5 bladzijden, zal ik de rest tusschen Bouma en mij verdeelen. We hadden 
geschat <lat wij samen nog voor 10 bladzijden druks moesten zorgen. Over de 
plaat hebben wij voor zoover ik mij herinner nog geen beslissing gen omen. Het 
best zal zijn, <lat wij iets geven met betrekking tot Indonesie en eventueel in Uw 
artikel een foto van Lenin en Trotsky. Ik heh geen foto' s meer tot mijn beschik
king, wellicht is een bruikbare foto van hen beide, althans in een of andere 
groep in Uw bezit. Laat daaromtrent nog even wat weten en zend zoo eenigs
zins mogelijk een dergelijke foto spoedig aan Bouma toe. 

Vanmorgen hoorde ik van Maters, <lat Wiedijk zich geabonneerd had op 
'Klassenstrijd' en wel met ingang van 1 Januari j.l. Wij zijn niet in staat hem 
den vollen jaargang te bezorgen zoodat hij de nummers vanJanuari, Februari 
en April niet meer gekregen heeft. Ik zal echter moeite doen om hem nog 
deze drie nummers te bezorgen. 

[Paraaf:] HS 

1. Bouma vertaalde een deel van een verhaal van de Duitse schrijver Egon Erwin Kisch, 
die bekend stond als 'der Rasende Reporter'. De niet-communistische Kisch schreef 
het boek Zaren - Popen - Bolschewiken (Berlin 192 7) waarin hij zijn reiservaringen uit 
de Sovjet-Unie beschreef. Hetvertaalde verhaal droeg de ti tel: 'Dat is theater in Aser
beidzjan!', Klassenstrijd (1927), 350-352. 

217a. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 3 november 19271 

Beste Henk, 

Ben je bereid, deze oproep mee te onderteekenen? Ik heh besloten het te 
doen, vooral gedreven door het besef, <lat 'iedere <lag de laatste kan zijn' om 
te pogen te voorkomen, <lat men ginds met de oppositie korte metten maakt. 
Ik heh een dozijn ex. aangevraagd en zal probeeren, eenige artiesten en 
letterkundigen er voor warm te maken. N atuurlijk heeft zoo'n onderteekening 
enkel zin, als men hier strijdt tegen de terreur in Indonesie, maar <lat zien die 
luidjes niet in. 2 

383 



Hoe is 't, kom je deze week nog praten? Vrijdag en Zaterdag middag zijn 
bezet; de ochtenden nog vrij. Zondag moet ik naar R[otter]dam, <lat weet je. 

Hartelijk gegroet 

tante Jet. 

Kunt je de oproep, zoo je deze week niet meer komt, direkt terugsturen, dan 
zend ik hem aan Mannoury, om te zien wat hij doet. Maar ik denk, <lat hij 't 
niet doet, want 't beteekent onvermijdelijk de uitsluiting, en hij lijkt mij 
daartoe niet bereid. 

[Op achterkant:]3 
Daarnet de brief van Bouma met drukproef de Gr[uyter] ontvangen. Ik begrijp 
uit zijn brief niet goed, waarom je een noot wenscht. Dat ontwikkelingsinstellin
gen voor de arbeiders niet goed en noodig zouden zijn, bedoel je toch zeker 
niet - dus dan, <lat de wijze van werken van het I[nstituut] v[oor] A[rbeiders] 
O[ntwikkeling] en de AJC niet de juiste zijn, omdat zij het klassenbewustzijn 
te weinig ontwikkelen. Dat hen ik natuurlijk eens. Of 't noodig is 't te zeggen, 
is een andere zaak. Lijkt mij een beetje vitterij - daar men <lat immers toch 
wel weet.4 

Ik heh een aantal ex. v./h[et] Liebknecht5-Rocker6 manifest verzonden; tot 
dusver alleen bericht van Wiessing, <lat hij wil teekenen. Berlage weigerde. 

Het is ook tamelijk moeilijk er menschen voor te krijgen. De enkele arties
ten en geleerden van vermaardheid, die zich hier met politiek inlaten, zijn 6f 
SDAP- of CP.- ingesteld. Dus teekenen ze niet. 

Mijn protest tegen behandeling oppositie enz. heh ik in het Duitsch en 
fransch vertaald en verzonden. Het verschijnt eerstdaags in de Klassenkampf' 
v. Ledebour. 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Donderdag'. De gegeven 
datum lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. Vlak voor de tiende verjaardag van de Russische Revolutie verzond een aantal 
internationaal vooraanstaande oppositionele communisten en anarchisten een geza
menlijk manifest aan de sovjetregering waarin amnestie gevraagd werd voor alle 
politieke gevangenen in de Sovjet-Unie. Het manifest werd genoemd naar de twee 
initiatiefnemers Rudolf Rocker en Theodor Liebknecht. Het werd in verschillende 
bladen van communistische oppositiegroepen afgedrukt [Langels 1984: 157] 
Er zouden nog vele protesten volgen (zie hierover: doc. 238a, noot 2 e.v.) 

3. Dit gedeelte van de brief werd (met enige tussentijd) op de achterkant van het voor
gaande geschreven. 

4. J. de Gruyter, 'Arbeidsvreugde II', Klassenstrijd (1927), 343-348. De auteur noemde 
in dit artikel de sociaal-democratische AJC en het Instituut voor Arbeidersontwikke
ling 'nuttige lichamen' om arbeiders 'belangstelling voor alle hoogere levenswaarden' 
bij te brengen. De noot bij deze passage luidde: 'De redactie van Klassenstrijd denkt 
over het nut van genoemde instellingen natuurlijk heel anders clan de schrijver, vooral 
waar naar haar oordeel het ontwikkelingswerk te sectarisch wordt opgevat'. 

5. Theodor Liebknecht (1870-1948), Duits politicus; jurist; oudere broer van Karl; 
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voorzitter (192 3-1931) van de USPD, de partij die was aangesloten bij de zgn. 2 1/2 
Internationale; medewerker van het Internationaal Instituutvoor Sociale Geschiedenis 
in Amsterdam (1936-1939). [Roder, Strauss 1980, I: 445] 

6. Rudolf Rocker (1873-1958), Duits-Amerikaans anarchist; boekbinder; propagandist 
vanhet anarchismein Parijs (1892-1895) en Londen (1895-1914); keerdein 1918 naar 
Duitsland terug; medeoprichter van de anarcho-syndicalistische Freie Arbeiter Union 
Deutschlands (1919); medeoprichter (1922) van de Internationale Arbeiter Assoziation, 
de anarchistische Internationale; week in 193 3 uit naar de VS; vriend van F. Domela 
Nieuwenhuis. [Wienand 1981] 

7. Der Klassenkampf Organ der Unabhiingige Sozialdemokratischen Partei Deutsch lands 
(1922-1928) stond de gehele bestaansperiode onder redactievan G. Ledebour. [IISG
collecties] 
Of het artikel in Klassenkampf verscheen kon niet worden geverifieerd. Het protest 
is hier opgenomen als doc. 217b. 

217b. Protest1 van Henriette Roland Holst tegen de behandeling van 
de oppositie in de RCP, Bloemendaal, 17 oktober 1927 

NAAR AANLEIDING DER NOVEMBER-HERDENKING VAN DE 
RUSSISCHE REVOLUTIE. 

De twisten in de russische C.P. zijn in den laatsten tijd zeer verscherpt. 
De huiszoekingen, die de Geepeeoe in den nacht van 12/13 Sept. hield bij 

een aantal leden der oppositie, leidden tot het in beslag nemen van enkele 
schrijfmachines en een vermenigvuldigingstoestel en tot arrestatie van eenige 
buiten de partij staande stenotypisten. Onmiddellijk verklaarden de p [ artij] g[ e
noten] Preobraschenski2, Sebeb1jakow3 en Scharow4

, <lat zij het waren, die het 
technisch apparaat der oppositie georganiseerd hadden. Deze drie mannen zijn 
resp. sedert 1904, 1905 en 1903 lid der partij en de twee eersten bekleedden 
zeer verantwoordelijke posten. Het spreekt vanzelf, <lat zij enkel tot het in het 
geheim verspreiden van de stellingen en resoluties der oppositie overgingen, 
omdat de partijpers niets daarvan opnam.5 

De drie bovengenoemde p[artij]g[enot]en eischten, dat de in beslag geno
men inventaris hun teruggegeven en de gevangen genomen typisten in vrijheid 
gesteld zouden worden. Zinowiew protesteerde tegen de huiszoekingen. 
Andere leden der oppositie protesteerden in de partijcellen tegen het feit, <lat 
de Geepeeoe zich mengde in de partijtwisten. 

Daarop stuurde Stalin aan alle partijorganisaties bericht, <lat er een 'geheime 
drukkerij' der oppositie ontdekt was. Bij deze mededeeling was een rondschrij
ven van de Geepeeoe gevoegd, waaruit moest blijken, <lat er verbindingen 
bestonden tusschen bepaalde leden der oppositie en een 'illegale contra-re
volutionaire organisatie' en dat er een 'militaire poetsch' op til was. Het 
geheele verhaal droeg z66 duidelijk de sporen, een sensationeel maakwerk te 
zijn, dat het in de partij niet het minste geloof vond. Onder de zgn. 'gekom
promiteerden' waren oude strijders als de arbeider Kratschkowski6, die sedert 
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1905 de partij in de moeilijkste omstandigheden heeft gediend en o.a. het 
Oeral-gebied van de Witte Terreur van Koltschak7 heeft helpen bevrijden. 

Gedurende de laatste maand zijn een paar honderd leden der oppositie uit 
de partij gezet. De 20ste Oktober komt het plenum van het centrale komitee 
der partij bijeen. Het is waarschijnlijk, dat de eerste daad der meerderheid dan 
zal zijn, Zinowiew, Trotzki, Smilga8 en eenige andere leden der oppositie, die 
in het komitee zitting hebben, te royeeren. Dat royement zal een algemeene 
kampagne tegen de oppositie inleiden: vele harer leden zullen vervolgd, 
gearresteerd en naar Midden-Azie verbannen worden. 

En de Exekutieve der K[ommunistische] I[nternationale] zal gebruikt 
worden, om deze maatregelen te sanktioneeren. Tenzij de leden der komm. 
partijen tegen de gewelddadige politiek van Stalin c.s. protesteeren. Tenzij zij 
vragen, dat geen maatregelen tegen de russische oppositie genomen worden, 
eer het program, de grieven en de eischen der oppositie bekend zijn gemaakt 
en de diskussie daarover in de K[ommunistische] I[nternationale] aan de orde 
wordt gesteld. 

De onderdrukking der vrijheid van meeningsuiting in de russische partij 
heeft de oppositie tot wanhoop gebracht en haar gedwongen tot illegaal werk. 

'Vrijheid van meeningsuiting voor de oppositie' is het eerste, wat wij hebben 
te vragen. 

Het tweede is: de toepassing der amnestie op de leden van zgn. 'linksstaande' 
groepen van arbeiders en intellektueelen, die in de laatste jaren gearresteerd 
en verbannen werden. Welke schandelijke method en daarbij toegepast worden, 
moge blijken uit het volgende voorbeeld. In den loop van dezen zomer (waar
schijnlijk in Juli) werden 56 leden van een 'linksstaande' oppositie-groep te 
Moskou gearresteerd. Hun was verzocht, zich in hun distrikten te vervoegen 
bij het partijkomitee, dat een onderhoud met hen wenschte te hebben. Daar 
werden zij opgewacht door agenten der Geepeeoe9 die hen geboeid naar het 
centrale politie-bureau brachten. Onder hen waren een paar vakvereenigings
beambten, de chef van een militie-bureau, drie verantwoordelijke technische 
werkers aan de telegraaf en een paar sekretarissen van partijcellen. 

De vervolgingen, waaraan leden der oppositie, revolutionaire anarchisten 
en pacifisten (dienstweigeraars) blootstaan, werpen al jaren lang een donkere 
schaduw op het beeld der sowjet-republiek. Zij verzwakken in de arbeidersklas
se het vertrouwen, dat Sowjet-Rusland in staat zal blijken, die klasse ook 
verder tot een lichtend voorbeeld te zijn bij den strijd voor de bevrijding aller 
onderdrukten. 

En ten derde moeten wij er m.i. tegen opkomen, dat de doodstraf - zooals 
dat door het sowjet-bewind thans wordt aangekondigd - enkel afgeschaft zal 
worden voor gewone misdadigers, maar zal blijven voortbestaan voor misdaden 
tegen den staat. Geweld in de groote beslissingen van den klassenstrijd houden 
wij als kommunisten voor onvermijdelijk. Maar de terreur van een machtige, 
hechte, sterke staat tegen personen - hoe schuldig en boosaardig ook- kan 
door de socialistische moraal niet worden goedgekeurd. De vele exekuties der 
laatste maanden in Sowjet-Rusland hebben op geen enkele manier het gevaar, 
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dat Rusland van de zijde der reaktie bedreigt, verminderd. Integendeel hebben 
zij dat gevaar vergroot, door de sympathieen der arbeiders-klasse voor de Sow
jet-republiek te verzwakken. Degroote massa der arbeiders, 66k der revolutio
nair-gezinden, voelt zeer goed, dat de toepassing van doodstraf een middel 
is, zoo zeer afwijkend van ons doel: de broederlijke samenleving, dat zijn 
gebruik het bereiken daarvan niet bevordert, maar in gevaar brengt. 

Slechts wanneer wij deze eischen: vrijheid van diskussie voor de oppositie 
(nationaal en internationaal) - geen uitsluitingen - uitbreiding der amnestie 
tot de leden van 'linksstaande' groepen, anarchisten en pacifisten, - algeheele 
afschaffing van de doodstraf- slechts wanneer wij deze eischen aan de Stalin
regeering stellen, hebben wij als kommunisten het recht, om met opgeheven 
hoofd de tienjarige herdenking der November-revolutie te vieren. Slechts door 
ze te stellen, bezwaren wij ons geweten niet door te zwijgen, waar spreken 
plicht is en schrikken wij niet laf voor een moeilijke worsteling terug. Slechts 
door ze te stellen, streven wij naar de verwezenlijkingvan die vrijheid-van-kri
tiek en de vrijheid-van-meeningsuiting, zonder welke de arbeidersbeweging 
de vreeselijke krisis, waarin zij zich bevindt, niet kan te boven komen, en naar 
het tillen van den strijd voor het socialisme boven de wreedheid uit, die wij 
in onze tegenstanders terecht verafschuwen. 

Bloemendaal, 17 Oktober 

1. Dit protest verscheen onder verschillende ti tels in zowel de reguliere als de oppositi
onele communistische pers, zoals: 
Henriette Roland Holst, 'La Revolution Russe en danger. Trois choses a demander. 
le Liberte d'opposition; 2e Amnistie pour les revolutionnaires emprissonnes; 3e 
Suppression de la peine de mart', La Revolution Proletarienne (1927), 341-342. 

2. Jevgeni Alexejevitsj Preobrazjenski (1886-1937), Russisch revolutionair; econoom; 
bolsjewiek (vanaf 1903); verbannen naar Siberie (1909-begin 1917); redacteur van de 
Pravda (1918-1920; 1921-1924); schreef met Boecharin het RCP-partijprogram Het 
ABC van het Communisme, dat in de uitgebreidere versie het leerboek van het commu
nisme werd (1919); vervulde verschillende ambten in bestuursorganen van de RCP; 
een van de !eiders van de Russische partijoppositie (1921-1927); met Trotski en 
andere oppositieleiders uit de partij geroyeerd (1927); na breuk met Trotski weer 
toegelaten tot de RCP (1929-1931; 1932-1935); weigerde mee te werken aan show
proces en verdween geruisloos. [MERSH, XXIX: 185-192; Preobrazhensky 1980] 

3. Leonid Petrovitsj Serebrjakov (1890-1937), Russisch revolutionair; metaalarbeider; 
bolsjewiek (1905-1927; 1930-1936); bestuurder van de Sovjet van Moskau (1917); 
verzorgde de politieke administratie van het Rode Leger (1917-1921); secretaris van 
hetuitvoerend comite van de RCP (1917-1921); volkscommissaris (1921) en plaatsver
vangend volkscommissaris (1922) van het departement voor Communicatiemiddelen; 
uit de RCP geroyeerd wegens het beheren van een illegale pers van de RCP-oppositie 
(1927); na breuk met Trotski weer toegelaten tot de RCP (1930); slachtoffer showpro
ces. [MERSH, XXXIV: 3 8-3 9; Der Prozess gegen die trotzkistischen Agenten usw. 193 7] 

4. Bedoeld werd: Ivan Nikolajevitsj Smirnov (1881-1936), Russisch revolutionair; lid van 
de sociaal-democratische partij vanaf 1899; speelde grate rol in de revolutie van 1905; 
oprichter van uitgeverij Volna (Golf) voor partijpropaganda in Moskau (1917); 
commandant van het Vijfde Rode Leger dat het Witte Leger o.l.v. Koltsjak versloeg 
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(1920); partijleider in Siberie (1920-1922); volkscommissaris voor Post en Telegrafie 
(1923-1927); CC-lid van de RCP (1921-1927); wegens aandeel in partijoppositie uit 
RCP geroyeerd (1927); na breuk met Trotski weer toegelaten tot de RCP (1929-
1933); slachtoffer van showproces. [MERSH, XXXVI: 35-36; Serge 1947] 
Vanaf 1 augustus 192 7 kwam het CC van de RCP verschillende keren bijeen om het 
plan tot uitsluiting van Trotski en andere oppositieleden uit dit lichaam te bespreken. 
Op 8 augustus kwam het tot een compromis met de opposanten en de uitsluiting leek 
van de baan. De oppositie leek toegang te zullen krijgen tot het vijftiende RCP
congres en wilde daar haar standpunten uiteenzetten. De 13 oppositieleden van het 
CC van de RCP eisten dat hun Politiek Program gepubliceerd zou worden en bij de 
discussiestukken van het congres zou worden opgenomen. Toen het CC dit weigerde 
en de verspreiding van het document verbood, besloot de oppositie het stuk zelf te 
drukken en te verspreiden. In de nacht van 12 op 13 september 1927 deed de GPOe 
een inval in de 'illegale' drukkerij van de oppositie. Nadat Preobrazjenski, 
Mratsjkovski en Serebrjakov zichzelf verantwoordelijk verklaarden voor het drukken 
van het document, werden zij direct uit de partij gezet. Mratsjkovski werd gevangen
gezet en is daarna voor twee jaar verbannen. Het Oppositieprogram is na de dood 
van Trotski in het Engels vertaald door Max Eastman en verscheen onder de titel: 
The real situation in Russia (London z.j.). In Klassenstrijd werden in de artikelenserie 
'Dokumenten van de Russische Oppositie' ( december 192 7 - juli 192 8) in het N eder
lands vertaalde delen uit dit program afgedrukt. [Deutscher 1963: 351-358] 
Bedoeld werd: Sergej Vitaljevitsj Mratsjkovski (1888-193 6), Russisch revolutionair; 
bolsjewiek (vanaf 1905); verwierf roem tijdens de burgeroorlog; bezette na 1921 
verschillende belangrijke militaire functies; vertrouweling van Trotski; leidde de 
'geheime' drukkerij waar de oppositie in september 1927 haar Politiek Program 
drukte; uit RCP geroyeerd (september 1927); gevangen en verbannen (september 
192 7-192 9); in 1933 opnieuw gevangengenomen en slachtoffer van showproces. 
[MERSH, XXIII: 149-150] 
Alexander Vasiljevitsj Koltsjak (1873-1920), Russisch admiraal; aanvoerder (1918-
1920) van het Witte Leger in de Russische burgeroorlog; nam deel aan twee weten
schappelijke Noordpool-expedities; 'zeeheld' uit de Russisch-Japanse oorlog (1905); 
vice-admiraal van de Russischevloot (1916- juni 1917); nam dienstin het Britse leger 
om de strijd tegen de Centrale mogendheden voort te zetten Qanuari 1918); door de 
Britten in Omsk (Siberie) aangesteld als militaire dictator van Rusland (18 november 
1918); gevangene van het Rode Leger en na enkele dagen verhoor geexecuteerd. 
[MERSH, XVII: 110-113; Connaughton 1990] 
Ivan Tenisovitsj Smilga (1892-193 8), Russisch revolutionair; econoom; bolsjewiek 
(vanaf 1907); partijpropagandist (1907-1917); speelde vooraanstaande rol tijdens de 
Finse revolutie (1917-1918); CC-lid van de RCP (1917-1924); rector van het Plecha
nov-lnstituut voor de Na tionale Economie in Moskou ( 192 5-192 7); directeur van de 
sovjetbank voor het Verre Oosten (1927-1930); medestander van Trotski; tijdens 
vijftiende partijcongres uit de RCP geroyeerd (192 7); na breuk met T rotski weer 
toegelaten tot de RCP (1929); slachtoffer van showproces. [MERSH, XXXIX: 26] 
Over de GPOe: zie doc. 219, noot 3. 
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218. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 4 november 1927 

Neen, ik zie geen kans deze week nog uit te breken en naar Bloemendaal te 
komen. Het Dem[ onstratief] Congres en de Rouwdienst veroorzaken heel wat 
extra werk. 1 De zaak van Indonesie leeft helaas veel minder clan die van Sacco 
en Vanzetti. De oorzaken liggen voor de hand, het is echter duidelijk dat de 
revolutionnaire arbeidersbeweging in dit land alle kracht moet inspannen om 
de passiviteit, de neutraliteit der Nederlandsche arbeidersklasse in deze te 
overw1nnen. 

Ik neem zelf deel aan de voorbereiding van het congres en in de praktijk 
heh ik op allerlei dingen te letten, die noodig zijn om het slagen van den 
Rouwdienst te bevorderen. Het is een heele onderneming, een zaal van ruim 
2 000 man. Geen dagblad. Vanzelfsprekend in Hollandsche verhoudingen geen 
steun van het bestaande revolutionnaire dagblad. Ik hen er zeker van dat men 
in communistische kringen niets liever zou zien clan mislukking van deze beide 
plannen. Zoo sectarisch zijn de heeren in ieder geval wel. 

Omdat ik niet kan komen zend ik den ontvangen oproep terug. Ik heh geen 
bezwaar te teekenen al hen ik het met de formuleering niet geheel eens. 

Hoezeer ook door inij een internationaal protest gewenscht en urgent wordt 
geacht, zou ik de hoofdzaak toch willen maken van liquidatie der geweldmaat
regelen allereerst voor de vele slachtoffers van het huidig bewind die in de 
revolutie van 1917 zelve en bij de verdediging <lier revolutie aandeel hebben 
gehad en dikwijls daarbij de zwaarste taken hebben vervuld. Wijl ik toch reeds 
veel positiever clan met U is geschied ingedeeld hen (in Tribune en Humanite) 
bij de 'renegaten' van de soort Monatte, Maszlow, Souvarine, Treint en 
andere, acht ik mijn bezwaren tegen de formuleering van dit protest van 
ondergeschikten aard en hen ik dus tot teekenen bereid. Het is echter naar 
mijn meening wenschelijk eerst nog enkele andere elementen in dit land 
daarvoor aan te sporen (Dr. de Lange, Mannoury, de door U uit te noodigen 
letterkundigen en daarnaast als het kan personen die daadwerkelijk in de 
arbeidersbeweging meedoen), waarna ik mij nog altijd bij deze onderteekena
ren kan voegen. 

Wijl de strijd in de Russische partij tot aan het komende congres nog voor
duurt, gaat het voor inij in de huidige fase voornamelijk om de bewegingsvrij
heid nationaal en internationaal der bekende Russische voorman. 

Maszlow schrijft mij op 31 dezer dat een conferentie, waarin ook vertegen
woordigers uit de Oostelijke landen aanwezig zullen zijn, te Berlijn zal plaats 
hebben. Uit zijn brief leid ik af dat voor hem het protesteeren speciaal op 7 
November bijzaakis, terwijl een dergelijke internationale conferentie zich ook 
niet zou moeten bepalen tot het protest. 

Ik hen in ieder geval benieuwd, ook met het oog op Klassenstrijd wat 
Mannoury doet. Ik hoor dat voor de Rotterdamsche vergadering van Zondag 
a.s. waar U zult spreken alle plaatsen zijn uitverkocht.2 

Wat ten slotte de zinsnede in het artikel van de Gruiter betreft acht ik om 
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geen aanleiding te geven tot misverstand, al voel ik wel het door U geopperde 
bezwaar toch gewenscht als redactie een voetnoot te plaatsen waarin gezegd 
wordt <lat voor de ontwikkeling der arbeiders werkende organen in de bewe
ging pas nuttig kunnen worden genoemd indien zij zich de revolutionneering 
der geestesgesteldheid der arbeiders ten doel stellen en zich vrij houden van 
<lat soort sectarisme, <lat alleen voorlichting in een bepaalde, de officieele, 
rich ting geeft. 3 Zendt hierover nog even omgaand een briefkaart. De Gruiter 
zal het toch moeilijk aan de redactie kunnen euvel duiden dat zij het ontwikke
lingswerk van het Instituut en de A.J.C. anders ziet clan hij. 

Met hartelijke groeten 

1. Het NAS organiseerde op 11 november 192 7 een rouwdienst in het Concertgebouw 
in Amsterdam, ter nagedachtenis aan de Indonesische communisten die eerder dat 
jaar waren geexecuteerd wegens hun aandeel in de opstand op Java, precies een jaar 
daarvoor (zie hierover: doc. 130, noot 2). Sprekers waren HRH en H. Sneevliet. Op 
12 en 13 november 1927 werd een demonstratief congres georganiseerd 'tegen de 
roof- en moordpolitiek van de koloniale machthebbers in Indonesie en Den Haag'. 
[De Arbeid, 15 oktober 1927] 

2. Op zondagmorgen 6 november 1927 hield HRH in het P AS-gebouw in Rotterdam 
een voordracht onder de titel: 'De Geschiedenis en Vooruitzichten der Russische 
Revolutie'. [De Arbeid, 29 oktober en 5 november 1927] 

3. Over de noot van de redactie bij het artikel van De Gruyter: zie doc. 217a, noot 4. 

219. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 5 november 1927 

B[este] H[enk] 

Tegen een noot bij de Gruyter in den geest als je oppert heh ik natuurlijk 
geen bezwaar; maar redigeer het wat voorzichtig, want bedenk <lat een aantal 
afd. van het I[nstituut] v[ oor] A[rbeiders] O[ntwikkeling] mij vroegen, wat toch 
op een poging om het sektarisme te doorbreken, wijst. Trouwens, wanneer 
ik de winterprograms van die afd[eling]en doorlees, vind ik daar minder 
sektarisme clan wel het verzinken in een kleurlooze ontwikkelingsbrij. En <lit 
houdt weer verband met de 'krisis in het socialisme' d.w.z. het gebrek aan 
vertrouwen <lat bij de arbeiders te konstateeren valt in hun eigen zaak. Het 
program v./d[e] Ont[wikkelings] R[aad] i[n] h[et] A[msterdam]sche PAS was 
verleden jaar niet veel beter - wat je zelf ook konstateerde - en het bestuur 
zei me, <lat alleen de lezingen over literatuur, en sexueele vraagstukken goed 
bezocht waren. Als we dieper graven, :;tooten we overal op een krisis in de 
wereld- en levensbeschouwing bij de arbeiders. 

Hierbij nog een oproep uit Fr[ankrijk]. Men begint nu overal gelukkig. De 
taktiek, om alle pogingen tot redding te koncentreeren op de oppositie, heeft 
wel wat voor natuurijk, maar m.i. is de terror tegen de oppositie z66 duidelijk 
en innig verstrengeld met het heele terrorisme als permanent systeem, <lat men 
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het meeste bereikt door tegen <lat systeem op te komen. Trouwens, onder de 
gevangen of verbannen linker soc[ialisten-] rev[olutionairen] zijn groote 
rev[ olutionaire] figuren als Spiridinowa I enz. 

Het ziet er vrees ik slecht uit voor Tr[otzky] enz.2 De Tsjeka3 begint haar 
klauw al uit te strekken. 

Hart[elijk] gegr[oet] 

tante Jet. 

1. Maria Alexandrovna Spiridonova (1884-ca. 1941 ), Russisch revolutionaire; vanaf 1905 
lid van de Partij van Socialisten-Revolutionairen (PSR); wegens de moord op een 
hoge Russische ambtenaar tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld (1906); leidster 
van de linkervleugel van de PSR (na vrijlating in februari 1917); lid van de Sovjet van 
Petrograd (1917); voerde vanaf 1918 met haar partij oppositie tegen de RCP; leefde 
vanaf 1918 in verbanningsoorden en gevangenissen. [Steinberg 1935; MERSH, 
XXXVII: 49-51] 

2. Op een gecombineerde, buitengewone vergadering van het Centraal Comite en de 
Centrale Controle Commissie van de RCP op 14 november 1927, werden Trotski 
en Zinovjev schuldig bevonden aan het aanmoedigen tot contrarevolutionaire demon
straties en opstand. Ze werden uit de partij geroyeerd. [Deutscher 1959: 3 79] 

3. De Tsjeka (1917-1922) was de Russische inlichtingen- en veiligheidsdienst. De dienst 
stond onder directe controle van de Raad van Volkscommissarissen. Niet alleen 
onderzoek naar, en arrestaties van verdachte personen vielen onder de bevoegdheden 
van de dienst, maar ook de strafmaat en de uitvoering hiervan behoorden tot het 
takenpakket. De Tsjeka was vanaf het begin een instrument van terreur in de jonge 
sovjetstaat. In 1922 werd de dienst vervangen door de GPOe (1922-1934), en was 
sindsdien een aparte afdeling binnen het volkscommissariaat van Binnenlandse Zaken. 
[Leggett 1981] 

220. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, ca. 12 november 19271 

Uit bijgaand duplikaat van mijn antwoord aan P.B. zie je, <lat ik mijn optreden 
verscherp. Weigering te voldoen aan het 'verzoek' mijn propaganda in te 
binden, en onderteekening amnestie-oproep Th. Liebknecht-c.s.2 moeten 
leiden tot schorsing. Voor zelf uittreden acht ik oogenblik gekomen, wanneer 
(zoodra) Russ[ische] oppositie geroyeerd wordt - tot zoolang kan men in de 
CP nog iets meer probeeren te doen clan daarbuiten. 

Reorganisatie Liga komt 16 Nov. in behandeling op bestuurs-verg[ adering]. 3 

- Verscheur <lit meteen. 

1. Datering: De brief is ongedateerd. Uit de inhoud blijkt dat hij niet lang voor de brief 
van 14 november 192 7 ( doc. 221) geschreven werd. 

2. Over het Rocker-Liebknecht Manifest: zie doc. 217a, noot 2. 
3. Na het oprichtingscongres van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheer

sching in februari 1927 werden de banden van die organisatie met de Komintern 
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steeds nauwer aangehaald. Het SDAP-bestuur oefende zware druk uit om linkse 
SDAP-ers de banden te doen verbreken met de 'kometen van de Komintern'. In april 
1928 zouden alle SDAP-leden om die reden uit de Hollandse sectie van de Liga 
stappen. [Petrus Blumberger 1935: 130-133] 

221. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 14 november 19271 

B[este] H[enk] 

Zou je mij de K[ommunistische] A[rbeiter] Z[eitung]2 met de rede van Tr[otz
ky] en de brochure van de Sapronow3 groep direkt willen terugzenden; ik heh 
ze zelf nog nauwelijks gelezen en moet ze ook aan Mannoury sturen. - Er 
komt een verg[adering] van het Presidium met allerlei genoodigden, waaron
der ik zelf ook, en daar zullen de stukken van Ekki voorgelezen worden. Daar 
het mijn laatste kans is, om nog iets te kunnen zeggen tot de p[artij]g[enot]en, 
hen ik van plan daarheen te gaan. In de Tr[ibune] krijg ik niets meer geplaatst. 

Aan Mannoury heb ik meegedeeld <lat het royement van Tr[ otzky] enz. voor 
mij het sein zou wezen, om de CP te verlaten - hij schrijft, 'ik vind <lat het 
moreele recht van iedere communist' maar blijft zelf omdat hij gelooft dat dat 
'het begin van het einde der domperij' zal beteekenen. 

Hart[elijk] gegr[oet] 

tante Jet. 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Maandagmorgen'. De 
gegeven datum lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. De Kommunistische Arbeiter-Zeitung. Organ der KommunistischenArbeiter Partei Deutsch
lands verscheen van 1919-1933. [Langels 1984: 321] 
Het bedoelde artikel was: NN, 'Praxis des Leninismus. Eine Rede Trotzkys', Kommu
nistische Arbeiter-Zeitung, 10 november 1927. Het is een weerslag van de laatste 
toespraak die Trotski hield voor het CC van de partij. In zijn speech verdedigde hij 
zich tegen de voorgenomen beslissing van het CC om hem en andere oppositieleden 
uit dit lichaam te zetten. De toespraak verscheen internationaal zowel in officiele 
partijbladen als in oppositiebladen, maar dit waren veelal vertalingen uit de Pravda, 
zoals ook hier het geval is. De CC-led en zelf hebben niets van de rede gehoord, want 
zij onderbraken Trotski telkens en maakten hem het spreken onmogelijk. De rede 
is later vertaald en herdrukt onder de titel: L. Trotsky, 'The fear of our Platform', 
in: M. Eastman, The real situation in Russia (London z.j.), 3-19. [Deutscher 1963: 366-
367; De Beule 1980: 66] 

3. Timofej Vladimirovitsj Sapronov (1887-193 9), Russisch revolutionair; voorzitter van 
het Uitvoerend Comite van het gewest Moskou van de RCP (1918-1919) en van het 
gewest Charkov (1919-1921); !eider van Democratisch Centralisten die om een 
democratische partijlijn vroegen (vanaf 1919); CC-lid van de RCP (1923-1924); lid 
van de Verenigde Oppositie binnen de RCP (1926-1927); in december 1927 uit de 
partij gezet; vanaf 1929 naar verschillende buitengewesten in Rusland verbannen; 
stierf onder Stalin-terreur. [MERSH, XXXIII: 98-100] 
De 'Sapronow-brochure' waarin de !eiders van de uit 1919 stammende oppositiegroep 
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van de Democratisch Centralisten in de RCP, Sapronov, Smirnov, Oborin, Kalin e.a., 
de deelnemers aan het vijftiende partijcongres van de RCP opriepen om terug te 
keren naar een democratische partijkoers, was gedateerd op 2 7 juni 192 7 en verscheen 
ook in het Duits onder de titel: Vor dem Thermidor. Revolution und Konterrevolution. 
Die Plattform der linken Opposition in der bolschewistischen Partei (Hamburg 1927). 
[IISG-collecties] 

222. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 20 november 19271 

B[este] Henk, 

Je brief van Vrijdag avond pas vanmorgen gekregen. - Ik kan me begrijpen 
1) dat het bericht over Joffe's2 zelfmoord je zeer schokte; er is daar ginder 

zeker heel wat meer vertwijfeling en verscheurdheid dan wij ons hier in 
kunnen denken. De censuur ook op telegrammen schijnt £link te werken, 
althans er komen haast geen berichten waaruit men afleiden kan, of er iets 
gebeurt, en zoo ja, wat. Vermoedelijk is de boel aardig geterroriseerd. 

2) Je berichten uit Weenen zijn belangrijk. Het lijkt mij zeer mogelijk, <lat 
er weldra felle oppositie zal loskomen tegen Stalin; er is natuurlijk een 'mid
dengroep' die nu niet verder wil gaan. Maar de dingen hebben hun eigen 
konsekwentie; onderlingen strijd van diverse groepen om de macht lijkt mij 
't waarschijnlijkst. 

3) Van de Tr[ibune] niets vernomen. Ik kan mij begrijpen, <lat ze niet veel 
zin hadden mijn verklaring in het Zat[erdag]nr. te zetten. Hoop nog, dat ze 
't in de krant van Maandag doen. Doen ze dat niet, dan lijkt 't mij dat ze 't 
heelemaal zullen nalaten en zal ik de heele arbeiderspers de verklaring toestu
ren - b.v. Dinsdag avond - maar 't zal niet mogelijk zijn, <lat 't overal tegelijk 
in verschijnt. - Ik stuurde een ex. aan Mesnil, met verzoek 't te vertalen en 
aan de R[evolution Pr[oletarienne] te sturen. Ik zal 't deze week in 't duitsch 
laten vertalen en aan de F[ahne d[es] K[ommunismus] 3 en Klassenkampf 
toezenden. Ik heb op 't oogenblik nog maar een ex. en stuur <lat liever niet 
weg, je kunt 't Dinsdag ochtend bij mij lezen.4 

Over de R[evolutionair] S[ocialistische] C[omite's] spreken we Dinsdag. Ik 
maak niets geen geheim van mijn uittreden, heh <lit zelf aan eenige menschen 
gezegd of geschreven; je kunt <lit dus gerust ook doen. 

Hartelijke groeten 

Tante Jet. 

1. Datering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Zondagmiddag'. De gegeven 
datum lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. Adolf Abramovitsj Joffe (1881-1927), Russisch revolutionair; hielp Trotski bij het 
vervaardigen van de Pravda in Wenen tijdens de Eerste Wereldoorlog; vanaf 1917 
lid van de RCP; CC-lid van de RCP tijdens de oktober-revolutie; !eider van de 
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Russische delegatie in Brest-Litowsk; gezant in Peking (1923-1924), had daar veel 
contact met Sneevliet, die in China was gestationeerd als agent van de Komintern; 
Russisch ambassadeur in Berlijn, Wenen en Tokio; lid van de RCP-oppositie; pleegde 
16 november 192 7 zelfinoord uit protest tegen het royementvan Trotski en Zinovjev. 
[Deutscher 1959: 380-381; MERSH, XVI: 219-222] 

3. Die Fahne des Kommunismus. Zeitschrift der orthodoxen Marxisten-Leninisten (1927-1931) 
was het blad van de eind 1926 uit de KPD geroyeerde groep rond Maslov, Fischer, 
Scholem en Urbahns. 

4. In De Tribune van 30 november 1927 verscheen de 'Verklaring van mevr. Roland 
Holst'. Hierin gaf ze de !eden van de CPH te kennen dat ze de partij verliet omdat 
de oppositie in de Russische partij op ondemocratische wijze monddood werd 
gemaakt en wegens het kritiekloos volgen van de door Moskou voorgeschreven 
partijlijn door de Nederlandse CP. In het commentaar van de redactie op dit stuk 
werd HRH beticht van 'sociaal-democratische afwijkingen'. Eerder werd in een 
Tribune-artikel van 21 november 1927 al melding gemaakt van het uittreden van 
HRH. Ze zou haar 'marxistische ideologie' hebben ingeleverd voor een 'religieuze 
ideologie'. 
De verklaring van HRH werd o.a. ook in La Revolution Proletarienne (ler decembre 
1927, 362) en Bevrijding (december 1927, 414) afgedrukt. 

223. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 2 december 19271 (briefkaart) 

B[este H[enk] 

Stuk de Vries nog niet gearriveerd, misschien is het bij Mannoury. - Mijn 
eigen bijdrage (over Eenheid en Eenheidspropaganda)2 gaat gelijk hiermee 
gekorrigeerd terug. Plaats de russische dokumenten maar nr. 1 en verder als 
aangegeven in je lijstje. - Het is zonderling dat het PB der CP mij nu bij de 
s [ ociaal] d[ em okra ten] indeelt, terwijl ik verleden week christelijk heette. - Las 
je het stukje over alcoholverbruikin S[owjet] R[usland] in de NRC van heden? 
Dat is wel een symptoom van zeer erge demoralisatie. - Ik kan wel aan mijn 
hulp, Mej. Baelde3, vragen om een inhoudsopgave vanJ[aa]r[gang] 1 en 2 te 
maken; je kunt het clan in de Dec.-afl. wel meedeelen. 

Tot morgen; hart[elijk] gegr[oet] 

HRH 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Bl[oemendaal] Vrijdag morgen'. De brief 
is gedateerd volgens poststempel. 

2. Over dit artikel: zie doc. 211, noot 4. 
3. S. Adrie Baelde (1900-?), lerares Nederlands aan het Kennemer Lyceum in Overveen; 

vanaf 1926 bevriend met HRH; corrigeerde werk van HRH; schreef o.a. een inleiding 
bij door haar verzameld werk van HRH onder de titel: Keur uit de gedichten van 
Henriette Roland Holst-Van der Schalk (Rotterdam 192 8; vermeerderde herdruk 193 8). 
[Roland Holst 1949: 229-231] 
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224. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe
mendaal, 8 december 192 7 

Kameraad Bouma is voor 10 dagen naar Leersum vertrokken en heeft rnij den 
inhoud van het December nummer van Klassenstrijd overgedragen. 

Uit zijn staatje is me gebleken, dat hij over het stuk van de Vries, hetwelk 
eerst zou worden doorgezien door U en de Lange nog niets definitiefs heeft 
vernomen, terwijl de overige stukken bij den drukker zijn, zoodat het er alleen 
op aan komt de spoedige inzending van de bijdrage van de Vries aan de 
drukkerij te doen plaats hebben. 

Volgens bericht van Maters is de schuld bij De Strijd op een kleine flOO 
na afgedaan en hij hoopt het restant nog voor J anuari te betalen. [Handschrift 
van HS in kantlijn: '3/10'] 

Bij Ellerman Harms is het Octobernummer reeds betaald, zoodat men ook 
daar niet te klagen heeft. Eenige organisaties hebben het mogelijk gemaakt 
dat in de laatste weken het schuldbedrag beduidend verlaagd werd. 

Ik meen dat de afspraak is dat wij bij Ellerman Harms twee maanden crediet 
hebben. Indien dit het geval is, Maters deelt me daareven mede dat de termijn 
slechts anderhalve maand is - kan er van schuld bij Ellerman Harms moeilijk 
gesproken worden. Er wordt nog alle aandrang uitgeoefend op organisaties 
die tot het verleenen van steun in staat zijn, terwijl ook de werving van nieuwe 
abonnes aan de orde is gesteld. Het blijkt uit berichten van eenige organisaties 
dat de klacht over den te zwaren inhoud op meerdere punten vernomen wordt. 

Wij moeten toch trachten die klacht weg te nemen, door in elk nummer 
hoogstens acht a 10 bladzijden voor zwaardere kost beschikbaar te stellen. 

In het anarchistisch kamp worden stemmen vernomen die tot een abonne
ment op Klassenstrijd opwekken o.a. van den redacteur der jeugdkrant Bran
ding J. Erka1. Uit Baarn werd voor een daar bestaande studieclub om een 
gratis nummer verzocht waarmee volgens den secretaris dier club uitbreiding 
van het lezerstal bereikt zou kunnen worden. 

Als ik de bijdragen overzie die in het December-nummer zullen worden 
opgenomen lijkt me dat ook dit nummer weer vrij zwaar van inhoud wordt. 
Laten wij te beginnen met den nieuwen jaargang trachten dit bezwaar weg 
te nemen. [Hierachter in handschrift van HS: 'Welke volgorde bijdragen.'] 

Eikeboom plaatst een advertentie voor banden, zooals hij die ook het vorig 
jaar geleverd heeft. Het zal van belang zijn een inhoudsopgave te maken voor 
de jaargangen 1 en 2 en die zoo mogelijk bij het Januari-nummer te voegen 
opdat met het inbinden van den tweeden jaargang die inhoudsopgaaf kan 
worden opgenomen. Kunt U niet iemand uitnoodigen voor het samenstellen 
van die opgaaf, artikelsgewijs en naar de schrijver? Laat mij in ieder geval 
weten of werk gemaakt wordt van deze zaak, opdat daarvan in het Decem
bernummer reeds mededeeling kan worden gedaan. 

[In handschrift H. Sneevliet:] 
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Hoe aankondiging inhoud nieuwe J aargang? 
Welke volgorde bijdragen. 
I Het artikel van U 
II Documenten 
III Artikel de Vries 
IV Verhouding Vakbeweging 
V de Gruyter VI Mannoury VII Verhoef 
VIII Gedachtenwisseling. 

[paraaf] HS 

1. J acq. Erlra, anarchist; redacteur van Branding; medewerker van de Vrijdenkers Radio 
Omroep Vereniging (1932). [Erka 1932] Nadere gegevens ontbreken. 

225. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 10 december 192 7 

B[este] H[enk] 

Ik nam gisteren per abuis de verklaring van Mannoury mee naar huis, die je 
noodig hebt voor den drukker. Voor mij is er geen sprake van, <lat hij van 
meening zal veranderen. Het spijt mij bijzonder dat wij hem moeten missen, 
niet in de eerste plaats omdat hij zoo'n uitstekende kerel is maar omdat hij 
principieel weet te zijn, en tevens te binden. Wij moeten m.i. zeer voorzichtig 
zijn met een plaatsvervanger, vooral omdat wij den kring waaruit die zou 
moeten komen zoo weinig kennen. 

Verder vind ik, <lat wij een verkeerd besluit hebben genomen in zake de 
verklaring van de Vries. Het lijkt mij toch beter, <lat we die onverkort plaatsen, 
met een kritisch bijschrift er onder. Dat is ons recht, maar het zijne is, bij het 
uittreden tot de lezers te kunnen zeggen, wat hij meent te moeten zeggen. 

Daarenboven zullen wij (te recht) voor dompers uitgemaakt worden, zoo 
wij een deel van die verklaring eskamoteeren; de Tribune zal (te recht) schrij
ven, <lat zij tegen mij oneindig royal er is geweest. - Ik schrijf daarom aan de 
Lange om hem te vragen de verklaring niet te 'bewerken', maar van een 
kritisch onderschrift te voorzien.1 

Hart[ elijke] gr[ oeten] 

TanteJet. 

[In de kantlijn:] Is de kopie van d. Gruijter op de drukkerij? Zoo niet, clan 
moet je Bouma maar even schrijven. 

1. In het decembernummer van Klassenst:rijd (192 7) verschenen verklaringen van De 
Vries en Mannoury waarin ze meedeelden uit de redactie van het blad te stappen. De 
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Vries deed dit omdat de overige redactieleden niet !anger een PB-lid van de CPH 
in de redactie van Klassenst:rijd wensten. Hij schreef geen begrip te hebben voor dit 
standpunt, daar in juni 1927 een verklaring van de hele redactie van het blad was 
uitgegaan, waarin stond dat de samenwerking tussen de redactieleden uit verschillende 
richtingen van de arbeidersbeweging gewoon doorgang zou blijven vinden. Sindsdien 
was er volgens hem niets veranderd. In het naschrift van de redactie werd erop 
gewezen dater wel degelijk iets veranderd was, nl.: de Verenigde Oppositie in de 
RCP was monddood gemaakt. Mannoury stapte op uit solidariteit met De Vries. In 
het naschrift liet de redactie weten dat men gepoogd had om Mannoury voor de 
redactie te behouden, maar zonder resultaat. 

226. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 15 december 192 7 

Ik heb aan Lefebvre een bespreking voorgesteld, nu de vrouw van den gearres
teerden Javaan Sastro Amidjojo1 voor verdere correspondentie over het plan 
der bruine lijst:2 naar de koloniale Liga verwijst. Vermoedelijk willen de 
Indonesiers zich van direct contact met revolutionnairen hier onthouden; een 
poging hen naar een vergadering te Leiden te halen, op 9 dezer ondernomen, 
is mislukt. Dit verbaast me niet gelet op de voortdurende controle waaraan 
zij bloot staan. Voor Holland zou de Koloniale Liga de instantie kunnen zijn 
die althans serieus het denkbeeld der bruine lijst onderzocht, wanneer niet van 
te voren het politiek georganiseerd zijn van het merendeel der Liga-leden 
daarvoor een bezwaar opleverde. Ik weet niets naders over de ontwikkeling 
van de Liga evenmin als over de ter sprake gebrachte reconstructie der 
Hollandsche leiding. Wel leid ik uit berichten over de jongste conferentie te 
Brussel af, <lat de Engelsche linker-vleugelaars na het stelling nemen der 
Tweede Internationale het veld vrij laten voor anderen. Ofhet jongste bericht 
over Maxton3 te vinden in Het Volk van 14 December juist is doet er weinig 
toe. Naarmate meer linker-vleugelaars zich overeenkomstig de wenschen der 
Tweede Internationale gedragen, levert de Liga steeds minder het perspectief 
van samenvatting der verschillende revolutionnaire krachten. 

Eigenlijk kan het denkbeeld der bruine lijst alleen onvoorwaardelijk gepous
seerd worden door hen, die in dezen tijd van ongroepeering en verwarring 
zich niet aan de oude organisaties der Tweede en Derde internationale 
gebonden achten. Alleen zij kunnen de normale politiek der partijen door
k[r]uisen en dit doende een nieuwe groepeering pogen tot stand te brengen. 

Ik zou er prijs op stellen indien de bespreking van het denkbeeld zou 
kunnen plaats vinden tusschen Lefebvre, U en mij. Ik wacht nu van hem 
bericht wanneer hij tijd heeft en zal gaarne <lit tijdstip zoo zien vastgesteld, 
dat U er bij zou kunnen wezen. Is <lit niet het makkelijkst te bereiken doordat 
Uwerzijds na ontvangst van dezen brief een schrijven aan Lefebvre gericht 
wordt en wij in den loop der volgende week op een bepaalde plaats bijeen 
komen, het zij te Amsterdam of te Bloemendaal? Hoewel nog veel tijd rest 
voor het nemen der noodzakelijke voorbereidende maatregelen, zou in verband 
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met de reisplannen van Lefebvre gewenscht zijn, dat we die bespreking zoo 
spoedig mogelijk houden. 

Met hartelijke groeten 

1. Ali Sastroadmidjojo (1903-197 5), Indonesische staatsman; jurist; bestuurslid van de 
Perhimpoenan Indonesia; keerde na studie in Leiden in 1928 naar Nederlands-Indie 
terug; advocaat in Djocjakarta (1928-1932) en Madioen (1932-1942); PB-lid PNI 
(1928-1931) en na verbod van die partij PB-lid van de opvolgers daarvan: Partindo 
(1931-1936) en Gerindo (vanaf 1937); minister van Onderwijs en Cultuur (1947-1948; 
1948-1949); PB-lid (1945-1960) en voorzitter (1960-l 966)vande heropgerichte PNI; 
minister-president (1953-1955; 1956-1957). [Cribb 1992: 11; Roeder 1971: 347-348] 
Over zijn arrestatie: zie doc. 248a, noot 3. 
Mevr. Sastroamidjojo: gegevens ontbreken. 

2. Over de Bruine Lijst: zie doc. 228, noot 1. 
3. James Maxton (1885-1946), Schots socialist; onderwijzer (1902-1916); lid van de ILP 

(vanaf 1904); dienstweigeraar tijdens de Eerste Wereldoorlog; voorzitter van de 
Schotse ILP (1913-1919); Engels parlementslid (1922-1946); voorzitter van de ILP 
(1926-1931; 1934-1939); voorzitter van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale 
Overheersching (192 7-1929). [Knox 1984; Knox 1987] . 
In Het Volk van 14 december 1927 werd een artikel uit De Tribune aangehaald, waann 
stond dat de Liga een verschuiving naar links doormaakte vanwege het opstappen uit 
de leiding van twee Engelse sociaal-democraten. Maxton zou volgens dit bericht ook 
overwegen op te stappen. 

227. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 16 december 192 7 

Beste Henk, 

Dat de Indon[ esische] studenten op 't oogenblik erg eingeschiichterd zijn weet 
ik. Er is b.v. ook geen mogelijkheid meer, een artikel van een hunner los te 
krijgen voor R[echt] en Vr[ijheid]. Het lijkt me, dat de meesten op 't oogen
blik ver naar rechts abschwenken; hebt je gelezen dat 60% zich aangesloten 
hebben bij het Indo-Europ[eesch] Verbond1? Ook in dit geval zal 'het intel
lekt' wel erg tegenvallen en de arbeiders zullen de spits moeten afbijten. Ik 
hoor dat Brussel zeer tegengevallen is2 - geen geld, geen aktie, geen organisa
tie. Na de Februari-coup de theatre3 groote inzinking; mondeling wel meer. 
Van reis L[ efebvre] zal voorloopig niets komen; voorgespiegelde gelden blijken 
geheel te ontbreken! ! Ik zal hem schrijven en e~n ~es~re~ng voorste_l_len, hier 
of in A[mster]dam. Probeer by all means eemge 1nhchtmgen te kr1Jgen van 
<lien belgischen onderwijzer 'die met Trotzky gesproken heeft'. Het klinkt 
bijna als een mythe. . . 

Van Maters kreeg ik het verheugende bericht, dat schuld Kl[ assenstr1Jd] ~u 
geheel afgelost is. Wij kunnen nu gaan denken over uitbreiding. Laten we met 
te gauw besluiten naar Belgie te verhuizen; ik hoorde juist o_nlangs van een 
holl[ andsche] uitgever, dat men daar met zetten zeer langzaam 1s, - dat kunnen 
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we niet gebruiken; een voorbeeldig-werkende drukkerij als E[llerman] H[arms] 
is voor ons veel waard. 

Wat zegt je van nieuwe debacle in China?4 Men schijnt absoluut teruggeko
men tot de putschen en gaat door roekeloos menschenlevens op te offeren, 
de waarschuwing van Lenin 'man soll nicht spielen mit dem Aufstand', schijnt 
geheel vergeten. En voor S[owjet] R[usland] zelf is het ook een debacle; hoe 
is het mogelijk om, na een zoo veelbelovend begin, een zoo stomme politiek 
te volgen, dat men alles verliest, 'de eer' inkluis. 

Hartelijke groeten 

TanteJet. 

Ik zal voor Jan.-afl. een stukje schrijven over brochure Muller Lehning 'Anar
cho-Syndicalisme' waarin ik de portie waarheid in het an[ archo-] synd[icalis ]me 
demonstreer. De Tr[ibune] kan mij clan ter afwisselingvan 'christelijk' en 're
formistisch' eens bij de syndicalisten indeelen. 

[In de kantlijn:] Ik hoor tot mijn spijt van Sima, dat Brandsteder zoo beroerd 
is; kunt je hem niet overhalen zich onder behandeling te stellen? Ik ben bereid 
tot finantieele hulp. 

1. Het Indo-Europeesch Verbond (IEV) was een in 1919 opgerichte belangenvereniging 
voor Indo-Europeanen. De leden voelden zich maatschappelijk bedreigd door 
'Indonesiers' en het IEV werkte, vooral in de jaren twintig, nauw samen met het 
gouvernement. Nationalistische sentimenten kwamen in het IEV nauwelijks voor. 
[Pluvier 1953: 15 e.v.] 

2. Op het tweede congres van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersching 
(Brussel, 9-11 december 192 7) werd stelling genomen tegen de Tweede Internatio
nale. In een motie van de Nederlander Schmidt, zelf sociaal-democraat, werd de 
Tweede Internationale 'ondersteuning van het kapitalisme en imperialisme' verweten. 
Vol gens het officiele verslag in Inprekorr werd deze motie eenstemmig aangenomen. 
[Inprekorr 1927: 2843] 
Verder werd o.a. een resolutie aangenomen met een protest tegen de massa-arrestaties 
en verbanningen in Nederlands-Indie. [Petrus Blumberger 1935: 132] 

3. Bedoeld werd het oprichtingscongres van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale 
Overheersching; zie verder doc. 82, noot 3. 

4. Nadat de Kwomintang zich van de Communistische Partij van China (CPC) had 
ontdaan (zie hierover: doc. 173a, noot 8), werd er door de Komintern bij de !eiders 
van de CPC op aangedrongen, zo snel mogelijk de sociale revolutie in China te 
ontketenen. Op 1 december werd Kanton door de communisten bezet. De CPC-actie 
vond weinig weerklank onder de arbeiders en op 13 december had de Kwomintang 
de stad weer in handen. [Ch'en 1965: 135-137] 
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228. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 21 december 192 7 

1. De Liga. Ik had uit de berichtgeving in De Telegraaf al wel den indruk 
gekregen, die bevestigd wordt door een brief van U en van Lefebvre. Vooral 
uit het schrijven van Lefebvre moet ik afleiden, dat de oude geschiedenis zich 
herhaalt; bij nadere kennismaking met het communistisch element en zijn 
opvattingen van organisatie trekt zich de linker-vleugel man terug. Ten deele 
gevolg van de zonderlingen werkmethode der communisten anderdeels van 
onvoldoende doorzettingsvermogen bij de linker-vleugelaars. Lefebvre schrijft 
dat hij eerdaags openlijk uit het bestuur der Liga treedt. Uit de mededeelin
gen, welke U van Fimmen hebt ontvangen blijkt me dat op de conferentie te 
Brussel weinig van belang is geschied. Het hoogtepunt zou dus op de eerste 
conferentie bereikt zijn geweest en thans [zou] al van verzwakking gesproken 
kunnen worden. Ik heb steeds de Liga met de I.A.H. vergeleken. Weliswaar 
had zij een wezenlijker taak dan de I.A.H. na de hongerhulp. Maar juist omdat 
het werk der Liga reeel is en omdat de sociaal democratie in koloniale voogdij 
gelooft en dus mede verantwoordelijkheid aanvaardt voor het handhaven der 
voogdij moest het spoedig komen tot een tegenstelling tusschen de Liga en 
de officieele sociaal-democratie waarbij de linker-vleugelaars met namen in 
een tijd van malaise geneigd zijn trouw te blijven aan het oude. Overigens ben 
ik zeer henieuwd nadere hijzonderheden over Brussel te vernemen, daar ik de 
klachten over het ontbreken van middelen niet begrijp. Wie moesten die 
middelen verschaffen? Wilde men werkelijk in zee gaan met een organisatie 
waarvan alle oprichtingskosten zoowel als het eerste bedrijfskapitaal uit die 
eene bekende bron moesten vloeien? Daar begrijp ik werkelijk niets van, wijl 
vaststaat dat aldus begonnen de sleutelpositie's in de Liga om nog maar niet 
van ondergrondsch werken eener fractie te spreken in handen der geldschieters 
zouden zijn. Toch hehhen linkervleugelaars die direct uitwijken als de wagen 
niet voldoende gesmeerd wordt weinig kans ooit iets van succes in het linker
vleugelwerk te boeken. Is er wezenlijken strijd en spanning dan schrikken zij 
van de noodzakelijke hotsing op den klassevijand terug, is er malaise dan 
verliezen ze zich in eindeloos gescharrel om iedereen te vriend te houden. Dit 
geldt in sterke mate voor linker-vleugelaars, die posities in de reformistische 
beweging innemen. Als Lefebvre uitwijkt, houden de anderen nog veel minder 
stand. Hij is onafhankelijk, heeft zich aan niemand te storen en zou dus conse
kwenties kunnen aanvaarden. Ik betreur in ieder geval zijn besluit, al meen 
ik dat ook een Koloniale Liga in handen van het Moskou-element, al dan niet 
gecamoufleerd weinig worden kan. Niet te controleeren beweegredenen, die 
slechts aan eenige leden van het Polit-bureau der Russische partij bekend zijn, 
bepalen de door de Liga te vervullen opdrachten. Zelfs het vragen van verkla
ring wordt als rechtsche of linksche afwijking gebrandmerkt en op die manier 
groeit uit zoo'n Liga niets. Bij de onzekere houding der linker-vleugelaars is 
de Moskousche invloed absoluut overheerschend, waarmee tegelijk gezegd is 
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dat uithouw slechte perspectieven heeft. Over de Liga hoop ik U in de naaste 
dagen nog te spreken. 

2. De Bruine Lijst. Het denkbeeld van de bruine lijst uitgesproken zijnde op 
het Demonstratief congres, rekenende op het met opzet verwekken van 
misverstand [en daarom] was nadere uitwerking van het denkbeeld in De 
Arbeid noodig. Dit is in twee artikelen geschied. 1 Zoowel De Tribune als De 
Gids2 blijven misverstand kweeken: de bruine lijst heet te zijn uitgedacht om 
het blanke N.A.S. parlementair te maken en meteen de N.A.S.-leiders een 
zetel te verschaffen. Knipsels van mijn twee artikelen over de lijst werden door 
mij gezonden aan Mevr. Sastro-amidjojo, Rijndijk 94 te Leiden. Ik verzocht 
haar met de vrinden over den inhoud der artikelen te spreken. Zij zendt me 
bijgaand antwoord, verwijst me dus naar de Liga. Vandaar dat ik daarna 
Lefebvre schreef, die mij er eigenlijk een verwijt van maakte dat ik door mijn 
bespreking in De Arbeid tegenstand bij de Liga zou hebben gewekt. Hij haalt 
daarvoor een bepaalde zinsnede aan. Ook zijn brief met bijlage gaan hierbij. 
Eerlijk gezegd begrijp ik van zulke bezwaren niets. Wie kan me kwalijk nemen 
dat ik de mogelijkheid van verwezenlijking van het denkbeeld uiteenzet en 
welke eenheidsfronter kan er tegenop komen dat ik proheer de zaak niet louter 
als een N.A.S.-zaak te zien, maar als een waarvan het initiatief wat mij betreft 
verder door anderen kan worden overgenomen. Waarom noemt men niet de 
werkelijke bezwaren tegen dit denkbeeld? Waarom behandelt men bij instan
ties der arbeidersbeweging, nog wel onder zgn. revolutionnairen de zaken als 
bij de officieele amhtenarij? In ieder geval al is er katterigheid bij de Liga
menschen en zie ik voorloopig nog nergens het perspectief van verbetering 
van hun stemming. Toch behoeft dat geen hezwaar te zijn voor een hreede 
hehandeling van zaken en is mijn verzoek aan U alsnog met de Ligamenschen, 
indien zij althans het werk voortzetten, over de kwestie te spreken die aan de 
samenwerking van revolutionnairen van verschillende schakeering ten goede 
kan komen. De hierhij gevoegde stukken krijg ik graag weer terug. 

3. Op een nader vast te stellen Zondag in J anuari heh ik een de hat vergade
ring met Schmidt te Rotterdam. Na een hespreking tusschen Bouwman en 
Schmidt is komen vast te staan, dat het P.A.S. de vergadering zal heleggen, 
Schmidt de beschikking krijgt over een aantal kaarten, de vergadering in 
Odeon gehouden wordt zoodat hij die gelegenheid de kwestie van eenheids
front en eenheid, N.A.S., Eenheidsheweging, N.V.V., vermoedelijk ook 
Koloniale Liga ter sprake zal komen. Nu eenmaal het voorstel tot een derge
lijk debat, uitgegaan van een onzer transportarbeiders door Schmidt is aan
vaard, heh ik er vrede mee. Een debatvergadering is overigens niet de plaats 
waar de verstandhouding tusschen voorstanders van verschillende opvattingen 
verheterd wordt, al heh ik in dit geval wel de verwachting dat een ahsoluut 
zakelijke hehandeling der vragen mogelijk is. 

Laat me even weten of U in de loop van de volgende week in Amsterdam 
komt en of we elkaar dan kunnen spreken. Schenk3 (Overheidspersoneel) 
vernam van Mr. Boasson4 in den Haag dat de Prawda een scherp artikel van 
Boecharin bevat tegen N.A.S., Roland Holst en Mannoury. Ik doe moeite dit 
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artikel in handen te krijgen. Het is vrij zeker dat we de publicatie daarvan in 
Holland in Tribune of Kompas5 spoedig kunnen verwachten. 

Hartelijke groeten 

1. 

2. 

H. Sneevliet, 'Het demonstratief congres en de bruine lijst' (I en II), De Arbeid, 19 
en 26 november 1927. Sneevliet legde uit dat het de bedoeling was om voor de 
eerstvolgende Kamerverkiezingen een lijst samen te stellen waarop uitsluitend uit 
Nederlands-Indie verbannen, revolutionaire Indonesiers voor zouden komen. Door 
parlementair werk in Nederland zouden de gekozen Indonesiers zich sterk kunnen 
maken voor een zelfstandig Indonesie en zo de Indische onafbankelijkheidsbeweging 
steunen. De leiding van de Hollandse sectie van de Liga tegen lmperialisme en 
Koloniale Overheersching zou volgens Sneevliet ook uitsluitend uit lndonesiers 
moeten bestaan, zodat deze mensen bekendheid zouden krijgen en als kandidaten op 
de Bruine Lijst geplaatst konden warden. 
Bedoeld werd: De Communistiscbe Gids van de CPH-CC. 

3. J. Schenk, vakbondsman; bestuurslid van hetNAS; secretaris (1918-1935) en voorzit
ter (193 5-1940) van de N ederlandsche F ederatieve Bond van Personeel in Openbaren 
Dienst; bestuurslid van de RJB (1928-?); NAS-propagandistin Den Haag; PB-lid RSP 
(1929). [Verslagen van het NAS, 1925-1937; Van der Horst 1991: 22, 71] 

4. JohanJozefBoasson (1882-?), jurist; ambtenaar op het ministerie van Kolonien (1906-
1911) en op het ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel (1911-1916); chef 
Sociale Zaken bij de gemeentesecretarie van Den Haag (1916-1934); gemeente
secretaris van Den Haag (1934-1940; 1945-1947). [Wie is dat? 1956: 61-62] 

5. Het Kompas. Orgaan van bet Comite van Actie voor bandbaving der aansluiting van bet 
NAS bij de RVI. Het blad verscheen onregelmatig vanaf ca. juni 1927 - 1928. De 
redacteur was Joh. van Wijngaarden. [IISG-collecties] 
De nummers 1 t/m 3 van Het Kompas zijn niet bewaard gebleven. Het is daarom niet 
na te gaan of het artikel van Boecharin in Het Kompas verscheen. In De Tribune 
verscheen het artikel niet. 

229. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 26 december 1927 

Beste Henk, 

Allereerst hartelijken dank aan jezelf, de groote en de kleine Sima voor jullie 
gelukwenschen en mooie bloemen, waar ik nog van geniet. 1 Het stukje van 
Ellen Wilkinson2 in de laatste N[ew] Leader over Brussel II en de mededee
lingen daarover van Schmidt en Fimmen kloppen vrijwel: groat enthousiasme 
bij de vertegenwoordigers der gekleurde rassen, maar volkomen gebrek aan 
organisatorische <laden van het Bestuur. Komt daarin geen verandering ten 
goede, clan vreezen ze dat de boel in elkaar zakt. Er zou een flinke organisato
rische kracht vrijgemaakt moeten worden als eerste vereischte tot iets reeels 
op te bouwen. Natuurlijk moet de Liga leeren, finantieel op eigen kracht te 
drijven, er komen ook wel bijdragen, (vooral uit Egypte) maar te weinig, en 
uit de bewuste bron zoo goed als niets. Wij moeten maar zien hoe het zal 
gaan. F[immen] en S[chmidt] zetten door. Voor Holland is voorloopig het 
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voornaamste: de krant verspreiden en allengs wat afdeelingen zien te stichten, 
om steunpunten te krijgen in de NVV-organisaties. Het uittreden van Lefeb
vre zal natuurlijk geen goed doen. Psychologisch begrijp ik zijn motieven 
volkomen, maar het blijft jammer. - Voor de 'bruine lijst' zal het Liga-bestuur 
wel niet te vinden zijn denk ik; m.i. had je beter gedaan, er met hen over te 
spreken, eer je de zaak in De Arbeid behandelde. Enfin daar is nu niets meer 
aan te doen. 

Van Liebaars hoor ik, dat hij en ik in een Kommintern-motie 'uitgestoot
enen' worden genoemd. Hij was er n.b. nooit in! Grappig. 

Deze week Vrijdag heh ik een konferentie met Van Leuven bij hem aan huis, 
ik hoop dat er een basis voor medewerking wordt gevonden. - Zooals je ziet 
uit ingesloten briefkaart van Wiedijk, neemt die het voor de Vries en M[an
noury] op; jammer. 

Hartelijk gegroet 

tante Jet. 

[In de kantlijn:] Na de konferentie met v. Leuven, die bij hem thuis plaats
vindt, ga ik naar Staal waar wij eten. Je kunt mij zoo noodig daar opbellen. 
- Vandaag sprak ik met Post over propaganda voor 'Klassenstrijd' onder de 
rel[igieus] socialisten van het de Jong type. Het speet hem ook erg dat wij in 
Bussum er niet om hadden gedacht. 

1. Op 24 december 1927 was HRH achtenvijftig jaar geworden. 
2. Ellen Wilkinson (1891-1947), Engels feministe en socialiste; historica; lid van de ILP 

(1907-1920; 1922-1947); lid van de Fabian Society(vanafl 911); actief in de beweging 
voor Vrouwenkiesrecht (vanaf 1910); vrouwenpropagandist van de Amalgamated 
Union of Co-operative Employees (1915-ca. 1924); medeoprichtster en lid van de 
CPGB (1920-1922); Lagerhuis-lid voor de ILP (1924-1931; 1935-1945), kwam daar 
op voor gelijkberechtiging van vrouwen; minister van Onderwijs (1945-194 7). [Vernon 
1982] 
Het genoemde artikel van Wilkinson kon niet warden achterhaald. 

230. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet en P.J. 
Schmidt, Amsterdam, 31 december 1927 

Aan de kameraden Schmidt en Sneevliet. 

Waarde Kameraden, 

Met gemengde gevoelens heh ik het bericht gelezen van het debat, dat op 21 
dezer tusschen u zal plaatsvinden.1 Ik weet dat u geen van tweeen dit debat 
van harte hebt aanvaard en dat het uw beider wensch is, het zoo kameraad
schappelijk mogelijk te voeren en dienstbaar te maken aan de revolutionaire 
bewustwording der arbeiders en aan den strijd tegen het imperialisme. En toch 
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ben ik eenigzins bevreesd, dat het, tegen uw beider wil tot meerdere verwar
ring zal leiden en tot grooter verwijdering tusschen hen, die in een strijdgelid 
konden staan en behoorden te staan. Hoe licht wordt niet in zulk een debat 
door een van beide sprekers een uitdrukking gebruikt, die den ander kwetst, 
of worden oude grieven opgerakeld. De verleiding is groot, om, in de verdedi
ging van eigen handelingen en van het standpunt der eigen organisatie, de 
oorzaken van de rnislukking aller pogingen tot toenadering en gemeenschappe
lijke aktie van revolutionair-gezinden, uitsluitend bij de andere partij te 
zoeken. Ik weet dat ge beide met mij overtuigd zijt dat zoodanige aktie 
noodzakelijk is en dat zij nagestreefd moet worden met alle krachten en met 
overwinning van alle moeilijkheden, buiten ons en ook in ons zelf. Het zijn 
niet groote verschillen van opvatting over beginsel- of taktiekvragen die 
maken, dat ge inplaats van naast, tegenover elkander staat: het zijn de na
weeen van een lang verleden van twisten en rnisverstanden, die weer voortkwa
men uit de voor samenbinding ongunstige hollandsche omstandigheden. Ik 
geloof niet, dat de verschillen van opvatting over enkele punten tusschen u 
beide grooter zijn, clan die tusschen elk van u en mij zelf bestaan. Toch werk 
ik met u beide op volkomen kameraadschappelijke, ja vriendschappelijke wijze 
samen. Ik ben daarom overtuigd, dat zulk een samenwerking ook tusschen u 
beide mogelijk is. Zij zou zeer ten goede komen zoowel aan de zaak der 
nederlandsche arbeiders als aan die van Indonesie. 

Ik doe daarom een beroep op u beide om de bewuste debatvergadering z66 
in te richten, dat haar uitkomst zij, de kansen der samenwerking van revolutio
nair-gezinde socialisten niet te schaden maar te bevorderen. Zoo ge gelooft, 
dat ik u daarbij van eenige hulp kan zijn, wil ik niets liever clan die hulp geven. 
Misschien kunnen wij nog v66r 21 dezer te samen een vertrouwelijke bespre
king houden, op een door u vast te stellen avond of een Zondagmiddag. Ik 
geef u de verzekering dat ik gaarne bereid ben hierin alles te doen wat binnen 
mijn bereik is. 

Met kameraadschappelijke groet 

Henriette Roland Holst. 

Morgen verder antwoord op een en ander uit je brief. 

1. Zondag 22 januari 1928 vond in Odeon in Rotterdam een debat tussen Schmidt en 
Sneevliet plaats, onder leidingvan Bouwman. Schmidt gafhierin toe dat het eenheids
werk was mislukt. De weigering van het NAS-bestuur om met de eenheidsgroep 
samen te werken, zag hij als de oorzaak van dit falen. De meeste NVV-oppositieleden 
die binnen hun organisatie voor een revolutionaire koers streden, hadden door die 
afwijzende houding afgehaakt. De strijd v66r de eenheidsgedachte en tegen het 
reformisme in de sociaal-democratie, wilde Schmidt voortaan binnen de Liga tegen 
Imperialisme en Koloniale Overheersching voortzetten. Dit laatste belette hem niet 
de NAS-leden op te roepen zich aan te sluiten bij het NVV. Sneevliet zag het debat 
als 'nakaarten' en antwoordde da t hi j inderdaad niets van het NVV verwachtte. NVV
ers die een revolutionaire koers voorstonden zouden zich moeten aansluiten bij het 
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NAS. Ookverweethij de eenheidsbeweging zich uitsluitend te hebben geconcentreerd 
op het NVV en het NAS; de confessionelen hadden er ook bij betrokken moeten 
warden. [De Arbeid, 4 en 11 februari 1928] 

231. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 1 januari 1928 

Beste Henk, 

Ik stuur je hierbij de beide bijlagen terug, met een gisteren van Korsch 
ontvangen brief. Wanneer hij ooknaar Brussel zou kunnen komen, zou erwel 
een belangwekkende samenkomst van uitgetreden en geroyeerde communisten 
kunnen plaats vinden. Ik stel hem dat voor. Wil je aan Bottelbergh1 schrijven, 
dat ik in deze omstandigheden mijn weigerend antwoord, om ook naar Brussel 
te komen, terugneem, en dat ik rnij dus beschikbaar stel om op twee op een 
volgende avonden in de tweede helft van deze maand te Antwerpen en te 
Brussel te spreken, mits niet op Zat[erdag] en Zondag. Ik kan hem zelf niet 
antwoorden omdat het adres wat hij opgeeft niet voldoende is.2 

De Clarte groep3 was in de laatste jaren ultra-orthodox 'leninistisch-marxis
tisch', maar allicht komt ook in die groep differentiatie. 

Wij kunnen een eventueel kort verblijf te Brussel zeker gebruiken, om 
informaties over belgische drukkers in te winnen, daar is in geen geval iets 
tegen. Van v. Zeijtveld kreeg ik heden de blijde tijding, dat het groepje men
schen om Tingen4 moeite gaan doen om lezers voor Klassenstrijd te werven; 
zelf zal ik het bij de soc. kunstenaars kring5 van Jacobs6 probeeren. 

Van den brief van Joffe stuurde Souvarine rnij eenige ex., die ik verzonden 
heb aan een paar CP-rs. Een mooie, waardige en door en door eerlijke brief.7 

Ikschreef aan S[ouvarine] dat De Tr[ibune] beweerde dat hij den briefuit zijn 
duim had gezogen en wat daarop geantwoord moest worden. Hij kan natuurljk 
niet zeggen hoe hij hem kreeg! J a het is opmerkelijk, dat na de jarenlange 
oefening in 'ijzeren discipline' in de RCP, de oppositie nu het voorbeeld geeft 
van volslagen tuchteloosheid. 

Voor den Tr[ibune] en de Inprekorr heb ik bedankt. Een paar comm. week
bladen zijn voldoende om op de hoogte te blijven van wat in die kontreien 
voorvalt. 

Hartelijk gegroet en beste wenschen 

TanteJet. 

Na de S[ociaal-]D[emocraat] Lefebvre als voorzitter, heeft nu de stille Com
munist Mr. de Jong8 bedankt als penningmeester van de Liga - oorzaak mij 
niet bekend. Het wordt voor Schmidt moeilijk, maar hij wil tot het uiterste 
volhouden. 
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[In de kantlijn:] Redaktie-vergadering dus Zat[erdag] 7, half drie 

1. Pottelberghs, Belgisch vakbondsman; sociaal-democraat; lid van de Belgische Een
heidsbeweging; reisde in oktober 1927 als afgevaardigde van de Brusselse Union des 
Syndicats door Rusland. [De Beule 1980: 63] 

2. De Belgische Eenheidsgroep van Liebaers en Geerts organiseerde begin februari een 
bijeenkomst onder de naam: 'Meeting van de Wes terse geallieerden van de ex-opposi
tie'. HRH hield hier een pleidooi v66r de RCP-oppositie. [De Beule 1980: 82] 

3. Over de C/arte-groep: zie doc. 39, noot 8. 
4. Frits Tingen (1900-?), religieus-socialist; blinde dichter; lid van de BRAC; publiceerde 

gedichten in revolutionair-socialistische bladen, vooral in Bevrijding; van hem ver
scheen o.a. de bundel Stemmingen en strevingen (192 7); lid van de Socialistische 
Kunstenaarskring (1927-1930); lid van het Revolutionair Schrijverscollectief 'Links 
Richten' (LR; 1930-1932); medeoprichter van soc.dem. groep 'Het Roode Baken' 
(1932), een afsplitsing van LR. [Poeze 1994: 35] 
In december 192 7 werd op initiatief van F. Tingen, J .K. Rens burg en B. van Egten 
in Amsterdam de Nieuw Socialistische Concentratie opgericht. Deze religieuze vereni
ging wilde komen 'tot een hooger begrip van kosmische eenheid en menschelijke 
kameraadschap'. [Bevrijding, december 1927, 416] 

5. Na een oproep van o.a. Jan W. Jacobs in Het Volk werd in maart 192 7 de Socialis
tische Kunstenaarskring (SKK) opgericht. Kunstenaars die 'een socialistisch cultuur
ideaal' voorstonden konden zich hierbij aansluiten. Jan W. Jacobs was secretaris van 
de ca. 80 !eden tellende SKK, onder wie J ef Last, Fri ts Tingen, Freek van Leeuwen, 
Marie en Margot Vos, David de Jong jr. e.a. Vanuit deze politiek heterogene groep 
werd stevige kritiek geleverd op het cultuurbeleid van de SDAP en begin 1934 ver
klaarde het SDAP-bestuur het SDAP-lidmaatschap onverenigbaar met dat van de 
SKK. Jef Last en Freek van Leeuwen behoorden toen al niet meer tot deze groep. 
Zij hadden samen met Klaas Smelik via een oproep in De Nieuwe Weg (november 
1930) het Revolutionair Schrijverscollectief 'Links Rich ten' (1930-193 3) opgericht. 
In Klassenstrijd en De Nieuwe Weg werd regelmatig werk van !eden van de SKK en 
'Links Richten' opgenomen. [Projektgroep 'literatuursociologie' 1975: 75-95] 

6. Jan W. Jacobs (1895-1967), sociaal-democratisch dichter; corrector bij De Arbeiders
pers (192 8-1960); schreefrevolutionaire poezie; maakte deel uit van de linkervleugel 
van de SDAP; medewerker van Liga-blad Recht en Vrijheid en van De Socialist; 
oprichter en secretaris van de Socialistische Kunstenaarskring; volgde na 193 0 de 
officiele SDAP-lijn; medeoprichter van soc.dem. groep 'Het Roode Baken' (1932), 
een afsplitsingvan 'Links Richten'. [Projektgroep 'literatuursociologie' 197 5: 549-5 5 OJ 

7. Over de brief van Joffe: zie doc. 232, noot 1. 
8. Simon de Jong, jurist; penningmeester van de Hollandse sectie van Liga tegen 

Imperialisme en Koloniale Overheersching (192 7); verdedigde militair Voorhaar voor 
de Krijgsraad namens het NAS (4 oktober 1927). 
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2 3 2. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan henk Sneevliet, Amster-
dam, 3 januari 1928 

Beste Henk, 

Schmidt is volkomen bereid, om het openbare debat tusschen jullie te laten 
gaan, wat dan het best in een gemeenschappelijke verklaring gemotiveerd zou 
kunnen worden. Als je dit goed vindt, zal ik clan een schema opstellen en jullie 
dat beide toezenden? 

Hierbij nog een goed bedoeld, maar zeer warhoofdig stukje voor Kl[assen
strijd]. Wat moeten wij daarmee? Ik heb nog een ander stukje voor 'gedach
tenwisseling' liggen, dat ik naar den drukker zal sturen. 

Hart[elijke] gr[oeten] 

Tante Jet. 

Wij moeten den brief van Joffe m.i. zeker in Klassenstrijd publiceeren - zal 
ik hem laten vertalen? 1 

1. 'Afscheidsbrief van A.A. Joffe aan L. Trotzky', Klassenstrijd (1928), 1-6. In deze brief 
verklaarde Joffe dat zijn zelfinoord moest worden uitgelegd als een protest tegen de 
manier waarop in de Sovjet-Unie de RCP-oppositie behandeld werd. 

233. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 5 januari 1928 

Ten eerste inzake de debatvergadering te Rotterdam verkeer ik in de moeilijk
heid dat een organisatie van onze beweging de voorbereidende maatregelen 
voor die debatvergadering heeft getroffen, daaraan naar buiten bekendheid 
gegeven, zoodat hedenmorgen mijn telefonisch voorstel om die debatvergade
ring te laten schieten niet in goede aarde viel. In <lien omstandigheden kan 
ik dus helaas niet meer door een gemeenschappelijke verklaring, waarvan trou
wens de tekst waarschijnlijk niet zoo makkelijk zou zijn samen te stellen, een 
eind maken aan de zaak. Eventueel nadeelige uitwerking van het debat is 
wellicht te verkleinen door in een bespreking, voorafgaande aan de debatverga
dering overleg te plegen over de te behandelen punten en de naar voren te 
brengen feiten en uitspraken. Bouwman liet mij weten dat de Fimmenman 
Kamphuis1 te Rotterdam reeds nu de voorstelling verbreidt, dat ik voorstander 
was van een kleine zaal omdat ik tegen het debat zelf opzag. Deze Kamphuis 
slaat natuurlijk de plank mis, maar maakt op die manier meteen moeilijker het 
debat te likwideeren. 

Ten tweede: Mannoury laat mij weten dat hij juist vandaag het briefje van 
Souvarine naar Bloemendaal gezonden had. Wijl van belang is de tekst van 
dat briefje als bijschrift aan het stuk van Joffe toe te voegen verzoek ik U op 
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den grondslag van het briefje van Souvarine een dergelijk bijschrift te maken 
en met de andere copie voor Klassenstrijd aan de drukkerij te zenden.2 

Ten derde: Het Januari-nummer met inhoudsopgave zou kunnen worden 
geadverteerd in: Het Volk, in het anarchistische blad De Arbeider3, het blad 
van de Jong uit Bussum,4 eventueel De Nieuwe Eeuw. Laat even weten welke 
bladen U geschikt voorkomen. 

Ten vierde: Overal waar C.P.H. elementen zitten oefenen zij aandrang uit 
op abonne's van Klassenstrijd om te bedanken. Het zal goed zijn de mogelijk
heid te overwegen eener bijeenkomst van lezers van het tijdschrift, waarin a. 
de inhoud van het tijdschrift zal kunnen worden besproken; b. het werfwerk 
met het maandschrift aan de orde zou kunnen worden gesteld; c. de vraag 
behandeld eener Zomer-bijeenkomst van Klassenstrijd-lezers en tenslotte een 
of ander onderwerp van algemeen politieken aard zou kunnen worden ingeleid. 

Ik stel mij van een dergelijke bijeenkomst grootere activiteit voor het werken 
met het maandschrift voor, terwijl tevens alleen op die manier de kwestie van 
een Zomer-cursus besproken kan worden. 

Ik verneem dat de Kadt ernstige plannen heeft naar de S.D.A.P te gaan. Ik 
vermoed dat uit zijn vroegere aanhang slechts weinigen <lit voorbeeld zullen 
volgen en vraag mij af of de Lange geen moeite zou kunnen doen onder hem 
bekende vroegere B.K.S.P.ers lezers voor Klassenstrijd te winnen. 

Sima zou U graag in den loop der volgende week willen spreken, geef een 
paar tijdstippen op waarop dit mogelijk is. 

Met v. Leuven zal ik Zaterdagavond a.s. een bespreking hebben, aanslui
tende bij Uw bespreking van's middags. Waarom kan eigenlijk niet tegelijk 
een conferentie van ons drieen plaats vinden, hij maakt de zaak zoo omslachtig 
en houdt hardnekkig vast aan bespreking bij hem thuis. 

Met hartelijke groeten 

1. Kamphuis: gegevens ontbreken. 
2. In het inleidende redactionele stuk bij de afscheidsbrief van Joffe aan Trotski werd 

vermeld dat de Russische Geheime Dienst de brief had onderschept, waardoor 
Trotski de brief niet had ontvangen. Souvarine had de brief in zijn blad Bulletin 
Communiste afgedrukt. Hij kon uiteraard niet vermelden hoe hij aan de brief gekomen 
was. Volgens het inleidende stuk twijfelden alleen de officiele CP-en aan de echtheid 
van het document. 

3. De Arbeider. Socialistisch Weekblad voor de provincie Groningen (1891-1940) was een 
anarchistisch blad waarvan in 1894 de ondertitel veranderde in 'Vrij Communistisch 
orgaan van het N oorden', hetgeen in 192 5 werd tot 'Sociaal-anarchistisch weekblad'. 
Deze eenmanskrant werd jarenlang gemaakt door T. Luitjes (studievriend van de 
bekende sociaal-democraat Schaper). [Vrankrijker 1950: 82; IISG-collecties] 

4. Bedoeld werd: Bevrijding. Orgaan van de Bond van Religieuze Anarcho-Communisten. 
In dit blad werd regelmatig voor Klassenstrijd geadverteerd. 
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234a. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, 
Amsterdam, 6 januari 1928 

B[este] H[enk] 

Zoo juist je brief ontvangen. 
1) Ik zal aan Schmidt het overleg op de wijze als je schrijft voorstellen. 
2) Het bijschrift in zake brief Joffe zal ik naar de drukkerij zenden, tegelijk 

met mijn artikel Fascisme en drukproef gedichten Tingen en Jacobs. 
3) Wil je aan Bouma vragen om de kopie die hij heeft nog maar te bewaren. 

Een paar motto's zal ik zenden. 
4) Zoo even stukjes Gans1 ontvangen - is daarvoor nog gerekend op plaats

ruimte in <lit nr.? 
5) bijeenkomstvan een kern v. Klassenstrijdlezers op een Zat[erdag] middag 

lijkt mij zeer goed - la ten we het denkbeeld in de volgende red. verg[ adering] 
bespreken. 

6) Er zijn al verschillende BKSP-rs naar de SDAP overgegaan, waaronder 
(geloof ik) 'ultra linkschen' als de J ager2. 

7) Sima kan volgende week elke middag komen, mits zij even vooruit 
schrijft. 

8) bespottelijk die omslachtigheid van v. Leuven. Waarom kom je niet 
morgenmiddag tegen 5 uur ook? 

9) Voor de kuriositeit knip ik slotzin uit van brief Mannoury van gisteren 
- die goede man wordt toch wel erg retorisch dunkt mij. 

10) Zag je <lat in de belgische CP3 het bestuur uiteen viel. Per slot van zake 
is v. Overstraeten toch wel een fijn type.4 

Beste groeten 

Tante Jet. 

1. L. Gans: schreef als medewerker van Klassenstrijdverschillende economisch-statistische 
artikelen. Nadere gegevens ontbreken. 
Het hier bedoelde artikel was: L. G[ans], 'Economische en sociale ontwikkelingen', 
Klassenstrijd (1928), 3 8-42 en 93-96. 

2. Daan de Jager, oppositionele sociaal-democraat; lid van de BKSP; lid van de SDAP 
(1928-1932); bestuurslid van de OSP (1932-1934). [Eekman, Pieterson 1987: 25, 51-
52, 69, 75] 

3. De Kommunistische Partij van Belgie (KPB) ontstond in september 1921 uit een door 
de Komintern gewenste fusie tussen de twee in Belgie bestaande communistische 
partijen: de Parti Communiste Beige van W. van Overstraeten (syndicalistisch, 
antiparlementair), en de partij die zich van de sociaal-democratische Belgische Werk
lieden Partij (BWP) had afgescheiden: de Parti Communiste van J. Jacquemotte 
(parlementair georienteerd). Het door de KPB uitgegeven dagblad was De Roode Vaan 
(Le Drapeau Rouge). [Liebman, Van Doorslaer, Gotovich 1980] 

4. Het Centraal Comite van de Kommunistische Partij van Belgie (KPB) kwam op 1 
en 2 januari 1928 bijeen om de 'Russische Kwestie' te bespreken aan de hand van 
twee rapporten: in het ene rapport werd de oppositie in de RCP positief beoordeeld 
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(Van Overstraeten), terwijl het andere rapport de officiele RCP-partijlijn goedkeurde 
(Coenen/Jacquemotte). Bij de eindstemming over de te volgen KPB-partijlijn in deze 
kwestie staakten de stemmen. Besloten werd tot een algemene discussie voor alle 
geledingen binnen de partij. Deze openlijke discussieperiode werd afgesloten met een 
Nationale Conferentie op 12 en 13 maart 1928. De partij viel hier in twee stukken 
uiteen. De groep uitgetreden oppositieleden (trotskisten) vormde officieel de 'Opposi
tiegroep der KP', maar werd meestal aangeduid als Kommunistische Oppositie. Deze 
groep bracht in twee talen een weekblad uit: De Kommunist en Le Communiste (1928-
1931 ), dat vanaf 193 0 een maandblad werd. De Kommunistische Oppositie, en de 
hieruit voortgekomen Liga van Internationale Kommunisten (193 2), onderhield nauwe 
banden metdeNederlandse RSP enhetNAS. [De Beule 1980: 68-119, 131-134, 210] 

234b. G. Mannoury, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 5 januari 1928 

[Uitgeknipte slotzin uit brief van Mannoury:] Of Trotzki nog te red1en is, 
weet ik niet, en hoe ik zijn martelaarschap zou kunnen dragen, weet 1k ook 
niet, maar wel, dat het Kommunisme zelf, dat is het herstel van de verbroken 
eenheid van klassehaat en makkerliefde onafwendbaar is. Eppur! 1 

Hartel[ijke] groeten 

G. Mannoury 

1. Verwijzing naar de zin die Galilei gemompeld zou hebben na het verplichte afzweren 
van de leer van Copernicus: 'Eppur si muove' ('En toch beweegt ze'). 

235a. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, 
Amsterdam, 16 januari 1928 

Beste Henk, 

Ingesloten brief van K[ orsch] van morgen ontvangen; echter niet het 'bericht' 
waar hij over schrijft; wel een artikeltje. Zonderling, dat ik uit Belgie niets 
meer hoor, vreemd vooral omdat ze daar eerst zoo aandrongen. 

Schmidt is Woensdag avond pas na 8 uur vrij, het heeft dus geen zin nog in 
Bloemendaal te komen; ikheb hem voorgesteld elkaar te ontmoeten omstreeks 
8 uur in 'Hag' Damrak, waar wij ook wel eens gepraat hebben. Op <lat uur 
is er daar geen mensch. 

Hartelijk gegroet 

tante Jet. 
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[In de kantlijn:] Jammer <lat we gisteren niet met 'Klassenstrijd' kolporteerden; 
er was zeker belangstelling voor geweest. 

235b. Karl Korsch, Berlijn, aan Henriette Roland Holst, Bloemendaal, 
14 januari 1928 

W erte Genossin, 

Ich habe rnich iiber Ihren Brief vom 1. J anuar sehr gefreut und antworte 
demnachst ausfuhrlich, sofern sich mir nicht vorher die Moglichkeit bietet, 
Sie personlich zu sehen. Fur heute bitte ich Sie nur um umgehende Mittei
lung, 'warm' Sie Ihre Vortrage in Brussel und in Antwerpen halten, damit ich 
Sie dort eventuell auf meiner Reise treffen kann. 

Mit revolutionarem Gruss 

Ihr Karl Korsch 

P.S. Die erste Nummer der neuen proletarischen Zeitschrift 'Klassenfront'1 

ist heute an Sie abgegangen. Von rnir geschrieben sind darin die beiden 
Artikel auf der zweiten Seite iiber die Reparationspolitik und iiber die Ver
schickung der russischen Oppositionellen. 

Zweites P.S. - Ich sende Ihnen beiliegend einen kurz zusammengedrangten 
Bericht iiber die Geschichte und Perspektiven unserer marxistischen Gruppe, 
den ich heute fur <las Organ der linker Bordigistischen Gruppe in Frankreich 
Le Reveil Communiste2 (Tean Perrin, 7 rue St. Jean Lyon [Rhone]) geschrieben 
habe. Vielleicht besteht eine Moglichkeit, etwas davon im 'Klassenstrijd' zu 
bringen. Genosse Sneevliet schrieb rnir u.a., <lass er Sie bitten wiirde, meinen 
Leitartikel aus der letzter Nummer der 'Kom[munistische] Pol[itik]', betitelt 
'Die zweite Partei', im 'Klassenstrijd' zu bringen. Da konnte dann vielleicht 
ein Teil der beiliegenden Feststellungen zu einer Vorbemerkung verwendet 
werden? 

D.V. 

[Onderschrift van Henriette Roland Holst:] 
Ik vind <lat geen art. voor Klassenstrijd. Korsch houdt er, als alle Duitschers, 
van, om verbazend ver uit te halen. Hij zal de eerste jaren nog wel enkel met 
'puin opruimen' bezig zijn. 

1. Klassenfront. Organ der Allgemeinen Arbeiter-Union-Opposition (Revolutioniire Betrieb
sorganisationen) (192 7-192 8) zou slechts vier maanden bestaan. Een deel van de 
medewerkers zou in maart 1928 opgaan in de Leninbund van Hugo Urbahns en zij 
schreven sindsdien voor Volkswille, het orgaan van deze bond. [IISG-collecties] 
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De artikelen waar Korsch op doelde, waren: 'Opposition und Gewerkschaften in 
Russland' en 'Siegreicher konstruktiver Sozialismus', in: Klassenfront, december 1927. 

2. Le Reveil Communiste. Organe de Groupe d'Avant Garde Communiste (1927-1929) was 
het theoretisch marxistisch orgaan van een groep Italiaanse trotskisten die zich 
beijverden voor de vrijlating van hun leider Bordiga uit de ltaliaanse gevangenis. 
[IISG-collecties] 
Het artikel van Korsch: 'La gauche marxiste Allemagne et les taches des revoluti
onnaires marxistes clans l'lnternationale', Le Reveil Communiste, februari/maart 1928. 

236. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 19 januari 19281 

Beste Henk, 

Toen je net wegwaart van morgen aan de telefoon, bedacht ik mij dat wij de 
28ste redaktie verg[adering] zouden hebben. Als je nu naar Berlijn gaat, moet 
het tijdig een week uitgesteld worden, anders rekent iedereen er op. 

Ik geloof wel, dat de berichten juist zijn, dat Trotzky zijn aanhangers heeft 
verboden, een nieuwe partij op te richten. In Rusland is zooiets ook bijna 
onmogelijk van een leider, die het groote geheel in het oog houdt, - wel van 
proletariers. 

Het verbaast mij even als jou, dat de verbanning niet meer ontroering heeft 
gewekt. Wij zijn allen wel zeer verhard en ver-retoriseerd vergeleken bij wat 
we in onze jeugd waren, maar soms komt het menschelijke gevoel toch weer 
boven en dit is inisschien het meest tragische wat gebeurde sedert den moord 
op Karl en Rosa. 

Ik hoop, dat ze mij voor Belgie nu voorloopig met rust laten, tot b.v. de 
tweede helft van Februari; ik heh kursussen voor te bereiden waar nogal wat 
aan vast zit en hen wat moe. 

Het is jammer dat we in Klassenstrijd de spoorwegstaking niet herdachten. 
Hartelijk gegroet 

Tante Jet. 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal Donderdag avond'. De 
gegeven datum lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 
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237. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, ca. 20 januari 19281 

B[este] H[enk], 

Dit lijkt mij om te beginnen voldoende; motiveering is in dit geval toch volko
men onnoodig. Ik stel voor, dat je begint met dit te zenden aan de holl[and
sche] en belgische arbeiderspers. Ik weet echter niet, of het wel raadzaam is, 
deze aktie tot de 'revolutionaire socialisten' te beperken, - het lijkt mij veel 
beter eenvoudig te zetten 'socialisten'.2 Waarom zouden Schmidt Fimmen 3 , , 
Kies , v. Herwerden enz. zoo'n verzoek niet evengoed kunnen teekenen als 
Lansink en Alb[ ert] de J ong4? Wil het meer word en, clan een onderonsje, clan 
zoo breed mogelijk opgezet. Als je dit eens bent, schrap dat 'revolutionairen' 
en stuur het in zee; naar de groote pers komt het van zelf wel. 
Hart[elijk] gegr[oet] 

Tante Jet. 

1. Datering: De brief is ongedateerd. Uit de inhoud van de briefblijkt dat deze geschre
ven is kort voor doc. 238a. 

2. HRH schreef een oproep waarin geprotesteerd werd tegen de verbanningvan Trotski 
en andere leden van de Russische oppositie (zie hierover: doc. 238a, noot 2). 

3. Paul Charles Joseph Kies (1895-1968), aanvankelijk beroepsmilitair, later journalist; 
lid van de SDAP (1925-1938); militair-medewerker vanHet Volk (1925-1928); ontsla
gen bij Het Volk wegens antipacifistische houding; in dienst van de Nederlandse 
Arbeiders Sportbond (NASE; 192 8-193 8); medewerker van De Socialist; redacteur van 
het blad Oorlog en Vrede (1928); uit de SDAP geroyeerd wegens kritiek op het 
democratisch gehalte bij samenstelling van verkiezingslijsten; oprichter en voorzitter 
van de Troelstra Beweging Nederland (1938-1941); fascist; gedetineerd (1945-1959). 
[Nieuwenhof 1969] 

4. Albert Andries de Jong (1891-1970), anarcho-syndicalistisch propagandist; onderwijzer 
en stenograaf; penningmeestervan het F. Domela Nieuwenhuis-Fonds (1915-1923); 
secretaris-penningmeester van de IAMV (1922-1923); bestuurslid van het IAMB 
(1921-1937); redacteurvan o.a.: het IAMV-blad De Wapens Neder (1922-1923; 1925-
1932), het NSV-blad De Syndicalist (1933-1940), Buiten de Perken (1961-1965); NSV
secretaris (1936-1940); NSV-voorzitter (1945-1964). [De Jong 1971; BWSA, I: 54-55] 

238a. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, 
Amsterdam, ca. 23 januari 19281 

B[este] H[enk] 

1) Korsch is dus op weg naar Holland (en Frankrijk). Het heeft dunkt mij niet 
veel zin, om juist nu naar Berlijn te gaan en hem waarschijnlijk mis te loopen. 
Ook zijn Inijn verwachtingen over de verheldering, die een dergelijke konfe-
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rentie zou kunnen brengen, vrijwel gelijk nul. Wanneer Korsch er iets in zag, 
zou hij dunkt mij niet nu juist weggaan. 

2) Hierbij geamendeerde oproep.2 Als je je daarmee kunt vereenigen, kunt je 
hem clan laten vermenigvuldigen b.v. in 24 exempl[aren]? Ik wilde hem clan, 
met een persoonlijk briefje, aan een aantal personen uit de arb[eiders]beweging 
toezenden. (Zij kunnen clan nog kleine wijzigingen voorstellen.) De bedoeling 
is, dat die zich bereid verklaren betuigingen van adhesie in ontvangst te nemen 
en misschien ook, dat men zich tot hen kan wenden om ex. van den oproep, 
om daarmee te werken. Ik dacht aan: Sneevliet, Bouwman, Brandsteeder, 
Kitsz, Lansink, Muller Lehning, A.R. de Jong, De Lange, Mannoury, H. 
Ankersmit, J. Boersma, v.d. Goes, R. Kuyper, Le Febvre, Stenhuis, [met 
potlood doorgestreept:] Schmidt, Fimmen. - Wat dunkt je van dit lijstje? 
[In de kantlijn in het handschrift van H. Sneevliet:] Schilp, Roodveldt, Menist, 
Dolleman, Hamet, Bijlsma3

, Gans. 

In den brief van R. Rolland kwam een voor mij onbegrijpelijke passage voor: 
'Vous savez bien, comme moi, que Trotzky et ses amis conspiraient, hors 

de Russie, implorablement contre Stalin et contre taus ceux qui les ant 
frappes. Depuis quatre mois, il font le jeu de la pire reaction europeenne, et 
ils le savent, et ils continuent. Ils sont peut-etre - sans doute - injustement 
evinces - mais est ce une excuse pour jouer le role des Girondins proscrits et 
revokes. Tout le genie et l'hero"isme de Trotzky n'empeche point qu'il n'ait 
fait en ces derniers mois, lui et son parti, plus de mal a la revolution russe que 
les emigres.' 

Ik kon niet begrijpen waar dit op sloeg. R. Rolland is waarachtig geen man 
die op kletspraatjes afgaat. Nu krijg ik v[an]morgen een brief van Jacques 
Mesnil, waarin dit: 

'Marchand m'a donne des renseignements, dont certains me paraisssent a 
peine croyables, sur la fac,:on dont l'opposition se serait procuree de !'argent. 
Staline aurait entre les mains de documents tels qu'il pourrait faire fusiller les 
chefs de !'opposition pour trahison (relations avec une puissance etrangere) 
clans le but de renverser le gouv[ernement] actuel de la Russie'. 

Dit kl opt geheel en al met de passage uit brief R. R[ olland]. 
Wat moeten wij gelooven! 

Ingesloten briefje van Souvarine eveneens v[ an ]morgen ontvangen, schijnt ook 
voort te komen uit een stemming van zich las te willen maken van de russ[i
sche] oppositie. Ik hen het trouwens met den inhoud geheel eens en verwacht 
in de volgende jaren theoretisch zeker meer van de Franschen, Italianen en 
Engelschen clan van de Duitschers, die mij 'dood getheoretiseerd' lijken. 
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Waarschijnlijk echter, zal daar de noodzaak der massa's om te strijden tegen 
de ondernemers-organisaties, de praktijk weer vooruitbrengen. (trouwens 
wellicht in Eng. ook) 

Hartelijk gegroet 

tante Jet. 

1. 

2. 

3. 

Da~ering:_ De brief is ongedateerd. Hij werd onder en op de achterzijde van het op 
21 Januan 1928 gedateerde doc. 238b geschreven. HRH moet die brief op 22 of 23 
januari ontvangen hebben en heeft hem daarna beschreven en verstuurd. 
In Klassenstrijd (1928, nummer 1) stond de volgende oproep van HRH: 'Verbanning 
van L. Trotzky, Sapronow, Smirnow, K. Radeke.a. Oproep. Ondergeteekende heeft 
het initiatief genomen tot een aerie voor Trotzky en de andere verbannen leiders der 
Russische Oppositie. Zij wil socialisten van alle landen en alle richtingen oproepen 
om gezamenlijk tot de Sowjet-regeering het verzoek te richten, de bannelingen te 
veroorloven zich buiten Rusland te begeven naar het land dat zij verkiezen. Adhesie
betuigingen zenden aan: 'H. Roland Holst, Zomerzorgerlaan 27, Bloemendaal'. 
Bijlsma: NAS-propagandist; gegevens ontbreken. 

238b. Karl Korsch, Berlijn, aan Henriette Roland Holst, Bloemendaal, 
21 januari 1928 

Werte Genossin, 

Im Auftrage von Karl Korsch teile ich Ihnen mit, class er heute abgereist ist, 
und Ihnen in den nachsten Tagen selbst mitteilen wird, wann er zu Ihnen 
kommt. Mit gleicher Post geht die neue Nummer der 'Kampffront'1 an Sie 
ab. Der Leitartikel ist von Karl Korsch. 

Mit rev[olutionarem] Gruss 

I[m] A[uftrag], Hanna Kosterlitz 

1. Kampjfront. Proletarische Wochenschrift. Zentralorgan des Deutschen Industrie-Verbandes 
(1924-1931) was het orgaan van een in 1924 opgerichte communistische vakcentrale 
(DIV). De organisatie werd opgericht met toestemming van de KPD en de RVI 
vanwege de uitsluitingen van communisten uit de reformistische bonden (mislukte 
eenheidsfronttactiek). De organisatie zou vanaf 1926 een vergaarbak van geroyeerde 
KPD-ers worden. Na de opheffing (september 192 7) van Kommunistische Politik, het 
blad van de Korsch-groep 'Ultra-Linke', vulden de voormalige medewerkers van dat 
blad, ondanks ideologische verschillen met de DIV-mensen, een belangrijk deel van 
de kolommen van Kampjfront. [Langels 1984: 185-187] 
Het artikel van Korsch was: 'Die Amsterdamer Gewerkschaftsinternationale sucht 
einen Kopf', Kampjfront, 2 3 j anuari 192 8. Het was een artikel vol schimpscheuten aan 
het adres van het 'kleinburgerlijke' IVV. 
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239. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 24 januari 1928 

B[este] H[enk] 

Zooals je uit ingesloten schrijven ziet, wordt de ontmoeting in Brussel eenig
zins op de lange baan geschoven. Zijn vraag over Korsch zal ik pas beantwoor
den, wanneer ik die professor gesproken heh en wat vaster-omlijnd be grip van 
wat hij wil gekregen. Het lijkt mij, dat er eigenlijk niemand is, die weet wat 
nu te beginnen met al die af-gesplinterde elementen - Nu in geen geval 
voorloopig meer leiding komt uit Rusland, zullen we een West-Europeesche 
lijn moeten gaan uitwerken, wat zeer nuttig is. 

Ik schreef heden aan Souvarine om inlichtingen, hij is in den re gel wel goed 
op de hoogte. 

Dus Zaterdag 4 uur red. vergadering. 
Beste groeten 

tante Jet. 

[In de kantlijn:] Hoe heet deze snuiter toch - ondanks het prachtige hand
schrift is de naam onleesbaar. 

240. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 30Januari 1928 

B[este] H[enk] 

Hierbij de vermakelijke brief van v. Raalte, die zeker waard is om in ons 
'archief bewaard te worden. 

Van morgen ontving ik Contre le Courant1, waar veel interessants in staat. 
In de 'direktiven' van Trotsky c.s.2 aan zijn buitenlandsche vrienden schijnen 
mij de volgende dingen van belang: 1) Zij wenschen geen tweede partij natio
naal noch internationaal. 2) Zij willen de c[ommunistische] p[artij]-en 'van 
binnen uit' veroveren (wat voor Rusland juist is m.i.) 3) Men moet goed 
onderscheiden tusschen de leiding der R.C.P. + K[ommunistische] l[nternatio
nale], en tusschen S[owjet] Rusland (m.i. volkomen juist) 4) Men moet de 
Maslows-R[ote] F[ahne] wantrouwen en een bondgenootschap zoeken tot 
stand te brengen met de anarcho-syndikalisten. Het lijkt mij echter dat de 
russ[ische] oppositie de beteekenis en ontwikkelingskansen der C.P .-en in W. 
Europa sterk overschat. Het beeld, dat de fransche en duitsche oppositiebladen 
van him partijen geven, is zoo zwart mogelijk. Het is volkomen hopeloos 
daarin als oppositie te willen werken, daar de leiding de Stalin-methoden 
nabootst. Tot haar spijt kan zij dat niet heelemaal: zij kan nietverbannen! Maar 
wel uitsluiten en zoo noodig met fysiek geweld tot zwijgen brengen. ('nous 
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vous casserons la gueule' 3 
- R[ote] Fr[ont] K[ampfer]4 die vergaderingen van 

oppositioneelen uit elkaar ranselen, enz.) 
Het blijkt wel, dat er met Souvarine wel geen absolute breuk is, maar toch 

verwijdering. 
Hart[elijk] gegr[oet] 

tante Jet. 

Vrijdag hoop ik Gans te spreken op de O[penbare?] L[edenvergadering?]. 

1. Cantre le Courant. Organe de !'Opposition communiste (1927-1929) was een maandblad 
onder redactie van geroyeerde en nog-niet geroyeerde opposanten in de PCF, zoals 
M. Paz, M. Fourier, M. Marx en F. Loriot. Het eerste nummer verscheen op 20 
november 1927. De redactie verklaarde zich solidair met de Sovjet-Unie, maar was 
tegen de manier waarop de Russische oppositie werd behandeld. Verder wilde men 
de geconstateerde misstanden in de PCF en de Komintern opheffen. In de loop van 
1929 trader een scheiding van geesten op: de trotskisten richtten het blad La Vi!rite 
op, terwijl de overige redactieleden (waaronder het echtpaar Paz) braken met Trotski 
en overgingen tot de uitgave van het blad Liberateur. Journal Communiste de !'Opposi
tion (november 1929 - maart 1930). [Pluet-Despatin 1978: 40-41; IISG-collecties] 

2. NN, 'Les documents-massue de L'Humanite', Cantre le Courant, 22 januari 1928. In 
dit artikel werden de twee brieven met aanwijzingen van Trotski afgedrukt die hij 
begin 192 8 aan zijn Russische en buitenlandse vrienden schreef. Ook in L 'Humanite 
werden de directieven afgedrukt, maar in gecensureerde vorm. 

3. De nummers van Cantre le Courant eindigden altijd met de rubriek 'Methodes Stali
niennes'. In het nummer van 22 januari 192 8 stond dat in L 'Humanite niet de comple
te resolutie van het CC van de PCF tegen de partijoppositie was afgedrukt. Wat had 
ontbroken was dat het CC het Uitvoerend Comite toestemming had gegeven de 
oppositie 'met alle middelen te bestrijden'. Op de vraag van een oppositioneel of zelfs 
geweld geoorloofd was, kreeg hij als antwoord: 'Oui, on vous cassera la gueule!'. 

4. De Roter Frontkampferbund (RFB) was een in 1924 opgerichte strijdorganisatie 
binnen de KPD met het doel te strijden tegen imperialisme en reformisme, en ter 
verdediging van de Sovjet-Unie. Leider van de Bund was Ernst Thalmann. In mei 
1929 werd de RFB verboden, maar de Rote Frontkampfer bleven in de jaren dertig 
illegaal doorstrijden tegen de Nazi's. [Rater Frontkampferbund 1924-1929 (1984)] 

241a. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, 
Amsterdam, 3 februari 1928 

B[este] H[enk] 

Van morgen dit antwoord van Th. L[iebknecht] ontvangen, wat een meevaller 
was. Ik stuur hem heden nog vertaling ontwerp-manifest.1 

Aan Liebaers heh ik gisteren geschreven (naar Vergaderlokaal) 1) om aan 
de vergadering mijn leedwezen te betuigen dat ik niet had kunnen komen; 2) 
nieuwe datum direkt vast te stellen; 3) mij bereid verklaard bijdrage te geven 
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in kosten nieuwe vergadering. Ik hoop zoo schade en ontstenuning tot mini
mum terug te brengen. 

Van R. Rolland antwoord: ik heb mij in de portee van zijn eersten brief 
vergist; hij bedoelde alleen, <lat de aktie van Trotzki enz. door de reaktionaire 
fransche pers gebruikt werd, en vond <lit een onverantwoordelijk spel spelen. 
Dit oordeel is uit de geheel verschillende instelling van Rolland verklaarbaar. 
- Hoe was vergadering Korsch? Mocht hij nog in 't land zijn, en gelegenheid 
hebben morgen Zaterdag nog eens hier te komen voor een tweede onderhoud, 
zoo ben ik graag bereid. 

Beste groeten 

TanteJet. 

1. Over het manifest: doc. 2 3 Sa, noot 2. 

24 lb. Theodor Liebknecht, Berlijn, aan Henriette Roland Holst, Bloe
mendaal, 1 fehruari 1928 

Verehrte Genossin Roland Holst! 

Ihren Brief vom 18 Januar habe ich unseren Parteigenossen vorgelegt, sie 
halten ebenso wie ich die von Ihnen gegebene Anregung fur ausserordentlich 
ghicklich. 

Ich bin sicher, <lass auch die Genossen Miihsam1, Rocker und Korsch, an 
die ich mich Ihrem Wiinsche gemass ebenfalls gewandt habe, auch ihrerseits 
zustimmen werden. 

Da unsere grundsatzliche Zustimmung vorliegt, darf ich Sie wohl um eine 
zu starke Zersplitterung zu vermeiden, um die U ebersendung eines Entwurfs 
fur <las Manifest bitten. Sollten Sie wiinschen, <lass wir selbst <las Manifest 
entwerfen, bitte ich um schnellsten Bescheid. 

Mit sozialistischem Gruss 

Th. Liebknecht 

1. Erich Miihsam (1878-1934), Duits anarchist; schrijver-journalist; wegens revoluti
onaire activiteiten gevangengezet (1919-1924); actief in de Duitse sectie van de IRR 
(vanaf 192 5); uitgever van anarchistisch maandblad Fanal (1926-1931); redacteur van 
het politiek-satirische tijdschrift Die Ente (1931-193 3); direct na Rijksdagbrand 
gevangengenomen en in concentratiekamp vermoord. [BL: 3 3 7-3 3 8; Jungblut 1986] 
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242. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 3 fehruari 1928 

B[este] H[enk] 

Nu het blijkt, <lat men in Duitschland ook iets wil doen, kunnen wij voort
gaan. Volgende week zal ik het manifest naar Frankrijk sturen. Wil je nu <lit 
briefje laten vermenigvuldigen en mij een volledige adreslijst toesturen van de 
hierbij gevoegde namen. Ik heb het lijstje eenigzins uitgebreid, omdatvermoe
delijk velen het niet zullen doen. Ik onderteeken dan persoonlijk en verzend 
van hier uit, <lat is beter dan zoo het van het NAS uitgaat. 

Beste groeten 

tante Jet. 

Ik sprak daarnet [De] L[ange?] aan de telefoon en heh hem aan zijn verstand 
gebracht <lat deze politieke krisis niet volgende week 'veranderd' of 'opgelost' 
zal zijn! Stelde hem voor, den 8sten vervolg verg[adering] te beleggen. 

W. Bouwman 
J. Brandsteder 
J. Boersma 
Mien Lansen 
F. van der Goes 
van der Kieft1 

A.R. de Jong 
Dr. de Lange 
R. Kuyper 
Stenhuis 
J. Lefebvre 
Mannoury 
Sneevliet 
Verhoef 
Lansink 
Mej. Ribbius Pelletier2 

A.H.P. van Duuren3 

Koos Vorrink 
Dr. Banning4 

Dr. Jan Romein5 

Cramer? 

R'dam 
IJmuiden 
Zeist 

Laren 
Bussum 
Naarden 
Utrecht 
Amsterdam 
Amsterdam 
Muiderberg 
A'dam 
A'dam 

A'dam 
Jan Luyckenstr. No.? A'dam 
Inst. v. Arb. Ontwikkeling 78 
Reguliersgracht 
(dito) 
Sneek 

1. Johan van de Kieft (1884-1970), sociaal-democratisch politicus en religieus-socialist; 
zakenman (1920-1929) en accountant (1929-1945); lid van de SDAP (vanaf 1908); 
gemeenteraadslid in Bussum (1915-1918; 1931-1935); economisch medewerker van 
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Het Volk en Het Weekblad; lid van de Eerste Kamer (1940; 1945-1952); penningrnees
ter van SDAP/ AJC-steunfonds (1940-1945); directeur van De Arbeiderspers (1945-
1950); minister van Financien (1952-1956). [BWSA, V: 151-157] 

2. Lies beth Ribbius Peletier (1891-1989), sociaal-democratisch feministe; juriste; secreta
resse (1925-1940) van de SDAP en de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwen 
Propaganda Clubs; oprichtster van het conferentieoord voor vrouwen 'De Born' 
(1932); lid van de Eerste Kamer (1937-1940); bestuurslid van de PvdA (1946-1953); 
voorzitster van de Sociaal-Democratische Vrouwenbond (1945-1959); lid van de 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (1945-1958); lid van de Raad van State 
(1959-1967). [Van Munster 1973; Jansz 1983: 66 e.v.] 

3. A.H.P. van Duuren, sociaal-democraat; accountant; werlczaam bij De Centrale 
Arbeiders Verzekerings- en Depositobank; bezoldigd secretaris-penningmeester van 
het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IvAO; 192 7-1931); fervent aanbanger van 
het cultuur-socialisme; publiceerde in het IvAO-blad De Toons. Cultureel Maandblad 
der moderne arbeidersbeweging; gaf cursussen over economie; ontsloeg Jef Last als 
'operateur-explicateur' van de IvAO-filmdienst (192 8); ontslagen bij het Iv AO wegens 
'slecht bestuur'. [Michielse 1980: 114 e.v.] 

4. Willem Banning (1888-1971 ), religieus-socialist; theoloog en socioloog; lid van de 
SDAP (vanaf 1916); hoofdredacteur van de religieus-socialistische bladen De Blijde 
Wereld en Tijd en Taak; PB-lid (1931-1935) en DB-lid (1935-1938) van de SDAP; 
gevangene in St. Michielsgestel (1941-1943); een van de oprichters van de PvdA 
(1946); buitengewoon hoogleraar kerkelijke sociologie in Leiden (1946-1958). [Van 
Wirdum-Banning 1988; BWN, III: 27-29] 

5. Jan Marius Romein (1893-1962), historicus; lid van de CPH (1917-1927); toegevoegd 
redactielid van De Tribune (1921-1925); antifascist en medeoprichter van het Comite 
van Waalczaamheid (1936); werlczaam bij de Universiteit van Amsterdam, resp. als: 
buitengewoon hoogleraar vaderlandse geschiedenis (1939-1942), gewoon hoogleraar 
nieuwe geschiedenis (1945-1959) en buitengewoon hoogleraar theoretische geschiede
nis (1959-1962). [BWN, I: 496-500; Belien 1990] 

243. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 11 februari 19281 

Beste Henk, 

Ik wilde iets schrijven over de drie verbanningen van Trotzky, maar kan niets 
vinden over de eerste. In 'Rusland in der Revolution' (uitgave van 1909) 
spreekt hij er slechts terloops over. Hebt je misschien nog andere gegevens? 

Romain Rolland wil niet tusschen beide komen; hij heeft het bij Trotzky 
zelf te vaak geprobeerd zonder eenig succes, - en ziet hierin den fatalen gang 
van iedere revolutie. Uit Parijs en Berlijn heh ik nog geen antwoord. Ook van 
Schmidt niet. De Lange stelt een ten deele andere redigeering van het mani
fest voor; kortom 't loopt nog niet erg. 

Beste groeten 

tante Jet. 

420 

1. Datering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Zaterdag'. De gegeven datum 
lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

244. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe
mendaal, 16 februari 1928 

Voor de vaststelling van het Maart-nummer van Klassenstrijd is het noodig 
dat we een redactievergadering houden waarvoor eigenlijk Zaterdag 2 5 F ebru
ari de aangewezen dag zou zijn. Ik hen echter dien Zaterdagmiddag bezet door 
een andere vergadering, die om drie uur begint en ook op het NAS-kantoor 
gehouden wordt. 

Het is daarom wel mogelijk op den zelfden tijd de redactiebijeenkomst te 
houden, doch clan zal ik aan die bespreking niet kunnen deelnemen. Ingeval 
in verband hiermede de vaststelling van een anderen datum gewenscht is zou 
ik in overweging willen geven op Maandag 27 's avonds bijeen te komen of 
anders Woensdag 29. Later kan het toch ook al niet warden indien we niet 
tot een aanzienlijke vertragingwillen komen bij de verschijningvan hetMaart
nummer. 

Ook is nog de voorbereiding van de conferentie met de lezers van Klassen
strij d aan de orde waarvoor in den loop van de volgende week desnoods 
overdag een bijeenkomst zou kunnen warden uitgeschreven. Behalve U zouden 
daar Verhoef, Bouma en ondergeteekende aanwezig zijn. Bouma zou met het 
oog op z'n dienst aanwezig kunnen zijn op iederen dag van 2 tot 4 uur. Geeft 
U omgaand een tijdstip op opdat ik ook nog met Verhoef tot een schikking 
kan komen. Indien wij de bijeenkomst met de lezers van Klassenstrijd achter 
in Maart willen houden, moeten we ook al niet veel later zijn met onze eerste 
bespreking over de inrichting der conferentie, de te behandelen zaken en de 
wijze van voorbereiding. 

Voor het Maart-nummer zijn voor zoover Bouma en mij bekend over: het 
artikel van v. Gelder over China (reeds gezet 3 blz. en nog toegezegd 2 a 3 
blz.); het vervolgartikel van mij over Indie, omstreeks 4 a 5 blz. 'Eigenbelang 
en Evenwicht', 2 blz. Dokumenten Russische oppositie 4 a 5 blz. Gans zal 
voor zijn kroniek cijfers geven over het stijgende productievermogen en het 
tweede deel ongevallenstatistiek. Ook nog volgens z'n eigen opgave een blz. 
of 5. Als U nu een begin kon maken met Uw artikel over het fascisme, clan 
zullen we met andere binnenkomende bijdragen al weer een heel eind vol zijn. 

Hierbij gaat nog een klein stukje van Rensburg1 dat hij eigenlijk al in het 
Februari-nummer wilde hebben. In de eerste plaats was daarvoor geen plaats 
maar bovendien is de inhoud een bestrijding van het tijdschrift 'Nu'2 waarvoor 
wij dunk me toch moeilijk de gelegenheid kunnen geven. 

Met hartelijke groeten 

1. Jacques Karel van Rensburg (1870-1943), letterkundige; dichter, prozaschrijver en 
vertaler. [Meijer 1976] 
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2. Nu. Algemeen Maanblad (okt. 1927 - sept. 1929) was een literair tijdschrift met een 
socialistische signatuur en stond onder redactie van Is. Querido en A.M. de Jong. De 
polemische stukken van De Jong, die schreef dat het in literair Nederland 'een zoodje' 
was, wekten wrevel bij vakgenoten. [Simons (z.j.): 147-153; De Gier 1988: 88] 

245. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 17 fehruari 1928 

Beste Henk, 

Ik kan volgende week Woensdag 22 of Vrijdag 24 wel omstreeks half drie op 
het NAS komen voor de voorbereiding van de bijeenkomst 'Klassenstrijd'; laat 
mij maar even weten welke <lag 't beste is. 

De redaktieverg[adering] stel ik voor, te houden op Zaterdag 3 Maart, te 
half drie; er is niets bijzonders te bespreken en nog veel kopie over zooals je 
schrijft. Ook van Schut1 kreeg ik een artikel en er is niets tegen, <lat ik begin 
over het fascisme. 

Dat stuk van Rensburg zal ik hem terugzenden; er is niets geen reden, <lat 
wij ons met die literatoren-ruzies zouden bemoeien; 't riekt van beide kanten 
niet erg frisch! 

Met hartelijke groeten 

tante Jet. 

Laat Bouma de red. verg[adering] vooral tijdigaankondigen; een weekvooruit 
is bepaald te kort. 

1. Piet Schut (1891-1957), pseudoniem: A. van Dam; scheikundeleraar; lid van de Bond 
van Revolutionair-Socialistische Intellectueelen; oppositioneel lid van de SDAP (tot 
1932); bestuurslid van de OSP/RSAP (1932-1940); redacteur van De Nieuwe Weg, Rood 
Kader en De Internationale (1932-1940); een van de initiatiefnemers tot de oprichting 
van de PSP (1957); redacteur van Bevrijding. Orgaan van de PSP (1957). [B. de Cort, 
werk-manuscript OSP-geschiedenis] 
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Het bedoelde artikel was: vD., 'Trust en kartel als vredesengelen', Klassenstrijd (1928), 
120-123. De auteur wees op het gevaar dat de chemische groot-industrie in het geval 
van een economische depressie, zo kon omschakelen op de oorlogs-industrie. 

246. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 22 februari 1928 

[In het handschrift van H. Sneevliet staat boven deze brief: HRH - Verhoef] 

De bespreking die wij voor Vrijdagmiddag a.s. hadden vastgesteld over de 
regeling van de eerste samenkomst met de lezers van het tijdschrift kan op het 
overeengekomen tijdstip niet doorgaan omdat ik <lien middag afwezig ben. 
Wijl het mij voorkomt <lat wij de voorbereidende maatregelen voor deze eerste 
samenkomst met z'n vieren bespreken stel ik na overleg met kam[eraad] 
Bouma voor in plaats van Vrijdag a.s. op het NAS-kantoor bijeen te komen 
op Woensdag 29 dezer. Hijzelf heeft dan vrij van dienst tot 5 uur en kan aan 
de bespreking deelnemen van 2 tot 4 uur. Ik hoop <lat het ook voor jullie 
beiden geschikt kan worden en wij precies om twee uur kunnen aanvangen. 
Schrijf daarover nog even omgaand een briefkaart. Indien het W oensdag 
absoluut niet zou gaan, zou Bouma ook nog op Dinsdagmiddag een schikking 
kunnen treffen, <loch hij geeft aan Woensdag den voorkeur. 

Met kam[eraadschappelijke] groeten 

247a. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 4 maart 19281 

Beste Henk, 

Ik vergat gisteren dezen brief van Souvarine mee te brengen, die ik wel graag 
wilde <lat je las. Het is wel vreemd <lat hij zoo geheel verschillend over deze 
aktie oordeelt.2 

Van morgen kreeg ik ingesloten brief van R. Kuyper, met zijn door H[et] 
V[olk] geweigerd stuk, <lat in 't algemeen heel goed is. Zal ik hem aanbieden, 
het in Klassenstrijd te publiceeren?3 We hebben 't precedent van den brief 
van de Man, die 66k in de organen van zijn partij geen plaats kon krijgen. 
Mogelijk zouden we hem kunnen vragen, in de redaktie te treden; ik vrees 
echter <lat hij het niet zal doen. Geschikt zou hij wel zijn. 

Hoe was de vergadering van vandaag? 
Hartelijke groeten en het beste 

TanteJet. 

1. 

2. 

Datering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Zondag'. De gegeven datum 
lijkt op grand van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 
Waarschijnlijk ging het hier om het Franse manifest tegen de verbanning van Trotski 
dat uitging van de communistische groep Loriot/Paz in samenwerking met de 
syndicalistisch-communistische groep Monatte/Rosmer. De meest prominente Franse 
oppositionelen hadden dit manifest getekend, maar Souvarine niet. Onder de ti tel 'De 
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Russische verbanningen' werd het manifest afgedrukt in Klassenstrijd, maartnummer 
1928, 90-91. 

3. Na overleg met Albarda besloot Kuyper zijn artikel niet in Klassenstrijd te plaatsen. 

247b. R Kuyper, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloemen-
daal, 3 maart 192 8 

Waarde Medestrydster, 

De vingers begonnen my, by al het gemier tegen de ondertekenaars van den 
'Open Brief'1

, zoo te jeuken, dat ik verleden Zondag een artikel heh geschre
ven, dat door de 'Volk'redactie en ook door de Commissie voor de geschillen 
is geweigerd. Ankersmit:2 motiveerde zyn weigering niet alleen om de lengte, 
maar ook om het feit dat de militaire quaestie commissoriaal gemaakt is door 
het P .B. en er nu geen polemiek mag plaats hebben! Nietemin werd gisteren
avond een artikel van v. Zadelhoff3 geplaatst over hetzelfde onderwerp.4 Ik 
vermoed dat v. Zadelhoff door Ankersmit van den inhoud van myn artikel op 
de hoogte gesteld is. 

Dat de militaire quaestie door het P.B. commissoriaal gemaakt is schynt my 
er toch op te wyzen, dat de leiding zich weer niet sterk voelt. Ik hoorde van 
verschillende kanten, dater op het a.s. congres een storm van verontwaardi
ging verwacht wordt wegens de houding van Albarda in de Kamer. Dezer 
dagen had ik van Herwerden uit Haarlem by my, die met eenige anderen het 
initiatief voor den 'Open Brief' schynt te hebben genomen. Deze zei my, dat 
men snakt naar een goed tydschrift voor de jongeren en dat men daarvoor op 
Uw terugkomst in de Party hoopt. V. Herwerden zei my ook dat de meerder
heid van de bestuurders der Spoorwegorganisatie (o.a. Natans5

) en ook ver
schillende bestuursleden van de Kantoorbedienden den 'Open Brief' hebben 
geteekend. Er schynt toch nog wel wat te gisten in de richting van het meer 
principieele socialisme. Maar andererzyds geloof ik dat de Jeugdorganisatie 
zich ten onzent naar rechts beweegt. Wat U my schreef omtrent de Duitsche 
jong-socialisten (wier werk ik niet kan volgen) verwondert my ook niet. Dat 
verlangen onder de jongeren naar cultuur, dat zeker grootendeels het gevolg 
is van het weinig geestdrift-wekkende politieke partyleven, behoeft nog geen 
streven naar socialistische cultuur en zeker niet van principieel socialistische 
politiek te zyn. 

Met kameraadschappelijke groet, 

[R. Kuyper-archief (IISG): nummer 51 (doorslag)] 

1. Oppositionele krachten in de SDAP lieten begin 1928 een aan het PB van de SDAP 
gerichte 'Open Brief door de partij circuleren. Volgens de ondertekenaren van de 
brief had de reformistische koers va1i de SDAP (bereidheid te regeren met de RKSP; 
overschatting van belang van de Volkenbond; onduidelijk standpunt inzake landsver-
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dediging) de demoralisering van de arbeidersbeweging veroorzaakt. Deze problemen 
konden volgens de oppositionelen worden opgelost door o.a. het toepassen van 
buitenparlementaire strijdmiddelen en door een verzoening met de Russische arbei
dersbeweging tot stand te brengen. Op 22 februari 1928 werd het document in Het 
Volk gepubliceerd. Op het congres van de SDAP in 1928 kreeg de oppositie het zwaar 
te verduren. Er volgden evenwel geen royementen. [Cohen 1974] 

2. Johan Frederik Ankersmi t ( 18 71-194 2 ), journalist, verslaggever van Het Volksdagblad 
(1895-1900); lid van de SDAP (vanaf 1897); had zitting in de SDAP-commissie ter 
voorbereiding van het partij-dagblad Het Volk; redacteur (1900-1920), hoofdredactielid 
(1920-1925) en politiek hoofdredacteur (1925-193 7) van Het Volk. [BWSA, II: 5-7; 
BWN, II: 11-13; Ankersmit 1937] 

3. Jan H.F. van Zadelhoff (1868-1946), sociaal-democratisch politicus; onderwijzer; vice
voorzitter van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers (1903-1927); lid van de 
Tweede Kamer (1918-1937); lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland (1918-
1938). [Biografisch archief PDC] 

4. J. van Zadelhoff, 'Het incident van Zadelhoff. Geen tegenstelling', Het Volk, 2 maart 
1928. Tijdens de Kamerdebatten over de oorlogsbegroting in december 1927 had 
Zadelhoff de minister van Oorlog toevertrouwd <lat zolang het leger bestond, de 
minister in geval van oorlog niet op de SDAP hoefde te rekenen. lntegendeel, deze 
partij zou er alles aan doen om het leger te saboteren (desnoods door het uitroepen 
van een algemene werkstaking). De auteur herhaalde <lit standpunt en rekende af met 
de voorstelling <lat hij tijdens de de batten zou zijn afgevallen door SDAP-fractievoor
zitter Albarda. 

5. Na tan Nathans (1883-193 7), vakbondsman; secretaris van de Nederlandsche Vereeni
ging van Spoor- en Tramwegpersoneel (1911-1921); tweede secretaris van de ITF 
( vanaf 1921); lid van de SDAP (tot 1932, met korte uitstapjes naar de SDP in 1911 
en de RSV in 1915); medewerker van SDAP-oppositieblad De Socialist; lid van de 
OSP (1932). [Schwidder, Tichelman 1991: 394; B. de Cort, werk-manuscript OSP
geschiedenis] 

248a. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, 
Amsterdam, 9 maart 19281 

B[este] H[enk] 

Hierbij een brief van Liebaers die ik niet goed snap, omdat ik niet precies 
weet wat er aan de hand is; k:unt je mij op de hoogte stellen? Is dat stuk van 
Bracops2 nog ooit gearriveerd? Stuur je mij s.v.p. de brieven van Souvarine 
enz. even terug; ik wilde hem graag antwoorden.- Wat zeg je van de eisch 
tegen Hatta c.s.; de Liga belegt Maandag een protestvergadering.3 Hoe was 
jullie verg[ adering] in den Haag? 

Hartelijk gegroet 

tante Jet. 

Bouma belegt dus de volgende redaktie verg[adering] tegen 24 Maart s.v.p. 
niet vroeger dan om 3 uur ditmaal. 
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1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Vrijdag'. De gegeven datum 
lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. Joseph Bracops (1900-1966), Belgisch vakbondsman; onderwijzer; lid van de KPB 
(1920-1921); antiparlementarier; bekleedde leidinggevende functies in de Centrale 
van het Socialistisch Onderwijzend Personeel (1919-1940); reisde als niet-communis
tisch afgevaardigde namens de Brusselse Union des Syndicats naar de Sovjet-Unie 
om daar de Russische partijoppositie te spreken (oktober 1927); burgemeester van 
Anderlecht (1947-1966). [De Beule 1980: 243; ACOD. Statutair congres 1968: 11] 

3. Op 2 3 september 192 7 werden de vier !eiders van de antikolonialistische Perhim
poenan Indonesia, een organisatie van in Nederland studerende Indonesiers die via 
woord en geschrift een zelfstandig Indonesie propageerden, gearresteerd. Tegen de 
voorzitter Mohammed Hatta werd, na een voorarrest van een half jaar voor alle 
verdachten, drie jaar gevangenisstraf geeist wegens 'opruiende taal' in het tijdschrift 
Indonesia Merdeka. De SDAP zette zich in voor de vrijlating van de !eiders. Het 
SDAP-Tweede-Kamerlid mr. ].E.W. Duijs voerde tijdens het proces de verdediging 
en zorgde voor vrijspraak van alle verdachten. [Poeze 1986: 211-216] 

248b. Frans Liebaers, Brussel, aan Henriette Roland Holst, Bloemen
daal, 22 april 19281 

[ ... ]2 

Waarde kameraad, 

Duizend maal verschooning om u zoo lang op antwoord te hebben laten 
wachten. 

U veronderstelt waarschijnlijk dat dit niet vrijwillig geschiede maar wel het 
gevolg is van den scherpen strijd die wij hier te voeren hebben tegen het rot 
van de boljevisatie. 

Hierbij vindt gij twee nummers van de 'Kleeding'. Daarin zult ge voldoende 
stof vinden om u een idee te vormen van het vervalpunt waarop de 'boljevisa
teurs' reeds zijn gedaald. 

Kameraad Bracops, zeide mij het artikel voor 'Klassenstrijd' te hebben 
vergeten; hij ook is overlaat van werk. U moet weten, dat wij hier met volle 
geschut op het verrottingsnest aan 't bombardeeren zijn. 

Wat we denken over de 'oppositie'?3 Niets beters dan van de 'majoritairen'. 
Volgens ohze meening hebben die lui door hun stilzwijgendheid tegenover 
het rot in hun partij en internationale stilzwijgendheid die in het onderhavig 
geval niets anders beteekenen kan, dan medeplichtigheid, alle 'recht' verbeurd 
dat 'rot' vandaag aan te klagen. En hoe klagen ze dat overweldigend gevaar 
dan nog aan. Trouwens den inhoud van hun blad en de diskussie's die ze in 
hun groepen voeren, geven ons de overtuiging, dat ze zoo zeer als de 'majori
tairen' aangetast zijn door de microbe van de intrigue en dubbelzinnigheid. 
Het gaat er bij hen vandaag om, in hun phraziologie super-boljevist en 
leniniste te zijn. 
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r 
Wij moeten dus de 'oppositie' met dezelfde kracht als de stalinisten bestrij

den en dat doen wij ook. 
U hebt zeer waarschijnlijk met verbazing vernomen, dat wij de uitsluiting 

van de Syndikale Kommissie van Jacquemotte4 en Vandenheuvel5 gesteund 
hebben. Dat wij de motie van dicipline gestemd hebben.6 Wat de pers echter 
niet gezegd heeft, dat is, dat onze stemming niet ging tegen een partij, nog 
minder tegen het kommunisme, maar wel en alleen tegen de fraktionneele 
werking in de vakbonden die volgens onze overtuiging, onvermijdelijk moet 
voor gevolg hebben, het vernietigen van het onderling vertrouwen bij de 
arbeiders, wat gelijk staat, met het vermoorden van het vereenigingsleven zelf. 
Enfin, ge kent sedert lang ons standpunt desaangaande. 

Met de hoop, dat ge mijn lang wachten om u te antwoorden zult willen 
vergeven, verzoek ik u, waarde kameraad, mijne beste groeten te aanvaarden. 

Liebaers 

1. Dit is niet de brief waarover HRH in doc. 248a schreef. Die brief is verdwenen. 
Waarschijnlijk gaat het in deze brief om een reactie op een brief van HRH na 10 
maart 1928. Sneevliet bewaarde doc. 248a en 248b bij elkaar. 

2. Briethoofd: 
Centrale nationale 

du 
VETEMENT ET PARTIES SIMILAIRES 

siege: maison du peuple 
Bruxelles 

Landelijke Centrale 

der 

KLEEDING EN AANVERWANTE VAKKEN 
zetel: Volkshuis 

Brussel 

Rechts bovenaan de brief staat: 'Bruxelles, le 22/4/[l 9]28'. 
3. Bedoeld werd: de 'Oppositiegroep der KP' (zie hierover: noot 6 van dit document 

en doc. 234a, noot 4). 
4. Joseph Jacquemotte (1883-1936), Belgisch communist; betaald secretaris van het 

Vakverbond van Socialistisch Personeel in Brussel (1910-1924); hoofdredacteur van 
het revolutionair marxistische blad binnen de Belgische Werklieden Partij L'Exploiti 
(ca. 1918-1922); PB-lid van de KPB (1925-1936); secretaris-generaal van de KPB 
(193 5-193 6); verdediger van de officiele partijlijn in de strijd tegen de trotskistische 
partijoppositie (zie hierover: doc. 234a, noten 3 en 4). IJacquemotte 1983; Burnelle 
1963] 

5. Louis Vandenheuvel, Belgisch vakbondsman en communist; lid van de Bediendenvak
bond; lid van het secretariaat van de 'Oppositiegroep der KP'. [De Beule 1980: 79 
e.v.] 
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6. In het kader van de eenheidsfronttactiek van de Komintern hadden ook in Belgie 
communisten zich aangesloten bij de in 1898 door de sociaal-democratische BWP 
opgerichte Belgische vakbeweging, de Syndicale Commissie (vanaf 1937: Algemeen 
Belgisch Vakverbond). De communisten waren verdeeld in twee kampen (KPB en 
'Oppositiegroep der KP'; zie hierover: doc. 234a, noot 4) en ook binnen de Syndicale 
Commissie werd deze strijd uitgevochten. Op 3 april 192 8 werden Joseph Jacque
motte (KPB-er) en Louis Vandenheuvel (KP-oppositioneel) uit de Bediendenvakbond 
gestoten omdat zij, in strijd met een in 1924 aangenomen BWP-resolutie (zie 
hierover: doc. 115, noot 3), politiek actieve communisten waren. De Brusselse afdeling 
van de Bediendenvakbond, die voor een groot deel uit communisten bestond, ver
wierp met grote meerderheid deze uitsluitingen. De hele Brusselse afdeling van de 
Bediendenvakbond dreigde hierop uit de Syndicale Commissie te worden geroyeerd. 
Een scheuring in de afdeling tussen BWP-ers en communisten dreigde, maar werd 
afgewend doordat zowel de KPB als de 'Oppositiegroep der KP' zich bij de indivi
duele uitsluitingen neerlegde. [De Beule 1980: 153-154]. 

249. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 10 maart 1928 

Hierbij zend ik Ude brieven terug van Souvarine en Kuyper. Ik ga accoord 
met de opmerking van Souvarine voor wat de verbinding betreft met Theodor 
Liebknecht; echter lijkt mij de vorm van actie ten behoeve der verbannenen, 
zooals wij die gekozen hadden zeker voor ons land en wellicht ook voor Belgie 
geschikt. Naar aanleiding van den mede hierbijgaanden brief van Liebaers zou 
de hulp voor Belgie van Bracops moeten komen. 

Tenzij men in Rusland in een zoo moeilijke positie komt dat men genoopt 
wordt de verbannenen weer bewegingsvrijheid te geven zal actie onder de 
revolutionnairen buiten Rusland gelet op het kuddeachtig volgen der officieele 
communisten zeker geen directe resultaten voor de verbannenen hebben. De 
waarde van de actie is dan ook geen andere dan het op andere wijze verzame
len der revolutionnaire krachten dan met de officieele eenheidsbewegingen 
der Derde Internationale geschied (Eenheid, I.A.H., I.R.H., Liga). Toch loont 
het ondernemen van een poging in deze richting de moeite. 

Erger dan alles lijkt mij voor de verbannenen, die van geen transactie willen 
weten dat zij ook in het buitenland finaal vergeten worden. 

Ik zou dus van Uw kant allereerst voor Holland de gelegenheid willen 
zoeken tot de formatie van een comite, waarin elementen van verschillende 
nuance zitting nemen. Kan dat niet bereikt worden dan heeft de adresbewe
ging zelf geen zin. Misschien kan op de conferentie van Klassenstrijd als daar 
eenige toeloop van beteekenis is de kwestie worden aangesneden.1 

Kuyper zelf is in de S.D .A.P. niet in een dergelijke gunstige positie, dat zijn 
opwekking de genoegens van het partijlidmaatschap der S.D.A.P te komen 
deelen uitwerking kan hebben. Er is daar niets te halen. Het lot der ondertee
kenaren van den Open Brief levert het zooveelste bewijs. 2 Dakloos blijven tot 
een vruchtbare samenvatting van revolutionnaire krachten mogelijk wordt en 
o.a. in het tijdschrift Klassenstrijd zoowel als door het optreden voor ver-
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schill~nde groepen in die richting sturen is het beste dat gedaan kan worden. 
E:en hdmaatsc~ap van de S.D .A.P werkt daarvoor belemmerend. De bestrijding 
die meer roenge elementen dan Kuyper als Kies en Schmidt ondervinden 
~aakt hen in de oogen van de massa dubbelzinnige figuren zoo zij aan een 
hdmaatschap der S.D.A.P. vasthouden. Een man als Verhoef die alleen door 
z'n lidmaatschap van de moderne vakbeweging gebonden is staat er veel 
gunstiger voor. Binnen de tweede en de Derde Internationale is er overal 
be~alve in Engeland, misschien ook in Oostenrijk zoo weinig gelegenheid voor 
actief optreden ten gunste van een nieuwe taktiek <lat een lidmaatschap van 
een der aangesloten partijen het werk schaadt, dat voor het groeien van nieuwe 
opvattingen kan worden gedaan. 

Liebaers heeft groote moeilijkheden in z'n vakbond, waar de werkloozen, 
v~oral -~e bontwerk~rs3 tegen hem mobiel zijn gemaakt door de weigering 
z11nerz11ds van Russ1sche subsidie, die werkgelegenheid aan de bontwerkers4 

zo_1:1 hebben verschaft. ,Yit zijn brief leid ik af dat die moeilijkheden nog steeds 
hhJven voortduren. H1J heeft de hulp van Geerts, <loch de vraag is of zij beiden 
het op den duur zullen winnen. Wellicht dat de strijd in de Belgische C.P. 
zijn kansen beter maakt. 5 Ik krijg zijn vakblad niet en hoop <lat U in Uw 
antwoord er bij Liebaers op aan dringt die krant ook aan ons toe te zenden. 
Wanneer Liebaers bedoelt van U advies te ontvangen met betrekking tot den 
strijd tegen de officieele Belgische C.P. dan is hem dunkt mij, niet veel anders 
te a1:twoorden dan door het vragen van nadere inlichtingen inzake de tegen
stelhng J acquemotte-van Overstraeten. In ieder geval zal het ontwikkelen van 
een protestbeweging tegen de verbanning er toe bijdragen den invloed der 
officieele C.P. te verkleinen. 

Ge::nimen t!jd zie ik het Belgische blad Eenheid niet meer; het schijnt mij 
dat ZlJ financ1eel vastgeloopen zijn. Meermalen heh ik zoowel Geerts als 
Liebaers in overweging gegeven zich voor het dekken van een tekort met een 
verzoek om steun te wenden tot het N.A.S. Voorzoover ik weet gaat het om 
bedragen, waarbij nog hulp mogelijk is. De moeilijkheid is echter dat zij geen 
stuk zelfstandige revolutionnaire vakbeweging vertegenwoordigen, waardoor 
officieele hulpverleening van het NAS allicht bezwaar zal ontlnoeten. 

De verdediging van Duys6 was zoodanig ingesteld dat hij de rechters niet 
afschrikte door principieele stellingname. Hij was agressief en met het doel 
voor oogen zijn beklaagden zoo krachtig mogelijk te helpen kon hij meteen 
de moeilijkheid ontkomen in tegenstelling te geraken tot de politiek der 
S.D.A.P. Een betoog als het zijne bevordert de kans op schadelijke verbinding 
der S.D.A.P. met de bevrijdingsbeweging. De beklaagden ontliepen trouwens 
evengoed het principieel stelling nemen. 

Gelet op de zwakke ontwikkeling van den klassenstrijd in dit land, zal het 
den rechters in deze situatie makkelijk vallen de nog zoo zwakke agitatie in 
verband met dit proces te doen doodloopen. De vrijgekomen Indonesiers 
worden in de conditie geplaatst van te moeten kiezen tusschen de hulp der 
o~ficieel: _S.D.A.P. of die der Koloniale Liga. Verder dan de Koloniale Liga 
kiJken ZlJ m geen geval. Het staat nog te bezien welke uitwerking het vertoon 
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van onafhankelijkheid der Nederlandsche rechters op hen heeft. Mijn plan is 
vandaag en morgen nog in een klein artikeltje voor Klassenstrijd van ten 
hoogste twee bladzijden een indruk van het proces te geven. Ik zal U dan 
daarvan een doorslag doen toekomen.7 

Met hartelijke groeten, 

1. Op zondag 22 april 1928 werd de eerste conferentie voor lezers van het tijdschrift 
Klassenstrijd gehouden in 'Bellevue' te Amsterdam. Het doel van deze conferentie was 
het peilen van de meningen over de inhoud van het blad en het inventariseren van 
de wensen van de lezers. 

2. Over de 'open brief': zie doc. 247b, noot 1. 
3. De tekst geeft: bondwerkers. Daar Liebaers voorzitter was van de Landelijke Centrale 

der Kleeding en Aanverwante vakken is het waarschijnlijk dat het hier om 'bontwer
kers' ging. 

4. De tekst geeft: bootwerkers 
5. Voor de strijd binnen de KPB: zie doc. 234a, noten 3 en 4. 
6. Jan Elias Wilhelm Duijs (1877-1941), advocaat; lange tijd sociaal-democraat; lid van 

de SDAP (1902-1935); gemeenteraadslid van Zaandam (1907-1909); lid van de 
Tweede Kamer (1909-1935); wethouder in Zaandam (1912-1923); lid van de Provin
ciale Staten van Noord-Holland (1910-1923); gemeenteraadslid in Den Haag (1927-
1931); verdedigde nationalistische Indonesische studenten, onder wie Hatta (1928); 
in 1935 uit de SDAP geroyeerd; lid van de NSB (vanaf 1938). [BWSA, V: 65-72; 
BWN, IV: 123-125] 

7. H. Sneevliet, 'De onmiddellijke invrijheidsstelling', Klassenstrijd (1928), 367-372. 

250. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 18 maart 192 8 

Beste Henk, 

Wilt je het bedanken van Rutgers even aan Maters opgeven. Ik had eerst v. 
Uchelen1 nog willen antwoorden, <lat zijn voorstelling van zaken niet geheel 
juist is, maar het geeft toch niets! -Als abonnee geeft zich op -vanaf Januari 
'28 -Augusta de Wit. Adres op het oogenblik tot April: Huize Lydia- Roelof 
Hartplein Amsterdam. - Daarna buitenland. Altijd opsturen in gesloten couvert 
(dit kan dan tevens met abonnement verrekend). 

Over de russ[ische] bannelingen hen ik het met je eens. Men vergeet snel 
tegenwoordig - en het is al de moeite waard, de herinnering aan hun lot 
levend te houden. Het is een goed idee <lit punt op de Klassenstrijd-konfe
rentie ter sprake te brengen. 

Over het proces der Indonesiers hen ik het niet geheel met je eens. Wel 
natuurlijk, <lat de aktie, - als er eenige aktie op te wekken valt - zich nu op 
amnestie voor de oproerlingen van 26/27 zal hebben te richten. Maar ik vind 
niet, <lat de jongelui verder hadden moeten gaan dan zij deden - zij trokken 
niets terug, lieten de ontwikkeling open, en legden de verantwoordelijkheid 
voor geweld op de onderdrukkers. Dit lijkt mij zeer juist. 
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Tot Zat[erdag] a.s. dus. 
Hart[elijke] gr[oeten] 

Tante Jet. 

1. Van Uchelen: gegevens ontbreken. 

251. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 17 april 1928 

Beste Henk, 

Graag zou ik eens wat van je hooren, zoowel over je partikuliere aangele
genheden - is daarin nog eenige verandering gekomen? - als over de bijeen
komst van a.s. Zondag. 1 Hoeveel menschen hebben zich daarvoor aangemeld? 
Als het eenigzins mogelijk is, wilde ik wel graag tegen half drie vertrekken; 
wij kregen kaarten voor het Concertgebouw waar de IXe van Beethoven wordt 
gegeven, ik heh den heelen winter geen muziek gehoord en zou dit zeer 
ongaarne laten voorbijgaan. Wie heh je per slot uitgenoodigd om over de 
industrieele situatie te spreken? 

Met hartelijke groeten 

Tante Jet. 

1. Over de lezers-conferentie van Klassenstrijd: zie doc. 249, noot 1. 

252. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 20 mei 19281 

Beste Henk, 

Ik vind het hebben van een logee, die je van alles wilt laten zien, erg tijdroo
vend, vooral doordat ik bezig hen aan een inleiding op schrift te stellen voor 
een konferentie, die direkt na Pinksteren plaats vindt in Duitschland.2 Ik wou 
je daarom maar vragen, of je wilt wachten met hier te komen tot ik daarvan 
terug hen. Deze week Vrijdag gaan we naar Brabant, en vandaar ga ik recht
streeks naar Frankfurt. - We zullen de redaktie verg[adering] moeten uitstellen 
tot Zat[ erdag] 9 Juni, <lat kan ook wel, als een en ander alvast gezet wordt. 
Ik stuur je hierbij het slot van Cannemeijer3 en een stuk van Engels voor de 
drukkerij.4 Verder ter lezing een artikel van een zekeren Doodes5, die geen 
gering idee van zichzelven heeft, en de korrespondentie over het Zomerkamp. 6 
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Met den 'Leninbund' is het wel heel raar geloopen - ik hen benieuwd naar 
het resultaat der Duitsche verkiezingen.7 

Hartelijk gegroet van 

Tante Jet. 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal Zondag avond'. De gegeven 
datum lijk:t op grand van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. Een groep verontruste intellectuelen uit de SPD belegde eind mei 1928 een internati
onale conferentie in Heppenheim. Hier bespraken ongeveer tachtig mannen en 
vrouwen, onder wie L. Ragaz, M. Buber, H. de Man en HRH, de wegen die bewan
deld moesten worden om het socialisme uit het slop te halen. HRH was een van de 
sprekers. Achteraf zag HRH de bijeenkomst als de laatste, gemiste kans om via het 
bedenken van een goed socialistisch alternatief het fascisme een halt toe te roepen. 
[Osterroth, Schuster 1975, II: 190; Roland Holst 1949: 221-222] 

3. Henk Canne Meyer (1890-1962), radencommunist; aanvankelijk metaalarbeider, later 
onderwijzer; goede vriend van A. Pannekoek; lid van de KAPN en redacteur van het 
KAPN-blad De Kommunistische Arbeider (1921-1926); sloot zich bij de splitsing van 
de KAPN aan bij de Groep van Internationale Communisten (GIC; 1926). [Panne
koek 1982: 350] 
Canne Meyer schreef onder het pseudoniem Piet de Bruin: 'Aanteekeningen over 
communistische economie', KJassenstrijd (1928), 114-119, 155-159 en 185-192. 

4. Jelle Boersma, 'Belangenstrijd en socialisme', KJassenstrijd (1928), 168-170 en 214-219. 
5. Doodes: gegevens ontbreken. Onder deze naam verscheen geen artikel in Klassenstrijd. 
6. In het meinummer van KJassenstrijd (1928) verscheen op de achterflap een oproep aan 

de abonnees van het blad om het weekend van 18 en 19 augustus 192 8 in het tenten
kamp van 'Ontwaakt' in Huizen (N.H.) bijeen te komen. Naast ontspannende 
activiteiten zouden de deelnemers kunnen rekenen op lezingen van HRH, J.A. 
Verhoef en H. Sneevliet. Het kamp ging uiteindelijk niet door wegens gebrek aan 
belangstelling. 

7. Bij de Duitse parlementsverkiezingen van 20 mei 1928 won vooral de SPD, een partij 
die op dat moment niet in de regering vertegenwoordigd was. De KPD had in 1924 
nog veel stemmen verloren maar ging nu weer vooruit. In juni 1928 werd onder 
leiding van Hermann Miiller (SPD) 'de Grote Coalitie' gevormd van de SPD, de 
DDP (Democraten), de Centrumpartij en de Duitse Volkspartij van Stresemann. [Het 
Volk, 21 mei en 28 juni 1928] 
HRH besprak de Duitse verkiezingen in: KJassenstrijd (1928), 196-199. 
Maslov, Fischer en vele anderen verlieten de Leninbund ruim een maand nadat ze 
deze partij hadden helpen oprichten, uit protest tegen deelname van deze partij aan 
de parlementsverkiezingen van mei 1928. Bij de verkiezingen haalde de Leninbund 
80.000 stemmen. [Weber 1969, I: 184] 

253. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 15 juni 1928 

Beste Henk, 

Ik begrijp, dat je finantieele zorgen groot zijn, maar kan op het oogenblik 
slechts de helft van het gevraagde bedrag zenden. Dit spijt mij maar half, 
omdat ik de andere helft liever over een paar maanden beschikbaar stel in de 
hoop dat die dan aan je zelf of aan de jongens ten goede komt. Ik kan me best 
begrijpen, dat je gevoelsbezwaren had om de scheiding 'pro deo' te doen plaats 
vinden, al is dit verstandelijk beschouwd misschien een 'burgerlijk vooroor
deel'. Draagt Sima zelf niet in de kosten bij? Het is toch op haar verzoek 
geschied en zij kan toch iets missen. En draagt zij ook niets bij in de kosten 
voor de kleine? Dat lijkt mij ook niet billijk. Dat zij zelf ook verlangt het kind 
af en toe bij zich te hebben, vind ik heel natuurlijk; het is erg jammer dat jullie 
dienaangaande niet tot een vaste afspraak gekomen zijn. Ik hen intusschen 
volkomen met je eens, dat het heen en weer getrek voor de kleine pernicieus 
is. Maar wat is er tegen te doen? 

Korn liever niet Maandag; ik krijg die middag een paar jonge socialisten of 
anarchisten uit Zwitserland bij me, die de heele reis vandaar tot hier 'wan
dern'. Elke andere middag is goed (liever niet 's morgens) mits je het even 
vooruit laat weten. 

Hartelijk gegroet 

Tante Jet. 

254. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 18 juni 1928 

Beste Henk, 

Nu er plaats genoeg is in Klassenstrijd, sta ik er op dat het Manifest van de 
I.L.P. voor de eenheid1 in dit nummerverschijnt; als je mij nog even een proef 
laat zenden, zal ik een bijschrift schrijven dat elke verwarring, alsof dit iets 
meer en anders is dan het aangeven van een richting, voorkomen wordt. 

Hoor ik niets meer van je, dan reken ik dus op je bezoek Woensdag middag. 
Hartelijk gegroet 

Tante Jet. 

1. In het Manifest van de ILP werd opgeroepen tot internationale eenheid van alle 
onderdelen van de arbeidersbeweging, om gezamenlijk kapitalisme en fascisme te 
bestrij den. V olgens een naschrift van HRH was het manifest gebaseerd op ideeen van 
Fenner Brockway. [Klassenstrijd 1928: 192] 
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255. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 19 juni 1928 

Beste Henk, 

Het Manifest met geamendeerd onderschrift, gaat hierhij naar E[llerman] 
H[arms] terug. Wij k:unnen er misschien in Klassenstrijd een diskussie over 
openen, d.w.z. de redaktie onderling, anders komt er niets van terecht. 

Ik hen henieuwd, wat Stenhuis je zal vertellen; ik hoorde ook datzelfde 
verhaal en kan enkel hopen dat het niet waar is, maar ik vrees van wel. 1 

Tot mijn spijt moet ik je vragen om liever niet 's morgens te komen; ik heh 
dringend, en inspannend, werk, en als we 's morgens een paar uur praten kan 
ik mij 's middags niet zoo goed koncentreeren. Laten we dus, als jij deze week 
geen enkele middag meer kunt, het uitstellen tot a.s. Maandag middag en kom 
clan niet te laat, want waarschijnlijk moet ik omstreeks vijf ½ uur naar Haar
lem. 

Ik geloof niet, dat het hillijk is te verlangen van Sima, dat zij 'een lijn trekt 
voor haar verder leven'. Ik kan mij zeer goed indenken, dat dat voor iemand 
die z66 vroeg door het leven opgenomen en heen en weer geschud werd, niet 
mogelijk is. Ik hegrijp ook heel goed, dat zij nu nog maar niet verder denkt 
clan dat jaar, dat haar werk hier nog zal duren, en afwacht, hoe het clan zal 
gaan. Maar wat wel van haar verlangd kan worden, dat is dat zij 66k rekening 
houdt met jou, en alvast voor dit jaar een redelijke regeling treft over het kind, 
zoodat je daar voorloopig rust hij heht. Als het noodig is hen ik graag bereid 
mee te werken om zoo'n regeling te verkrijgen. 

Ik had gisteren twee alleraardigste Zwitsersche jongelui bij me, leden van 
een onafhankelijk-socialistische jeugd org[anisatie], een ingenieur en een 
technicus. Jammer dat Engels ze niet eens sprak, echt een paar frissche kerels. 

Ik hoorde door een familielid dat Begemann 'in ongenade is gevallen' en 
op een zeer verre plaats een aanstelling kreeg; hij moest drie weken reizen met 
vrouw en kinderen per slede! Weet je iets van dat verhaal? 2 

Ik liet onlangs een paar grijze handschoenen op het plankje van de kapstok 
liggen, k:unt je die Maandag a.s. meehrengen? 

Hartelijke groeten van 

Tante Jet. 

1. In mei 1928 werd Stenhuis ontslagen als voorzitter van het NVV. In Het Volk werd 
de suggestie gewekt <lat Stenhuis aan een ongeneeslijke ziekte leed. Wat de ware 
reden van het ontslag was, is nooit precies duidelijk geworden. [Cohen 1974: 143] 
In doc. 257 lichtte HRH een kleine tip van de sluier op. 

2. P. Begemann was directielid van de Autonome Industriele Kolonie (AIK Koezbas) 
in Kemerowo (Siberie). 
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256. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 18 juli 1928 

Beste Henk, 

Ik zal morgen om 3 uur bij Sima zijn en probeeren haar over te halen tot het 
aanvaarden van de schikkingen die je voorstelt. Over wat er tusschen jullie 
gebeurd is, hen ik niet van plan te spreken daar het niets geven zou; zij zou 
natuurlijk tegenover de dingen die jij meent haar te kunnen verwijten op haar 
beurt komen met een opsomming van grieven; wier al-dan niet gegrondheid 
ik niet kan beoordeelen. Ik houd mij strikt aan het uitbakenen van lijnen voor 
een regeling voor de eerste twee jaar, volgens de opdracht, die je mij gegeven 
hebt. 

Ik moet 's middags in A[mster]dam zijn en hoop <lat het gesprek zoo tot de 
zakelijke punten beperkt blijft, <lat ik om 16.04 uit Haarlem kan vertrekken. 
Misschien kunt je daar aan het station komen - anders te A[mster]dam bij den 
uitgang. Slaag ik er niet in <lien trein te nemen, dan toch in elk geval die van 
16.34. -Ik zal een schriftelijk schema van de regeling opstellen en meenemen; 
het komt mij echter waarschijnlijk voor, <lat zij wijzigingen zal voorstellen, 
zoodat de zaak maar niet direkt in orde komt. 

Met hartelijke groeten 

Tante Jet. 

Mocht je niet te A[mster]dam zijn morgen, dan zal ik je dadelijk met den 
afloop in kennis stellen. 

257. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 25 juli 1928 

Beste Henk, 

Ik heh het artikel van Andre Philip1 in de Rev[olution] Prol[etarienne] nu 
gelezen en vind het heel geschikt voor 'Klassenstrijd'. Hij had ook op die 
konferentie te Heppenheim moeten komen, 2 maar was verhinderd; ik had hem 
graag eens ontmoet en zal zeker zijn boek laten komen. De laatste nrs. van 
de R[ evolution] Pr[ oletarienne] bevatten weer allerlei materiaal uit Rusland 
waaruit blijkt hoe de burgerlijk-kapitalistische elementen er hard aan 't groeien 
zijn; ik kan daaruit wel een klein stukje voor het Aug. nr. v. Klassenstrijd 
samenstellen. Jammer <lat <lit Juli nr. nu toch weer zoo laat komt. - Een 
vriendinnetje van Truida3 die wat talen kent door haar studie als onderwijze
res, hood mij laatst aan voor mij te vertalen, ik zal haar nu mijn ex. van de 
R[evolution] Pr[oletarienne] sturen, dan kan zij het eens probeeren, maar ik 
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vrees wel <lat zij het art. van Philip erg moeilijk zal vinden. In elk geval moet 
er pas op gerekend worden voor het September nr. 

Ingesloten brief van Rjasanojf kreeg ik van morgen, ik denk dat het 't beste 
is, als je de kwestie waarom het gaat eens met Kitsz bespreekt; ik weet heele
maal niet, in wiens handen de literaire nalatenschap van D[omela] N[ieuwen
huis] is. Natuurlijk hen ik volkomen bereid, mij in verbinding te stellen met 
Mevr. Nieuwenhuis5, (wat is haar adres?) maar dan moet ik toch eerst weten, 
of ik bij haar moet zijn. - Ik sluit ook nog een brief in van Angelika Balaba
now6, die je zeker interesseeren zal, vooral wegens haar gunstig oordeel over 
de R[evolution] Pr[oletarienne] - In Het Volk heeft een vrij goed feuilleton 
gestaan over de italiaansche anti-fascistische expositie op de Keulsche 'Pressa'. 7 

Het zou goed zijn zoo die expositie ook hier in 't land kwam misschien 't 
eenige middel om de holl[andsche] arbeiders eenigzins een idee te geven van 
wat het fascisme in Italie is. Zooiets zou waarschijnlijk het best uitgaan van 
het Instituut v. Arb [eiders] Ont[ikkeling]; is Stenhuis nog voorzitter daarvan? 
Misschien kunt je er in <lat geval eens met hem over praten. Wat die beide 
boeken van Balabanoff aangaat, ik heh ze beide en een holl[andsche] uitgave 
lijkt mij zeker mogelijk en ook nuttig zoo 'Ontwikkeling' of Querido het zou 
willen probeeren. 

Ik zag <lat Stenhuis een soc. weekblad gaat beginnen; ik stel mij daar niets 
van voor en hoop niet, <lat <lit 'het' orgaan van de oppositie wordt. 8 De man 
heeft veel te veel 'voorgeschiedenissen', om <lit ontzettend moeilijke werk te 
kunnen verrichten. Ook zou die laatste geschiedenis natuurlijk onmiddelijk 
tegen hem uitgespeeld worden door de menschen, die de macht hebben in de 
SDAP (althans zeker door iemand als Oudegeest) en wanneer <lat bekend 
wordt, is het onmogelijk <lat hij als vernieuwer van het socialisme nog iets kan 
uitrichten, - niet, omdat de arbeiders zulke puriteinen zijn maar omdat de 
wijze, waarop hij zich daarbij heeft gedragen, bewijst <lat hij volkomen burger
lijk-kapitalistisch, en daarbij door en door ploertig, denkt en handelt ten 
opzichte der sexueelen moraal, - d.w.z. <lat hij vrouwen eenvoudig beschouwt 
als koopwaar. Daarenboven blijkt uit zijn optreden een volkomen gebrek aan 
verantwoordelijkheidsgevoel, -terwijl <lat juist de kern der nieuwe opvattingen 
raakt. 

Hier is het droog, droog en dor; geen water en geen gras voor het vee; 
gelukkig hebben wij een heele groote regenput anders zag het er slecht uit 
voor allen hier. Zijn je persoonlijke aangelegenheden nog iets verder geko
men? Is de kleine Sima weer terug en had je nog een bespreking met groote 
Sima? 

Hartelijke groeten en het beste 

Tante Jet 

Beide brieven na lezing gaarne terug. 
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1. Andre Philip (1902-1970), Frans politicus; hoogleraar aan de hogeschool van Lyon 
(1926-1936); vooraanstaand lid van de SFIO; verzetsstrijder tijdens de Tweede 
Wereldoorlog; parlementslid (1945-1946); minister van Economische Zaken en 
Financien (1946-1947); hoogleraar economie in Parijs (1957-1967). [Philip 1988] 
Van Philip was net een boek verschenen over arbeid in Amerika: Le probleme ouvrier 
aux Etats-Unis (Paris 1927). In La Revolution Proletarienne (1 juli 1928)werd een lezing 
van Philip afgedrukt, die door D. de Lange werd besproken in het artikel: 'Rationali
satie van den Arbeid en Socialisme', Klassenstrijd (1928), 274-278. Philip meende dat 
in Amerika de fabrieksmatige produktie geheel in het teken stond van de rationalisatie 
en dat arbeiders slechts technische scholing kregen, zonder dater iets aan culturele 
vorming gedaan werd. Hij zag hier een taak voor het socialisme weggelegd. 

2. Over de conferentie in Heppenheim: zie doc. 252, noot 2. 
3. Geertruida Nijboer (1905-?), vriendin en huishoudelijke hulp van HRH; gehuwd met 

de schilder Dick Broos, een leerling van Richard Roland Holst; HRH was peettante 
van Henriette G etje), de dochter van dit echtpaar. [Menkveld, Schenkeveld 1990: 419-
420, 495] 
Wie met 'een vriendinnetje van Truida' werd bedoeld, is niet bekend. 

4. David Borisovitsj Rjazanov (1870-193 8), Russisch revolutionair; vakbondsleider in St. 
Petersburg (1905-1907); marxistisch tbeoreticus; journalist; voorzitter van de vakbond 
van Petrograd en CC-lid van de landelijke Russische Vakbonden (1917-1921); 
oprichter en eerste directeur van het Marx-Engels Instituut in Moskou (1922-1931); 
kocht voor zijn instituut een deel van het Domela Nieuwenhuis-archief; trotskist; 
slachtoffer van de 'Grote Zuivering'. [MERSH, XXXI: 85-87; Welcker 1975) 

5. Engelbertba Johanna Domela Nieuwenhuis-Godthelp (1863-193 3 ); socialiste; verricht
te administratief werk voor De Vrije Socialist; huwde in 1891 met F. Domela Nieu
wenhuis; leefde na de dood van haar man van een pensioen dat haar door het F. 
Domela Nieuwenhuis-Fonds (1914) werd verstrekt; schonk de nalatenschap van FDN 
in overeenstemming met diens wens in de jaren twintig aan het Domela Nieuwen
huisfonds. [Meyers 1993: 246 e.v.] 

6. Angelica lsajakovna Balabanova (1878-1965), Russisch-ltaliaans revolutionaire; lid 
(1900-1914) en PB-lid (1912-l 914)van de ltaliaanse Socialistische Partij (PSI); redac
trice (met Mussolini) van de partijkrant Avanti.1 (1912-1914); deelneemster aan 
Zimmerwald- en de Kienthal-conferentie (1915/1916); secretaresse van de Komintern 
(1919-1921); na Kronstadt (1921) tegenstandster van de Russische regering; woonde 
en schreef in Wenen (1923-1925), Parijs (1926-1936) en Londen (1936-1946); 
secretaris van het zgn. Parijse Bureau (vanaf 1926); vestigde zich in 1946 definitief 
in Italie; medeoprichtster van de ltaliaanse Sociaal-Democratische Partij (PSDI; 1946). 
[Balabanova 1938; MERSH, III: 35-37) 

7. In juni en juli 1928 werd in Keulen de internationale perstentoonstelling 'Pressa' 
gehouden, waar de internationale vrije pers exposeerde. De Associazone Giavonni 
Amendale, de organisatie van de ltaliaanse antifascistische pers, werd op de Pressa 
geweigerd. Vanaf 24 juni 1928 organiseerde deze organisatie daarom een eigen 
veertiendaagse tentoonstelling in het Volkshuis in Keulen. In Het Volk verscheen een 
artikelenserie over de Pressa, waarvan de bijdragen van 30 juni en 3 juli 1928 over 
deze laatste tentoonstelling gingen. 

8. Het nieuwe theoretische maandblad van Stenhuis heette De Vlam. Er was nauw 
contact met mensen rond het SDAP-oppositieblad De Socialist. De Vlam heeft slechts 
een half jaar als autonoom orgaan bestaan. In januari 1929 fuseerde De Vlam met 
Klassenstrij'd, waaruit De Nieuwe Weg ontstond. De redactie van De Nieuwe Weg 
bestond uit de Klassenstrijd-redactie, aangevuld met R. Stenhuis. [Eekman, Pieterson 
1987: 7] 
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258. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 2 augustus 1928 

Het aantal deelnemers voor het weekeind, <lat zich tot heden zelf heeft aange
meld en zich op die wijze verbonden heeft om aanwezig te zijn is nog niet ten 
volle dertig. In die omstandigheden, langer wachten heeft geen zin en de man 
van het terrein moet gewaarschuwd worden; heh ik heden aan degenen, die 
zich definitief hebben opgegeven doen weten, <lat van de samenkomst voor 
<lit jaar moet worden afgezien. 1 Wanneer voor een volgend jaar het plan zal 
worden doorgezet, is het noodig veel langer van te voren te beginnen om de 
arbeiderslezers van het tijdschrift door geleidelijke afbetaling van de kosten 
de kans te geven aan de samenkomst deel te nemen. Bovendien zal die clan 
niet tot even 24 uur moeten worden beperkt, wijl het mij voorkomt, <lat men 
in menig geval zich terugtrok, toen bekend werd, <lat men toch per hoofd Fl. 
3.- a Fl. 4.-- voor <lit doel beschikbaar zou moeten stellen. Ik betreur het, <lat 
de zaak niet door kan gaan, <loch als het aantal menschen zoo miniem klein 
wordt, is de bijeenkomst niet loonend meer. Hierbij gaat een exemplaar van 
het uitgezonden bericht. 

Voor het Augustus-nummer van 'Klassenstrijd' zijn op <lit oogenblik bij den 
drukker: de bijdragen van Santfort over Sabotage en ingenieurs,2 van Delhaas3 

over Amerikaansche Rationalisatie, van mij het slot van het artikel over de 
brochures,4 het slotgedeelte van de vertaling uit de Russische documenten. 5 

Met het artikel van Gans,6 <lat nog overstaat is naar schatting ongeveer 31 
bladzijden bij den drukker. Wij zijn nog in afwachtingvan Uw eigen bijdrage,7 

die van Verhoef,8 de Lange,9 Bouma10 en de vertaling van Barbusse.11 Op die 
manier hebben wij zekervoor hetvolgende nummer al eenige bladzijden over. 
Zou het niet gewenscht zijn om iemand aan te zoeken voor een bespreking 
der congressen der II. en III. Internationale. Al kan niet gezegd worden, dat 
veel inspiratie uitgaat van de uitvoerige besprekingen, toch zal een tijdschrift 
als het onze deze congressen niet kunnen negeeren. 12 

Vanavond spreek ik van Leuven en zal ik trachten hem opnieuw te bewegen 
geregelde medewerking aan het tijdschrift te leveren. Ik heh hem gisteren 
aangezocht in verband met het 35-jarig bestaan van het N.A.S. als out-sider 
een waardeering van onze vakcentrale en haar taak in de huidige verhoudingen 
te leveren. 

Hennaut13 uit Brussel schrijft me, <lat de Antwerpsche kameraad Tolk14 hem 
beloofd had een artikel over den strijd in Antwerpen in te zenden. Hijzelf zou 
een paar artikelen leveren over de na-oorlogsche arbeidersbeweging en de 
politieke toestand in Belgie. Hij deelt mij mede, dat men daar meermalen de 
vraag besproken heeft of het maandschrift 'Klassenstrijd' ook in Vlaanderen 
zou kunnen worden verspreid, <loch acht speciale abonnementsprijzen voor 
Belgie met het oog op de valuta noodzakelijk. Ik hen voornemens voor een 
bespreking met hem en andere Belgische kameraden in Augustus of September 
naar Brussel te gaan, het zou goed zijn, als wij vooraf konden uitmaken, welke 
reductie aan de Belgen zou kunnen worden toegestaan. De Belgische opposi-
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tie, die openlijk als een Trotzkische oppositie optreedt, die blijkbaar in het 
Vlaamsche deel van het land een vrij groot weekblad in stand weet te houden, 
zou misschien toch een redacteur voor 'Klassenstrijd' kunnen opleveren. 

Hierbij gaat het schrijven terug van kameraad Balabanow; indien het gelukt 
een uitgever te vinden voor een vertaling van haar werken en U evt. Querido 
daartoe bereid vindt, kunt U misschien meteen Betsie voor de vertaling aanbe
velen. Het werk zal toch zeker niet moeilijker zijn dan indertijd de vertaling 
van het boek van de Man. Laat daarover in ieder geval nog wat hooren. Het 
zou een ware uitkomst zijn. 15 

Kitsz is een paar weken met verlof zoodat ik met hem nog niet over de 
verzameling van gegevens betreffende Domela Nieuwenhuis kon spreken. Ik 
herinner mij, het is al geruimen tijd geleden, dat Wijnkoop op verzoek van 
het Instituut te Moskou medewerking van Kitsz had gevraagd voor de zelfde 
of een soortgelijke zaak. Hij heeft daarmede echter geen succes gehad. 

De kleine meid is gedurende 2 weken met de familie Cohen16 mee naar 
Ouddorp op het eiland Goeree. Zij komt einde der volgende week terug en 
zal vermoedelijk wel een paar weken naar haar moeder gaan. Ik wil het hierbij 
voor vandaag laten. 

Met hartelijke groeten. 

1. Over het zomerkamp van Klassenstrijd: zie doc. 252, noot 6. 
2. J.A. Sandfort, 'Sabotage en de ingenieurs', Klassenstrijd (1928), 278-283. Dit artikel 

was een samenvatting van het boek Sabotage en de ingenieurs van Veblen. Het boek 
en dit artikel waren bedoeld als een oproep aan technici. Zij zouden de steeds verder 
voortschrijdende mechanisering van de arbeid moeten aangrijpen om het socialisme 
dichterbij te brengen. De communistische techneuten zouden samen de macht in de 
bedrijven moeten overnemen. 

3. Stephanus H. Delhaas (1891-?), revolutionair-socialist; vertegenwoordiger; leider van 
de Leidse Soldatenraad (1918); bestuurslid van de Nederlandsche Federatie van 
Handels-, Kantoor-, Winkel- en Magazijnpersoneel (NAS); lid van de CPH (1918-
1923); lid van de BKSP (1924-1927); voorzitter van de BKSP-afdeling Amsterdam; 
lid van de OSP/RSAP; schreef regelmatig in De Fakkel; emigreerde in 1939 naar 
Montreal. [Campfens 1989: 258; Van der Horst 1991: 144; Slangen 1988: 116] 
Onder het pseudoniem M.J. Vonk schreef Delhaas: 'Het land van den getrainden 
gorilla en bout 277', Klassenstrijd (1928), 244-246. Amerika gekenschetst als het land 
waar de mechanisatie van het arbeidsproces zover was doorgevoerd, dat een getrainde 
gorilla in staat moest zijn de eenvoudige handeling te verrichten die nodig was om 
een bepaald type bout te fabriceren. De Amerikaanse arbeidersklasse leek zich van 
de gevaren van het geestdodende werk niet bewust. 

4. H. Sneevliet, 'Het regeringsbeleid over Indonesie. Nuttige wenken in vier brochures 
en de krant', Klassenstrijd (1928), 43-48. Sneevliet besprak in dit artikel verschillende 
artikelen en brochures waarin het regeringsbeleid inzake Nederlands-Indie centraal 
stand. 

5. Vanaf december 1927 werden in Klassenstrijd vertalingen afgedrukt van documenten 
van de RCP-oppositie. Het ging hierbij voornamelijk om gedeelten uit de brochure 
van de Sapronov-groep (zie hierover: doc. 221, noot 3) en het Politiek Program van 
de Trotski-oppositie (zie hierover: doc. 217b, noot 5). 

6. L. G[ans], 'Productiviteit en loonen', Klassenstrijd (1928), 251-355 en 311-315. 
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7. [H. Roland Holst], 'Tolstoi en het modern socialisme. Ter herdenking van zijn 
geboortedag op 28 Augustus (oude stijl) 1828', Klassenstrijd (1928), 226-229. Een korte 
schets over de betekenis van T olstoj voor het socialisme. 

8. J. Verhoef, 'De werkloosheid, nationaal en internationaal', Klassenstrijd (1928), 332-
336, 379-385. Bespiegelingen over het Rapport der commissie van onderzoek naar den 
omvang en de feitelijke beteekenis der Werkloosheid (Amsterdam 1927). 

9. Over het artikel van De Lange: zie doc. 257, noot 1. 
10. Over het artikel van Bouma: zie doc. 261, noot 16. 
11. H. Barbusse, 'Het lied van den soldaat', Klassenstrijd (1928), 229-232. Verhaal over 

een soldaat die in de loopgraven een nimmer eindigend liefdeslied voor zijn geliefde 
zingt en daarom voorgoed het zwijgen wordt opgelegd door eigen manschappen. 

12. Er verschenen geen recensies in Klassenstrijd van de congressen van de Komintern 
en de SI. 

13. Adhemar Hennaut (1899-1977), Belgisch trotskist; huisschilder; CC-lid van de KPB; 
redacteur van het KPB-dagblad De Rode Vaan; wegens trotskistische sympathieen in 
maart 1928 uit de KPB geroyeerd; medeoprichter en algemeen secretaris (1928-1940) 
van de 'Oppositiegroep der KP' en de opvolger (1932) daarvan: Liga van Internatio
nale Kommunisten; redacteur van oppositieblad De Kommunist (192 8-1931 ). [De Beule 
1980: 49 e.v.; Lorneau 1982/1983: 1089-1090] 
Hennaut schreef: 'De problemen van de revolutionairen strijd in Belgie', Klassenstrijd 
(1928), 304-306. 

14. Lodewijk Polk (1902-1945), Belgisch vakbondsman; CC-lid van de KPB; voorzitter 
van de Antwerpse havenarbeidersbond; actief in de Belgische Eenheidsbeweging; 
wegens trotskistische symphathieen in maart 1928 uit de KPB (Federatie Antwerpen) 
geroyeerd; medeoprichter en CC-lid (1928-1938) van de 'Oppositiegroep der KP' 
en van de opvolger daarvan: Liga van Internationale Kommunisten; omgekomen in 
concentratiekamp. [De Beule 1980: 57 e.v.; Lorneau 1982/1983: 1105] 
In juni 192 8 brak een langdurige, wilde staking uit onder de Antwerpse havenar
beiders. Polk was de leider van het bij die gelegenheid opgerichte Onafhankelijk 
Actiecomite. [De Beule 1980: 154] 

15. Het door Betsy Brouwer vertaalde boek van De Man kwam uit bij Van Loghum 
Slaterus en droeg de titel: De psychologie van bet socialisme (Arnhem 1927). Betsy 
vertaalde later voor andere uitgeverijen o.a. de memoires van Trotski (Mijn Leven, 
1930) en een theoretisch werk van de Austro-marxist Otto Bauer (Kapitalisme en 
socialisme na den wereldoorlog. Deel I. Goede en verkeerde rationalisatie, 1932). De in 193 8 
in een vermeerderde druk uitgekomen autobiografie van Balabanova verscheen onder 
de ti tel: Erinnerungen und Erlebnisse (Berlin 192 7). Een N ederlandse vertaling van het 
werk van Balabanova is nooit verschenen. 

16. Waarschijnlijk ging het hier om Simon Cohen en zijn gezin, een vriend van Sneevliet 
uit zijn tijd in Zwolle; lid van de Federatie van Tram- en Spoorwegpersoneel (NAS
federatie). [Perthus 1976: 37,205,259] 
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259. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 11 augustus 1928 

Beste Henk, 

Je beide brieven heh ikontvangen -de tweede zoo pas. Ikheb er geen bezwaar 
tegen, in de redaktie van Klassenstrijd een redakteur uit de groep van Over
straeten op te nemen; ik denk echter niet, dat die kameraad geregeld voor de 
redaktie-vergaderingen zal overkomen! Maar het geeft dan toch eenig kontakt. 
Misschien kunt je, als je toch in Brussel komt, probeeren ook iemand te 
vinden uit de groep-Liebaers om eveneens in de redaktie zitting te nemen; 
Liebaers zelf of een zijner vrienden. Ik kreeg een goede indruk van hen, toen 
ik 11. winter in Antwerpen was. Hoe ver wij voor Belgie kunnen gaan met 
verlaging van prijs, dat durf ik niet te beslissen. Dat moet de administratie 
maar zeggen. 

Gisteren stuurde ik nog een paar bladzijden naar den drukker voor de 
diskussierubriek met verzoek die te zetten met kleinen letter; dat moet in elk 
geval nag in de Aug. afl., anders zijn de lezers het stuk van Boersma waar 't 
om gaat al weer vergeten. Van mijn bijdrage1 en het verhaaltje van Tolstoi2 
heh ik proef; verder moet dunkt mij 't eerst geplaatst wat nog overstaat, en 
clan je eigen slot-artikel over de indonesische brochures in elk geval. 

Natuurlijk zou 't uitstekend zijn zoo iemand een artikel schreef, waarin de 
kwintessentie der beide internationale kongressen, en hun beteekenis heel kart 
werd behandeld. Maar wie van ons zal het lukken, die tientallen vellen met 
mooie speeches te lezen - en dat terwijl men weet, dat het 'eigenlijke' in de 
kommissies behandeld is? Trouwens over het kongres der Ille Int[ ernationale] 
hen ik nog niet verder clan aan het 'materiaal'. Kunt je mij een of ander 
orgaan toezenden met een beknopt verslag? - Maar de bedoeling is niet, dat 
ik over die kongressen zal schrijven; voor de Sept. afl. denk ik een stukje te 
schrijven over het Maxton-Cook3 geval, dat aktueel blijft.4 

Wat die Flink.5 aangaat, ik ken hem niet, maar ik houd het voor volkomen 
uitgesloten, om in drie maanden een behoorlijke uitvoering van More of iets 
anders tot stand te brengen met allerlei amateurs. Een tooneelgezelschap, dat 
niets anders te doen heeft, werkt er nog langer over. Wil hij het echter 
probeeren dan zal ik natuurlijk mijn toestemming niet weigeren; ik doe -~at 
nooit en per slot kan het mij niet schelen, als ik zelf maar geen aansprakehJk
heid draag. Liever zou ik hebben, dat, als Flink toch wat wil ondernemen hij 
probeerde mijn tweede chartistendrama (de groote staking van 1842) in te 
studeeren; de opvoering kon clan plaats hebben in het voorjaar van 1929. 

Gans heeft in zoover gelijk, dat wij natuurlijk het week-end wel hadden 
kunnen la ten doorgaan met 3 0 deelnemers, maar 't zou toch wat mager 
geweest zijn in dat groote tentenkamp. Persoonlijk hen ik blij er af te zijn; ik 
had verleden week een hevige maagkatarh en voel mij nog niet goed; het past 
mij dus best van die vermoeiende tocht af te zijn. 
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Als je mij het adres van de Weduwe van Domela Nieuwenhuis kunt bezor
gen, en je stuurt mij den brief van Rjasanow terug, zal ik mij rechtstreeks tot 
haar wenden. Dat is misschien nog het beste. 

Zoo ik iemand vind voor de boekj es van Balabanow zal ik zeker de vertaling 
- die veel makkelijker is clan die van het boek van de Man - weer aan Betsy 
probeeren te bezorgen. Maar dat duurt nog wel even! 

Hierbij gaat een cheque voor de fSO, die ik je nog beloofde; ik hoop dat 
je het geld zult kunnen gebruiken om eens enkele dagen vakantie te nemen 
buiten; kunt je niet een paar dagen met de jongens gaan wandelen op de 
Veluwe of zoo? 

Het boekje van Douillet6 gaat hierbij terug; de vieze reaktielucht die er aan 
hangt maakt, dat ik het nooit zou willen gebruiken. Maar er zal vrees ik wel 
veel van aan zijn. 

Hartelijke groeten van 

Tante Jet. 

Ik heh aan Querido voorgesteld om "Klassenstrijd' te ruilen met 'Nu', en hij 
is daarop direkt ingegaan; wil je dus aan Maters verzoeken om de Nrs. van 
den loopenden jaargang naar de administratie van 'Nu' te sturen. 

[Aantekening van H. Sneevliet op achterkant van de brief:] 
Maandag 4 Uur HAG 

1. [H. Roland Holst], 'De krisis in de Duitsche soc. democratie', Klassenstrijd (1928), 
263-264. Beschrijving van de beroering die in augustus 1928 binnen de SPD uitbrak 
nadat vier sociaal-democratische ministers v66r de bouw van een pantserkruiser 
hadden gestemd. 

2. Lev Nikolajevitsj Tolstoj (1828-1910), Russisch schrijver; erfde in 183 7 het familie
landgoedJasnaja Polijana (160 km ten zuiden van Moskou) en leefde als grootgrond
bezitter; stichtte op zijn landgoed een school voor landarbeiderskinderen (1857) waar 
hij zelfles gaf (1857-1862); schreef in de jaren zestig en zeventig zijn meesterwerken 
Oorlog en Vrede en Anna Karenina; leidde vanaf 1880 een religieus, eenvoudig en 
ascetisch !even; had wereldwijd een grote schare volgelingen. [Gustafson 1986; Roland 
Holst 1930] 
Het genoemde verhaal droeg de ti tel: 'Esarhaddon, koning van Assyrie', Klassenstrifd 
(1928), 286-288. De wrede Esarhaddon komt tot het besef <lat zijn wrede handelwijze 
een vorm van zelfdestructie is. Hij doet afstand van kroon en rijkdom. 

3. Arthur James Cook (1883-1931), vakbondsleider; lid van de ILP (vanaf 1905); pacifist; 
aanhanger van de revolutionaire factie binnen de ILP; PB-lid (1919-1924) en voorzit
ter (1924-1931) van de Miners' Federation; medeoprichter van de National Minority 
Movement (NMM). [Bellamy, Martin, Saville 1979, I: 211-213] 

4. 'Het manifest Maxton-Cook', Klassenstrijd ( 1928), 2 04-2 0 5. J. Maxton, voorzitter van 
de Engelse ILP, en A. Cook, voorzitter van de mijnwerkersfederatie, brachten in juni 
1928 een manifest in omloop waarin zij stelling namen tegen plannen binnen de ILP 
om de partij niet !anger uitsluitend een partij van de arbeidersklasse te la ten zijn, maar 
een partij die alle groepen van de samenleving vertegenwoordigde. Maxton en Cook 
konden <lit niet accepteren en bleven het idee van de klassenstrijd aanhangen. Zij 
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waren van plan in heel Engeland bijeenkomsten te beleggen om arbeiders over deze 
zaak te informeren. 
Over dit manifest schreef HRH verder niets meer in Klassenstrijd. 

5. Richard Martinus Willem Flink (1903-1967), toneelspeler, -!eider en -regisseur; 
werkte o.a. bij toneelgezelschap Odeon (1924-1934), het Rotterdams Toneel (1945-
1951) en Theater. [Honig 1984: 291-292] 
In verband met het vijfendertigjarig bestaan van het NAS was Flink gevraagd in het 
voorjaar van 1929 enkele toneelavonden voor NAS-leden te organiseren. Hij wilde 
met enkele beroepsacteurs de 'Thomas More' van HRH opvoeren. Om financiele 
redenen zijn deze plannen uiteindelijk niet gerealiseerd. [NAS-archief (IISG): nummer 
308] 

6. Joseph Douillet, Belgisch consul in Rusland (1900-1926); schreef het boelc Moscou 
sans voiles. Neuf ans de travail au Pays de Soviets (Paris 1928), waarin hij de Sovjet-Unie 
als een terreurstaat afschilderde. 

260. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 22 augustus 1928 

W[ aarde] K[ ameraad] 

1) Het is mij niet mogelijk, om van hier uit aanwijzingen te geven voor de 
beste lektuur voor kameraad Munnik1. Ik heh hier absoluut geen gegevens; 
in A[msterdam] daarentegen zijn die gemakkelijk genoeg te verkrijgen. Wan
neer zij zich tot H. Ankersmit of Bertha de Vries wendt voor de kommunis
tische, en tot Mej. Ribbius Pelletier voor de soc[iaal] dem[okratische] propa
ganda lektuur over de vrouwen beweging, zal zij van beide zeker een ~eel 
lijstje krijgen. Ditzelfde geldt voor soc. en comm. vrouwenbladen ten geneve 
van het NAS. Mej. Kist? heeft wel gegevens over vaderlandsche aangelegen
heden. 

2) Ik kan niet beloven nog in Sept. over te komen, hetzij voor een redaktie
verg[ adering] of om na te gaan, hoever het ensemble-Flink gevorderd is. Dit 
laatste moet maar wachten tot begin Oktober. Wat Klassenstrijd aangaat, 
kunnen wij dunkt mij de Sept. aflevering wel schriftelijk in elkaar zetten. Ik 
zal een klein artikel over de kongressen der Ile en den IIIde Internationale 
uit een fransch blad doen vertalen en dat naar de drukkerij zenden. 3 Zelf hen 
ik bezig aan een bespreking van een paar boeken van B. de Ligt, waarvan het 
eerste, over 'nieuwe vormen van oorlog', al veel te lang gewacht heeft. Dit zal 
te samen toch wel 8 a 10 bladzijden warden, zoodat wij clan al een heel eind 
opschieten. 4 

Met hartelijke groeten 

H. Roland Holst 

1. Munnik: gegevens ontbreken. 
2. Mej. Kist: gegevens ontbreken. 
3. P. Louis, 'De verlamde krachten', Klassenstrijd (1928), 318-319. De auteur vond dat 
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de sociaal-democratie en het communisme 'twee machtelozen, die elkaar vernederen' 
waren geworden en dat het hoog tijd was voor een nieuwe revolutionaire groepering. 

4. H. Roland Holst, 'Boekbespreking', Klassenstrijd (1928), 283-286. Besprekingvan twee 
boeken van B. de Ligt: Nieuwe vormen van oorlog en hoe die te bestrijden (Amsterdam 
1927) en Wereldkrisis en wijsbegeerte (Arnhem 1928). 

261. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 11 september 1928 

Onder toezending van een verslag, 1 dat ik voor vooraanstaanden in het N.A.S. 
samenstelde met betrekking tot de verhoudingen in de Duitsche revolutionnai
re vakbeweging en waarvan de inhoud U waarschijnlijk ook zal interesseeren 
wil ik de gelegenheid benutten om buiten dit verslag om nog een en ander 
te laten hooren van het door mij met eenige kameraden in Belgie en daarna 
in Berlijn besprokene. 

1. Onderhoud met eenige voormannen der groep van Overstraeten in 
Brussel. 

Het is mij gebleken, dat deze groep zowel een Vlaamsche als een Fransche 
krant heeft, wekelijks uitkomende, in totaal 5000 exemplaren. De groep 
beschikt over een totaal jongere elementen, trouwens van Overstraeten zelf 
kan nog tot de jongeren gerekend worden.2 Zij werkt op de lijn der Fransche 
Paz3-groep, doch heeft tegelijkertijd verbindingen met een groep Italiaansche 
aanhangers van Bordiga te Brussel, die ook een klein periodiek in hun eigen 
taal bezit. Hoewel de stand van de Belgische franc een bezwaar oplevert, bleek 
de groep bereid een kracht ter beschikking te stellen van 'Klassenstrijd', 
waarvoor de redacteur van het blad 'De Kommunist', A. Hennaut werd 
genoemd. Tevens zou clan voor verbreiding van het tijdschrift in Belgie 
gezorgd warden. De abonnementsprijs zou op 10 Fr[anc]s per kwartaal warden 
gesteld, een prijs, waarbij per nummer een klein verlies wordt geleden. De 
brochuren handelaar te Gent zou voorloopig 2 5 exemplaren elke maand 
ontvangen en voor afrekening met onze administratie zorgen. Ik hen op deze 
regeling ingegaan, doch het komt mij gewenscht voor althans voorloopig 
Hennaut als vast medewerker voor Belgie en niet als redacteur te vermelden. 
Wijl hij toch onmogelijk redactie-vergaderingen zou kunnen bijwonen, is zijn 
werkelijke positie aan het tijdschrift die van den vasten medewerker, mits hij 
natuurlijk geregeld bijdragen levert. Hij heeft voor het October-nummer een 
eerste artikel over de ontwikkeling der Belgische arbeidsbeweging sedert den 
oorlog toegezegd. 

Querido te Amsterdam gaf mij kennis van de verschijning bij zijn uitgeverij 
van een nieuw boek door U over de crisis in de arbeidersbeweging geschre
ven. 4 Hij vroeg op de manier als met 'Heldensage' was geschied medewerking 
bij het uitzetten van dit boek door tusschenkomst van onze organisaties. 
Zoodoende kreeg ik vlak voor mijn vertrek naar Brussel inzage van de eerste 
zes vellen. Ik heh die met de grootste belangstelling en ook voor het over-
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groote deel met instemming gelezen, kreeg na mijn terugkeer hier het zevende 
vel in handen. Op enkele punten zou ik bezwaar willen aanteekenen, <loch 
daarover laat zich beter praten dan schrijven. Het zou allicht uitvoerig warden 
en aanleiding kunnen geven tot misverstand. In de laatste alinea van blz. 101 
wordt speciaal gewag gemaakt van de tegenkanting, die de voorstellen van 
Litvinow5 gevonden hebben door het naast elkaar bestaan van 2 internationa
les. Mij komt dit voorbeeld daarom ongelukkig voor wijl ik dit optreden van 
Litvinow het best kan vergelijken met dat van vakbondsleiders, die in de 
arbeidersklasse de illusie wekken, dat door een permanent accoord met de 
werkgevers de klassenstrijd uitgeschakeld kan warden. Ik heh nog andere 
opmerkingen van dezen aard, waarvan de bespreking zoolang het boek nog 
niet definitief is afgedrukt zin zou kunnen hebben. In ieder geval maakte de 
duidelijke analyse van de crisis in beide kanten een zoodanigen indruk op mij, 
dat ik met de groep van Overstraeten de vraag besprak of zij een Fransche 
vertaling in Belgie zouden kunnen bezorgen. Misschien is door U reeds 
overleg met een of anderen kennis te Parijs gevoerd. In dit geval komt het 
denkbeeld eener vertaling in Belgie te vervallen. Wijl Overstraeten voorne
mens was U zelf te bezoeken is het mogelijk, dat U reeds op de hoogte bent 
van deze besprekingen. 

2. Gevoerde besprekingen te Berlijn. 
Ik heh te Berlijn niet alleen verschillende conferenties gehad met menschen 

uit de vakbeweging, <loch daarnaast gesproken met Korsch en zijn vroegeren 
medewerker R. Katz, met Uhrbahns eenerzijds en Maslow anderzijds en ten 
slotte ook met Roy, <lien ik toevallig in een restaurant ontmoette. Laatstge
noemde is sedert 6 maanden door een ernstige oorontsteking buiten gevecht 
gesteld, twee maal te Moskau geopereerd, daarna een paar maanden voor 
herstel naar Zwitserland gezonden en nu te Berlijn voor de derde maal geope
reerd. De zaak was zeer ernstig, het functioneeren van het eene oor heeft 
volkomen opgehouden, de tweede operatie moest warden afgebroken, omdat 
hij in levensgevaar verkeerde. Zoodoende werd de derde operatie te Berlijn 
noodig; nog voor mijn vertrek kreeg ik telefonisch bericht, dat hij na de derde 
operatie in vrij gunstige conditie verkeerde. Hij heeft volkomen genoeg van 
de Komintern keuken. Hij staat niet in de gunst, is daarvoor te onafhankelijk. 
Gedurende de crisis was hij in China, zijn ervaringen heeft hij in een boek 
samengevat, waarvan de uitgave door de officieele instantie zeer lang is 
opgehouden. 6 Aan het jongste congres is door hem niet deel genomen en hij 
is bijzonder slecht te spreken over het feit, dat men zich met zijn land heeft 
beziggehouden en onder leiding van Varga, die nu een groot man is en 
Kusinen7 een resolutie heeft gebrouwen, die naar zijn meening absoluut fout 
is en groote verwarring in de propaganda teweeg zal brengen.8 Hij verkeert 
in tweestrijd, wil in geen geval op het bureau der Komintern zitten, zou liefst 
naar zijn land terugkeeren, waar hij naar mijn meening, die ook de zijne is 
slechts eenige maanden op vrije voeten zou kunnen zijn. Indien hij dit denk
beeld niet uitvoert, zou hij ergens in West-Europa Asyl willen zoeken en daar 
louter theoretische arbeid willen verrichten. In de besprekingen met hem is 
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mij duidelijk gebleken, dat hij tegenover verschillende dingen in het officieele 
optreden even critisch staat als met ons het geval is. 

Uhrbahns, de Hamburgsche onderwijzer heeft de leiding van den naar zijn 
opgave 3000 man sterken Leninbond in handen, die nog steeds de halfslach
tige positie inneemt tegelijk wel en niet zelfstandige partij te zijn. Omdat deze 
groep in menig opzicht dezelfde fouten heeft als de officieele instanties is een 
vriendschappelijke verhouding met de revolutionnaire vakbeweging uitgesloten. 
De oppositioneele leiders zelf zijn er persoonlijk slecht aan toe. Uhrbahns 
krijgt werkloozenuitkeering en ook Ruth Fischer is ondanks haar gedeeltelijke 
capitulatie niet in genade aangenomen en moet het met diezelfde magere 
inkomsten stellen. Maslow valt als Rus niet in de termen en heeft als middel 
van bestaan het werven van advertenties ter hand genomen, wat hem natuurlijk 
niet veel oplevert. In die omstandigheden is het gevaar niet denkbeeldig, dat 
de officieele instanties de volledige capitulatie bereiken, al is bij Uhrbahns, die 
een man van sterk karakter is deze kans wel zeer klein. De officieele Duitsche 
partij beleeft onafgebroken haar fractiestrijd, die verscherpte vormen zal 
aannemen, nu Brandler9 na de verleende amnestie terugkeert. Omdat ook 
thans nog ruime financieele steun aan de officieele partij wordt gegeven, 
verstaat zij de kunst meer te schijnen dat zij is. Haar wezenlijke invloed in de 
vakbeweging is uiterst gering. Volgens Uhrbahns bestaat het ledental voor 87 
% uit elementen, die in 1924 en later lid geworden zijn. Naar buiten blijft de 
roode front organisatie10 een van haar belangrijkste parade-middelen; de 
nadeelen van dit instituut warden onmiddelijk veel grooter, voor dengene, die 
verneemt dat 80 % van de leden der Roode Front organisatie zoo min politiek 
als in de vakbeweging georganiseerd zijn. Uhrbahns heeft een artikel voor 
'Klassenstrijd' toegezegd over de pantserkruiser geschiedenis en het op touw 
gezette referendum.11 

Van meer belang waren de besprekingen met Korsch en R. Katz, tegenstan
ders nu <loch desondanks in veel opzichten van dezelfde meening. Korsch 
heeft als een typische intellectueel zich weten te verwijderen van de revoluti
onnaire eenheidsorganisatie van W eyer12

• Eenvoudige redactievergaderingen 
werden debat-avonden. Hij probeerde de organisatie van Weyer op den weg 
te voeren van principieele afwijzing van het collectieve contract. De aan
vaarding van dit standpunt maakt een dergelijke organisatie als vakorganisatie 
onmogelijk. Hij leeft met een kleine groep geisoleerd. Zijn werk is hoofdzake
lijk van theoretischen aard. Hij had nu een uitgebreide critiek geschreven op 
het groote boek van Kautsky13 over historisch materialisme. Deze critiek zou 
in Griinberg's archiefverschijnen.14 Hij ried de Duitsche vertaling aan van Uw 
nieuwe boek en meende, dat het geen moeite zou kosten een van de groote 
uitgevers voor die vertaling te winnen. Door hem zijn twee namen genoemd: 
in de eerste plaats L.R. Prager's Verlag, Mittelstrasse 21, Berlin N.W. 7 en 
in de tweede plaats Hirschfeld's Verlag te Leipzig. Hij had van een groep 
oppositioneelen uit Praag het voorstel ontvangen om een uitgebreide confe
rentie in den komenden winter uit te schrijven voor oppositioneele elementen 
van de verschillende schakeeringen. Korsch nam beslist stelling tegen de bij 

447 



r 
mij gewekte voorstelling, <lat hij op den weg zou zijn naar de Duitsche sociaal
demokratie, al deed hij wel uitkomen, <lat leiders der S.P.D. zich met hem in 
verbinding hadden gesteld. 

Zijn vroegere medewerker R. Katz15 is een intellectueel, wiens artikelen 
thans geregeld voorkomen in het blad der Weyer-organisatie. Hij doet in 
Januari a.s. zijn doctor's examen, promoveert in economie en behandelt bij 
die gelegenheid het onderwerp Finanz Kapital und Imperialismus. Ik had met 
dezen kameraad drie lange besprekingen. Hij is bereid bijdragen voor ons 
tijdschrift te leveren zonder vergoeding, wil voor het October-nummer over 
het Kellog-Pact16 schrijven en voor het November-nummer over het standpunt 
van Marx met betrekking tot de verhouding van de politiek en de vakbewe
ging.17 Hij verwacht een uitnoodiging tot medewerking van de redactie van 
het tijdschrift, waarom ik hier direct zijn adres laat volgen: 

Rolf Katz, 
bei E. Domnauer 
Landauerstrasse 7 
Berlin, Wilmersdorf. 

Het zou goed zijn, als U hem op grond van de gevoerde mondelinge 
bespreking tot medewerking zou willen uitnoodigen. Van eenige zij, ook van 
Korsch hoorde ik dat hij een kracht van beteekenis is. 

Deze Katz deed nog een andere medewerker aan de hand, die te Frankfort 
woont en daar werkzaam is aan het 'Institut fur Social Forschung', Victoria 
Allee 17, Frankfurt a/M. Deze instelling geeft ook Griinberg's Archiv uit, 
maakt het aan intellectueelen van bijzondere beteekenis mogelijk een bepaald 
stuk theoretische arbeid te leveren, is oorspronkelijk door een rijke met het 
communisme sympathiseerenden graanhandelaar gesticht <loch werkt thans 
zelfstandig. De door Katz bedoelde persoon, die aan <lat adres te bereiken is, 
heet Biehahn18, was eenige jaren in Rusland, kent goed de Russische taal, 
bewerkt ook thans nog de Russische groote pers en zou dus bij uitstek geschikt 
zijn om zoowel bijdragen over de economische ontwikkeling van Rusland als 
over vragen van algemeene politiek te leveren. Katz meende, <lat een uitnood
iging door onze redactie aan <lit adres gericht de gewenschte uitwerking zou 
hebben. 

Ik hen hiermee ongeveer aan het eind van rnijn overzicht der opgedane 
ervaringen. Hier terugkeerende vernam ik, <lat opnieuw door lezers van ons 
tijdschrift de wensch was kenbaar gemaakt om toch ook aandacht aan actueele 
vragen te schenken. Zouden wij hier in Holland onze kring van medewerkers 
speciaal met het oog hierop niet kunnen uitbreiden? Gans liet mij vandaag 
telefonisch weten, <lat hij een gesprek had met Wiedijk die hem gezegd had, 
<lat het eerste theoretische artikel van de Bruyn in ons tijdschrift onvoldoende 
was <loch het vervolg wezenlijk beter clan hetgeen door Mannoury geleverd 
was.19 

Volgens Bouma is het Septembernummer van 'Klassenstrijd' nog niet com
pleet. Is van U nog een bijdrage te verwachten behalve de bespreking van het 
boek van de Ligt? Van het vorige nummer waren 14 bladzijden over. Daarbij 
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die boekbespreking en een plaat wordt ruim 18 bladzijden. 5 bladzijden van 
Gans wordt 23, een bijdrage van Bouma over het Kellog-Pact wordt 27. Het 
is inmiddels 11 September, zoodat het werkelijk hoog tijd wordt, <lat wij van 
U vernemen of zich nog andere copie bij den drukker bevindt en of door U 
zelf nog een artikel geschreven is. 

Met hartelijke groeten, 

1. Begin september 1928 brachten Sneevliet en Schilp een bezoek aan Duitsland en 
bestudeerden daar de Duitse revolutionaire vakcentrales. Het verslag van Sneevliet 
en Schilp is bewaard gebleven in het NAS-archief (IISG): nummer 264. Het droeg 
de titel: Overzicht van de bevindingen der reis naar Berlijn, In opdracht van bet NA.S.
bestuur door D. Schilp en H. Sneevliet ondernomen (Amsterdam, 11 september 1928). 

2. Over de 'Oppositiegroep der KP' in Belgie: zie doc. 234a, noot 4. 
3. Maurice Paz (1896-1985), Frans communist; jurist en historicus; lid van de PCF 

(1921-1927); oprichter en redacteur van het trotskistische oppositieblad Contre le 
Courant (november 1927- oktober 1929); geroyeerd uit de PCF (december 1927); brak 
eind 1929 met Trotski vanwege <liens 'onrealistische' idee dat de Contre le Courant
groep de Franse communistische oppositie zou kunnen bundelen en onder Trotski's 
leiding de kiem zou vormen van een nieuwe Internationale; oprichter van het blad 
Liberateur (1929-1930); lid van de SFIO (1931-1972). [DBMOF, XXXVIII: 134-136] 

4. H. Roland Holst, De Weg tot Eenheid (Amsterdam 1928). 
5. Maksim Maksimovitsj Litvinov (1876-1951), Russisch diplomaat; vanaf 1898 lid van 

de Russische Sociaal-Democratische Arbeiders Partij; bolsjewiek; diplomaat in dienst 
van het Russische volkscommissariaat voor Buitenlandse Zaken (1918-1930); volks
commissaris van Buitenlandse Zaken (1930-1939); ambassadeur in de VS (1941-1943). 
[Phillips 1992] 
In de voorbereidende commissievergaderingen voor de ontwapeningsconferentie van 
de Volkenbond in Geneve (augustus 1928) had Litvinov als hoofd van de sovjetdele
gatie totale ontwapening voorgesteld door wereldwijd alle land-, lucht- en zeemachten 
binnen een jaar af te schaffen. De plannen werden door de westerse mogendheden 
afgedaan als sovjetpropaganda en ook de latere, gematigder Russische ontwapenings
voorstellen ontmoetten dezelfde kritiek. De conferentie werd nu slechts afgesloten 
met de ondertekening van een internationaal niet-aanvalsverdrag (zie hierover: noot 
15). HRH schreef in De Weg tot Eenheid dat de voorstellen van Litvinov een veel 
groter 'klankbord' zouden hebben gehad, wanneer sociaal-democraten en communis
ten elkaar niet bevochten en verenigd zouden zijn in een Internationale. [Roland 
Holst 1928a: 100-102; Phillips 1992: 87-99] 

6. Het boek van M.N. Roy verscheen alleen in het Russisch. Een paar jaar later ver
scheen het boek in bewerkte vorm onder de titel: Revolution und Konterrevolution in 
China (Berlin 193 0). 

7. Otto Wilhelm Kuusinen (1881-1964), Fins-Russisch revolutionair; filoloog en 
historicus; lid van de Finse sociaal-democratische partij (1905-1918); afgevaardigde 
in het Finse parlement (1908-1918); volkscommissaris voor Nationaal Onderwijs 
tijdens Finse Republiek (1918); medeoprichter van de Finse Communistische Partij 
(1918); woondevanaf 1918 bijna onafgebroken in de Sovjet-Unie; had vrijwel onafge
broken zitting in het presidium en het secretariaat van het EKKI (1918-1943); 
ondertekende de opheffings-stukken van de Komintern (1943); lid van het Politbureau 
van de Russische Communistische Partij (1952-1953; 1957-1964). [BDOC: 244-245; 
Kuusinen 1974] 

8. Roy was in Moskou niet !anger geliefd en zijn ideeen werden op het zesde congres 
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van de Komintern bewust verkeerd weergegeven (over Roy's ideeen: zie doc. 310, 
noot 1). In het verslag van dit congres stand dat Roy meende dat Engeland zonder 
dwang zou overgaan tot dekolonisatie van India. Kuusinen en Varga riepen daarente
gen op tot een communistische revolutie in India en zij propageerden daarbij niet 
!anger de eenheidsfronttactiek (over deze tactiek: zie doc. 40, noot 5). [Protokoll des 
VI. Weltkongresses der Kommunistiscben Internationale 1928, II: 12-13; Roy 1964: 581) 

9. Heinrich Brandler (1881-1967), Duits revolutionair; lid van de SPD (1901-1916); 
actief in de Spartakusbund (1917-1919); CC-lid van de KPD (1919-1921); lid van het 
EKKI (1922); voorzitter van het Politiek Bureau van de KPD (1922-1923); !eider van 
de arbeidersregering in Saksen ( oktober 192 3 ); uit partijfuncties gezet wegens gemaak
te 'opportunistische fouten'; vervulde verschillende functies voor het EKKI in de 
Sovjet-Unie (1924-1928); uit de KPD geroyeerd (1928); !eider van de nieuw opgerich
te Kommunistische Partei Deutschlands-Opposition (KPO; oktober 1928); redacteur 
van het theoretische KPO-blad Gegen den Strom; vanaf 193 3 niet meer politiek actief. 
[Brandler, Deutscher 1981; BL: 60-61] 

10. Bedoeld werd: Rater Frontkampferbund. 
11. Op 10 augustus 1928 nam de Duitse regering (waaronder vier SPD-ministers) het 

besluit een pantserkruiser te laten bouwen. Vanuit communistische hoek brak een 
storm van kritiek los. De KPD organiseerde een volkspetitionnement tegen de bouw, 
maar dit liep uit op een fiasco. [Het Volk, 17 augustus 192 7 e.v.; Die Fabne des Kommu
nismus, augustus 1927 e.v.] 
Buiten een kort verslag van HRH over de crisis die uitbrak binnen de SPD (zie 
hierover: doc. 259, noot 1) verscheen er geen artikel over dit onderwerp in Klassen
strijd. 

12. Paul Weyer (1887-1943), vakbondsleider; oprichter van een onafbankelijke vakver
eniging van metaalarbeiders (Deutscher Industrie-Verband, Gruppe Metal; 1923); 
samen met de andere onafbankelijke vakbondsleiders Wilhelm Schuhmacher en Paul 
Kaiser uit de KPD gezet wegens weigering zich aan te sluiten bij de bestaande 
communistische vakorganisaties (1924); vormde samen met Schuhmacher en Kaiser 
kartel van onafbankelijke, links-communistische vakverenigingen; had in 1926 contact 
met de groep 'Entschiedene Linke' rond Karl Korsch; werd later waarschijnlijk lid 
van SPD (ca. 1930). [Weber 1969, II: 341-342; Bock 1969: 187) 

13. Karl Kautsky (1854-1938), Oostenrijks-Duits sociaal-democraat; v66r de Eerste 
Wereldoorlog de meest gezaghebbende theoreticus van het marxisme van de SPD 
en de Tweede Internationale; medeoprichter en redacteur van Die Neue Zeit (1883-
1917); medeoprichter en lid van de USPD (1917-1922); sloot zich aan bij de SPD 
na splitsing van de USPD (1922); fel tegenstander van de theorieen van Lenin; 
fervent anticommunist. [Geary 1987; Gilcher-Holthey 1986) 
Het hier bedoelde boek van Kautsky was: Die materialistiscbe Gescbicbtsauffassung, 2 
Bande (Berlin 1927). 

14. Karl Korsch, 'Kautsky und die materialistische Geschichtsauffassung', in: Arcbiv far 
die Gescbicbte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung (1929), XIV, Heft 2, 179-279. 
Deze kritiek op de ideeen van Kautsky kwam ook in brochurevorm uit onder de ti tel: 
Die materialistiscbe Gescbicbtsaujfassung. Eine Auseinandersetzung mit Karl Kautsky 
(Leipzig 1929). 

15. Rolf Katz: gegevens ontbreken. 
16. R. Katz schreef in Klassenstrijd niet over het Kellogg-Briand Pact. Dit werd we! 

gedaan door: W.A. Bouma, 'Het Kellogg-Pact', Klassenstrijd (1928), 257-262. De 
auteur bekritiseerde het in augustus 1928 gesloten niet-aanvalsverdrag tussen o.a. de 
VS, de Sovjet-Unie, Frankrijk, Belgie, Tsjechoslowakije, Groot-Brittannie, Brits-Indie, 
Duitsland, Italie, Japan en Polen. Het pact had vol gens de auteur geen enkele waarde 
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omdat eerdere, tegen medeondertekenende mogendheden gerichte niet-aanvalsverdra
gen gewoon van kracht bleven en ook omdat met dit pact geen ontwapeningsvoorstel
len gemoeid waren. Volgens Bouma zou alleen een wereldwijde sociale revolutie 
kunnen voorkomen dat de bewapeningswedloop in een nieuwe wereldoorlog zou 
ontaarden. 

17. R. Katz, 'Marxistische Vulgair-economie', Klassenstrijd (1928), 306-311, 343-348. In 
dit artikel besprak de auteur het boek van Varga De produktie in bet tijdperk van 
nedergang van bet kapitalisme na de stabilisatie. Volgens Katz had de Komintern-eco
noom Varga de ontwikkeling van het kapitalisme vertekend weergegeven, geheel in 
overeenstemming met de politieke lijn van de Komintern. De marxistische theorie 
zou hierin vervangen zijn door een 'vulgair-burgerlijke'. 

18. Walther Biehahn, Duits marxist; theoreticus van het marxisme; schreef verschillende 
artikelen en boeken over economische vraagstukken. Nadere gegevens ontbreken. 
Er verschenen van zijn hand geen artikelen in Klassenstrijd. 

19. Over het artikel van H. Canne Meyer (pseud. P. de Bruin): zie doc. 252, noot 3. 

262. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 15 september 1928 

Beste Henk, 

Dank voor het toegezonden verslag en voor je lang epistel, dat veel interes
sants hevat. In zake de positie van Hennaut aan 'Klassenstrijd' ga ik akkoord; 
ik hen henieuwd of hij werkelijk hijdragen zal leveren, in den regel komt daar 
niet veel van terecht. Ik sprak hem en v. O[verstraeten] niet, omdat ik den 
Zaterdag dat zij wilden komen zelf voor 2 dagen naar Domhurg ging. Mis
schien kunnen zij den laatsten Zat[erdag] dat wij hier zijn nog komen. Ik 
hetwijfel of zij, wanneer zij mijn hoekje gelezen zullen hehhen, vinden dat de 
uitgave op hun weg ligt; ik vind dat zelf volstrekt niet en zou het eenigzins 
vinden, varen onder valsche vlag. - Even een opmerking over de voorstellen
Litwinow: ik heh niet geschreven dat een eendrachtige arbeidersbeweging de 
doorzettingvan die voorstellen kon afdwingen, maar er een geweldige klankbo
dem voor zou vormen - dat is toch wel niet tegen te spreken. 

Wat kurieus dat je Roy geheel toevallig tegenkwam; de arme kerel heeft het 
ook niet vroolijk gehad; ik hen benieuwd naar zijn boek over China, en ook 
naar wat hij gaat doen. Je besprekingen te Berlijn zijn voor mij weer een 
bewijs, wat een hopelooze verdeeldheid van kleine groepen het links van de 
KPD is, hoe sterk de persoonlijke geschillen werken en hoe gering de kans is 
op samenbinding (ditzelfde geldtvoor Frankrijkvan al die minuskule komm[u
nistische] groepjes; Balabanow schreef mij onlangs, dat enkel de R[evolution] 
Pr[oletarienne] verband heeft met de arbeiders) - Naar wat je schrijft van 
Korsch is zijn geval vrij wel hopeloos, afwijzing van het koll[ektieve] kontrakt 
lijkt hedenkelijk op de geesteshouding van onze KAP-menschen, die maar 
steeds blijven herhalen datvakbeweging en parl[ ementaire] strijd uit den booze 
zijn - tusschen hen en de anarchisten is toch enkel het verschil, dat zij dwee
pen voor een vorm v. organisatie waarvan op 't oogenblik in W. Europa geen 
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kwestie is, omdat de arbeiders er niet naar talen. 
Aan Katz zal ik de officieele uitnoodiging namens de redaktie doen toeko

men, het is wel van belang hem tot medewerker te krijgen, zoo hij een goed 
ekonoom is. Ook <lien Biehahn zal ik wel vragen; het Inst[itut] voor Soz[ial] 
Forschung te Frankfurt heeft een goeden naam en werkt inderdaad zoo objek
tief mogelijk. - Ik hen 't geheel eens, <lat wij nog te weinig aktueel zijn. Ik 
begon nu met van eenige artikels over het kongres der Ile Int[ ernationale] een 
kort uittreksel te maken; kunt je hetzelfde misschien doen over het kongres 
te Moskou? Of is <lat onmogelijk- een kongres van bijna twee maanden! Aan 
Engels, die voor zijn federatie de gevolgen der rationalisatie moet bestudeeren, 
vroeg ik daarover te schrijven. Voor het Sept. nr. zal thans wel ruim voldoende 
kopie zijn; zoo er over is, kan mijn bespreking van de boeken van de Ligt wel 
wachten. 

De foto van Trotzky in de B[ulletin] C[ommuniste] is tamelijk vaag, maar 
misschien is het mogelijk een betere te maken. Bewaarde je de artikelen v. 
Blankestein1 over Digoel? Ik wil er voor de 0kt. afl wel een paar bladzijden 
over schrijven, maar heh ze niet allen bewaard. 2 Vooral het hopelooze, er een 
landbouwkolonie van te maken, moet m.i. op den voorgrond gesteld worden. 

Hartelijk gegroet 

tante Jet. 

[In de kantlijn l:] Wil je Post eens opbellen en hem vragen of hij al aan de 
Jong heeft voorgesteld, zelf uit de redaktie te gaan en een ander aan te wijzen 
waar we iets aan hebben - en of hij het anders nu wil doen? 

[In de kantlijn 2:] Ik las <lat het proefnummer van 'De Socialist'3 uit was, maar 
zag het nog niet - Gaan zij en Stenhuis' 'Vlam' nu ook al tegen elkaar konkur
reeren? 

1. Marcus van Blankenstein (1880-1964), journalist en neerlandicus; achtereenvolgens 
voor de NRC: correspondent in Berlijn (1911-1920), rondreizend 'ster' -correspondent 
(1920-1931) en verzorger van het dagelijks buitenlands overzicht 'De Toestand' 
(1931-193 8); adjunct-directeur van de NRC (193 8); in Londen !eider van Vrij Neder
land en medewerker van Radio Oranje (1940-1945); medewerker van Het Parool (1945-
1964). [BvVN, I: 52-53] 
Van Blankenstein schreef een artikelenserie in de NRC over het interneringskamp 
voor politieke gevangenen in Boven-Digoel (Nieuw-Guinea) na een bezoek aan dat 
kamp in de zomer van 1928. 

2. HRH zou het schrijven van een artikel over Boven-Digoel overlaten aan Sneevliet: 
'Indische Kroniek. VII', KJassenstrijd (1928), 339-343. Voor dit kritische artikel over 
Boven-Digoel maakte hij gebruik van de artikelenserie van Van Blankenstein. Uit het 
artikel van Sneevliet blijkt dat hij via het NAS een aerie op touw had gezet voor een 
humanere behandeling van politieke gevangenen in Nederlands-Indie (zie hierover: 
doc. 263). 

3. De Socialist was het weekblad van de 'linkervleugel' binnen de SDAP en verscheen 
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voor het eerst op 6 oktober 1928. De redactie van het blad werd gevormd door E. 
Fimmen, J. de Kadt en P.J. Schmidt. Deze SDAP-oppositiegroep bekritiseerde het 
reformisme van de partij en kwam daardoor in conflict met de partijleiding. Na een 
compromis met de partijleiding werkten de Socialist-redacteuren vanaf oktober 193 0 
mee aan het SDAP-blad De Sociaal-Democraat, waarin de oppositie kritische geluiden 
kon ventileren. Drie maanden later zegde het driemanschap de medewerking aan dit 
blad op en kwamen Schmidt, De Kadt en Van der Goes met een nieuw oppositieblad 
(het latere OSP-blad): De Fakkel (1931-1935). [Eekman, Pieterson 1987: 9-12; 
Knegtmans 1994: 79-85] 

263. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 18 september 1928 

B[este] H[enk] 

Zooeven je circulaire in zake Boven Digoel gekregen en die met veel instem
ming gelezen.1 Ik hoop hartelijk, <lat je poging zal slagen. Aan Banning schreef 
ik, of het niet op den weg van de religieuze socialisten ligt, om in deze iets 
te doen. Misschien kunt je er Stenhuis warm voor zien te maken. 

Een protestdemonstratie, waarin sprekers van zooveel mogelijk richtingen -
desnoods buiten hun organisatie om - optreden, zou misschien eenige indruk 
maken. Desnoods zou het moeten gaan door een komitee van personen -
d.w.z. zoo de besturen niet willen.2 

Hartelijk gegroet 

tante Jet 

Stuur je aan W. Banning, Barchem bij Lochem, een circulaire. 

1. Over de 'circulaire' van het NAS-bestuur aan de vakcentrales in Nederland: zie doc. 
264, noot 1. 

2. Tot een protestdemonstratie inzake Boven-Digoel van welke soort clan ook, is het 
nooit gekomen. 

264. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 19 september 1928 

Ik heh reeds vandaag een exemplaar van onzen brief aan de vakcentrales 
betreffende Boven-Digoel o.a. aan Dominee Banning en ook aan Stenhuis 
gezonden. In 'Het Volk' zijn reeds de bekende schimpscheuten aan het adres 
van het N.A.S. ten beste gegeven, die meteen als vingerwijzing voor de 
moderne vakbeweging bedoeld zijn.1 De kans van samenwerking der vakcen
trales in dezen is niet groot. Desondanks moest een poging in die richting 
worden gedaan. Wij hebben geen enkele reden ons op het standpunt der 
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neutrale vakbeweging te plaatsen, dat wij met dergelijke politieke aangele
genheden niets te doen zouden hebben. Inderdaad zou ook ik veel gevoelen 
voor een protest-vergadering te Amsterdam. Ik acht het slagen daarvan 
verzekerd als het P.A.S. de vergadering belegt. Doch clan komt de moeilijkheid 
sprekers van verschillende richting bereid te vinden om in een aldus georgani
seerde vergadering op te treden. Dat is vooral in dit land, zooals de ervaring 
geleerd heeft een heele toer. Zoover reikt de onafhankelijkheidszin van 
vertegenwoordigers van afwijkende meeningen in de officieele organisaties nu 
eenmaal niet. 

Indien door U aandrang zou kunnen warden uitgeoefend op bepaalde perso
nen om zich als spreker beschikbaar te stellen, zou dat misschien nog ten 
goede kunnen uitwerken. Wordt een vergadering belegd door een comite van 
personen clan zal men voorzichtig moeten zijn met het huren van een zaal om 
het te dragen risico te verkleinen. Ik hoor nog wel van U hoe door U over 
de practische uitwerking van het denkbeeld gedacht wordt. Het naast elkander 
bestaan van het nieuwe oppositie weekblad van de S.D.A.P.2 en het door 
Querido uit te geven maandblad3 lijkt mij een veel moeilijker experiment clan 
dat van ons maandschrift 'Klassenstrijd' naast het blad 'Solidariteit'4• Naar 
mijn meening zal spoedig blijken, dat het weekblad de tamme goedgekeurde 
oppositie vertegenwoordigt, die zich zooveel mogelijk zal onthouden van het 
geven van aanstoot, terwijl het maandblad eigenlijk al voor de verschijning van 
het eerste nummer in scherpe tegenstelling komt met de S.D.A.P., door de 
positie die Stenhuis thans inneemt. De Kadt schijnt de verbinding tusschen 
weekblad en maandblad te zijn. Ik acht het uitgesloten, dat iemand als1Fimmen 
vastliggende aan gouden boeien het tot een conflict met de S.D.A.P. d.w.z. 
het verlies van zijn functie als secretaris van de I.T.F. zou laten komen. Deze 
omstandigheid zal het geheele optreden van het nieuwe weekblad kenmerken. 
Reeds in den naasten tijd zal Stenhuis tegenover de gematigde en nette 
oppositie-elementen komen te staan, als hij opkomt voor zijn recht in de 
Kamer van zijn afwijkend inzicht te getuigen. 

Met hartelijke groeten, 

1. Het NAS had de andere N ederlandse vakcentrales opgeroepen tot gezamenlijk protest 
tegen de toestand in het 'communistisch interneringskamp' aan de Boven-Digoel in 
Nieuw-Guinea. Het Volk schreef op maandag 17 september 1928 onder de kop 
'Boven-Digoel. Het NAS weer aan het uitnoodigen' onder andere: 'Het succes dezer 
hernieuwde poging van het onbeduidende NAS om zich gewichtig te maken, zal 
stellig weer even gering zijn als zijne vorige pogingen om "samen te werken" met 
lichamen die het wekelijks de huid vol scheldt.' [Het Volk, 17 september 1928, tweede 
blad] 

2. Het ging hier om het blad De Socialist. 
3. Het ging hier om het blad De Vlam. 
4. Solidariteit was het blad van Sneevliets nieuwe partij, het Revolutionair Socialistisch 

Verbond (RSV). De redactie werd gevormd door J. Boersma, W.A. Bouma en N.W. 
van Setten. Toen in april 1929 uit het RSV de Revolutionair Socialistische Partij 
(RSP) ontstond, werd Solidariteit vervangen door De Baanbreker. [Eekman, Pieterson 
1987: 7] 
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265. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 29 september 19281 

Beste Henk, 

Hierbij de diverse brieven terug. 
1) Het is uitstekend als je Donderdag in Bloemendaal komt; ik hoor clan 

nog wel van je om hoe laat. 
2) Ikvind het zeer jammer als je de volgende redaktie ver[gadering] Klassen

strijd niet bijwoont, vooral nu je zelf nieuwe buitenlandsche medewerkers hebt 
aangebracht, die wij geen van allen kennen en over wien wij niet kunnen 
oordeelen. Is het daarom niet beter die vergadering nog uit te stellen en te 
bepalen op een dag of avond, dat je wel kunt? Ik wilde voorstellen J. Engels 
in de redaktie op de nemen, wat makkelijk kan, nu hij in A[mster]dam is 
komen te wonen. Ik schreef ook aan Post om hem te verzoeken de Jong te 
raden een ander lid zijner groep aan te wijzen. 

3) Ik raad je aan om niet met Soep te beginnen. De man kan geen zin 
schrijven, is totaal onbruikbaar geworden door verzuurdheid en hoogmoed, 
je krijgt er alleen narigheid door. 

Al het verdere mondeling. Morgen middag denken we thuis te komen. 
Hartelijke groeten 

Tante Jet. 

Van Hatta hoor ik, dat de 'sektie Holland' der Liga nu geheel een onder-onsje 
van Amstel-menschen is. Ze vroegen hem, Hatta, niet eens om de Liga-verg[a
dering] bij te wonen. V. Munster is overtuigd, dat de Liga hier een uitstekende 
toekomst heeft onder de burgerlijke elementen!!! 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Buissche Heide, Zaterdag'. De gegeven 
datum lijkt op grand van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

266. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 3 oktober 1928 

De vaststelling van het Octobernummer van 'Klassenstrijd' kan niet langer 
uitgesteld warden clan Zaterdag a.s. De uitgeschreven redactievergadering 
client door te gaan, ook al kan ik dien dag niet aanwezig zijn. Wijl ik ook de 
volgende week niet in Amsterdam ben zou te veel tijd verloren gaan. Ter 
bespreking van in de afgeloopen maanden plaats gevonden veranderingen lijkt 
mij een speciale tusschentijdsche redactievergadering gewenscht. Als daarvoor 
Zaterdag 20 October zou worden aangewezen zou misschien al meteen de 
hoofdinhoud van het Novembernummer kunnen worden vastgesteld. Omdat 
ik Zaterdag niet present ben, zal ik morgen ochtend omstreeks kwart voor elf 
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in Bloemendaal wezen. Wij kunnen clan verschillende zaken bespreken o.a. 
betreffende het overleg, dat met buitenlanders gevoerd is. 

Tot morgenochtend dus. 

267a. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 1 november 1928 

B[este] H[enk] 

Hierbij de brief van Wiessing; hij heeft natuurlijk gelijk wat zijn Vereeniging 
betreft. Ik wil het wel probeeren met een Komitee v. personen, maar wie kan 
men er in 's hemelsnaam voor vragen uit andere groepen en kringen? 

Als je morgen met Flink komt, wil je clan zoo mogelijk niet later clan ± 3 
uur hier komen, zoodat ik na het gesprek met jullie nog even voor 't eten kan 
rusten; ik moet 's avonds spreken. 

Van avond kom ik niet, ik zag er geen kans toe. 
Hart[elijk] gegroet 

Tante Jet. 

Het andere voorstel wat ik Wiessing deed, waste proberen een Ned[erland
sche] Tak van den Bond v. Mensenrechten op te rich ten die clan beginnen kan 
met adresseeren in zake: 

1) Boven Digoel; politieke gevangenen in Italie; dito in Rusland. Ik houd 
dit volstrekt niet voor een hopeloos plan. 

267b. Henri Wiessing, Blaricum, aan Henriette Roland Holst, Bloe
mendaal, 30 oktober 1928 

W aarde Mevrouw Holst, 

Ik zou wel de herboren Uilenspiegel zijn, als ik: na gisteren een genootschap 
te hebben meegesticht, door welkin een speciaal communique (dat U in de 
N.R.Ct. gelezen zult hebben) is meegedeeld: volgens art. 4 der statuten zullen 
wij ons onthouden 'van iedere partijstelling, bemoeiing of propaganda in 
quaesties van politiek en economie in den ruimsten zin', vandaag het genoot
schap ging mobiliseeren om Trotzkyvrij te krijgen.1 Dat zou ik alleen kunnen 
doen, als U met Uw goeden naam een stuk wilde onderteekenen, dat 
Trotzky's aanwezigheid te Alma Ata met politiek niets van doen heeft! ! 

Ik denk, dat Sneevliet en U het communique niet gelezen hebben of (wat 
zeer verschoonbaar is) vergeten. 

Als U mij vraagt, waarom wij dat blok in de statuten hebben neergelegd, 
clan 'diene': 1) dat ik eigenlijk pas in het genootschap kwam, toen alles er rijp 
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was, 2) <lat de bedoeling van enkele oprichters (zooals mijzelf) niet anders is, 
d~n Rusland te helpen uit den kring van laster en geringschatting te geraken, 
die een der vormen is van zijn omsingeling. Ik doe daaraan dus mee omdat 
ik bij all~ verdacht~eid v~n de revolutie ginds, toch meen, dat de sovjets een 
proleta_risc? revolut1ebast10n vormen, dat, hoe wrak ook, nog altijd het eerste 
en ee~1ge 1s. Dat hebben anderen U natuurlijk al vroeger en beter gezegd, 
maar l½ kan to_t nu toe geen oppositie helpen voeren tegen de Russ[ische] 
revolutie - nu 1k geen Rus hen. En zij zoo'n gevaar loopen. 

Ik moest wegens deze sympathie clan ook naar buiten niet voor het genoot
schap ~~eten ~ptred~n. Ik heh mij op alle wijzen tegen de benoeming ge
weerd, hberale cand1daten gesteld, maar er was geen geschikt man beschik
baar. 

Persoonlij~ zet ik mijn naam onder iedere eenvoudige actie voor Trotzky -
dat schreef 1k U vroeger al eens. Als Trotzky Stalin later mocht verbannen, 
doe ik het zeer waarschijnlijk voor Stalin. 

Wat Uw idee van de oprichting eener filiaal der oude Droits de l'Homme2 

betreft: wil ik het 'den laatste der liberalen' noem ik hem wel eens, als ik hem 
spreek, vragen: Graadt van Roggen3, den seer[ etaris] v.d. Jaarbeurs? Die heeft 
relaties en goeden wil. Maar hij zal zeggen, dat het 'niets helpt'. U weet 
minstens zoo goed als ik, dat de tijd voor het 'liberale' voorbij is en dus voor 
de Droits de l'Homme. In het Weekblad v.h. Recht4 heh ik als noot onder 
een ingez[onden] stuk gezet, dat ieder die vroeg om mijn complete bewijsvoe
ring, dat de Boven-Digoelers tegen de Ned. Indische 'grondwet' gevangen 
zitten, een ex. ervan krijgen zou. Nu wordt dat Weekblad door ieder jurist niet 
alleen ontvangen maar goed doorgekeken of nauwkeurig gelezen, en buiten 
een vriend van mij, vroeg niemand erom. Dat was 30 jaar geleden onmogelijk 
geweest. 

Als ik van U niet nader hoor, zal ik maar aannemen, dat ik ook uit Uw 
naam Graadt van Roggen eens polsen kan. Andere namen schieten mij niet 
te binnen. 

Met vr[iendelijke] gr[oet] ook aan Uw man 

Uw toegenegen 
H. Wiessing 

1. 

2. 

Het Genootschap Nederland-Rusland werd officieel pas 20 december 1928 opgericht. 
De organisatie (1928-194 7) wilde door het geven van onpartijdige voorlichting het 
contact tussen de Nederlandse en de sovjetcultuur bevorderen. Het waren vnl. 
kunstenaars en intellectuelen die lid waren van dit genootschap, dat nooit meer clan 
450 leden telde. In 1931 werd de naam gewijzigd in: 'Genootschap Nederland
UdSSR' en ook het blad van het genootschap, Nieuw Rusland, zou voortaan onder 
een nieuwe naam verschijnen: Cultuur der UdSSR. In 1947 ging het genootschap 
samen met de VVSU op in de vereniging 'Nederland-USSR'. [Hulst 1987: 142-144] 
Wiessing doelde hier op de in 1898 tijdens de Dreyfus-affaire in Parijs opgerichte 
Ligue des droits de l'homme. Deze organisatie controleerde of de Declarations des 
droits de l'homme (1789 en 1793) werden nageleefd en kwam in geweer zodra 
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mensenrechten met voeten werden getreden. Sinds 1948 vormen de door de Ver
enigde Naties vastgelegde Rechten van de Mens de basis voor de activiteiten van de 
Liga. In 1921 stichtte de Liga de Federation internationale des droits de l'homme, 
waarbij verschillende landelijke secties waren aangesloten. Het zou nog jaren duren 
voor in Nederland een sectie werd opgericht. [Georgel, Delbart 1992] 

3. Willem Graadt van Roggen (1879-1945), journalist en letterkundige; redacteur van 
de Bredasche Courant (1907-1909); hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant (1909-
1911) en van het Utrechts Dagblad (1911-1916); secretaris generaal van de Nederlandse 
J aarbeurs (1916-1940). [Knipselarchief Letterkundig Museum] 

4. In het uit 1838 stammende juristenblad Weekblad van het Recht werd in het nummer 
van 16 juni 1928 (no. 11823) een brief van Mr. R. van Flissingen (pseudoniem van 
Wiessing) opgenomen, onder de kop: 'De interneeringen in Boven-Digoel (Art. 37 
I.S.)'. Wiessing betoogde dat in Boven-Digoel gefoterneerde gevangenen daar in strijd 
met art. 3 7 van de Staatsregeling van Ned.-lndie werden vastgehouden, omdat in dat 
art. over 'een plaats' als interneringsplek voor inlanders gesproken werd. Volgens 
Wiessing werd daarmee een bestaande plaats (stadje of dorp) bedoeld en niet een uit 
de grond gestampt kamp midden in het oerwoud. Ditzelfde had hij al eens eerder 
en uitgebreider betoogd in het blad Recht en Vrijheid (3 december 1926). In een noot 
liet de auteur weten dat belangstellenden daarvan een afdruk konden krijgen. 

268a. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, 
Amsterdam, 5 november 192 8 

B[este] H[enk] 

Ik kreeg gisteren een brief van Dr. Steinberg1 handelend over een nieuw 
internationaal tijdschrift, <lat personen van de 'maximalistische' groepen2 

(hijzelf, A. Balabanow, P. Louis3
, iemand van de Ledebour-groep enz.) willen 

oprichten. Onder degenen die voor redaktie-kommissie genoemd worden, is 
ook onze vriend Korsch. Steinberg vraagt of een dergelijk plan steun zou 
vinden in Holland, zooals Korsch gezegd heeft. Zij rekenen op een budget 
't eerste jaar, van M. 18000, waarvan 12000 bijeengebracht zou moeten 
worden (iets voor Verhoef!). Ik geloof niet, <lat er hier op steun te rekenen zou 
vallen; op zijn best een paar dozijn abonnementen. Wat denk je zelf? Heeft 
Korsch je van0't najaar over het plan gesproken? 

2) Ik hen den brief tot uitnoodiging voor 't kongres van de V.A.A.U.4 

verloren; zou je mijn antwoord, hierbij ingesloten, (met postzegels) even door 
willen sturen naar Berlijn aan 't juiste adres? Ik heh wel <lat van de Kampf
front, maar <lat is 't natuurlijk niet. 

Beste groeten 

Tante Jet 

Hierbij gaan 100 overdrukjes art. Faschistische gevangenissen naar je toe. 5 
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1. Isaac Nachman Steinberg (1888-1957), Russisch revolutionair en strijder voor joodse 
burgerrechten; jurist; vooraanstaand lid van de Partij van Socialisten-Revolutionairen 
(PSR); volkscommissaris van Justitie (1917-1918); vluchtte naar Duitsland (1923); 
journalist bij Jiddische blad Frage Shriftn farn Yiddishen. Sotsialistishn Gedank (1923-
193 3 ); verbleef na 193 3 buiten Duitsland (vnl. in VS); zette zich in voor de stichting 
van onafhankelijke joodse kolonies en voor een onafhankelijke joodse staat; directie
medewerker (1943-1955?)van de joodse bibliotheekinNew York, het YIVO. [Roder, 
Strauss 1980-1983, I: 726] 

2. Op initiatief van Paul-Louis werd in 1925/1926 het Parijse Bureau opgericht, een 
samenwerkingsverband van marxistisch georienteerde groepen, waarvan Angelica 
Balabanova secretaresse was. Het Bureau stelde zich ten doel de eenheid in de 
internationale arbeidersbeweging te herstellen. De volgende organisaties waren hierbij 
aangesloten: de Noorse Arbeiders Partij, de Pools-Joodse Bund, de Socialisten
Revolutionairen uit Rusland en de Oekrafoe, de USPD, de ltaliaanse Socialistische 
Partij (PSI: 'maximalisten') en de Socialistisch-Communistische Unie uit Frankrijk. 
Sneevliet voelde niets voor samenwerking met het Parijse Bureau omdat dit zich naar 
zijn mening te veel orienteerde op de sociaal-democratie. [Engels 1979: 62,215] 

3. Paul-Louis (1872-1955), echte naam: Paul Levi; Frans socialist en publicist; vooraan
staand lid van de SFIO (1905-1920); CC-lid van de PCF (1920-1923); redacteur van 
L'Humaniti (1920-1922) en medewerker van Bulletin Communiste; geroyeerd uit de 
PCF (192 3 ); secretaris-generaal van l'U nion Socialiste Communiste, na fusie ( decem
ber 1930): Parti d'Unite Proletarienne (1924-1936); medeoprichter van het zgn. 
Parijse Bureau; wilde eenheid in de arbeidersbeweging herstellen; sloot zich met 
grootste deel van zijn partij aan bij de SFIO (193 6). [DBMOF, XIV: 218-219] 
Waarschijnlijk heeft het genoemd internationaal tijdschrift nooit bestaan. 

4. Waarschijnlijk gaat het hier om een weinig gangbare afkorting voor het Deutscher 
lndustrie-Verband (DIV), de 'Gewerkschaft aller klassenbewussten Arbeiter und 
Angestellten', dat Kampjfront als orgaan had. Het was een zelfstandige communistische 
vakcentrale waarmee het NAS-bestuur op 12 november 1928 in Amsterdam rnislukte 
besprekingen voerde over de oprichting van een internationaal revolutionair vakver
bond, als tegenhanger van de RV!. Misschien heeft Sneevliet tijdens dit overleg de 
DIV-vertegenwoordigers mondeling op de hoogte gesteld van HRH's afwezigheid 
op het aankomend DIV-congres van 2 december 1928. De bedankbrief van HRH 
(hier opgenomen als doc. 268b) bewaarde Sneevliet in zijn archief. [Langels 1984: 
187, 308-309; De Arbeid, l 7 november 1928; Kampjfront, 12 november 1928] 

5. H. Roland Holst, 'Fascistische gevangenissen', Klassenstrijd (1928), 301-304. In dit 
artikel klaagde HRH de Italiaanse regering aan wegens de onmenselijke behandeling 
van politieke gevangenen. 

268b. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan congres-organisatoren 
van de VAAU, Berlijn, 5 november 1928 

Werte Genossen, 

Ich habe die freundliche Einladung zu Ihrem Dezemberkongress erhalten und 
bedaure aufrichtig, diese nicht annehmen zu konnen. Leider kann ich mich 
in den Tagen, in denen der Kongress stattfindet, unmoglich frei machen. 
Ihren Arbeiten wiinsche ich den besten Erfolg und spreche <las Vertrauen aus, 
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class diese zur Kliirung der sich heute dem Proletariat aufdriingenden Fragen 
und zur Stiirk:ung seiner Kampfeskraft beitragen werden. 

Mit kameradschaftlichem Gross 

Henriette Roland Holst 

269. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 10 november 1928 

B[este] H[enk] 

Zoowel de Lange als ik zelf zijn verhinderd, op de vergadering van Maandag 
avond te komen. Wij hebben nu een brief opgesteld, die wij je verzoeken op 
de verg[adering] voor te lezen, - en zoo mogelijk in De Arbeid op te nemen. 1 

Dinsdag middag hoop ik ± half drie op de Nassaukade te komen, voor de 
bewuste bespreking. 

Van A.R. de Jong kreeg ik een brief met mededeeling van zijn aftreden - hij 
heeft Storm2 verzocht zijn plaats in te nemen en gelooft dat Storm een zeer 
goed element in de red. zal zijn. 

Wil je k[ameraa]d Bouma vragen de redaktie-vergaderingvan Klassenstrijd 
tijdig uit te schrijven tegen Zat[erdag] 1 Dec., 3 uur? 

Dat de Tr[ibune] moord en brand schreeuwt, kan ik wel begrijpen; ik heh 
de K[om]I[ntern]-menschen niet gespaard! 3 

Hart[elijke] gr[oeten] 

TanteJet. 

1. H. Roland Holst, D. de Lange, 'Groet van de redactie van het maandblad Klassenstrijd 
aan het jubileerende NAS', De Arbeid, 17 november 1928. De schrijvers verontschul
digden zich voor het feit dat ze op geen van de jubileumvergaderingen van het NAS 
aanwezig konden zijn. Verder riepen ze NAS-leden op lid te worden van het maand
blad Klassenstrijd. 

2. Abraham Storm, religieus anarcho-communist; bestuurslid van de BRAC (1922-1924); 
redacteur van De Vrije Communist en Bevrijding; tijdens de Tweede Wereldoorlog 
redactielid van het illegale blad De Vlam. [Ariens, Berentsen, Hermans 1984: 96 e.v.] 
Storm trad niet toe tot de redactie van Klassenstrijd. 

3. Naar aanleiding van HRH's De Weg tot Eenheid (Amsterdam 1928), waarin zij kritiek 
op het functioneren van de Komintern uitte, beschuldigde De Tribune HRH van 
'verraad' en 'vuil contrarevolutionair geschrijf. 
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270. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 25 november 1928 

Beste Henk, 

Je voorstel van gisteren, tot versmelting van de sekretariaten, was voor mij een 
volkomen verrassing.1 Waarschijnlijk is het ook heel spontaan bij je zelf 
opgekomen, althans je hebt er in de vorige besprekingen niet van gerept. Ik 
heh mij eenigzins laten overrompelen en heh daaraan verkeerd gedaan. Het 
is noodig dat ik eenige dagen bedenktijd heh. Er zijn voor mij deze bezwaren 
aan vast: een uit twee personen bestaand sekretariaat moet gegrond zijn op 
zooal niet volkomen, clan toch zeer groote overeenstemming van denken en 
willen, anders wordt het een voortdurende worsteling, en dit komt aan het 
tijdschrift niet ten goede. Nu geloof ik niet, dat een zoodanige overeenstem
ming tusschen Stenhuis en mij bestaat. Om slechts een (zeer voornaam) 
verschil te noemen, - vermoedelijk wil Stenhuis, evenals je zelf, zoo spoedig 
mogelijk aansturen op de vorming van een politieke partij, - terwijl ik zelf 
daarin in de huidige situatie volstrekt geen heil zie, omdat de ideologische 
grondslag, de eenheid van denken in politieke dingen (in den meest uitgebrei
den zin) ontbreekt. Ondanks dit verschil k:unnen wij zeer goed een 'links
socialistische' of 'revolutionair-socialistische' redaktie vormen, - maar een 
sekretariaat, dat gaat bezwaarlijk. 

Wil je dit schrijven ter kennis brengen van Stenhuis en hem zeggen, dat ik 
hem op zijn laatst Donderdag mijn besluit zal schrijven. Er is clan Vrijdag of 
Zat[ erdag] nog wel gelegenheid voor gemeenschappelijk overleg. 

Je argument, dat ik in het sekretariaat moet ter wille der NAS-kameraden, 
vind ik niet van dwingende kracht. Een dubbel sekretariaat heeft technisch 
zooveel bezwaren en is zoo ongebruikelijk, dat zij dat zeker niet zullen ver
wachten. 

Met hart[elijke] gr[oeten] 

TanteJet. 

1. Het ging hier om het secretariaat van het nieuwe maandblad De Nieuwe Weg (zie 
hierover: doc. 273 e.v.). 

271. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 1 december 1928 

Beste Henk, 

Ingesloten 1) briefkaart van A.R. de Jong en 2) het bericht over den zelfmoord 
van Logatschow. 1 Als je aan den brief van Radek nog iets toevoegt, k:unt je 
misschien ook het geval van L[ ogatschow] kart verhalen, om duidelijk te 
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maken, hoe slecht de hehandeling der politieke gevangenen in S[owjet] R[us
land] is2 

- een erfenis van het Tzarisme. Natuurlijk spreekt het geval van 
Trotzky tot ons het sterkst, maar wij zijn er hoop ik (d.w.z. onze redaktie) 
toch allen voor, dat S[owjet] R[usland] al zijn politieke gevangenen niet 
slechter hehandelt, clan h.v. Frankrijk en Duitschland en Oostenrijk dit doen. 
Een geval als van Spiridonowa (nog steeds vastgehouden ergens in Midden 
Azie) is een even groot schandaal feitelijk, als dat van Trotzky. 

Wat de Jong aangaat, ik heh nu drie a vier hrieven met den man gewisseld 
zonder eenig resultaat. Laat het nu eens aan jou over hem te heantwoorden, 
misschien pak je hem wat steviger aan. 

Ik hen zeer henieuwd hoe de K[om]I[ntern]-krisis eindigt; stuur vooral 
hericht zoodra je dat weet; tot 5 of 6 Dec. kunt je schrijven naar Cannes poste 
restante. 

Hart[elijke] groeten 

Tante Jet. 

1. Logatsjov (1899-192 8), Russisch revolutionair; lid van de Partij van Socialisten
Revolutionairen (PSR); in 1926 binnen de Sovjet-Unie verbannen; pleegde zelfmoord 
in de gevangenis. [Klassenstrijd 192 8: 3 67-3 68] 

2. 'Oproep van Karl Radek', Klassenstrijd (1928), 367-368. In het voorwoord bij deze 
oproep stond dat het een brief betrof van de naar Tomsk verbannen Radek aan de 
Russische partijleiding, waarin deze pleitte voor een goede behandeling van verbannen 
Russische oppositionelen. 

2 72. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 13 december 1928 

Terwijl ik in Berlijn was zijn hier twee hijeenkomsten gehouden met N.A.S. 
organisaties, die een heduidend aantal ahonne's op 'Klassenstrijd' hadden. Uit 
de gemaakte aanteekeningen bleek mij, dat geen hezwaren van politieken aard 
tegen de samenvoeging der tijdschriften naar voren zijn gekomen. Dit is mij 
vooral van de Bouwvakarheiders bijzonder meegevallen. W el had men ernstige 
hezwaren tegen het overgeven van het tijdschrift aan een uitgeverij, hestond 
daartegen wantrouwen, werd naar aanleiding daarvan op de verwachten terug
loop van het ahonnementental gewezen. Voornamelijk de Bouwvakarbeiders 
hrachten dit hezwaar naar voren. 

Na mijn terugkeer heh ik zelf nog met twee hestuurders der Bouwvakafdee
ling gesproken; in die hespreking kwam naar voren, dat zij ook tegen over
drachtvan het secretariaat der redactie aan Stenhuis gekantwaren. Datvonden 
zij heelemaal niet noodig. Het was drie jaren goed gegaan. Als zou blijken, 
dat men weer van voren af aan zou moeten heginnen, zou dit niet zoo makke
lijk worden verkregen. Men wees er op, dat een uitgever het tijdschrift ernsti
ge schade zou kunnen toehrengen, wanneer druk van anderen kant op hen zou 
worden uitgeoefend. 
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Toen ik daarna Stenhuis sprak hleek mij, dat hij een ontwerp-overeenkomst 
had gemaakt, die feitelijk den toestand zou scheppen, dat zoowel de Uitgeverij 
als de redactie het recht kregen aan de overeenkomst tusschen partijen een 
eind te maken. In heide gevallen zou het materiaal der administratie ter 
heschikking van de redactie komen. W anneer het verhreken der overeenkomst 
door de redactie zou worden verlangd, zou de terughetaling noodig zijn van 
de som van Fl. 300.--, die hij de tot stand koming der fusie aan de redactie 
van 'Klassenstrijd' zou worden uithetaald. Indien Querido met een dergelijke 
regeling genoegen zou nemen, zouden de voordeelen eener particuliere en 
reeele Uitgeverij (veel beter ingericht clan vroeger met Fortuyn het geval was) 
genoten worden en zouden geen ernstige nadeelen door den uitgever te 
veroorzaken te vreezen zijn. Ik heh in die omstandigheden een spoedhijeen
komst uitgeschreven, waarop aanwezig waren de Lange, Bouwman, Kitsz, 
Maters en ondergeteekende; later de Ruyter en Stricker van het Bouwvak en 
Stenhuis voor 'De Vlam'. Toen de heide Bouwvakkers kennis namen van de 
regeling, die in de overeenkomst was vastgelegd, verviel hun hezwaar tegen 
de Uitgeverij. In een hestuursvergadering der afdeeling Bouwvakarbeiders zal 
morgenavond hlijken of dit hestuur denzelfden kijk op de zaak zal hehben. 
Toen Maters en ik hedenmiddag met Querido en Stenhuis over den inhoud 
der overeenkomst spraken werd de formuleering voor enkele belangrijke 
artikelen verkregen, die hierhij gaan. 

Voorzoover het N.A.S. element hij 'Klassenstrijd' hetrokken was en tevens 
voor wat de Lange aangaat was de meening voorhanden, dat men met den 
Uitgever in zee kan gaan. Van beide kanten (N.A.S. element en de Lange) 
werd het echter noodig geacht te hlijven staan op een tweehoofdig secretariaat 
der redactie Holst-Stenhuis. Het is mij ook in de hespreking met de Bouwvak
arheiders gebleken, dat zij graag zouden zien, dat U voor het secretariaat der 
redactie hehouden hlijft. De Lange en ik zijn beiden van oordeel, dat ernstig 
de proef met een zoodanige regeling kan worden genomen. Indien alle stukken 
voor het tijdschrift hij U inkomen en de correspondentie met de medewerkers 
door U wordt gevoerd, verwachten wij daarvan voor het tijdschrift meer heil, 
clan met een enkelvoudig secretariaat Stenhuis kan worden verkregen. Splitsing 
van de werkzaamheden in het secretariaat lijkt ons zeer wel mogelijk. Blijkt 
Stenhuis aan de [ eischen] 1 die redelijkerwij ze gesteld kunnen worden te 
voldoen, kan geleidelijk het werk naar hem verschoven worden, althans voor 
zoover dat U wenschelijk voorkomt. Voldoet hij niet aan die eischen, clan kan 
bij het scheppen van een collectief secretariaat het nadeel daarvan niet zoo 
groot zijn. Bewijs den dienst aan het tijdschrift dat wij U in het secretariaat 
behouden. Indien op grond van Uw afspraak met Stenhuis met de uitvoerende 
redactie van twee personen gerekend moest worden, zouden wij eigenlijk drie 
instanties heh hen. Dit lijkt mij fout, het gevaar zou ontstaan, dat de verzorging 
van het tijdschrift in te sterke mate aan Stenhuis zou worden overgelaten. 

Bij de aanwezigheid van drie instanties zou de kans op moeilijkheden hinnen 
de redactie nog worden vergroot. De ervaring van eenige maanden zou 
voldoende zijn om uit te maken welke werkwijze het best zal kunnen worden 
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gevolgd bij het in het leven roepen van een tweehoofdig secretariaat. Behalve 
de Lange en ondergeteekende is ook kameraad Maters met het oog op de 
verdere ontwikkeling van het tijdschrift van oordeel, dat U in ieder geval in 
het secretariaat zou moeten blijven. Daarmee wordt ook het gevaar verkleind 
van verandering van den geest van het tijdschrift. In de eerstvolgende redactie
vergadering, die na Uw terugkeer zal plaats hebben - wellicht kunt U reeds 
een datum opgeven - zal definitief over de te volgen werkwijze gesproken 
kunnen worden. Op Maandag a.s. komen Querido, Stenhuis, Maters en 
ondergeteekende opnieuw bijeen om de gelijkluidige bekendmaking voor de 
beide tijdschriften vast te stellen. 

Een student in Utrecht heeft voor het gemeenschappelijke tijdschrift een 
boekbespreking geschreven over het werk van v. Ravensteyn, dat bij Brusse 
is uitgekomen en een kritiek op Gorter als dichter daarstelt. Het betreft in 
dit geval een jonge kracht, die met Stenhuis verbinding had.2 

In onze laatste redactievergadering hebben wij besloten het vervolg van 
Verhoef's artikel in het Decembernummer op te nemen. Bouma zei mij, dat 
in dit stuk al de nadere uitwerking wordt toegezegd van een onderdeel van 
dit artikel. Zoowel de Lange als ik zijn van meening, dat duidelijk moet 
worden bekend gemaakt, dat het artikel van Verhoef voor diens persoonlijke 
rekening komt. Ik hoor in verband met dit stuk ook klachten van de N.A.S. 
lezers, die mij vroegen, welke nieuwe richting wij ten opzichte van de bestrij
ding der werkloosheid willen inslaan. Het zal noodig zijn ook ten aanzien van 
de redacteuren grenzen te trekken voor de opneming van hun bijdragen. Wij 
hebben van Stenhuis niet de afwijkingen te verwachten waarmee wij in het 
geval Verhoef te doen hebben, doch het beoordeelen van de stukken der 
redacteuren zou m.i. op dezelfde wijze moeten geschieden als dit ten aanzien 
van de medewerkers gebeurt. Zonder concessies te doen aan de zienswijze, dat 
het tijdschrift slechts beschouwingen van een bepaalde richting in den Klasse
strijd zou mogen bevatten, zal toch aan den anderen kant - het blijkt uit de 
laatste bijdrage van Verhoef'3 - zeker beperking van de vrijheid van uiting 
noodig zijn. R. Katz sprak mij te Berlijn over den inhoud van 'Klassenstrijd' 
en bracht als voornaamste bestanddeel van zijn kritiek naar voren, dat het een 
tijdschrift zonder redactie was. Het opnemen van het stuk van Verhoef moet 
ons allen er van overtuigen, dat toch ernstig gepoogd moet worden collectief 
richting aan te geven zonder in het uiterste te vervallen dat wij slechts de 
verkondiging van bepaalde dogma's zouden toelaten. 

Over die reis naar Duitschland zou ik nog uitvoerig kunnen schrijven. De 
belangrijkste ervaring deed ik bij Brandler op. Hij wilde mij ook een bespre
king met Thalheimer4 laten houden, die met hem samenwerkt. Daar is niets 
van terecht gekomen wijl ik op den laatsten dag aan een conferentie met 
Uhrbahns de voorkeur heh gegeven. De verbinding met Brandler is blijvend 
tot stand gebracht. Ik zal in een later schrijven op het onderhoud met hem 
nog wel terugkomen. 

Met hartelijke groeten, 

464 

_,,,.__ 

1. In de tekst is het woord 'verwachtingen' doorgehaald. Het gaat hier om een doorslag 
van het origineel; uit het vervolg is op te maken dat in het origineel 'verwachtingen' 
is vervangen door 'eischen'. 

2. De hier bedoelde boekbespreking werd niet afgedrukt in De Nieuwe Weg. Wei werd 
hierin een boekbespreking van de hand van D. de Lange opgenomen van W. van 
Ravesteyns Herman Gorter, de dichter van Pan. Een heroisch en tragisch /even (Rotterdam 
1928): De Nieuwe Weg 1928: 158-160 en 219-224. 

3. J .A. Verhoef, 'De werkloosheid, nationaal en internationaal', Klassenstrijd (1928), 3 3 2-
336 en 379-385 en De Nieuwe Weg (1929), 52-56, 87-93 en 114-121. De auteur 
bepleitte een actief overheidsbeleid voor het oplossen van het werkloosheidsprobleem. 

4. August Thalheimer (1884-1948), Duits revolutionair; antropoloog, filosoof en 
econoom; vooraanstaand lid van de Spartakusbund (1917-1919); CC-lid van de KPD 
(1919-1924); hoofdredacteur van Die Rote Fahne (1923); leefde van 1923-1928 in de 
Sovjet-Unie; medeoprichter van de KPD-Opposition (KPO; 1928); mede-uitgever 
van het theoretische KPO-blad Gegen den Strom (1928-193 3); !eider van het bureau 
van hetlnternationaal Verbond van Communistische Oppositiegroepen (193 0-193 3). 
[BL: 454-455; Jentsch 1993] 

273. Henriette Roland Holst, Juan les Pins, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 16 december 1928 

Beste Henk, 

Zoo even je brief gekregen. Er is in den inhoud niets, waardoor mijn persoon
lijke bezwaren tegen het tweehoofdig sekretariaat opgeheven worden. Ik kan 
daartoe niet besluiten, omdat het mij aan vertrouwen in de mogelijkheid van 
werkelijke oprechte samenwerking met Stenhuis ontbreekt. Er is op zijn daden 
(ik bedoel natuurlijk uitsluitend politiek) geen de minste staat te maken en dit 
maakt dat ik nooit zou weten waarvoor ik kwam te staan. Hij heeft slechts een 
ding in zijn kop: het stichten van een partij, - en m.i. zijn we daar nog lang 
niet aan toe. Mijn vermoeden is dat hij, wellicht onbewust, in de eerste plaats 
denkt om zijn kamerlidmaatschap te behouden. 1 Neen, ik doe het niet; ik zou 
mij daarmee op een weg begeven die ik niet wil inslaan. Wanneer de Lange 
over dit alles anders denkt, laat hij clan voor een jaar, als proef, het sekretariaat 
samen met Stenhuis voeren; we kunnen clan aan Stenhuis en aan de buiten
wacht zeggen dat het te lastig is, als ik het doen zou, omdat ik 's zomers in 
Brabant hen, of wat je wilt. 

J e kunt dezen brief misschien opsturen aan de Lange; clan blijft het tusschen 
ons drieen en niemand anders heeft er mee noodig. Ik wil Stenhuis natuurlijk 
niet tegen anderen diskrediteeren. De bepalingen van de overeenkomst lijken 
mij goed. 

Ons plan is, hier 26 dezer weg te gaan en 29 weer in Bloemendaal (niet 
B[uissche] Heide) aan te komen. 

In Parijs hoop ik Paul Louis nog te spreken, verder zal het niet gaan, we 
blijven er maar enkele uren stil. 
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Henriette en Richard Roland Holst op vakantie in Zuid-Frankrijk- omstreeks 
192 8. [Collectie IISG] 
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De laatste twee dagen hadden we prachtig weer en hebben we heerlijk 
gewandeld. 

Hartelijk gegroet 

tante Jet. 

1. Na zijn ontslag als voorzitter van het NVV, bedankte Stenhuis als lid van de SDAP. 
Tot de verkiezingen van 1929 hield hij wel zijn karnerzetel aan. 

274. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Juan les 
Pins, 19 december 1928 

Ik kreeg daar even Uw brief van 16 December. De postverbinding met dat 
afgelegen oord schijnt nog wel wat te wenschen over te laten. In het bericht 
over de fusie is op grond van Uw afspraak met Stenhuis gewag gemaakt van 
een uitvoerende redactie H. R[oland] H[olst]/Stenhuis; het adres van het 
secretariaat is aangegeven op Kalfjeslaan. Dit laatste feitelijk al tegen mijn zin, 
wijl ik de regeling van deze belangrijke kwestie had willen laten wachten op 
de eerste samenkomst der redactie. Of de Lange inmiddels aan U geschreven 
heeft, weet ik niet, ik heh hem thans Uw brief van 16 December ter lezing 
gezonden. Ik herhaal dat juist omdat de verdere ontwikkeling van het tijd
schrift met de partijvorming naar mijn meening in afzienbaren tijd niets te 
doen moet hebben, juist omdat de hoof daandacht van Stenhuis gaat naar partij 
politiek werk, het secretariaat van de redactie in alle opzichten beter in 
Bloemendaal kan blijven clan naar de Kalfjeslaan gaan. Ik zou dat in de eerste 
redactie bijeenkomst willen vaststellen en zelfs zoover willen gaan, dat bij 
afwijzing van het denkbeeld van een tweeledig secretariaat, voor wat dit laatste 
betreft de oude toestand bestendigd moet blijven. Stenhuis zou clan hier in 
Amsterdam het uitvoerende werk kunnen doen, tot dusver door Bouma 
verricht. Samenvatting van losloopende krachten in den revolutionnairen hoek 
der arbeidersbeweging voor partij politieke werkzaamheid lijkt mij alleen 
daarom reeds noodig, wijl zoowel de S.D.A.P. als de kommunistische groepen 
ook politiek bestreden moeten worden. Doch de rol van een tijdschrift is in 
de gegeven verhoudingen wat anders clan het uitsluitend behartigen der 
belangen eener bepaalde revolutionnaire partij. 

Laten wij direct na Uw terugkomst b.v. op Maandag 31 December samen 
zoo mogelijk ook met de Lange een bespreking over dit punt houden opdat 
door de verkregen fusie niet het wezenlijke nadeel genomen zou moeten 
worden, dat Uw aandeel in de verzorging van het tijdschrift kleiner zou zijn 
clan tot dusver. Zoowel de Lange als ik waren van meening dat een twee
hoofdig secretariaat zou kunnen werken, wanneer alle stukken bij U zouden 
inkomen en de correspondentie met de medewerkers ook door U zouden 
worden gevoerd. Wij hebben daarin veel grooter vertrouwen clan dat Stenhuis 
dit werk zou moeten opknappen. Indien zijn aandeel in het secretariaat 
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praktisch bestaat uit datgeen wat Bouma tot dusver deed behoeft de nieuwe 
regeling toch ook niet tot herhaalde besprekingen tusschen de secretarissen 
te voeren. Ik zou het betreuren, wanneer een nieuwe werkwijze tot stand 
kwam, waarbij de positie der redacteuren in zooverre gewijzigd zou worden, 
dat de uitvoerende redactie den inhoud van elk nummer geheel zou samenstel
len. Ik hoop dat U er toe komen kunt het nemen van een definitief besluit 
tot na de bespreking te verschuiven, en dat U meteen aan de Lange en mij 
laat weten, wanneer wij op Maandag 31 December voor die bespreking naar 
Bloemendaal zullen komen. 

Met hartelijke groeten, 

[paraaf:] HS 

275. Henriette Roland Holst, Juan les Pins, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 22 december 1928 (prentbriefkaart) 

B[este] H[enk], 

Zoo net je brief van 19 Dec. ontvangen; ik kan je en de L[ange] de 31e 's 
morgens of 's middags wachten net wanneer je wilt. Maar misschien is bespre
king niet eens noodig, daar ik bereid hen, het sekretariaat nog een jaar waar 
te nemen, als St[enhuis] clan het uitvoerende werk te A[mster]dam voor zijn 
rekening neemt. 

Vandaag op een tochtje per autocar zag ik te Frejus het kamp der koloniale 
soldaten (negers en [ ... ]1) 

Veel hartelijks van 

TanteJet. 

1. Het woord in de tekst is onleesbaar. 

276. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe
mendaal, 28 december 1928 

Het deed mij bijzonder genoegen van U te vernemen, dat U tenminste nog 
een jaar het secretariaat van de redactie van het tijdschrift blijft waarnemen. 
Uw afwezigheid maakte het plegen van overleg moeilijker. Nu Uw besluit 
zonder nadere bespreking in gunstigen zin gevallen is, komt ook mij de 
bespreking van Maandag a.s. niet noodig voor. Ik heh naar aanleiding van Uw 
besluit aan Stenhuis vandaag een brief geschreven, waarvan afschrift hierbij 
gaat, hetwelk ik na lezing gaarne terug zou ontvangen. Ik meen in dezen brief 
duidelijk genoeg te hebben aangegeven, dat hij zich neer client te leggen bij 
de regeling. Als hij het uitvoerende werk van het secretariaat doet, komt 

468 

Bouma vrij voor ander werk in de beweging. Zoo nu en clan kan hij ons met 
vertalen of met het verwerken van bepaalde gegevens nog wel diensten bewij
zen. Indien Stenhuis in overleg met den uitgever Querido de leiding neemt 
voor het uitbreiden van het aantal abonne's is daarmee te verantwoorden, dat 
hij voor zijn werkzaamheid ten behoeve van het secretariaat een bepaalde 
vergoeding van Querido ontvangt, een aangelegenheid waarmee wij trouwens 
minder te maken hebben. Zoolang hij zijn Kamerlidmaatschap nog heeft zijn 
de omstandigheden waarin hij zijn werk voor de beweging heeft te doen in 
ieder geval nog een stuk gunstiger clan de mijne. 

Ik hoop dat spoedig een dusdanige verdeeling van de werkzaamheden van 
het secretariaat gevonden wordt, dat moeilijkheden achterwege blijven. In 
ieder geval nemen wij in de redactie een zoodanige positie in, dat die moeilijk
heden te likwideeren zijn. 

Uw besluit geldt voor een jaar. Misschien zijn de ervaringen van <lien aard 
in dit jaar, dat U ook daarna nog op deze post zoudt blijven. Waarom zou de 
ontwikkeling der gebeurtenissen in de arbeidersbeweging niet een zoodanige 
loop kunnen nemen, dat U ook daardoor geinspireerd wordt om het werk nog 
te blijven voortzetten? U bent nog steeds veel productiever clan de meesten 
van beduidenden jongeren leeftijd en U geeft nog altijd zooveel aan de 
beweging dat ook voor het aantrekken der jongere elementen van wezenlijke 
waarde is. Zulke elementen kunnen wij, die in de praktische beweging staan, 
niet anders missen clan wanneer het hoogst noodzakelijk is en ik hoop van 
harte dat zulks met U nog lang niet het geval zal wezen. 

U hebt zeker van de jongste gebeurtenissen in Duitschland gehoord? 
Brandler en Thalheimer zijn niet meer naar Moskou gegaan. Automatisch 
uitgesloten; hun aanhangers, die in Moskou waren na het onderzoek, eveneens; 
en Paul Frohlich, J. Walcher1 en veel anderen verkeeren in dezelfde positie. 
. Bovendien is Clara Zetkin in verzet gekomen. Zij kan zich met de laatste 
royementsbesluiten niet meer vereenigen, wil uit Moskou weg en is voorne
mens in Duitschland in vergaderingen op te treden tegen de leiding der 
K.P.D. Zal men ook haar uitsluiten? Waar houdt het op? Het gaat meer en 
meer lijken op een likwidatie door eigen afbraak en het schoonste is dat men 
na iedere amputatie met de voorstelling komt, dat het nu de patient pas goed 
gaat. Het zal mij benieuwen of er een contact groeien zal tusschen Urbahns 
en Brandler. 

Van Urbahns hebben wij hier de uitnoodiging, die ook aan het tijdschrift 
is gericht, deel te nemen aan een conferentie op 20 Januari in Aken2 of Luik 
ter organiseering eener bevrijdingscampagne voor de verbannen Russen. Al 
heeft Stalin Trotzky thans de gelegenheid gegeven naar een herstellingsoord 
in Zuid-Rusland te vertrekken, daarmee is de bevrijdingscampagne zeker niet 
overbodig geworden. Waarschijnlijk zullen Monatte en Rosmer ook daarheen 
komen; Overstraeten verwacht ik eveneens. Het zal de moeite loonen aan deze 
conferentie deel te nemen, niet alleen met het oog op die een zaak, <loch 
tevens ter wederzijdsche informatie en eigen orientatie. Dat hangt natuurlijk 
van de opkomst af. 
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Ik heb de Lange geschreven, <lat de bespreking op Maandag 31 dezer niet 
door behoeft te gaan en wil U ten slotte nog vragen om de eerste bijeenkomst 
van de redactie vast te stellen als steeds op het N.A.S. kantoor hier, waarbij 
ik er misschien goed aan doe ook namens de Lange bekend te maken <lat wij 
er de voorkeur aan geven de oude werkwijze voor de samenstelling van den 
inhoud van het tijdschrift te laten voortbestaan. Daarmede lijkt naar mijn 
meening de samenhang in de redactie het best verzekerd. 

Alle goede wenschen bij den overgang naar 1929. 
Met hartelijke groeten, 

1. Jakob Walcher (1887-1970), Duits revolutionair; lid van de SPD (1906-1918); 
redacteur van het socialistische blad Schwiibische Tagwacht in Stuttgart ( ca. 1914); CC
lid van de KPD (1921-1926); lid van het EKKI (1924-1926); vakbondsdeskundige van 
de KPD; geroyeerd als lid van de KPD (1928); fol (1930-1932) van KPD-Opposition 
(KPO); leefde in Parijs en de Verenigde Staten (1933-1946); vooraanstaand lid van 
de Oostduitse SED (vanaf 1946). [BL: 60, 76, 191; BDC: 433] 

2. De bijeenkomst zou later plaatsvinden: Op 27 februari 1929 werd door de Duitse 
Leninbund, de Franse groep 'Contre le Courant', de Belgische 'Oppositiegroep der 
KP' en de Nederlandse RSP, in Aken een internationale conferentie belegd. Hier 
werd de hulporganisatie 'Secours Trotsky' opgericht, een organisatie voor geldelijke 
en morele steun aan de Russische oppositionelen en 'alle slachtoffers van de klassen
strijd' die nietwerden geholpen door andere organisaties. De organisatie, die bedoeld 
was als tegenhanger van de IRH, heeft slechts enkele maanden bestaan. [De Beule 
1980: 29] 

277. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 29 december 19281 

[ ... ]2 

Beste Henk, 

Daarstraks thuisgekomen, niet al te verreisd, daar wij een paar keer onderweg 
pleisterden. In Parijs sprak ik : Paul Louis, - Balabanoff, Mesnil en Habaru3 

- voor meer menschen was geen gelegenheid, daar ik maar eenige uren 
beschikbaar had; trouwens ik merkte dat ze elkaar allemaal kennen. Ik hoorde 
<lat Rosmer en Monatte waarschijnlijk uit elkaar gaan; Rosmer en Souvarine 
zouden clan samen een weekblad willen beginnen.4 

Over de jongste gebeurtenissen in Duitschland hoorde ik ook iets, maar 
minder precies clan wat je mij schrijft; trouwens lijkt het mij toch nog niet zoo 
zeker <lat er geen kompromis komt met de Brandlergroep,5 vooral wanneer 
Cl[ara] Zetkin ook de gehoorzaamheid opzegt.6 In duitsche bladen (burgerlijk 
of s[ociaal-]d[emocratisch]) schijnt gestaan te hebben <lat men haar niet wil 
laten gaan en zij gedreigd heeft zich tot den duitsche gezant te zullen wenden. 

Dank voor je hartelijke woorden en wenschen; we zullen nu <lit jaar eens 
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zien hoe het loopt, zoowel in de beweging als met Klassenstrijd. Je brief aan 
Stenhuis vind ik volkomen duidelijk, ik hoop <lat hij den toestand accepteert 
en bereid is de taak op zich te nemen, die wij voor hem afbakenen, maar ik 
denk niet <lat het hem makkelijk zal vallen. Met genoegen las ik <lat het NAS 
f 500 voor de bannelingen uittrok; ik ben benieuwd of het geld doorgelaten 
wordt. - Maandag eten mijn man en ik bij vrinden in A[mster]dam; als je wilt 
kan ik wat vroeger komen, clan kunnen we elkaar ± 4 uur in de Hag lunch
room op het Damrak ontmoeten; in <lat geval hoor ik het nog wel even. 

- Het beste voor je zelf en voor de beweging in '29. 

tante Jet 

Truida7 is voorloopig weer terug - knie gaat veel beter, maar nog niet nor
maal. 

1. Datering: Rechts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal Zaterdagavond'. De gegeven 
datum lijkt op grond van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. Briefhoofd: REDACTIE 
DE NlEUWE TIJD. 

3. Deze naam is slecht leesbaar; mogelijk gaat het om een andere naam. 
4. Het ging om het blad van een groep Franse trotskisten: La Verite. Organe de /'Oppositi

on Communiste (zie hierover: doc. 302, noot 3). Souvarine haakte al snel af en was 
verder politiek niet meer actief. 

5. Het ging hier om de Kommunistische Partei Deutschlands-Opposition (KPO; zie 
hierover: doc. 313, noot 1 ). 

6. Clara Zetkin, die voor Komintern-werkzaamheden in Moskou verbleef, keerde 
gewoon naar huis terug en zou niet uit de KPD worden geroyeerd. Ze sloot zich niet 
aan bij de KPO. 

7. Het ging hier om: Geertruida Broos-Nijboer. 

2 78a. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, 
Amsterdam, 6 januari 1929 

Beste Henk, 

Hierbij het ontwerp-antwoord van de redaktie, <lat je nu nog met Stenhuis 
moet behandelen; hij zal er wel niet mee instemmen denk ik. Het 'Forum'1 

stuur ik je morgen terug; het stukje is wel van een troostelooze waarheid. Wie 
is die Herzog2 eigenlijk, weet je wat van hem af? Er zijn heel wat menschen 
die tegenwoordig alleen een tijdschriftje redigeeren (o.a. ook Erich Miihsam, 
der 'Fanal'3). Misschien wordt <lat ook nog wel eens mijn lot; ik vond het 
begin gisteren niet veel goeds belovend; de zeer omslachtige en formeele wijze 
van werken lijkt mij wel een bezwaar! Van af <lat de Leeuw verdween, ver
trouwden wij elkaar allemaal en <lat maakte het prettig en maakte, <lat het 
informeel kon toegaan. Ten tweede vrees ik, <lat het op elke vergadering 
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vechten wordt tegen zijn begeerte er een politiek tijd(strijd)schrift van te 
maken; hij schijnt wel door groote politieke hartstocht bezield of bezeten en 
over het allooi daarvan, dus datgene waar 't op aankomt, heh ik nog geen 
oordeel. 

Het pak kopie wat ik mee kreeg is weinig belangrijk. Het stuk van Hatta 
herkauwt bekende zaken zonder iets oorspronkelijks in gedachte of in vorm;4 

dat van Dr Premsela5 heeft niets met socialisme te maken, dat over ethisch 
soc[ialis]me en geweld is uiterst oppervlakkig. Wanneer er kopie genoeg is zou 
ik deze beide laatste bijdragen nog graag een maand laten rusten. Me dunkt 
dat je zelf de omslag maar eens met Stenhuis moet bekijken en mij clan een 
proefdruk sturen. 

Hartelijke groeten, 

Tante Jet. 

1. Das Forum (1914-1915; 1918-1929) was een Duitstalig, internationaal pacifistisch 
maandblad onder redactie van W. Herzog. Bekende vaste medewerkers van het blad 
waren o.a. Heinrich Mann, Romain Rolland en Henri Barbusse. Vanaf halverwege 
de jaren twintig werd in dit blad onafgebroken gewezen op de gevaren van het 
fascisme voor de wereldvrede. [IISG-collecties] 

2. Wilhelm Herzog (1884-1960), Duits socialist en pacifist; schrijver en journalist; 
medeoprichter en redacteur van (hoofdzakelijk literaire) bladen als: Pan (1912-1914), 
Die Weltliteratur (1916-1917), Das Forum (1918-1929); hoofdredacteurvan de socialis
tische Hamburger Volkszeitung (1918-1919?); oprichter en hoofdredacteur van Die 
Republik (1919); verbleef gedurende 1929-195 2 in het buitenland vanwege het politie
ke klimaat in Duitsland. [Herzog 1959; Roder, Strauss 1983, II: 503] 

3. Der Fanal. Organ der Anarchistischen Vereinigung (1926-1931). Erich Miihsam voerde 
de eenmansredactie van het blad. 

4. Mohammed Hatta, 'Gouverneur-Generaal De Graeff en de Indonesische Vrijheids
beweging', De Nieuwe Weg (1929), 23-28. De schrijver veroordeelde de politiek van 
De Graeff tot het 'herwinnen van het verloren vertrouwen van de Indonesische 
bevolking in het parlement'. De verbanning van Indonesische communisten naar 
Boven-Digoel werd fel bekritiseerd. 

5. B. Premsela, arts; actief in de Nieuw Malthusiaanse Bond (NMB); geneesknndig !eider 
van het Dr. AlettaJacobshuis (1931-1938); hield in de jaren dertig radiovoordrachten 
over seksualiteit; schreef artikelen en boeken over het menselijk geslachtsleven. 
[Na brink 197 8] 
Er verscheen in De Nieuwe Weg geen artikel van Premsela. 

278b. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, 
Amsterdam, 6 januari 1929 (ontwerp-antwoord van de redactie 
van De Nieuwe Weg) 

De redaktie van 'De Nieuwe Weg' wenscht naar aanleiding van deze verkla
ring het volgende op te merken. 

In tegenstelling tot wat de Kadt en Schmidt aannemen, zijn wij voornemens 
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het nieuwe tijdschrift, dat uit de fusie van 'Klassenstrijd' en 'De Vlam' ont
staat, in breeden, onafhankelijk-socialistischen geest te redigeeren. Het ligt 
allerminst in onze bedoeling, van 'De Nieuwe Weg' het orgaan eener bepaalde 
partij te willen maken. 1 Dat, wat 'Klassenstrijd' vooral gedurende de twee 
laatste jaren te zijn beproefde: een vrije tribune voor allen die meenen, dat het 
socialisme als gedachte-stelsel dringend verdieping en vernieuwing behoeft, 
wil het niet ten achter geraken bij de stroom der maatschappelijke en geestelij
ke ontwikkeling, - <lat stellen wij ons voor, in het nieuwe tijdschrift voort te 
zetten. Wij gelooven, dat dit werk zoowel een algemeen-socialistisch als een 
revolutionair karakter heeft, omdat het socialisme alleen door <lit werk van 
verdieping en vernieuwing zijn grondslagen, zijn geestelijke eenheid zal 
kunnen herwinnen en eigen oplossingen zal kunnen vinden voor de brandende 
vraagstukken van onzen tijd. Wij hopen dat de wijze, waarop wij de redaktie 
voeren, de kameraden de Kadt en Schmidt en andere SDAP-ers zal overtui
gen, <lat er niets is wat hen belet, om aan den ideeen-strijd in 'De Nieuwe 
Weg' deel te nemen. 2 

1. J. de Kadt en P.J. Schmidt schreven: 'De Vlam', De Socialist. Links Socialistisch 
Weekblad, 15 december 192 8. De auteurs, medewerkers van De Vlam, gaven te kennen 
niet mee te willen werken aan het blad dat uit de fusie van De Vlam met Klassenstrijd 
(De Nieuwe Weg) was ontstaan. De Nieuwe Weg zou via Stenhuis en Sneevliet verbon
den zijn aan het RSV, en volgens Schmidt en De Kadt zorgde deze 'met parlementai
re aspiraties behepte partij' voor verwarring en verdeeldheid binnen de arbeidersbewe
ging. De redactie van Klassenstrijd wilde blijkbaar op dit artikel reageren met een 
verklaring. Wellicht verscheen bovenstaande verklaring op de (niet achterhaalde) 
omslag van het eerste nummer van De Nieuwe Weg. 

2. Op de achterzijde van het document staat in het handschrift van H. Sneevliet: 

1) Nazien Syndicalist 

2) - 8.-

XXX.50.XXX 

L. v.d. Wulp 
Marktstraat 

5000 
- 1400-

2000 

# 8400 # 
# 600 # 

9000. 
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279a. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 12 januari 19291 

Beste Henk, 

Hierbij een brief van J ef Last2, waarin ik de passages, die van belang voor je 
zijn, heh aangestreept. Ik heh hem in mijn antwoord duidelijk gemaakt, hoe 
wij de samenwerking met Stenhuis in het tijdschrift opvatten. Trouwens het 
beste antwoord zal de inhoud zijn. - De vooruitzichten in het chineesch zijn 
zooals je ziet weinig aanlokkelijk. 3 

In de laatste Rev[olution] Prol[etarienne] vond ik geen woord over de 
konferentie ten behoeve van Trotzky. Ik vermoed daarom, dat die weer is 
uitgesteld. In Utrecht maakten ze groot bezwaar tegen verschuiving van mijn 
voordracht, daar voldoende publikatie daarvan lastig was; ik heh er maar niet 
op aangedrongen nu ik volstrekt niet overtuigd was, dat de konferentie inder
daad de 20ste is.4 Mocht dat wel het geval zijn, dan zou de Lange misschien 
kunnen gaan; ik zal er hem over schrijven. 

Hartelijke groeten 

Tante Jet 

1. Datering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'Bloemendaal, Zaterdag'. De gegeven datum 
lijkt op grand van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. Jef Last (1898-1972), letterkundige; sinoloog; lid van de SDAP (1917-1930); 'opera
teur-explicateur' van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IvAO; 1925-1928); 
o.a medewerkervan De Socialist, het blad van de linkervleugel binnen de SDAP (1928-
1930); voorzitter van deJeugdbond (RJB) van het NAS (1930-1931); lid van de RSP 
(193 0-1931 ); na een reis door de Sovjet-U nie uit de RSP geroyeerd (1931 ); lid van 
de CPH (1931-193 8); medewerker van verzetsblad De Vonk (1940-1945); publiceerde 
veel romans. [Van de Pavert 1982] 

3. Wellicht speelde Sneevliet met de gedachte om Chinees te gaan studeren (zie verder 
doc. 279b). 

4. Over die conferentie: zie doc. 276, noot 2. 

279b. JefLast, Rotterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloemendaal, 
11 januari 1929 

Mobapfmy [?] 

Ik hen het volkomen met U eens, 'de jongen in de vreemde stad' vind ik zelf 
ook verreweg het beste, 1 ik houd zelf heel veel van dat vers en hen erg blij dat 
U het opneemt. Het is misschien wel aardig voor U de volgorde te weten 
waarin ze ontstaan zijn. De eerste poging was 'Kamers'. U kunt dat nog 
merken aan het gebruik van het rijm, een half jaar later 'Katwijk' waarmee ik 
zelf ook niet heelemaal tevreden was maar dat mij toch, om andere redenen, 
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bijzonder lief is, toen, drie maanden later 'van mijn kantoorkruk' in een zeer 
wrange stemming en inderdaad bedoeld als een naargeestig grapje en nu 
enkele dagen geleden 'de jongen'. Dat was het eerste vers van den soort 
waarover ik zelf tevreden was. 

Die circulaire over den bundel heh niet ik maar Jan W. Jacobs heeft hem 
U gestuurd. Ik was erg blij dat Freek van Leeuwen2 nu ook gedrukt zal 
worden, ik houd van alle modernen het meest van zijn werk en dat van 
Frans;ois Pauwels3 en ik verwacht dat hij het heel ver zal brengen. Toch hen 
ik benieuwd wie er nu eigenlijk in die bundel zullen verschijnen.4 Wanneer 
ook de Vossen5 en David de Jong6 er in komen zal dat mijn enthousiasisme 
wel aanmerkelijk temperen. Ik kan hun werk nu eenmaal niet als socialistische 
kunst zien. Natuurlijk hen ik benieuwd naar de Nieuwe Weg, al heeft het mij 
zeer gespeten dat U met Stenhuis samen gaat werken, ik geloof zeker dat die 
nieuwe weg de verkeerde weg zal blijken. Niet dat ik iets tegen Stenhuis heh 
als mensch, maar zijn politieke zwaaien aan de rekstok zijn mij, en naar ik weet 
ook zeer vele arbeiders hoogst onsympathiek. Ik vertrouw echter dat de 
nieuwe weg geen partijblad van hem zal worden. 

Nu over de Chineesche geschiedenis. Een bepaalde beurs bestaat niet, het 
rijk plaatst echter zoo nu en dan een oproep voor hen die in aanmerking 
wenschen te komen om opgeleid te worden tot aspirant tolk, hetzij voor de 
Indische regeering, hetzij bij consulaat of gezantschap in China. Men verbindt 
zich dan voor 10 jaar en ontvangt 3 jaar Jang een toelage van fl. 1000 waarna 
men wordt uitgezonden. Dit is dus een zuivere regeeringsbetrekking waarom
trent U verder het best inlichtingen kunt krijgen bij lector Duyvendak te 
Leiden, een zeer vriendelijk man die uw protege gaarne te woord zal staan. 

De eigenlijke studie in het Chineesch, los van de regeering neemt 5 jaar in 
beslag en eischt, daar het een doctoraat in de letteren is, staatsexamen. Per
soonlijk zou ik hem deze gehele zaak sterk afraden. De chineesche tolken in 
Indie komen jarenlang op Banka of Billiton om koeliecontracten op te maken, 
die in China komen als direkte regeeringsvertegenwoordigers en assessors in 
de gemengde rechtbanken in een zeer onaangename verhouding tot de bevol
king. Zelf ken ik vrij goed chineesch, maar ik heh er nooit een particuliere 
betrekking door kunnen krijgen, er is geen droog brood mede te verdienen. 
Wanneer hij echter positief wil zou ik hem aanraden te informeeren naar de 
Columbia Universiteit in New York waar ik zelf ook gestudeerd heh. De 
opleiding daar is veel practischer clan de zwaarwichtig theoretisch Hollandsche 
(Duyvendak is een prachtig mensch, een uitstekend Chinakenner, maar een 
slecht docent), en het amerikaansche zakenleven heeft nog wel behoefte aan 
tolken. Ook stelt de Col[ ombia] Univ[ ersiteit] zijn studenten in staat hun eigen 
brood te verdienen, hetzij als kellner, als chauffeur, als autowasscher en 
anderzins. Ook de opleiding in Parijs schijnt zeer goed te zijn. 

Persoonlijk heh ik het oogenblik beroerd, met slecht betaald werk dat ik 
haat en dat mij niet de minste tijd laat voor eigen studie of om te schrijven 
hoewel ik vol plannen zit en meen dat mijn werk veel beter is clan vroeger. 7 
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.... 

Zelfs onze filrn konden wij niet afrnaken daar op het laatst de noodige finan
cieen ontbraken.8 Ik zal rnaar zien dat ik rnij er door heen sla. 

Met karn[eraadschappelijke] groeten en dank voor uw brief 

Jef Last 

1. JefLast, 'De jongen in de vreemde stad', De Nieuwe Weg (1929), 1. 
2. Freek van Leeuwen (1905-1968), geengageerd dichter; kleermaker en behanger; 

publiceerde gedichten in o.a. De Socialistische Gids, Klassenstrijd, De Nieuwe Weg en 
De Socialist; zijn eerste werk in boekvorm verscheen in de bundel Tijdsignalen (1929), 
verzameld en ingeleid door HRH; medeopricher van 'Links Richten' (1930-1933). 
[Van Leeuwen 1981] 

3. Frarn;:ois Desire Pauwels (1888-1966), jurist en letterkundige; bekend strafpleiter; 
publiceerde veel romans en dichtbundels. [Knipselarchief Letterkundig Museum] 

4. Jan W.Jacobs, die naast secretaris van de Socialistische Kunstenaarskring (SKK) ook 
voorzitter van een SKK-publikatiecommissie was, koesterde het plan om bij de SDAP
uitgeverij 'Ontwikkeling' een dichtbundel met werk van SKK-leden uit te geven. 
Waarschijnlijk ging de genoemde circulaire daar over. De uitgeverij voelde wel voor 
het plan, maar stelde als voorwaarde dat HRH de selectie en de inleiding zou verzor
gen. Aan deze voorwaarde werd voldaan en eind 1929 kwam de bundel uit: Tijdsigna
len. Bloemlezing uit moderne revolutionnaire poi!zie van Jan W. Jacobs, Jef Last, Freek van 
Leeuwen en Garmt Stuiveling (Amsterdam 1929). In 1930 verscheen onder dezelfde 
titel een vervolg op deze bundel, waarin werk van dezelfde dichters was opgenomen 
(minus Jef Last) aangevuld met poezie van o.a. HRH, David de Jong jr., Frarn;:ois 
Pauwels, Frits Tingen en Margot Vos. Jacobs was nu wel verantwoordelijk voor de 
selectie. In het voorwoord liet de uitgeefster weten dat 'een tweetal der uitgenoodig
den [meende] hun medewerking aan dezen bundel te moeten onthouden'. In een 
onder redactie van Jan W. Jacobs uitgekomen, minder politiek georienteerde bundel 
van deJeugdbond voor Onthouding, Voor Kamp en Kouter (z.pl. [1931]), werden wel 
gedichten van] ef Last afgedrukt, samen met werk van o.a. De Jong jr. en 'de Vossen'. 
[Projektgroep 'literatuursociologie' 1975: 91] 

5. Margot Vos (1891-1985) en Marie Wilhelmina Vos (1897-?), sociaal-democratische 
letterkundigen; publiceerden in de jaren twintig en dertig in het AJC-blad Het Jonge 
Volk; schreven spreekkoren en toneelstukken die door de AJC werden opgevoerd. 
[Knipselarchief Letterkundig Museum] 

6. David de Jong jr. (1898-?), sociaal-democratisch dichter en romanschrijver; vanaf 1930 
boekhandelaar in Amsterdam; publiceerde o.a. in De Socialistische Gids, Het Volk, NU 
en vooral De Socialist; lid van de OSP (vanaf 1932); publiceerde in OSP-orgaan De 
Fakkel; schreef met J.P. van Praag een biografische schets van HRH: 'Henriette 
Roland Holst 1869-193 9 ', Fundament ( extra nummer) 193 9. [Projektgroep 'litera tuur
sociologie' 1975: 617-618] 

7. Na zijn ontslag bij het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (april 1928) volgde Last 
een onderwijzersopleiding in Rotterdam. Om in zijn onderhoud te voorzien werkte 
hij in deze tijd als assistent-bedrijfsleider in de eerste Nederlandse manometerfabriek. 
[Projektgroep 'literatuursociologie' 1975: 28] 

8. Eind 1928/begin 1929 kwam de film Branding gereed, waarvoor Last het scenario 
schreef. Het tot novelle omgewerkte scenario voor die film kwam in 1930 onder 
dezelfde ti tel uit bij Van Loghum Slaterus in Arnhem. In deze tijd schreef Last ook 
de scenario's De Straat en Fiircht for die Welt. Als Last in deze brief niet een van 
bovenstaande films op het oog had, is het mogelijk dat hij doelde op de film waar 
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hij begin februari 1929 samen metJoris Ivens aan werkte in opdrachtvan de Interna
tional Transport Federation (ITF). Of die film ooit is afgemaakt, is niet bekend. 
[Projektgroep 'literatuursociologie' 1975: 530] 

280. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 15 januari 1929 

Beste Henk, 

De vertaling van B[ourna] kan z66 onrnogelijk door den beugel; het is geen 
nederlandsch rnaar een soort bargoensch. Ik heh zooveel rnogelijk verbeterd, 
en daar, waar ik den zin niet begreep, enkele vraagteekens gezet. Misschien 
kunt je er eens rnet hern over spreken; hij rnoet minder letterlijk vertalen en 
zich vrijer rnaken van de duitsche tekst. Het schetsrnatige in de stukken van 
Katz maakt het wel rnoeilijk. 1 

Ook in het artikel van Hatta heh ik nog enkele taalkundige korrekties ge
rnaakt, die B[ourna] bij de revisie wel over kan nernen.2 

Ik zie dat R[oel] S[tenhuis] zijn 'Aanteekeningen' nr. I plaatst;3 is het de 
bedoeling dat dit telkens geschiedt? Het zou daardoor het karakter van een 
'leader' krijgen, wat rnij niet gewenscht voorkornt. - Denk er aan, voor de red. 
verg[adering] van 26 dezer tijdig de leden der redaktie bijeen te roepen! 

Hartelijke groeten 

tante Jet. 

1. Rolf Katz, 'Kroniek der Internationale Politiek', De Nieuwe Weg (1929), 16-22. 
2. Over het artikel van Hatta: zie doc. 278a, noot 4. 
3. R. Stenhuis, 'Aantekeningen', De Nieuwe Weg (1929), 7-12. De auteur behandelde 

in <lit artikel binnen- en buitenlandse gebeurtenissen die naar zijn mening van belang 
waren voor de ontwikkeling van de arbeidersbeweging. Er k:wam geen vervolg op het 
artikel. 

281. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 18 januari 1929 

B[este] H[enk] 

Ingesloten brief kreeg ik van avond; ik dacht dat je het groote pak kopie al 
lang aan Srnelik1 teruggezonden had; je wilt dit nu wel rneteen doen. Ik wist 
niet dat de kerel het zoo beroerd had; weet je iets van zijn omstandigheden 
af? Ik meende, dat hij te Hoorn aan een krant verbonden was. 

Wanneer verschijnt de afl? 
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Beste groeten 

TanteJet. 

[In de kantlijn:] 
In de KPD schijnt het geducht te spoken! 

1. Klaas Smelik (1897-1986), journalist en letterk:undige; scheepswerktuigkundige (-ca. 
1923), bankwerker (ca. 1923-1927) enlogementhouder (vanaf 1927); lid van de CPH; 
voorzitter PAS-Hoorn; actief in de RSP; schreef over zeemanszaken in o.a. De 
Tribune, De Socialist, De Arbeid, Klassenstrijd en De Nieuwe Weg; lid van de Socialisti
sche Kunstenaarskring; debuteerde in 1929 met de roman Van verre voyagii!n; medeop
richter van 'Links Richten' (1930-1933). [Projektgroep 'literatuursociologie' 1975: 
6-7] 

282. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, januari 19291 

B[este] H[enk] 

Met belangstelling gelezen. Ik hoop, dat deze kleine koude douche goed zal 
werken. Over het vaststellen van de volgorde samen met jou schreef ik hem 
zooals we laatst afspraken. Van morgen in Utr[echt]] sprakik de Jager, die ook 
al weinig fidutie heeft in St[ enhuis] zijn weerstandsvermogen tegen een verkie
zingskampagne. 2 

Hart[ elijke] gr[ oeten] 

TanteJet. 

1. Datering: De brief is ongedateerd. Daar het in deze brief over de verkiezingscam
pagne van de RSP ging (zie hierover noot 2 van dit document), moet hij in januari 
1929 geschreven zijn. 

2. Op 2 en 3 februari 1929 werd de Revolutionair Socialistische Partij (RSP) opgericht. 
Deze partij wilde meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1929. In 
Solidariteitwerd Stenhuis eind 192 8 als kandidaat-voorzitter van de op te rich ten partij 
genoemd. Dit zou evenwel niet doorgaan. 
Evenals bij het opstappen van Stenhuis als voorzitter van het NVV, werden gezond
heidsredenen genoemd als oorzaak voor het plotselinge afhaken van Stenhuis als 
kandidaat-voorzitter en toekomstige lijsttrekker van de RSP. [Eekman, Pieterson 
1987: 117] 

283. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe
mendaal, 29 januari 1929 

Sedert de redactievergadering van Zaterdag j .1. hebben wij geen enkele nadere 
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aanwijzing gekregen met betrekking tot het plotseling heengaan van Stenhuis. 
Wijl uit de krant bleek, <lat hij inderdaad zijn kennisgeving van heengaan ook 
meteen aan Vaz Diaz1 had doen toekomen was er geen enkele mogelijkheid 
om nog over de zaak te praten en het zou trouwens geen zin meer hebben 
daaraan nog tijd te besteden. Het is mij wel gebleken, <lat niet iedereen voet
stoots aanneemt <lit maal in de ziekte toestand den werkelijken grond voor het 
heengaan te vinden. In een bijeenkomst van vooraanstaanden van het R.S.V., 
Maandag j.1. hier gehouden, werd de situatie besproken en bleek algemeen het 
inzicht aanwezig, <lat moet worden doorgezet en ook deelneming aan de 
verkiezingen noodzakelijk wordt geacht. Op Zaterdag en Zondag vallen de 
definitieve beslissingen. 

Op grond van een brief van Brandler, die er over schrijft dat hij in Februari 
nog hoopt dicht bij de grens een bespreking met U en Inij te kunnen hebben 
en op grond van hetgeen de bladen van zijn groep brengen, hen ik versterkt 
in de opvatting, <lat de formatie van revolutionnair socialistische partijen in 
verschillende landen praktisch aan de orde is. De toekomst zal voor wat 
Holland betreft bewijzen, of de op te richten R.S.P. er in slagen zal het 
negativisme te overwinnen, <lat in het N.A.S. met betrekking tot het parlemen
tarisme bestaat. 

Querido zond Inij per postwissel de bedragen toe voor een paar schrijvers 
in hetJanuarinummer, wier namen hem niet bekend waren, daarbij ook Katz 
te Berlijn. Het bleek <lat voor de vertaling van het artikel van Katz ten behoe
ve van Bouma hetzelfde bedrag was uitgetrokken als voor den schrijver. 
Daaruit volgt, <lat Stenhuis dus de kwestie van de vertaling reeds met den 
uitgever geregeld had. De vraag is of wij <lit nu maar niet ongewijzigd zullen 
laten voort bestaan en het overschot voor het secretariaat dus niet onzerzijds 
aan vertaalwerk besteden. Hoe zullen wij die Fl. 50.-- voor het secretariaat 
winnen? Zullen wij daar Maters maar in betrekken opdat die eenerzijds aan 
Bouma het hem toekomende geeft en het andere bedrag reserveert? Graag 
daaromtrent een aanwijzing. 

Ik dring er op aan de vertalingen voor het tijdschrift, waarvan wij trouwens 
niet meer moeten hebben clan 5 a 6 bladzijden in ieder nummer regelmatig 
te doen bewerkstelligen door Betsy te Zwolle, wier adres is E.J. Brouwer, 
Emmawijk 20 a, aldaar. Zij brengt <lat best in orde, en heeft tot dusver zoo 
weinig kans bij uitgevers voor het vertalen van boeken <lat in de gegeven 
verhoudingen de geregelde hulpverleening voor het maandschrift zeker een 
goed dingvoor haar zal zijn. Indien Katz U zijn artikel voor het Februarinum
mer zendt, wil <lit clan meteen naar Zwolle doorzenden en op onmiddellijke 
vertaling aandringen. 

Met beste groeten, 

1. Het persbureau Vaz Dias, in 1904 voortgekomen uit een gelijknamig correspon
dentiebureau, verzorgde vanaf 1925 o.a. de radionieuwsdienst. In 1935 ging Vaz Dias 
deels op in het ANP. [Schneider 1979: 4 73-4 7 5] 
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284. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 30 januari 1929 

B[este] H[enk] 

Hierbij het antwoord van St[enhuis] op mijn schrijven, waarin ik mijn be
vreemding uitsprak, dat hij geen overleg met ons had gepleegd. Je ziet, dat 
hij het redakteurschap van de Nieuwe Weg ziet als absoluut verbonden aan 
de verkiezings-aktie, - een ultra parlementaire opvatting, die vreemd is voor 
een 'revolutionair' socialist! 

Denk je er nog om mij eenig materiaal te sturen over de laatste chineesche 
staking. 

Hartelijk gegroet 

tante Jet. 

285. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 2 februari 192 9 

B[este] H[enk] 

Ik beantwoordde je brief van 29/1 nog niet, doordat ik door griep eenige 
dagen erg suf was. Daardoor heh ik ook pas gisteren de beloofde 'kroniek' aan 
de typiste kunnen zenden om te tikken; het heeft mij ontzettend veel werk 
gekost en per slot is er altijd z66 veel wat van belang is, dat men zich zeer 
moet beperken en niet goed weet, welke keus te doen en wat te laten vallen.1 

Ik hoop, dat ik er nog wat meer handigheid in krijg. De vraag is ook, of het 
niet te veel ruimte in beslag neemt van onze twee vel; ik heh als minimum 4 
a 5 bl[adzijden] noodig en natuurlijk kan het niet blijven overstaan. - De kopie 
van Katz ontving ik nog niet; zoodra ze arriveert zal ik die naar Betsy sturen; 
het is wel goed als je hem wijst op de wenschelijkheid tijdig in te sturen, 
anders zal het spaak loopen. Ik vind het best, om de f50 voor het sekretariaat 
te laten innen door Maters en hem het beheer van het 'potje' te geven. 

Aan de konferentie te Aken heh ik besloten geen deel te nemen; het is mij 
op het oogenblik fysiek en psychisch te veel. Waarschijnlijk zal de opzet 
onwillekeurig thans sterk veranderen en zal het een vrij chaotische geschie
denis warden. Brandler zou ik zeer zeker graag eens ontmoeten; ik vermoed 
dat de politieke lijn die zij willen volgen meer in den geest van Trotzky is, clan 
de taktiek van de Volkswillegroep2• 

Hartelijke groeten 

tante Jet. 

1. In De Nieuwe Weg vulde HRH in de eerste jaargang (1929) en de eerste helft van de 
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tweede jaargang (1930) de vaste rubriek 'Kroniek'. Hierin beschreef ze de belangrijk
ste internationale politieke gebeurtenissen uit de voorafgaande weken. Vanaf de derde 
jaargang (1931) vulde H. Sneevliet deze rubriek. 

2. De Volkswille was oorspronkelijk het KPD-orgaan van het Unterbezirk Suhl in 
Thiiringen, de enige afdeling van de KPD waar de linkse partijoppositie de rneerder
heid had. Vanaf 1 januari 1928 werd de Volkswille, onder redactie van Guido Heyrn, 
het landelijk dagblad van de oppositiegroep rond Urbahns, Maslov en Ruth Fischer 
(zie hierover: doc. 102, noot 1). Het blad kreeg vanaf 1 rnaart 1928 als ondertitel 
'Reichsorgan des Leninbundes (Linke Kornrnunisten).' [Weber 1969, I: 179-180; 
Idem, II: 162-163] 
Over de conferentie in Aken: zie doc. 276, noot 2. 

286. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe
mendaal, 7 februari 1929 

1. De conferentie te Aken van 9/10 dezer schijnt niet door te gaan. 1 Wij 
hebben althans nog geen officieele informatie. Het Hgt trouwens voor de hand, 
dat men verder in overleg met T rotzky zelf zal gaan handelen voor zoover het 
buitenlandsche groepen betreft, die zich met Trotsky verwant gevoelen en 
bereid zijn op zijn aanwijzingen te werken. Ik hoop, dat hijzelf aan deze 
buitenlandsche kameraden het advies zal geven het werk te doen op een wijze 
die in overeenstemming is met de verhoudingen in het eigen land. Wij zullen 
ten opzichte van die vraag gauw genoeg weten welke positie door hem zal 
warden ingenomen. 

2. De landelijke conferentie van Zaterdag en Zondag was bevredigend wat 
opkomst betreft.2 Er is echter tekort aan intellectueele elementen in de partij. 
Wiedijk woonde een zitting bij en vroeg mij of door U werd deelgenomen 
aan het werk der nieuwe politieke formatie. Ik heh die vraag beantwoord met: 
vooralsnog niet, had echter geen gelegenheid langer met hem te spreken en 
de kwestie van medewerking aan het tijdschrift tot klaarheid te brengen. 

3. Het stuk van Katz is veel te laat; een telegram van gisteren stelde de afzen
ding op gisteravond in uitzicht. 

Ik vertaal den laatsten brief van Trotzky uit Alma Ata (van 21 October j.1. 
over de huidige situatie in Rusland). 

Souvarine zendt mij een paar foto's voorstellende Trotzky en een groep 
Russische kameraden. Een der beide foto's laat zich zeer goed reproduceeren. 
Ik wilde dus den laatsten brief van Trotzky met deze foto in het Februarinum
mer van het tijdschrift brengen.3 Katz zal moeten overstaan; als hij niet zich 
er aan gewent, zijn bijdrage voor het eind van iedere maand bij ons in te 
zenden, maakt hij de plaatsing in het eerstvolgend nummer onmogelijk. 

4. Souvarine vraagt of de reproductie van deze foto op dezelfde wijze kan 
geschieden als met een vroegere foto heeft plaats gevonden. Wij kunnen, 
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dunkt mij, daarop ingaan; de kosten van het clichee kunnen uit de bij Maters 
voorhanden middelen betaald worden. 

Zou het nu niet gewenscht zijn opnieuw bij Souvarine aan te dringen op 
het schrijven van artikelen voor het tijdschrift? De door Querido te betalen 
vergoeding zal hem zeker goed te pas komen. 

5. Houden wij voor de vergadering der redactie ter behandeling van het 
Maart-nummer vast aan Zaterdag 23 Februari of kan het <lit keer 2 Maart 
worden, wijl daarna nog volle twee weken disponibel zijn. Gaarne dienaan
gaande bericht. 

Met beste groeten, 

1. De conferentie ging wel door: zie doc. 276, noot 2. 
2. Tijdens deze conferentie werd de RSP opgericht (zie hierover: doc. 282, noot 2). 
3. H. Sneevliet, 'Naar aanleiding van de voorgenomen uitzetting van Trotzky', De 

Nieuwe Weg (1929), 40-43. Sneevliet veroordeelde het besluit van de Russische 
regering om Trotski uit de Sovjet-Unie te verbannen. Dit besluit viel vlak nadat 
Trotski vanuit zijn verbanningsoord Alma Ata een brief geschreven had, gericht aan 
de oppositionele groepen binnen de bij de Komintern aangesloten landelijke secties. 
Gedeelten uit Trotski's brief waren in Sneevliets artikel verwerkt. 

287. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 8 februari 1929 

Beste Henk, 

Het geval met Katz is weer een bewijs, hoe weinig men van buitenlandsche 
medewerkers op aan kan. Gelukkig <lat wij niet verlegen zaten om kopie. - Ik 
weet niet precies, welke brief van Trotzky het is, die je vertaalt; ik vermoed 
niet die uit de laatste 'Contre le Courant', die zich bijna alleen met de ver
schillen tusschen de diverse russische opposities bezig houdt en die mij weinig 
geschikt voor ons zou lijken. We moeten zien hoe het met de ruimte staat; 
het gekke is <lat ik van Querido een verzoek kreeg, om voorloopig geen kopie 
naar E[llerman] H[arms] en Co te zenden, daar de verhouding tusschen 
uitgever en drukkerij nog niet geregeld was. Mijn eigen bijdrage is daardoor 
nog niet gezet, ofschoon ze al dagen lang gereed ligt. Er is niets tegen <lat wij 
de kosten van het cliche betalen, wanneer de foto die Souvarine stuurde 
gereproduceerd wordt. - Misschien kunt je hem zelf schrijven en nog eens om 
medewerking vragen; ik heb geen lust het opnieuw te doen na het pas gedaan 
te hebben en een weinig bevredigend antwoord te hebben gekregen. Ditzelfde 
geldt voor Wiedijk, van wie ik al jaren lang nooit iets anders dan snauwen en 
grauwen krijg. Jammer <lat je hem niet meteen nog eens om het beloofde (?) 
artikel over 'groei' vroeg, nu je hem toch sprak op de konferentie. 1 
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Ik vind het goed om 2 Maan redaktie vergadering te houden, het is anders 
wel heel vroeg. 

Hartelijke groeten 

Tante Jet. 

1. Wiedijk ging zeer uitvoerig i~ op Wo~ding en _Groei, de ee:ste ,tw~e- delen v~n de 
Gedenkschriften van Troelstra, m een art:tkelensene onder de tttel: Knt:tsche hermne
ringen. De eerste Nieuwe Tijd groep', NU. Algemeen Maandblad (maart-:- september 
1929 nrs. 6-8, 10-12). De artikelen beleefden een herdruk onder de tttel: J. Saks, 
Kriti;che herinneringen (Nijmegen 1977). In De Nieuwe Weg zou Wiedijk niets over 
de memoires van Troelstra publiceren. 

288. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 8 februari 1929 

Ik krijg van Urbahns nu het bericht, <lat de konferen?e te Aken definitief op 
17 Februari v.m. 10 uur begint.1 De Hollanders, die er heen gaan, zullen 
Zaterdag moeten vertrekken om bij den aanvang der conferentie aanwezig ~e 
kunnen zijn. Onder de groepen, die vertegenwoordigd worde~ beh~oren mt 
Frankrijk Paz, Treint; uit Belgie de groep van Overstraeten; mt Dmtschland 
drie groepen, uit Holland het N.A.S. en het tijdschrift 'Klassenstrijd'. Nu de 
datum veranderd is is het U misschien mogelijk zelf mee te gaan. Urbahns 
bericht, dat de hoop bestaat, een inleiding te laten houden door een Russische 
oppositioneel. De agenda bevat slechts twee p~nten: 1. de toestand der 
Russische oppositie; 2. internationale hulpverleenmg. . 

Ik heh U rbahns gevraagd of hij van de groepen Souvanne en Monatte geen 
bericht had gekregen. Een Oostenrijksche en een Ameri~aansche groep hebben 
instemming betuigd doch kunnen geen vertegenwoord1gers zenden om fina~
cieele redenen. Ik heb er bij Weyer op aangedrongen om nog persoonhJk 
overleg te plegen met Brandler, opdat die groep haar neu~raliteit laat varen 
en een vertegenwoordiger zendt. Ik hoop, dat U persoonhJk kunt g~an, ben 
er zeker van <lat dit voor de conferentie en haar verloop van belang 1s. Is het 
absoluut o~ogelijk dan zou ik graag zien dat door U ~~~drang wordt uitge-
oefend op de Lange te Utrecht, opdat die van de partlJ 1s. 

Met beste groeten, 

P.S. 
De gezondheidstoestand van Brandsteder is van dien aard geworden, <lat i~ 
eergisteren telefonisch bij hem werd ontboden en van hem vernam, <lat h1J 
langer uitstel van de behandeling zijner ziekte tenslotte ~~k onvera~twoor
delijk is gaan achten. Het brengt vele moeilijkheden m~t ZIJn vervangmg. Op 
zijn minst is er sprake van een bloedende maagzweer, die zeer wel het _gevolg 
kan zijn van zenuwen. Daarom zou ik voor de keus van den dokt:r, die hem 
behandelen zal graag advies hebben van dokter van Breemen alhier. Omdat 
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het van groot belang is voor Brandsteder de behandeling te krijgen, die hij 
behoeft, zou ik graag willen, <lat van U het verzoek uitging aan v. Breemen 
Brandsteder op te roepen voor een onderzoek. Het is een oude geschiedenis, 
die veel te lang getraineerd heeft. 

1. Over de conferentie in Aken: zie doc. 276, noot 2. 

289. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 9 februari 1929 

Beste Henk, 

Ik kan onmogelijk 17 Fehr. te Aken zijn, reeds omdat ik den morgen weer een 
voordracht heh te houden, maar ik voel mij ook niet futtig genoeg. Ik zal zien 
of ik de Lange, <lien ik Dinsdag a.s. spreek, kan overreden om er heen te gaan. 

Dr. v. Breemen heh ik in geen jaren gesproken, het zou wat zonderling zijn 
zoo ik ineens met zoo'n verzoek bij hem kwam en het is daarenboven niet 
noodig; wanneer je op belt en vraagt, of Brandsteder daar voor onderzoek kan 
komen, is de zaak direkt in orde en er zal zeker een minimum tarief toegepast 
warden. Zoo hij in een ziekenhuis verpleegd moet warden, hen ik gaarne 
bereid in de kosten bij te dragen. 

Hart[ elijk] gegr[ oet] 

Tante Jet. 

290. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 10 februari 1929 

1. Ik heh Souvarine al meegedeeld, <lat wij een van de beide foto' s reproducee
ren in het tijdschrift en hem meteen mijnerzijds nog eens gepord om te schrij
ven over de Russische verhouding. 

2. Wiedijk zal ik op een of andere wijze te spreken zien te krijgen. Het was 
tijdens de conferentie van 3 Februari moeilijk om langer met hem te praten, 
bovendien was ik in een commissie, die een paar uur buiten de conferentie 
was. Uit den aard der zaak zit ik meer clan ooit overkropt met werk maar toch 
wil ik nog wel eens moeite doen of die oude min of meer zure baas er nog 
toe kan besluiten aan ons tijdschrift hulp te verleenen. 

3. Ik heh het bewuste stuk van Trotzky nog niet vertaald. Het gaat om den 
brief uit Alma Ata van 21 October, waarvan de publicatie in het buitenland 
er wel toe zal hebben meegewerkt, <lat het verbanningsbesluit geslagen is. Het 
is meer clan zonderling, <lat wij nu al dagenlang over de positie, waarin 
Trotzky zich bevindt geen enkel bericht hebben. 

4. Ik hoor daareven <lat tijdens mijn afwezigheid hier bericht is ingekomen 
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van Querido, <lat de moeilijkheden met de drukkerij opgelost zijn. Het ligt 
ongetwijfeld aan hem, <lat hij zoo gauw conflict met dezen drukker kreeg, die 
ons in menig opzicht steeds ter wille is geweest. Het wordt weer vrij laat voor 
het Februarinummer. Ik zal er ook bij Bouma op aandringen, zoo spoedig 
mogelijk af te werken. 

Met beste groeten, 

291. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 7 maart 192 9 

Naar aanleiding van de briefkaart aan Bouma heh ik op Woensdag 20 maart 
de tooneelzaal van Bellevue gehuurd voor de vergadering die uitgaat van het 
tijdschrift en waarin Balabanova haar inleiding zal houden. Het is van belang, 
<lat zoo spoedig mogelijk wordt bekend gemaakt welk onderwerp zij zal 
behandelen. U zoudt daarover met haar kunnen correspondeeren. Zij kan 
dunkt mij het best haar kijk geven op de Russische ontwikkeling. 

De lezers van het tijdschrift zullen toegang hebben voor 15 cent; anderen 
voor 30 cent. De huur van de zaal is dertig gulden. Wij hebben de beschikking 
over 250 plaatsen. 

Zoudt U voor 'De Arbeid' van de volgende week in een kort stukje aan de 
lezers van het tijdschrift, die tevens lezers van 'De Arbeid' zijn kunnen mede
deelen welke rol de spreekster van 20 Maart in de arbeidersbeweging vervulde 
en <lat stukje <lat als een opwekking voor vergadering bezoek will en inrichten? 

Aan de lezers van het tijdschrift zullen wij per gehectografeerde circulaire 
bekend maken, <lat Balabanova spreekt; door het meebrengen van deze circu
laire legitimeeren zij zich als lezer van het tijdschrift. 

Ook Zondag 17 Maart zouden wij gaarne beslag leggen op Balabanova voor 
een groote openbare vergadering te Amsterdam uitgaande van het P.A.S. 
waarin een Hollandsche spreker het Belgische verdrag1 zou behandelen en die 
gelegenheid benutten de activiteit der Hollandsche actualisten2 te belichten. 
Balabanova zou gevraagd warden voor een spreekbeurt over het fascisme, <lat 
zij zoo goed kent en waarover zij ongetwijfeld belangrijke dingen zal kunnen 
zeggen. Omdat ik niet weet, of zij nog physiek in staat is een groote vergade
ring toe te spreken, zou ik daarover gaarne per omgaande warden ingelicht 
alvorens ik het P.A.S. mobiel maak.3 

Met hartelijke groeten, 

1. De publikatie in het Utrechts Dagblad (23 februari 1929) van een aantal documenten 
betreffende een in 1920 gesloten geheim militair verdrag tussen Belgie en Frankrijk, 
brachtNederland in beroering. Nadere uitwerkingvan ditverdrag zou hebben plaats
gevonden in de periode van de onderhandelingen tussen Belgie en Nederland over o.a. 
het gebruik door Belgie van de Nederlandse waterwegen (zie hierover: doc. 106, noot 
2). Uit de (vervalste!) documenten bleek dat Frankrijk militaire steun aan Belgie had 
toegezegd ingeval van oorlog tussen Nederland en Belgie. [Verhaar 1979: 44] 

2. In 1922 werd het Ver bond Van Actualisten (VV A) opgericht, de eerste fascistische 

485 



organisatie in Nederland. Na verschillende afsplitsingen ging het VVA in 1928 over 
in de vereniging 'De Bezem'. [Dejonge 1968: 31-39; Van der Pauw 1987] 

3. In De Arbeidvan 16 maart 1929 stand het artikel: 'BELANGRIJKBERICHT. Twee 
vergaderingen met Balabanova'. De !eden van het NAS werden opgeroepen om op 
1 7 maart een openbare protestvergadering bij te wonen om te protesteren 'tegen de 
opzweeping van de nationalistische hartstochten'. Balabanova sprak hier over 'Het 
gevaar van het fascisme'. In hetzelfde artikel werd ook opgeroepen om de door het 
blad De Nieuwe Weg belegde bijeenkomst van 20 maart 1929 bij te wonen, waar 
Balabanova zou spreken over 'De ontwikkeling in Sovjet-Rusland'. Het artikel 
eindigde met een korte levensschets van Angelica Balabanova van de hand van HRH. 

292. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 8 maart 192 9 

B[este] H[enk] 

Met deze post schrijf ik aan Balabanoff en verzoek haar je telegrafisch mee 
te deelen, of zij 17 en 20 M[aart] spreken kan. Als onderwerpen gaf ik op voor 
17 M[aart] het fascisme en voor 20 M[aart] het bolschewisme en de ontwikke
ling in Rusland. Zij heeft mij niet lang geleden geschreven, dat zij in Duits
chland en Oostenrijk voor groote arbeiders vergaderingen optrad, dus het zal 
wel gaan. 

Het art. van Delhaas heh ik onmiddelijk doorgezonden aan de Lange. Daar 
deze opdracht had, over de 'onthullings-affaire' te schrijven, vond ik dat hij 
er mee in kennis moest worden gesteld, opdat niet wellicht twee elkaar tegen
sprekende stukken over deze zaak in de N[ieuwe] W[ eg] zouden komen. 1 -

Het 'tijdschriften-overzicht' heh ik aan Delhaas teruggestuurd; het bestond 
in hoofdzaak uit citaten en was schandelijk in elkaar geflodderd. Hij moet het 
maar eens overmaken. 

Smelik uit Hoorn schreef mij, dat je hem gezegd had dat hij elke maand 5 
bl. geplaatst kon krijgen - dat zal hij wel uit zijn duim zuigen vermoed ik. Ik 
heh hem geschreven: om de 2 a 3 maanden 3 a 5 bl. - dat zal beter uitkomen. 

Voor een klein stukje over A[ngelica] B[alabanoff] zal ik zorgen. 
Hartelijke groeten 

tante Jet. 

1. M.J. Vonk, 'Het Fransch-Belgisch militair verdrag', De Nieuwe Weg (1929), 78-83. 
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Vonk (ps. van Delhaas) behandelde in dit artikel de commotie die in de internationale 
diplomatieke wereld ontstond, na de onthulling in het Utrechts Dagblad van een in 
1927 gesloten geheim Belgisch-Frans militair verdrag. De auteur, die nog niet wist 
dat het een vervalsing betrof, was vooral verontwaardigd over het 'feit' dat het verdrag 
buiten de Volkenbond om gesloten zou zijn. In een onderschrift bij dit artikel 
betoogde De Lange dat in tijden van oorlogsdreiging de Volkenbond geen enkele 
garantie voor het handhaven van de vrede was. 

293. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 9 maart 1929 

B[este] H[enk] 

J e kunt misschien beter op dezen brief van M. Marx antwoorden dan ik. Over 
mogelijkheden in Holland is zeker nog niets bekend? Ze lijken mij niet groot. 1 

Ik dacht, dat ik a.s. Dinsdag voor het PAS te IJmuiden een kursus moest 
houden. 

In De Arbeid zie ik echter geen aankondiging dus blijkbaar is 't niet zoo. 
Geef mij even adres sekretaris PAS te IJ[muiden] op, clan vraag ik het, voor 
alle zekerheid. 

Hartelijk gegroet 

Tante Jet. 

1. Aanhangers van Trotski, onder wie Magdeleine Marx namens de Franse Contre le 
Courant-groep, deden pogingen om asiel voor hem te regelen in een Westeuropees 
land (zie hierover: doc. 299 en 302). 

294. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 14 maart 19291 

Venrouwelijk 

Beste Henk, 

Ik kom zoo juist terug uit den Haag, waar ik met Istrati2 en AM. de Jong een 
onderhoud had met Duijs. Duijs was bereid al het mogelijke te doen, om 
Trotzky hier aan asylrecht te helpen; sprak er over met Vliegen en telefoneer
de ons uit de Kamer dat Vliegen ook bereid was. Zij zullen morgen een 
onderhoud hebben met Beelaerts3

• De zaak moet absoluut stil gehouden 
worden; Duijs is m.i. terecht van oordeel dat zoo er iets uitlekt het waarschijn
lijk mis gaat. Hij was zeer optimistisch, maar m.i. zonder eenigen grond. - Het 
verzoek van Trotzky aan de duitsche en fransche regeering is reeds geweigerd 
maar blijkbaar wordt dit ook stil gehouden van onzen kant. Trotzky zelf is op het 
oogenblik volslagen op en verlangt alleen naar rust.4 

!strati is een buitengewoon fijne kerel, geheel echt en zeer menschelijk; hij 
heeft veel verteld en ik had graag meer gehoord, maar ik heh geen lust hem 
te vragen hier te komen, daar zijn kornak5 de Jong6 clan ongetwijfeld 'met de 
auto' - die godschuwelijke parvenue's in de arbeidersbeweging - meekomt. 

Van Balabanoff niets meer gehoord; ik houd den Woensdag avond 20 vrij 
om die vergadering te presideeren en haar in te leiden. 

Mocht je nog een poging willen doen om !strati te laten spreken zoo kunt 
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je hem telefonisch bereiken bij de Jong, Nieuw Borgvliet nr. 3. Hij blijft in 
elk geval tot Maandag in het land. 

Zondag kom ik in geen geval, ik moet Maandag in Hilversum over de 
commune spreken en ben nog steeds niet heelemaal van die griep-infektie af; 
de laatste dagen weer keelpijn en lichte verhooging. 

Hart[elijke] gr[oeten] 

Tante Jet 

1. Datering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'Donderdag half vijf. De gegeven datum 
lijkt op grand van de inhoud van de brief het meest waarschijnlijk. 

2. Panai:t !strati (1884-193 5), Grieks-Roemeens schrijver; medewerker van verschillende 
Roemeense socialistische kranten (1908-1915); vestigde zich in Parijs (1920); zette 
zich in voor internationale mensenrechten; schreef verschillende sociale romans. 
[Panait ]strati, notre contemporain 1986; Geblesco 1989] 

3. Frans Beelaerts van Blokland (1872-1956), staatsman; jurist; commies-griffier van de 
Tweede Kamer (1903-1909); minister-resident in China (1909-1919); chef Diploma
tieke Zaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken (1919-1927); minister van 
Buitenlandse Zaken (1927-1933); vice-president van de Raad van State (193 3-1956); 
minister van Staat (193 7-1940). [BWN, I: 32-34] 

4. Eind januari 1929 werd Trotski uit Rusland verbannen. De Russische regering was 
met het Turkse regime van Kemal Atatiirk tot overeenstemming gekomen over het 
nieuwe buitenlandse verbanningsoord: Trotski werd gedwongen zich in lstanboel te 
vestigen. Hij wilde hier zo snel mogelijk weg. Bij regeringen van verschillende 
W esteuropese landen werden verzoeken tot het verlenen van een asielvergunning 
ingediend. [Deutscher 1959: 469-471] 

5. Karnak: oppasser en geleider van een olifant in Voor-lndie. [Van Dale. Groot Woor
denboek der Nederlandse Taal 1984] 

6. Adrianus Michie! de Jong (1888-1943), journalist en romanschrijver; onderwijzer 
(1907-1919); lid van de SDAP (vanaf 1912); redacteur van: Het Volk (1919-1925), het 
AJC-bladHet Jonge Volk (1920-1921), De Notenkraker(l 920-1921; 1933-1935) en NU 
(1927-1928); maker van de strip 'Bulletje en Bonestaak' in Het Volk (1922-1937); 
schreef de Merijnije Gijzen-cyclus (1925-193 8); hielp !strati in campagne om Trotski 
een visum in Nederland te verschaffen (1929); vertaalde werk van Panai:t !strati; in 
zijn woonplaats Blaricum door Duitser doodgeschoten. [Van der Boll, De Jong 1980; 
BWSA, V: 133-138; BWN, II: 299-302] 

295. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe
mendaal, 12 april 1929 

In de kroniek, die door U voor het Maartnummer van 'De Nieuwe Weg' is 
geschreven, houdt gij U bezig met het oprichtingscongres van de R[evolutio
nair] S[ocialistische] P[artij], de waarde die kleine zelfstandige revolutionnaire 
formaties onafhankelijk van Ile en Ille Internationale kunnen hebben en over 
de verhouding van de R.S .P. tot linkervleugelelementen in de S.D .A.P. Wijzelf 
zijn er van overtuigd, dat de R.S.P. nog groote moeilijkheden te overwinnen 
krijgt om zich tot een toonbare revolutionnaire partij te ontwikkelen. Maar 
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wij achten het mogelijk, dat door het werken der R.S.P. een breede groep 
arbeiders uit de revolutionnaire vakbeweging, die anders politiek verloren 
zouden gaan tot actieve deelname aan den politieken strijd der arbeidersklasse 
gebracht kunnen worden. Een traditie van jaren is taai. In dit land vinden 
weinige schokkende gebeurtenissen plaats, die de macht der traditie verkleinen. 
Doch desondanks zie ik de mogelijkheid met behulp van een politiek weekblad 
te voorkomen, dat een beduidende groep van militanten uit het N.A.S. haar 
activiteit zou verliezen, dat zij meer politieke scholing verkrijgt en ken ik 
daarom praktische waarde toe aan het bestaan der R.S.P en aan het blad. U 
hebt tot dusver nog niet het besluit kunnen nemen tot aansluiting. Anders 
zoudt U ten opzichte van de R.S.P. de positie innemen, die Balabanow heeft 
ten aanzien van de Italiaansche partij. 

Maar in ieder geval staat U sympathiek tegenover ons streven. Het blad 
'Solidariteit' wordt einde April 'De Baanbreker' 1 en komt dan in grooter for
maat. De activiteit gedurende de verkiezingsactie moet in de eerste plaats een 
vaste basis bezorgen aan het vergroote weekblad, meer steunpunten in het 
land, een voldoend aantal abonne's. Daaruit dan moet de geregelde verschij
ning verzekerd worden. Hoe matig de wekelijksche inkomsten der N.A.S. 
functonarissen ook zijn, toch heb ik aan 14 hunner voorgesteld binnen twee 
weken een schenking van FL 150.-- te bewerkstelligen, omdat zij met mij 
moeten inzien, dat het werken als politieke formatie van wezenlijke waarde 
is voor den gang van zaken in het N.A.S. Mijn voorstel gaat zeer waarschijnlijk 
boven de draagkracht van de meesten. Maar ik hen ernstig overtuigd, dat zij 
alles doen wat zij kunnen. En dit geeft mij aanleiding aan anderen, die in de 
partij of daarbuiten nut toekennen aan revolutionnair socialistische propaganda 
om te vragen of zij tenminste dezelfde bijdrage zouden kunnen verschaffen 
binnen twee weken, die ik van mijn collega's verwacht. 

De R.S.P. leden, die medewerken aan 'De Nieuwe Weg' namen het besluit 
tot na de verkiezingen inkomsten uit bijdragen ten goede te doen komen aan 
de R.S.P. Ik zal gaarne spoedig van U hooren of Ude door mij gevraagde 
bijdrage fourneeren kunt. Zij kan aan mij dan wel aanJ. Molenkamp, Nassau
kade 101 worden toegezonden. 

Boven di en heb ik nog een twee de verzoek. Zou het U niet mogelijk zijn Uw 
tusschenkomst te verleenen bij een Uwer bekenden om een leening te bewerk
stelligen waarvan de opbrengst ten goede komt aan de propaganda van de 
R.S.P. De leening wordt aangegaan door 3 of 5 bestuursleden van onze bewe
ging. De afbetaling zou na 1 Juli (dus na de verkiezingen) moeten aanvangen. 
Zij zou bespoedigd kunnen worden in geval de verkiezingen een zoodanige 
uitslag opleveren dat de partij uit dien hoofde over een vaste bate gaat be
schikken. Van het te leenen bedrag kan de aflossing afhangen, desgewenscht 
kan een normale rente worden betaald. De aflossing zou niet hooger gesteld 
moeten worden clan FL 10.-- per week, in geval de te leenen som zich tot FL 
500,-- beperkt en anders wanneer een hooger bedrag beschikbaar zou kunnen 
komen dienovereenkomstig worden verhoogd. 

Gaarne spoedig bericht ontvangende, 
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Met beste groeten, 

1. De Baanbreker (1929-1935).was het partijblad van de Revolutionair Socialistische Partij 
(RSP) en stond de eerste Jaren onder redactie van H. Sneevliet, E. Bouwman en J. 
Boersma. Nadat de RSP overging in de RSAP werd het blad vervangen door De 
Nzeuwe Fakkel. [IISG-collecties] 

296. Henk Sneevliet (namens NAS-bestuur), Amsterdam, aan Henriette 
Roland Holst, Bloemendaal, 18 april 1929 

[ ... ]1 

Tengevolge van het feit, dat men te Zaandam twee avond-vergaderingen heeft 
belegd, hebben wij overleg gepleegd met Rotterdam, waar men des avonds 
over twee sprekers beschikte, terwijl men bovendien met een overladen 
program te doen heeft. Dit overleg heeft tot resultaat gehad, dat U des avonds 
alleen te Rotterdam zult spreken, terwijl kameraad C. Kitsz met mij naar 
Zaandam gaat. Eventueele brieven van plaatselijke instanties brengen geen 
verandering in deze regeling. Voor Rotterdam wordt dus op U gerekend. 

Met vriendelijke groeten, 

P.S. 
U zult uit Rotterdam bericht ontvangen waar de vergadering gehouden wordt. 
In 'De ~beid' van deze week wordt nog gewag gemaakt van twee sprekers, 
doch Kitsz valt voor Rotterdam uit. 

[Afkomstig uit NAS-archief (IISG): nummer 374 (doorslag)] 

1. Boven de brief staat getypt: Meivergadering. 

2 97. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 26 april 1929 

Hierbij sluit ik het artikel van Balabanow in, hetwelk voor het volgend num
mer van het tijdschrift in aanmerking client te komen. 1 Ik zei reeds, dat Katz 
u~~ Berlijn eigenlijk voor het Aprilnummer een bijdrage geleverd had waarin 
h1J _de gevolgen ?er rationalisatie besprak voor de samenstelling van het 
Dmtsche proletanaat. Bouma maakt de vertaling van dit artikel in orde voor 
het Meinummer.2 Verder heeft Katz mij geschreven, dat wij voor het Juni
nummer een artikel krijgen over de reparatiekwestie3 en voor Juli over de 
Engelsche verkiezingen.4 

l!it een schrijven van Roy, die te Berlijn zit is mij gebleken, dat hij vrijwel 
los 1s komen te staan van de Komintern. Hij neemt geen functies meer waar. 
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Hij blijkt voor de meerderheid te Moskou niet soepel genoeg. Een boek van 
hem over zijn ervaringen in China is in Rusland maandenlang opgehouden, 
daarna wel [in het] Ru:sisch uitgegeven, doch nooit naar buiten gebracht. Hij 
heeft nu het manuscript klaar van een boek over de Chineesche kwestie is 
verder ~ezi~ met -~en werk over de problemen van het Britsche wereldri]k. 5 

Daar h1J m1J schnJft, <lat de officieele uitgeverijen der Ille Internationale er 
niet aan denken zijn werk te drukken, blijkt ook daaruit wel voldoende, dat 
hij den weg van velen heeft gevolgd. 

Balabanow laat mij weten, <lat een Roemeensche partij, samengesteld uit 
voonnalig~-ko~unisten en sociaal-demokraten is toegetreden tot het Parijzer 
Bureau. Z1J dnngt er op aan, <lat ook de R.S.P. hetzelfde besluit zal nemen. 
Ik hen te di_en opzichte voor wat mijzelf betreft nog niet tot een beslissing 
gekomen, wil eerst betere consolidatie van onze partij bereiken, voordat ik een 
zoodanige aansluiting zou doorzetten. Wij plegen nader schriftelijk overleg 
met Balabanow. 

In plaats van 'Solidariteit' verschijnt 'De Baanbreker' Zaterdag. 
Ik wil niet uitvoerig ingaan op Uw laatsten brief met betrekking tot de 

beteekenis van het pogen der R.S.P. Als ik denk aan Trotzky en zijn lotge
nooten, de houding der sociaal-demokraten te hunner opzichte, het laffe gedoe 
van Hilferding6 en zijn collega's, aan de ontwapeningspropaganda der 
S.D.A.P., aan de betrouwbaarheid van Mac Donald7 voor de bezittende klasse 
aan de verbroedering van Cook met den prins van Wales ... 8 clan mis ik 
volkomen den moed en den lust ook maar een woord van aanbeveling te uiten 
ten opzichte van het karakterlooze gedoe der linker-socialen van Holland, hun 
geknoei met hun 'beginselen' en evengoed voor een blad als 'De Ploeger'9, 

dat voor de arbeidersbeweging als zoodanig niet meer beteekenis heeft clan 
de private liefhebberij van v.d. Ploeg in Limburg. 10 Het is anders getint, doch 
zonder zin. Het is individualisme, doch zonder het sterke en gave idealisme, 
dat de propaganda der K.A.P. menschen kenmerkt. Aan het werk van het blad 
'Bevrijding'11 kan ik nog zekere positieve waarde toekennen, doch niet zoozeer 
voor den praktischen strijd van vandaag en morgen als voor vragen, die 
ongetwijfeld op den dag na de overwinning van groot belang zullen warden 
en die onvermijdelijk reeds aangesneden worden gedurende de onbekende 
lange periode, die ons nog van de overwinning scheidt. De menschen, die zich 
in de eerste plaats aangetrokken gevoelen tot de behandeling van deze proble
men zullen daardoor reeds een bijzondere plaats in de beweging innemen, zij 
kunnen zich niet aan het front roeren om in hun eigen werk niet te worden 
afgeleid. Het feit blijft bestaan, dat het werk van bevrijding, van de vrede actie 
der jongeren, enz. een aantal kameraden ertoe verleidt op hun beurt aan 
activiteit in den praktischen strijd eerlijker beteekenis toe te kennen; bovendien 
blijft deze categorie met duizend banden verbonden aan het zinlooze pacifisti
sche gedoe der weekere elementen uit de bezittende klasse. 

Ik hen mij ten volle bewust, dat de kleine R.S.P. formatie in haar geheele 
werk groote tekortkomingen toont. Ik vecht alle dagen ook in het N.A.S. 
tegen de nawerking van a-politieke orientatie. In een tijd van slapte wordt die 
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nawerking een zeer groot gevaar. Ik zoek alle dagen naar elementen met 
politieke hartstocht, welke niet gebonden is door de buitensporige eischen, 
die althans aan de ijverigen gesteld worden, die vakvereenigingswerk doen. 
Zonder die elementen krijgen wij geen goede kansen. En de zaak zelf is van 
zooveel belang, dat ik meermalen de neiging gevoel het vakvereenigingswerk 
los te laten ook al biedt een jong opgekomen partij geen spoor van bestaans
veiligheid. Juist daarom betreur ik in zoo sterke mate, dat velen alleen maar 
moedeloos geworden zijn, mediteeren, philosofeeren, de betrekkelijke waarde 
van het pogen, dat wij ondernemen erkennen, <loch op geen enkele wijze 
daarbij hulp verleenen. 

Ik zou al naar Bloemendaal gekomen zijn om over deze dingen te spreken, 
<loch zie voorloopig nog weinig kans een morgen of middag voor dit doel vrij 
te maken. 

Met hartelijke groeten, 

1. A. Balabanow, 'Over het zoogenaamde corporatieve stelsel in den fascistischen staat', 
De Nieuwe Weg (1929), 171-173. Het door de fascistische regering opgelegde corpora
tieve systeem in Italie, zou volgens de auteur de revolutionaire geest van de arbeiders 
niet breken. 

2. R. Katz, 'Ontwikkelingstendenzen der proletarische beweging in Duitschland', De 
Nieuwe Weg (1929), 137-143. De kern van dit artikel was, dat de Duitse bourgeoisie 
het werkloosheidscijfer bewust hooghield, waardoor zij haar winsten kon vergroten 
en de arbeidersbeweging verzwakte. 

3. R. Katz, 'Een nieuwe etappe in de herstelkwestie', De Nieuwe Weg (1929), 174-17 6, 
210-217 en 246-248. Betoog waarin met behulp van veel cijfermateriaal werd bewe
zen, dat de aan Duitsland opgelegde herstelbetalingen alleen de arbeiders schade 
berokkenden. 

4. Er verscheen geen artikel van Katz over de Engelse verkiezingen in De Nieuwe Weg. 
5. Over Roy's Russische boek en het boek over de Chinese kwestie: zie doc. 261, noot 

6. Het werk over het Britse wereldrijk zou beperkt blijven tot de publikatie van enkele 
artikelen over dit onderwerp. 

6. RudolfHilferding (1877-1941), Oostenrijks-Duits politicus; kinderarts; redacteurvan 
Die Neue Zeit (1906) en Vorwiirts (1907-1915); vooraanstaand lid van de USPD (1917-
1922); hoofdredacteur van het USPD-orgaan Die Freiheit (1918-1922); PB-lid van 
de SPD (1922-1931); minister van Financien (1923; 1928-1929); lid van de Rijksdag 
(1924-1928; 1929-1933); anticommunist; woonde vanaf 1933 buiten Duitsland; 
vermoord in politiecel in Parijs. [BL: 207-208; Zoninsein 1990] 

· Als minister van Financien bezuinigde Hilferding fors op sociale uitkeringen. 
7. James Ramsay MacDonald (1866-1937), Engels staatsman; aanvankelijk journalist; 

lid van de Fabian Society (1886-1900); lid van de Social Democratic Federation 
(1888-1894); lid van de ILP (1894-1931); secretaris van het Labour Representation 
Committee (LRC; 1900-1906); Lagerhuis-lid (1906-1914; 1922-1924; 1935-193 7); 
voorzittervan de Labour Party (1911-1914; 1922-1931); premier van Engeland (1924; 
1929-1931; 1931-1935); kwam wegens bezuinigingen op werkloosheidsuitkeringen 
in conflict met zijn partij en werd geroyeerd (1931); oprichter en leider van de 
National Labour Party (1931-1935). [DLB, I: 222-229; Ward 1990] 

8. Op Eerste Kerstdag 1928 hood de Prins van Wales de voorzitter van de mijnwer
kersbond, Cook, de helpende hand en deed een oproep tot steun aan langdurig 
werkloze mijnwerkers. [Davies 1987; Page Arnot 1953: 534] 
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9. De Ploeger. Onajhankelijk socialistisch orgaan voor Friesland (1924-1931). [IISG-collecties] 
10. H. van der Ploeg was de voorzitter van de Sociaal-Democratische Volkspartij. Het 

weekblad van deze partij, Het Volksblad (1929), stand onder redactie van Van der 
Ploeg en werd in Heerlen uitgegeven. [IISG-collecties] 

11. Bevrijding. Maandblad gewijd aan de vemieuwing van het socialisme (1929-1940) stand 
onder redactie van de religieus-socialisten A.R. de Jong en B. de Ligt. Het was een 
voortzetting van het blad Bevrijding. Orgaan van de Bond van Anarchocommunisten. 
[IISG-collecties] 

298a. Daniel de Lange, Haarlem(?), aan Henk Sneevliet, Amsterdam, 
ca. 4 juni 1929 

[Onderstaande tekst werd geschreven op de achterkant van doc. 298b:] 

Op verzoek van H. R[oland] H[olst] zend ik ik je dit door. Zij stelt voor de 
vergoeding voor redactie behalve voor Bouma en zoo noodig voor medewer
king te laten vervallen. 

Ik ga daar accoord mee. 

de L[ange] 

298b. Em. Querido's Uitgeversmaatschappij, Amsterdam, aan Henriette 
Roland Holst, Bloemendaal, 4 juni 1929 

Geachte Mevrouw Roland-Holst, 

Naar aanleiding van Uw schrijven van 2 Juni j.1. het volgende: 
het is jammer, dat U de verschillende met U besproken punten in verband 

met de uitgave van de 'Nieuwe W eg' op de laatste redactie-vergadering niet 
hebt kunnen bespreken. De tijd nadert snel, dat een definitieve beslissing zal 
dienen te worden genomen. Misschien is het mogelijk, dat U met Sneevliet 
al wat voorbesprekingen houdt. 

Er moeten minstens 1200 betalende abonnees zijn, wil de 'Nieuwe Weg' 
zich dekken. Sneevliet weet dat. En toen nu het eerste kwartaal verstreken was 
en het abonnementental onrustbarend terug was geloopen, zei Sneevliet al het 
mogelijke te zullen doen om in het tweede kwartaal het abonnementental weer 
omhoog te stuwen. 

Wij zijn nu in de laatste maand van het tweede kwartaal en het abonnemen
tental is slechts met drie vooruitgegaan. Aan het eind van het lste kwartaal 
telden wij 877, thans aan het eind van het tweede kwartaal tellen wij 880. 

Ik schrijf U over een en and er wat uitgebreid en een beetje dringend, opdat 
wij niet vlak op het einde van het tweede kwartaal voor een te snelle beslissing 
staan. 

Nu ik U toch over de 'Nieuwe W eg' schrijf, doe ik U hierbij ingesloten 
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toekomen een brief dien ik van Ellermans & Harms ontvangen heb. Wilt U 
ook zoo vriendelijk [zijn] ook dezen brief in de redactie te bespreken? 

Uw brief verder beantwoordend deel ik U mede, gaarne de vertaling van 
Trotzky te willen lezen en een uitgave te overwegen. 

Met vriendelijke groeten, 
hoogachtend, 

Em. Querido 

2 99. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 14 augustus 192 9 

Het wordt meer dan tijd, dat ik over verschillende zaken het werk en de 
beweging rakende ga schrijven. Ik zal de onderwerpen maar puntsgewijze 
behandelen en trachten zoo beknopt mogelijk te zijn. 

1. De zaak Trotzky 
Ik heb in de afgeloopen weken directe verbinding met Trotzky gekregen 

op het adres, dat ik door mevrouw Paz heb ontvangen. Na eenige dagen kreeg 
ik bericht op een vrij uitvoering schrijven mijnerzijds, waarin althans eenige 
mededeelingen over den stand der Hollandsche beweging waren opgenomen. 
Met zekere verwondering bleek mij uit 'Het Volk' van 7 Augustus, dat A.M. 
de Jong de toepassing van het asylrecht voor Holland aan de orde stelde,1 

daarbij uit de school klapte, liet weten, dat al officieus stappen ondernomen 
waren, dat eenige sociaal-demokratische Kamerleden voor toelating van 
Trotzky waren, dat hijzelf scherp de houding veroordeelde, die door sociaal
demokratische ministers in Engeland en Duitschland aangenomen was. Het 
nieuwe ministerie is pas opgetreden. Toen met Panai:t !strati onderhandeld 
werd stond op den voorgrond, dat geen ruchtbaarheid gegeven zou worden 
aan de gevoerde besprekingen. Terecht ging men van de opvatting uit, dat 
publicatie de ministers kopschuw zou kunnen maken. Aan dezen stelregel had 
moeten worden vastgehouden, zoolang men nog geen zekerheid heeft, dat het 
nieuwe ministerie een beslist afwijzende houding aanneemt. Ik weet niet of 
A.M. de Jong het tenslotte niet langer voor zich kon houden, dat hij in deze 
zaak was gekend. Ook niet, of hij in overleg met anderen in binnen- of 
buitenland tot dezen stap gekomen is. Doch het wil mij in ieder geval voorko
men, dat het moment voor de publieke behandeling uiterst ongunstig gekozen 
is. Wel was praktisch aan de orde onderhands het nieuwe ministerie te polsen 
om op die wijze zekerheid te krijgen. Wat in deze door overreding niet bereikt 
wordt, zal zeker niet verkregen worden door pleidooien in socialistische 
bladen, zelfs al zou daarbij in sterke mate eenheid van optreden te verkrijgen 
zijn. Wanneer overwegingen van politieken aard aanleiding hebben gegeven, 
dat de Jong, die toch nauw verbonden is met 'Het Volk' aan het schrijven is 
gegaan, wordt de zaak er niet beter op. Trotzky had in zijn schrijven gevraagd 
onmiddellijk na de samenstelling van het nieuwe kabinet nadere informaties 
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te krijgen, die hem mogelijk zouden maken konklusies te trekken met betrek
king tot de keuze der middelen. Ik heb aan dit verzoek gevolg gegeven en sluit 
te Uwer informatie een afschrift van mijn brief in. Zoodra ik hierop antwoord 
zal ontvangen, zal ik U met den inhoud in kennis stellen. 

Het zal U zeker niet ontgaan zijn, dat in het Handelsblad eveneens voor 
toelating geschreven is, dit geschiedde in een redactioneel stukje, waarin het 
schenden van oude tradities door Engelsche Labourministers veroordeeld 
werd. Het lijkt mij, dat van Uw kant op dit oogenblik een poging zou moeten 
worden ondernomen, om een gemengd comite van personen te vormen, die 
in de eerste plaats officieuzen aandrang zouden kunnen uitoefenen. Is het 
uitgesloten, dat een man als M. v. Poll te Helmond, de redacteur van 'De 
Morgen'2, mee zou doen. Wellicht zijn er nog andere vooruitstrevende katho
lieken, wier hulp nu wij met een kabinet Ruys3 te doen hebben, van praktisch 
nut zou zijn. 'De Tribune' heeft het goed gevonden aan 'Het Volk' te verwij
ten, dat het in overeenstemming met contra-revolutionnairen van Uw en mijn 
slag het pleidooi van de Jong opgenomen heeft. Het is natuurlijk te verwach
ten, dat zoowel Wijnkoop als de Visser met het oog op Moskou tegen toela
ting van Trotzky zullen zijn. Laat Uw gedachten eens over deze kwestie gaan, 
overweeg de mogelijkheid of het komende religieus socialistische congres niet 
mede een stoot zou kunnen geven aan een campagne voor Trotzky.4 

2. De memoires van Trotzky 
Mij werd zoowel door Bos als door Querido meegedeeld, dat zij het samen 

eens zijn geworden over de uitgifte van de memoires door Querido. Daarna 
is laatstgenoemde in verbinding getreden met de firma Rieder te Parijs. 
Querido liet mij weten, dat hij mij op de hoogte zou houden van het resultaat 
zijner onderhandelingen met de Fransche firma. Ik heh niets nader~ vernomen, 
de mogelijkheid bestaat, dat deze firma vasthoudt aan haar e1sch om de 
Hollandsche vertaling van vijf boeken van Trotzky te bezorgen.5 

3. De Nieuwe Weg 
Hoewel Katz uit Frankfort in gebreke is gebleven met de toezending van 

het vervolg van zijn artikel, is er overvloed van copie voor het Augustus
nummer. Mede ten gevolge van de omstandigheid, dat ik een paar dagen vrij 
heh genomen voor het schrijven van een vrij uitvoerig artikel over het Rus
sisch-Chineesche conflict6 en van een tweede bijdrage over de politiek van 
avontuur op 1 Augustus. 7 De beide artikelen nemen bijna zestien pagina's in. 
In het algemeen leg ik zoo weinig beslag op de ruimte van het tijdschrift, dat 
ik zeker de opname van deze twee actueele bijdragen voor het Augustusnum
mer verwacht. De bespreking der 1 Augustus-aerie is door mij onder pseudo
niem geleverd. Ik heh dat gedaan om aan oppositioneele elementen ~?ow~l 
in het kommunistisch als in het sociaal-demokratisch kamp de mogehJkhe1d 
te laten zien voor medewerking zonder dat daaruit direct moeilijkheden met 
hun partijen zouden kunnen voortvloeien. Bovendien wilde ik een e~entuee~e 
polemiek tegen mijn veroordeeling van de taktiek de~ Ille -~nterna:10nale m 
dit geval losmaken van persoonsbestrijding. Bouma het mlJ vanm1ddag een 
staatje zien van de voor het Augustusnummer beschikbare bijdragen. We 
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zullen naar schatting een vel overhouden voor het Septembernummer. Daar 
ik vermoed, <lat U ook in de laatste helft van Augustus weinig gelegenheid zult 
hebben om van Brabant uit aan een redactievergadering voor het tijdschrift 
deel te nemen, komt het goed uit, <lat wij met een flink overschot van het 
Augustusnummer kunnen rekenen. Ik zou nog graag van U hooren, of U toch 
een bijeenkomst der redactie, hetzij op den laatsten Zaterdag van Augustus, 
clan wel op den eersten in September wenschelijk acht. In de eerstvolgende 
redactiebijeenkomst zou ik graag een definitief plan willen vaststellen voor een 
conferentie van het tijdschrift in October of November. Tevens wil ik er bij 
U op aandringen zoo mogelijk P. de Ligt8 er toe te brengen zijn indrukken 
over het Frankforter Liga-congres in ons tijdschrift te publiceeren. Indien hij 
daartoe niet bereid zou zijn, kon van Uw kant ook Muller Lehning gevraagd 
worden.9 Ik acht <litter informatie van de revolutionnaire arbeidersbeweging 
in Holland van wezenlijk belang. In het blad van Brandler, is een ongunstig 
oordeel over het Liga-congres verschenen. De officieele pers der kommunis
tische beweging stelt natuurlijk het congres anders voor clan het wezenlijk was. 
Fimmen schijnt met Ledebour en anderen reeds voor de sluiting van het 
congres vertrokken te zijn. De gewone moeilijkheid heeft zich voorgedaan, 
<lat de praktijk nu eenmaal opnieuw bewezen heeft, <lat mantelorganisaties der 
kommunistische beweging geen iiberparteiliche organisaties kunnen zijn. Het 
zou ook de moeite loonen als in het overzicht der tijdschriften de meening 
kon worden weergegeven van de Engelsche linker socialisten, die te Frankfort 
waren en die nog altijd een leidende positie in die Liga blijven innemen, ook 
al is bij de tegenwoordige opvattingen der Komintern het oppositioneele 
element der sociaal-demokratie slechts als een gevaarlijk element te zien. Op 
<lit oogenblik hebben de nieuwe onderdrukkingsmaatregelen der Indische 
regeering ertoe geleid, <lat de Hollandsche Liga meetings organiseert in 
verband met de kwestie Soemantri.10 Wij staan als N.A.S. nog steeds buiten 
de Liga en gevoelen werkelijk weinig neiging onze tijd te verspillen in de 
bijeenkomsten, waar Wijnkoop en de Visser op elkander zullen botsen, wijl 
zij allebei het Ligawerk voor de belangen van hun eigen groep willen benut
ten. Wij kennen <lat uit I.A.H. en I.R.H. De blijvende resultaten van dergelijk 
werk zijn steeds miniem geweest. Doet zich echter een konkrete zaak voor als 
nu betreffende Soemantri, clan ondervindt men het nadeel van de afzijdigheid. 
Ik wil een poging ondernemen om de herdenking van den J avaanschen 
opstand in November zoodanig te organiseeren, <lat althans de Perhimpoenan 
Indonesia medewerkt aan deze herdenking. Indien op grond van de ervaringen 
te Frankfort en tengevolge van den aandrang in de libertaire bladen de 
I.A.M.V. 11 haar relaties met de Liga verbreekt, zou ik er veel voor gevoelen 
de samenwerking in protestacties tegen het Nederlandsche koloniale bewind 
met deze groep en soortgelijke groepen (religieuze socialisten, Bevrijding, 
R.S.P., N.A.S., wellicht nog enkele anderen) tot stand te brengen. Laat mij 
daarover nog Uw zienswijze vernemen. 

Uw bericht tegemoetziende, 
Met beste groeten, 
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1. A.M. de Jong, 'Asyl voor Trotsky', Het Volk, 7 augustus 1929 (Avondblad). De auteur 
pleitte voor toelating van Trotski in Nederland, om daarmee de lange Nederlandse 
traditie van gastvrijheid voor vervolgden in stand te houden. Vooral de weigering 
door de socialistische Engelse regering Trotski asiel te verlenen, werd door De Jong 
veroordeeld. 

2. De Morgen. Dagblad voor Nederland (1925-ca. 1938) was een progressief katholiek 
dagblad onder redactie van M. van Poll en werd uitgegeven in Heerlen. 

3. Charles Joseph Maria Ruijs de Beerenbrouck (1873-193 6), staatsman; jurist; lid van 
de Rooms-katholieke Staatspartij; streed voor de oprichting van katholieke vakorga
nisaties; gemeenteraadslid in Maastricht (1899-1905); lid van de Tweede Kamer 
(1905-1918); Commissaris van de Koninginin Limburg (mei - augustus 1918); minis
ter-president, minister van Binnenlandse Zaken, Landbouw en ad interim Buitenland
se Zaken (1918-1925; 1929-1933); voorzitter van de Tweede Kamer (1925-1927; 
1933-1936); minister van Staat (1927-1929). [BliVN, 1:515-517; BWSA, II: 132-136] 

4. Het tweede Religieus-Socialistisch Congres werd op 28 en 29 september 1929 gehou
den in het AMVJ-gebouw te Amsterdam. HRH hield er een toespraak met de titel: 
'De zedelijke factoren in het socialisme'. De rede werd afgedrukt in: M.J.A. Moltzer 
e.a., Religie en socialisme. Vier voordrachten (Amsterdam [1929]): 10-39. Hierin staat 
slechts een zin over de behandeling van de Russische oppositie: 'In hoeverre zijn wij 
onze medeverantwoordelijkheid bewust voor het lot der politieke gevangenen in 
Sowjet-Rusland en de door het Sowjet-bewind verbannen socialistische strijders?' (blz. 
22). 

5. Betsy Brouwer vertaalde de memoires van Trotski (zie: doc. 258, noot 15). De vijf 
delen over de Russische Revolutie werden vertaald door J. Valkhoff en kwamen uit 
bij Querido onder de titel: Leo Trotzki, Geschiedenis der Russische Revolutie, 5 delen 
(Amsterdam 1936). 

6. H. Sneevliet, 'Het Chineesch-Russische conflict over den Oost-Chineeschen spoor
weg', De Nieuwe Weg (1929), 230-239. Tussen China en de Sovjet-Unie dreigde een 
oorlog te ontstaan n.a.v. de pogingen van China om de onder de gezamenlijke 
controle van de Sovjet-Unie en China staande Oosterspoorlijn in Mandsjoerije, geheel 
onder Chinese controle te brengen. Sneevliet vond de Chinese eisen terecht en 
veroordeelde de in zijn ogen imperialistische sovjetpolitiek. 

7. Opmerker (H. Sneevliet), 'De nederlaag van het schijnradicalisme der Ille Internati
onale. De protestactie tegen den oorlog', De Nieuwe Weg (1929), 239-245. Op het 
zesde wereldcongres van de Komintern werd opgeroepen tot een algemene internati
onale staking op 1 augustus 1929 tegen de oorlog (in het algemeen). Sneevliet 
noemde dit een manifestatie van schijnradicalisme omdat op hetzelfde congres de 
'socialistische opbouw in een land' werd afgekondigd. 

8. Bedoeld werd: Bart de Ligt. Er verscheen van zijn hand geen artikel in De Nieuwe 

Weg. 
9. A. Muller Lehning, 'Frankfurt en de Liga', De Nieuwe Weg (1929), 297-301. Verslag 

van het congres van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersching begin 
augustus 1929 in Frankfurt am Main. De auteur veroordeelde de grote invloed van 
de Komintern op de Liga. De belangen van de onderdrukte volken werden z.i. 
ondergeschikt gemaakt aan de politiek van Moskou. 

10. Mr. Koesoemo Soemantri (1899-?), Indonesisch revolutionair; onderwijzer voor de 
Sarekat Islam (SI); vice-voorzitter van de SI in Semarang (1923-1926); voorzitter van 
de (aan de Amsterdamse SPLI van Semaoen gelieerde) Bond van Zeelieden en 
Havenarbeiders (SPPL; 1924-1929?); eind 1929 naar Boven-Digoel verbannen. 
[Shiraishi 1990: 246-247; McVey 1965: 276] 
Mr. Koesoemo Soemantri werd in 1929 in Medan gearresteerd en daarna gei'nter-
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neerd wegens zijn aandeel in een communistische aerie die hij met Semaoen vanuit 
Amsterdam georganiseerd zou hebben. Tevens werden enkele communistische 
vakbewegingsleiders door de koloniale regering van Nederlands-lndie opgepakt. In 
De Nieuwe Weg (1929: 253-254) werd het Manifest van de Perhimpoenan Indonesia 
afgedrukt waarin werd opgeroepen tot protestacties van de Nederlandse arbeiders. 

11. De Internationale Anti-Militaristische Vereeniging (IAMV; 1904-193 8) was een kleine 
organisatie (1908: 1000 !eden) die het pacifisme propageerde d.m.v. de uitgave van 
brochures, pamfletten en het blad De wapens neder. Doordat alleen de anarcho
syndicalistisch georienteerde Nederlandse sectie levensvatbaar bleek, bleef het 
internationale karakter van de organisatie zeer beperkt. In de jaren twintig probeerde 
de IAMV het nationale isolement te doorbreken, o.a. door aansluiting bij de Liga 
tegen lmperialisme en Koloniale Overheersching. Op het Liga-congres in Franfurt 
am Main in 1929 kwam het tot botsingen tussen anarcho-syndicalisten en communis
ten over de te volgen koers. Vooral de onvoorwaardelijke steun van de Liga aan de 
'imperialistische' China-politiek van de Sovjet-Unie (zie noot 6) was een heet hangij
zer. Uit protest tegen het zware communistische stempel op de Liga trok de IAMV 
zich in 1930 hieruitterug. [Kenkhuis, Van der Laar 1985, I: 56-61, 145-152, 221-224] 
Het door Sneevliet beoogde demonstratief congres zou niet plaatsvinden (zie hierover: 
doc. 301, punt 2). 

300. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 16 augustus 1929 

Beste Henk, 

Dank voor je brief, en voor het afschrift van den brief aan Tr[ibune]. Het is 
natuurlijk best mogelijk dat A.M. de J[ong] onoordeelkundig heeft gehandeld 
- misschien aangezweept door P. !strati en M. Marx. Ik wil wel eens aan M. 
v.d. Poll te Helmond schrijven, betwijfel echter of ook demokratische katholie
ken veel voor het asylrecht voelen. Eerder demokratische intellektueelen, mits 
zij niet door Nederland-Rusland1, toch weer eenigzins de officieele richting 
in Rusland steunen. Toch vallen de menschen die daarin, en in het antifascisti
sche komitee2 zitten, nog het eerst in de termen om voor zooiets gevraagd te 
worden. Ik spreek eerstdaags een paar Leidsche grootheden (v. Vollenhoven 
en Huizinga) en zal hun meening eens vragen over 't geval. Op het Rel[igieus] 
Soc. Kongres kan ik zelf misschien iets over het asylrecht enz. zeggen - meer 
echter niet. - Met de Gedenkschriften hoop ik dat het in orde komt en ook, 
dat als het zoover komt, Betsy iets te vertalen zal krijgen. Ik heh daar Querido 
al tweemaal over geschreven. Misschien kunt je zelf ook nog bij Q[uerido] iets 
voor haar probeeren te doen. 

2) Ik begrijp dat je je twee bijdragen gaarne in de Aug. afl. van de Nieuwe 
Weg wilt hebben. Een aantal der andere bijdragen kan wel een maand uitge
steld. Geplaatst zouden moeten worden 1) Oproep P [ erhimpoenan] I[ ndonesia] 
en mededeeling Rel[igieus] Soc. kongres. 2) overstaande stukjes van de vorige 
maand. 3) Kroniek. 3) Artikeltje Resink3 over Katholiek socialisme. Ik vermoed 
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niet, dat dit alles bij elkaar meer dan een vel zal zijn. Is dat wel het geval, dan 
zou je misschien een van je beide bijdragen kunnen afbreken? 

3) Als het niet bepaald noodig is, kom ik liever niet over voor redaktie 
vergadering; ik heh in deze twee maanden een groot arbeidspensum af te 
werken en onderbreek liever het verblijf hier niet. De laatste Zaterdag in Sept. 
moet ik 's av[onds] spreken op het R[eligieus] S[ocialistisch] Kongres en kan 
dan niet eerst 's middags redaktie-verg[adering] houden (te vermoeiend op een 
dag + de reis). En de 6de 0kt. hoop ik op weg te zijn naar Zwitserland, waar 
ik beloofde een voordracht te houden op een vakantiekursus van de 'Neue 
Wege groep'4, die ik ook verder denk bij te wonen. 13 0kt. denk ik weer terug 
te zijn. Nu zouden we op een avond in de eerste Oktoberweek kunnen vergade
ren? Zoo je dat wenscht en de anderen vinden het goed, lijkt mij dat het beste. 

4) Ik vroeg al aan Hatta, of hij zelf of Effendi5 voor ons over het kongres 
van Franfort wilden schrijven; ik vind het echter uitstekend, daarnaast ook een 
artikel van de Ligt of M[iiller] Lehning op te nemen, maar het zal moeilijk 
zijn dat te krijgen, daar ze hun eigen organen hebben. - In zake samenwerking 
in protestakties tegen terror in Indonesie met de groepen die je noemt ga ik 
geheel met je akkoord. Uit wat ik las over het kongres krijg ik den indruk, dat 
de K[ ommunistische] I[ nternationale] er all es opzet de Liga voor haar 'karre
tje' -een zegekar is het niet! - te spannen. - Misschien zou uit die akties een 
orgaan voor samenwerking, telkens als dit noodig is - het is permanent natuur
lijk noodig - kunnen groeien, in den trant zooals in Berlijn bestaat. 

5) Ik zal je morgen een ex. van 'Neue Wege'6 sturen, met een belangrijk 
artikel van Ragaz7 naar aanleiding van mijn boekje. Hij is zelf oneindig minder 
'partijman' dan de rel[igieus] soc. (behalve dan de Bevrijding-groep) in Hol
land; zeer fel anti-bolschewist maar absoluut v66r samenwerking van de meest 
uiteenloopende soc. groepen, vooral tegen het fascisme, waarvan hij het gevaar 
oneindig ernstiger neemt, dan een van zijn geestverwanten hier, (behalve 
'meine Wenigkeit'). In Duitschland begint het precies zoo te gaan, als het in 
Italie ging in 1920; men moet blind zijn om dat niet te zien. 

Hartelijk gegroet 

Tante Jet. 

1. Bedoeld werd: Genootschap Nederland-Rusland. 
2. In januari 1929 werd door H. Barbusse het lnitiatief-Komitee lnternationaal Antifas

cisten-Kongres opgericht. In ons land werd daarop een N ederlands comite opgericht 
waarvanJ. Valkhoff de secretaris was. Naast organisaties als de IAH, de IRH, de CPH 
en de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersching, waren ook enkelingen 
als HRH, Augusta de Wit en J. de Gruyter bij het comite aangesloten. Zowel de 
sociaal-democraten als het NAS sloten zich er niet bij aan. [NAS-archief (IISG): 
nummer 391] 

3. Resink: gegevens ontbreken. 
Het ging om het artikel: [Resink], 'Katholiek Socialisme', De Nieuwe Weg (192 9), 251-
253. Analyse van een lezing die Heinrich Mertens op het Religieus-socialistisch 
Congres gehouden had. 
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4. 'Freunde der Neuen Wege' was een internationale vereniging van religieus-socialisten 
onder leiding van Leonhard Ragaz. De vereniging bezat een chalet in het Zwitserse 
plaatsje Casajo. Hier werden in de zorner en het najaar vakantiecursussen gegeven. 
De voordracht die HRH voor de vereniging hield, werkte ze om tot een brochure 
die verscheen onder de titel: Der Umschwung in der geistigen Lage und die neuen 
Aufgaben des Sozialismus (Zurich 1930). De Nederlandse vertaling van deze brochure 
verscheen onder de titel: De geestelijke Ommekeer en de Taak van het Socialisme (Am
sterdam 1931). [Roland Holst 1949: 222) 

5. Roestarn Effendi (1903-?), lndonesisch nationalist; onderwijzer in Nederlands-Indie; 
journalist in Nederland (vanaf 192 7); rnedewerker van De Socialist (1928); bestuurslid 
van de Perhirnpoenan Indonesia (1929-1940); voorzitter van de Nederlandse sectie 
van de Liga tegen Irnperialisrne en Koloniale Overheersching (1929-1930); lid van 
de CPH (1930-1946); rnedewerker van De Tribune; eerste Indonesier in de Tweede 
Karner (1933-1940; 1945-1946). [Poeze 1986: 216 e.v.) 
In De Nieuwe Weg verscheen geen artikel van Effendi over het congres van de Liga 
tegen Irnperialisrne en Koloniale Overheersching. 

6. Neue Wege. Blatter far religiiise Arbeit (1906-1945) was een Zwitsers religieus-socialis
tisch tijdschrift dat gedurende de gehele bestaansperiode onder redactie stond van 
L. Ragaz. [IISG-collecties] 

7. Leonhard Ragaz (1868-1945), Zwitsers predikant; pacifist; hoogleraar systernatische 
en praktische theologie in Zurich (192 8-1940); internationaal bekende religieus
socialist. [Kirn 1991; Top 1977) 
1::J:RH doelde op het artikel: L. Ragaz, 'Der sozialistische Bruderkrieg und seine 
Uberwindung', Neue Wege. Blatter far religiose Arbeit (1929), 348-360. De auteur 
roernde hierin HRH's boek De weg tot eenheid (Amsterdam 1928). 

301. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 22 augustus 1929 

1/. Het tijdschrift. Omdat er zoveel overschot is voor het Septembernummer, 
levert het geen enkel bezwaar op, dat wij voor de samenstelling van dat num
mer geen redactievergadering houden. Van de week werd ik opgebeld door 
de Drukkerij Ellerman en Harms, die mij verklaarde, dat in de correctie Uw 
kroniek met ongeveer een bladzijde verlengd was. Door het weglaten van een 
gedicht op de eerste pagina kon dit bezwaar worden opgeheven, en ik heh dan 
ook die afspraak met de drukkerij gemaakt. Op grond daarvan begrijp ik niet 
goed, dat Bouma mij vanmorgen kwam zeggen, dat de plaatsing van de 
kroniek in het Augustusnummer nog weer moeilijkheden opleverde. De 
drukkerij zelf liet mij weten, dat met de vervanging van het gedicht door de 
uitbreiding van de kroniek de zaak in orde was. Wat het Octobernummer 
betreft, lijkt mij een redactievergadering noodig. Indien het op Zaterdag niet 
kan, dan op een avond in de week. Er kan geen enkel bezwaar tegen bestaan 
een keuze te doen voor een avond in de eerste Octoberweek. Ik stel daarom 
nu reeds voor Donderdag 3 October des avonds 8 uur. Als wij dichter bij het 
Centraal Station willen blijven kunnen wij hetzij het bovenzaaltje in De Pool 
weer nemen, dan wel aan de afdeeling transportarbeiders voorstellen op hun 
kantoor te vergaderen. Dit is echter een vrij primitieve gelegenheid. 
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2/. De Liga. Ik heh van de Perhimpoenan Indonesia nog geen antwoord op 
mijn voorstel tot samenwerking in het demonstratieve congres van het N.A.S. 
voor wat de Indonesische aangelegenheden betreft. 1 Zoo goed als het feit 
bestaat, dat b.v. Mr. de Leeuw met Fl. 1200.-- per jaar gesubsidieerd wordt 
voor de diensten, die hij aan Komintern bewijst, is het mogelijk, dat leidende 
elementen in de Perhimpoenan Indonesia dit voorrecht genieten. In ieder 
geval is Darsono2 in dienst van de Komintern en heeft hij nauw contact met 
het bestuur dezer Indonesische vereeniging. Ik acht het dan ook niet onmoge
lijk, dat wij door die vereeniging naar de Liga verwezen worden. Het gisteren 
uitgekomen nummer van Wijnkoop's blad bewijst, dat de strijd tusschen de 
beide kommunistische groepen in de Hollandsche sectie in alle scherpte 
gevoerd wordt. Na het Frankforter congres heeft L. de Visser met de 'zuive
ring' van de Liga gedreigt, zoodat G. Nabrink3 van de I.A.M.V. daartegen in 
de Tribune een protest heeft doen hooren. Het spreektvanzelf dat de Tribune 
in een onderschrift het standpunt van de Visser onderschreven heeft. Wijl de 
libertairen tegen het zitting hebben van de I.A.M.V. in de Liga bezwaren 
hebben is misschien het moment gunstig om tot een samenwerking der 
revolutionnaire groepen buiten de twee elkander fel bekampende kommu
nistische formaties ten behoeve van hulpverleening aan de Indonesiers te 
geraken. Daarvoor zouden dan in aanmerking komen: de groep 'Bevrijding', 
I.A.M.V, Religieuze Socialisten?, de groep 'De Socialist', de R.S.P. en het 
N.A.S., wellicht ook het N.S.V. Zoodra ik bericht heh van de Perhimpoenan 
Indonesia zal ik U nader over deze zaak schrijven. In ieder geval lijkt het mij 
goed, dat U in contact met voormannen der genoemde groepeeringen voor 
een dergelijke samenwerking pleit. Al zouden wij een artikel over het Frank
forter congres van een der leidende elementen uit de Perhimpoenan Indonesia 
kunnen krijgen, dan nog zou het van waarde zijn om Muller Lehning tot het 
schrijven van een beschouwing over dit Liga congres te bewegen. Het zou 
goed te pas komen in het Septembernummer.4 Hoe de I.A.M.V. elementen 
in de Liga kunnen blijven, wanneer deze het Russische standpunt met betrek
king tot China gaat verdedigen is mij onbegrijpelijk. 

3/. Ik hen geheel met U eens, dat de vorderingen van het Duitsche fascisme 
waakzaamheid noodig maken. Internationaal heeft alweer de Komintern de 
totstandkoming van een eenheidsfront tegen het fascisme bemoeilijkt door ook 
met betrekking tot het anti-fascisme op haar wijze voor een eenheidsfront te 
gaan werken. Lukt het in verband met de actie ten behoeve der Indonesiers 
in Holland eenheid van optreden der bovenbedoelde revolutionnaire groepee
ringen te bereiken, dan zou diezelfde formatie zich ook de bestrijding van het 
fascisme ten doel kunnen stellen. Het komt er maar weer op aan, in hoeverre 
de linker sociaal-demokraten bereid zijn hun sectarisme prijs te geven voor 
wat het gemeenschappelijk handelen met andere revolutionnaire elementen 
betreft, dat wil eigenlijk hetzelfde zeggen als in hoeverre zij bereid zouden zijn 
de gevolgen van een conflict met hun eigen partijleiding te riskeeren. Uzelf 
hebt nog eenige verwachting van het blad 'De Socialist' en zijn aanhang, komt 
in lezingen voor het Instituut voor Arbeidersontwikkeling met deze menschen 
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in contact en kunt dus ertoe bijdragen, <lat zij in de praktijk van houding 
veranderen. 

Met beste groeten, 

1. Het hier door Sneevliet beoogde demonstratief congres werd niet gehouden. 
2. Darsono (1897-?), Indonesisch revolutionair; journalist; lid van de ISDV/PKI (1914-

1931); naaste medewerker van Sneevliet in <liens Indische tijd; vice-voorzitter (1920) 
en voorzitter (1923-1926) van de PKI; geexterneerd uit Nederlands-lndie (1926); 
werkte in Moskou voor de Komintern en de RVI (1926-1931); lid van het EKKI 
(192 8); uit de communistische beweging geroyeerd (1931 ); brak met het communisme 
en keerde terug naar Nederlands-Indie; adviseur van het Indonesische ministerie van 
Buitenlandse Zaken (vanaf 1950). [BDOC: 87; Perthus 1953: 178-179] 

3. Ge Nabrink (1903-1993 ), anarchist, antimilitarist en seksueel hervormer; voorzitter 
van de IAMV; secretaris van de Nieuw Malthusiaanse Bond (NMB; 1940) en de 
Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH; 1946-1954). [Nabrink 
1978] 

4. Over het artikel van Muller-Lehning: zie doc. 299, noot 9. 

302. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 27 augustus 1929 

Ik kreeg vandaag een brief uit Constantinopel, waarin met betrekking tot de 
visum kwestie wordt gezegd: 'ik geloof <lat men de visum kwestie kan uitstel
len'. Het is mij in het algemeen niet duidelijk, op welke wijze men op een 
reactionnaire regeering druk kan uit oefenen. 1 

In verband hiermede verzoek ik U mij alsnog zoo spoedig mogelijk het adres 
van A.M. de Jong te zenden. 

Met het oog op de Chineesche kwestie spreekt Trotsky als zijn meening uit 
<lat men een grove fout maakt wanneer men het verdrag van 19 als koloniale 
politiek aanduidt. 2 Koloniale politiek in <lit verband komt volgens hem op een 
ignoreeren van de klasse verhoudingen die over en weer bestaan neer. Ik ben 
het met die opvatting niet eens, ben van oordeel <lat de verdediging der 
zoogenaamde Russische rechten een verzwakking beteekent van de positie der 
regeeringen in de half koloniale landen die er op uit zijn de voorrechten der 
buitenlandsche regeeringen op hun gebied te niet te doen. 

Aan het slot van zijn brief zegt Trotsky, <lat in Frankrijk een nieuw week
blad 'V erite'3 verschenen is waarin gepoogd wordt de vereeniging der krachten 
van de Fransche oppositie groepen te bereiken. 

Morgenmiddag heb ik een onderhoud met Prof. Kuenen4 over den toestand 
van Brandsteder. 

Met hartelijke groeten, 

1. Over Trotski's verbanning naar Istanboel: zie doc. 294, noot 4. 
2. Op 3 1 mei 192 4 werd tussen de regeringen van China en de Sovjet-U nie een verdrag 

getekend waarin bepaald werd <lat de Sovjet-Unie een meerderheid van een stem had 
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3. 

4. 

in de bedrijfsleiding van de Oosterspoorlijn in China (zie verder: doc. 299, noot 6). 
Het ging om een verdrag dat vanwege de regeringwisselingen in beide landen, al 
meerdere malen was hernieuwd. 
La Vifrite. Organe de !'Opposition Communiste (192 9-193 6) s~on~ onder redactie. van 
Rosmer en was het weekblad van een trotskistische groep die zich had afgescheiden 
van de groepen rond La Revolution Proletarienne en Contr~ le Courant. De onde~titel 
van het blad veranderde regelmatig. Het blad is verscheidene malen heropgencht. 
[De Nieuwe Weg 1930: 24; Pluet-Despatin 1978: 44-47] . . . . _ 
W.A. Kuenen, medicus; hoogleraar geneeskunde aan de uruversiteit van Leiden. [W1e 
is dat? 1938: 243] Nadere gegevens ontbreken. 

303. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 15 november 192 9 

Als ik tot dusver nog niets naders heb laten horen van de bespreking met 
Querido over het tijdschrift, clan is <lat hieraan toe te schrijven, <lat e~n ko~~ 
telefonisch gesprek gevolgd door een langere bespreking met 9uer~do ~J 
ervan overtuigd heeft, <lat plannen om het tijdschrift een speciale htera_ire 
rubriek te verschaffen niet tot uitvoering zullen komen, om de eenvoudige 
reden <lat er bij Querido weinig neiging bestaat zich aan grooter ~nancie~l 
risico bloot te stellen. Hij wist geen bepaalde personen te noemen, die be~~1d 
gevonden zouden worden om zonder de ~aststell~ng van e_en behoorl1J~e 
vergoeding die taak op zich te nemen. Schn1vers, die aan soc1aal-de~ocrati
sche organen literaire bijdragen leveren, zouden er volgens Quendo v~or 
terugschrikken hun relaties met die organen te bederve~. door de verzorgm?. 
van een literaire kroniek in ons maandblad. Konden ZlJ aanvoeren, <lat Zl) 
daarvoor een bepaalde vergoeding krijgen clan zou <lat no~_tot hun v~ron~
schuldiging kunnen gelden en zou het niet uitgeslo~en ~lJn <lat er 1n die 
omstandigheden toch nog iemand bereid was om hter~ir w~rk voor het 
maandblad te leveren. In die richting wil echter Quendo met gaan; het 
maandblad dekt zichzelf met de tegenwoordigen stand van de abonne's niet, 
wel behoeft hij geen grooten toeslag op de exemplare1: te_ betalen, do~? de 
neiging is bij hem niet groot om het tekort in de expl~itatle t~ doen ~-tlJgen. 
De geheele bespreking met hem liep clan ook te1:slotte ~1erop mt, <lat htJ voor
stelde voor zijn rekening met het oog op den meuwen 1aargang een ged~kte 
circulaire met inteekenbiljet toe te zenden aan alle leden der N.A.S. orgamsa
ties. Deze propaganda maatregel zou hem een paar honderd ~Iden kosten, 
<loch clan zou hij voor eind December weten hoe groot de neigmg onder de 
N.A.S. leden is om tot verhooging van het abonnementental te komen. Zoodra 
dekking der kosten van exploitatie verzekerd zou zijn kon hij geld best~den 
aan reclame voor het tijdschrift, buiten het N.A.S. Levert echter de mt te 
zenden circulaire slechts magere resultaten, clan zou hij vast willen houden aan 
zijn recht om de overeenkomst, die b~staa~, m~t ?rie maanden op te zegge~: 
Zoolang niet vaststaat dat een dusdamge mtbre1dm?. wordt verkre~en, <lat hiJ 
in ruil voor de advertenties in het tijdschrift van ZlJn kant voor mets anders 
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behoeft te zorgen clan voor de administratie is er geen sprake van, dat hij zich 
voor een nieuwen jaargang bindt. 

Wij kunnen als redactie van het tijdschrift er niets tegen hebben, dat de 
uitgever nog voor 1 Januari een reclamemiddel betaalt om het aantal N.A.S. 
lezers te vergrooten. Dit kan slechts voordeel opleveren, ook al is de mogelijk
heid niet uitgesloten, dat dit voordeel gering is. Eenige vergrooting van het 
lezerstal kan het gevolg zijn. Verzwakking van de tegenwoordige positie wordt 
daardoor niet teweeggebracht. Als wij de uitkomsten van deze proefneming 
kennen staat het aan ons definitief uit te maken of wij het jaar 1930 willen 
ingaan op den grondslag van een overeenkomst met den uitgever, die eigenlijk 
maar voor een kwartaal bindend is. Het komt rnij voor, dat deze kwestie geen 
tussentijdsche redactievergadering noodig maakt. 

Ik maak bij het N.A.S. bestuur het denkbeeld aanhangig om den inhoud van 
het N.A.S. bulletin, economisch documentatie-materiaal voor N.A.S. kader 
geregeld in het maandschrift op te nemen. Daarmee zou het bulletin zelf, dat 
nu uitgegeven wordt, vervallen. Onder de lezers van het bulletin zijn er, die 
geen lezers van het maandschrift zijn. Door uitzending van een N.A.S circulai
re aan deze kameraden zou als de redactie van het tijdschrift geen bezwaar 
heeft tegen het denkbeeld, in ieder geval uitbreiding van het abonnementental 
verkregen worden. 1 Het katholieke tijdschrift 'Leering en Leiding'2 bevat een 
dergelijke rubriek voor het kader der R.K. Vakbeweging. Voor die rubriek 
zouden eenige medewerkers uit N.A.S. kringen verkregen kunnen worden. Ik 
weet niet of U het maandblad van de katholieke vakbeweging kent, zou U een 
paar nummers kunnen toezenden opdat Uzelf zoudt kunnen beoordeelen of 
de opneming van documentatie-materiaal in ons maandblad aanvaard zou 
kunnen worden zonder daardoor eenige schade aan den inhoud van het 
tijdschrift teweeg te brengen. Zoodra het N.A.S. bestuur deze vraag onder de 
oogen zal hebben gezien en tot een besluit zal zijn gekomen, zal ik U opnieuw 
schrijven. 

Met beste groeten 

[Afkomstig uit NAS-archief (IISG): nummer 338 (doorslag)] 

1. Het NAS-documentatiebulletin werd vanaf januari 1930 een vast onderdeel van De 
Nieuwe Weg. 

2. Leering en Leiding. Tijdschrift van bet R.K Werkliedenverbond in Nederland. Het blad 
verscheen vanaf 1926 onder deze naam en was de opvolger van het blad Het Roer. 
[IISG-collecties] 
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304. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 17 november 192 9 

Beste Henk, 

Ik vreesde wel, dat Querido niet veel zin zou hebben om aan de N[ieuwe] 
W[ eg] een speciale literaire rubriek te verschaffen; 'ekonomisch' zit er ookniet 
veel in. Het rondzenden van een gedrukte circulaire met inteekenbiljet is 
natuurijk altijd goed, en het is rriisschien mogelijk nog enkele beloften te 
krijgen voor bijdragen voor het volgend jaar en die daarin te vermelden; 
probeer eens bij den een en ander. Op de redaktie-verg[adering] van December 
zouden wij clan moeten beslissen of wij, in geval hij aan de oude overeenkomst 
vasthoudt, ons toch voor 1930 willen binden. Misschien is het met het oog 
daarop beter, die red. vergadering paste houden in het midden van de maand. 
Het zal clan wel gebleken zijn, wat de circulaire oplevert, - althans zoo deze 
niet later clan 1 Dec. verzonden wordt (kunt je dat met Q[uerido] nogvaststel
len). Het lijkt mij wel een goed idee om het dokumentatie-materiaal voor het 
NAS voortaan in de N[ieuwe] W[eg] op te nemen. Als het bestuur er voor 
te vinden is, zou je clan moeten zorgen, dat de circulaire daar over niet later 
in zee gaat clan de Querido-circulaire. Hoeveel bladzijden zijn daarmee 
gemoeid? Mij dunkt, dat er niet afzonderlijk over vergaderd behoeft te wor
den; ik zal je brief wel doorsturen aan de Lange, terwijl je met Verhoef 
telefonisch kunt overleggen. 

Vroeger heh ik 'Leering en Leiding' wel ontvangen; graag zal ik weer eens 
een paar nummers z1en. 

Hoe is 't toch geloopen met die f2 5 voor Mjasnikow; 1 hebt je ze over 
kunnen maken naar Turkije en bericht van ontvangst gekregen? Ik ontving 
voor M[jasnikow] na de oproep ruim f40, maar wacht met iets te sturen, tot 
ik van je weet hoe het liep. 

Met beste groeten 

Tante Jet. 

Die arme Mannoury, hij liep toch altijd zoo braaf in 't gareel.2 Ik zag die 
plannen van Koch: het is waar dat hij ten goede en ten kwade, werkelijk iets 
van 'de geest van Moskou' vertegenwoordigt. 

1. G.I. Mjasnikov (1889-1946), Russisch revolutionair; bolsjewiek (1906-1922); lid van 
de Arbeidersoppositie (1921-1922); medeopsteller van een manifest waarin stelling 
werd genomen tegen de NEP (1923); wegens 'contrarevolutionaire activiteiten' 
verbannen naar Bakoe; vluchtte naar Turkije en verbleef tot 1945 in het buitenland; 
gearresteerd en omgekomen in de Goelag Archipel. [Vronskaya 1989: 271] 
In De Nieuwe Weg (1929: 320) werd de oproep 'Hulp aanMjasnikow' geplaatst, omdat 
Mjasnikov na zijn vlucht uit de Sovjet-Unie zonder middelen van bestaan zat. 

2. Mannourywerd eind 1929 uit de CPH geroyeerd. 
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305. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 22 november 1929 

1. Laat mij beginnen met te zeggen, dat ik schuldig sta aan verzuim ten 
opzichte van het overmaken van Fl. 2 5 .--voor Mjasnikow. De zaak is volstrekt 
niet ernstig, maar ik wil die toch even toelichten. Een paar weken na de laatste 
redactievergadering vond ik in mijn portefeuille een briefje van Fl. 2 5 .-, 
waarvan ik de herkomst met geen mogelijkheid kon nagaan. Dat is mij in mijn 
leven wel eens meer gebeurd en op grond van vroegere ervaring begon ik met 
vast te stellen, dat zij in geen geval van mij waren en dat ik dus maar afwach
ten moest totdat ik uit den droom zou worden geholpen. Door het vernemen 
van den steunoproep voor Mjasnikow in 'Het Volk' kwam ik plotseling tot het 
besef dat die Fl. 25.- op de laatste redactievergadering van de Nieuwe Weg 
door U gegeven waren voor doorzending. Ik heb er toen dollars voor gekocht 
zoodat ik pas voor kort per aangeteekenden brief het biljet van 10 dollar naar 
het opgegeven adres heb gezonden. U zult nog wel bericht van ontvangst 
krijgen en naar mijn meening het beste doen met dit even af te wachten 
voordat het aan U nog toegezonden be drag geremitteerd wordt. In het vervolg 
zult U beter Maters met zulke dingen kunnen belasten. 

2. Of Mannoury nu werkelijk definitief geroyeerd is weet ik tot heden nog 
niet. W el heeft dit bericht in Het Volk gestaan doch daarom behoeft het nog 
niet juist te zijn. En ik zie er Mannoury best op aan om verklaringen te onder
teekenen, zich in het C.P .H. verband voortdurend in kronkels te wringen 
terwijl hij in and ere organisaties onbeperkte rechten en vrijheden verlangt voor 
tumultmakerij. Het is mij alleen niet duidelijk hoe hij het met zichzelf klaars
peelt doorloopend op goeden voet te blijven met de door hem zoo zeer 
geprezen waarheid en toch zoo dubbelzinnige houding aan te nemen. 

3. Met Verhoef heb ik telefonisch nog niet gesproken. Morgen zal het 
N.A.S. bestuur kennis nemen van de mededeeling in Uw brief van 17 Novem
ber, waaruit blijkt dat U er voor bent het documentatie-materiaal van het 
N.A.S. een plaats te geven in de Nieuwe Weg. Als daarvoor gerekend wordt 
op 6 of 8 pagina's per nummer clan krijgen de N.A.S. elementen wel een 
kleiner kwantum, <loch dat behoeft geenszins een overwegend bezwaar te zijn. 
Voor het tijdschrift is het geen nadeel. De verzorging van dat gedeelte kan 
bij Bouma zijn, die het thans ook doet in voortdurend overleg met mij. 

4. De circulaire aan alle N.A.S. leden, welke door Querido bekostigd zal 
worden moet spoedig uit. De vermelding van eenige onderwerpen, die in den 
volgenden jaargang behandeld zullen worden zou zeer goed zijn. Toch kan 
de uitzending van de circulaire niet te lang wachten, will en wij medio Decem
ber eenig idee krijgen van de resultaten. Kunt U eenige onderwerpen aange
ven? Ik heb mij voorgenomen voor het tijdschrift een paar dagen in de maand 
absoluut vrij te nemen en dat werk clan in huis te doen. Nu ik weer vlak bij 
het kantoor woon kan daartegen geen enkel bezwaar bestaan. Aan dezen eisch 
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moet voldaan warden wil er van mijn lidmaatschap van de redactie van het 
tijdschrift nog iets terecht komen. 

5. In het Novembernummer, dat eerstdaags uitkomt is het restant van het 
~rtikel van ~hambelland1 over het C.G.T.U. congres.2 Als tegenhanger heh 
1k de vertalmg bezorgd van Trotzky's artikel over syndicalisme en kommu
nisme, wat werkelijk van zeer veel belang is ook al slaat het ten deele op 
Frans~he toesta11;den.3 Terugval in het anarcho-syndicalisme is naar mijn 
meemng geen wmst voor de arbeidersbeweging. Het moet daartoe komen 
tengevolge van de ernstige ziekteverschijnselen der kommunisitische beweging. 
Tegen_over het veel beter toegeruste kapitalisme, dat na den oorlog zich 
verschdlende moderne wapenen heeft aangeschaft, grijpen naar pijl en boog 
van het syndicalisme heeft geen zin, ook al zouden een aantal goede boog
~chutters opgekweekt kunnen warden. Daar ligt de oplossing niet, evenmin 
m de halfslachtige houding der diverse kommunistische oppositiegroepen, die 
nog st~eds de Komintern genezen will en door het toedienen van hun recepten. 
De be1de stukken nemen zooveel ruimte in beslag, dat de schets vanJef Last 
voor het Decembernummer moest overstaan.4 Ik wacht Uw bericht met 
betrekking tot den inhoud van den jaargang 193 0. 

6. Dezer dagen was er een aanvraag voor een inhoudsopgave van vroegere 
jaargangen. Zullen wij er niet voor zorgen, dat de achterstand wordt ingehaald 
zoodat in Januari een inhoudsopgave gedrukt wordt voor de jaargangen van 
Klassenstrijd en Nieuwe Weg? Ze zijn tot dusver zonder een zoodanige 
opgave gebleven. 

7. Mijn adres is thans Overtoom 468/II. Ik heh daar een zeer goede woning, 
m?et daarvan een deel verhuren en hen daarin voor de helft geslaagd. Het is 
VrIJ ver op de Overtoom en wellicht daarom minder geschikt voor redactiebij
eenkomsten, al zou het zeer goed kunnen. Wij zouden ons daarmee kosten 
besparen en die bijeenkomsten zelf wat genoegelijker maken dan in een kan
toorlokaal of een gehuurd zaaltje. Bij gelegenheid komt U wel eens kijken. 

Met hartelijke groeten, 

1. Maurice Louis Nicolas Chambelland (1901-1966), Frans syndicalist; corrector; lid van 
de PCF (1921-1924); medewerkervan het CGTU-blad La Vie Ouvriere (1921-1924) 
en Bulletin Communiste (1922-1924); redactielid L'Humanite (1922-1924); medeoprich
ter en medewerker van La Revolution Proletarienne (1925-1939; 1947-1951; 1960); 
oprichter van de Syndicalistische Liga (1926), een minderheidsgroep binnen de 
CGTU die streefde naar eenheid binnen de vakbeweging, los van politieke partijen; 
stapte overnaar de CGT (1932-1939); CGT-secretaris (1936-1939). [DBMOF, XXII: 
55-58] 

2. M. Chambelland, 'Naar de wedergeboorte van het syndicalisme. Het V-de congres 
van de CGTU', De Nieuwe Weg(l 929), 309-312 en 332-339. Hierin werd hetconflict 
beschreven dat op het CGTU-congres van 1929 plaatsvond tussen de syndicalistische 
minderheidsgroep (Syndicalistische Liga) en de communistische CGTU-leden. De 
auteur zag de vakbeweging als de motor van de komende sociale revolutie en bepleitte 
een onafhankelijke vakbeweging die losstond van de PCF. 

3. L. Trotski, 'Syndicalisme en communisme', De Nieuwe Weg (1929), 340-346. Trotski 
benadrukte het belang van de politieke partij in de klassenstrijd. Hij nam stelling 
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tegen de Syndicalistische Liga (zie noot 2) in Frankrijk. De vakbeweging diende in 
zijn ogen een aanvullende, dienende taak te hebben. 

4. Jef Last, 'Abattoir', De Nieuwe Weg (1929), 376-382. Kort verhaal over een boeren
jongen in militaire dienst die na weigering nog langer op 'de rooien' te schieten 
gefusilleerd wordt. 

306. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 2 8 november 192 9 

B[este] H[enk] 

Ik heh geprobeerd, eenige toezeggingen van bijdragen voor den volgenden 
j[aa]rg[ang] van De N[ieuwe] W[eg] te krijgen. Met niet zoo heel veel succes. 
Toch kunt je noteeren: Jef Last, geregelde Filmkroniek. Jelle Boersma 'Over 
stakingstaktiek' - 'Over de beteekenis van het lijdelijk verzet' - H. R[ oland] 
H[olst] 'De agrarische hervormingen in S[owjet] Rusland', 'Is het geweld 
doelmatig'. - 'De huidige jeugd en het socialisme'. De Lange wil liever wachten, 
iets aan te kondigen wat je hem vroeg (psychotechniek) tot hij daarin wat verder 
is doorgedrongen. Verd er stelthij voor, Mannoury om medewerking te vragen, 
en ik sluit Inij bij dat voorstel aan. Verder nog novellen van]ef Last. 

Ik vind het prachtig, als er een inhoudsopgave van de verschenen jaargangen 
van Kl[ assenstrijd] en N[ieuwe] W[ eg] gedrukt zou kunnen warden. Maar wie 
stelt zich beschikbaar, om dit werkje te doen? Wij moeten toch zeker Zat[er
dag] 7 Dec. vergaderen? Ik vind het best, dit op Overtoom 468 II te doen. 
Dat het ver is, is geen bezwaar, immers aan de Tram. Kan Bouma de vergade
ring clan tijdig aankondigen? 

Met beste groeten 

tante Jet. 

3 07. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 29 november 1929 

Ik zal in het begin van de volgende week een ontwerp maken voor de circulai
re aan de N.A.S. leden, voor uitbreiding van het abonnementental op het tijd
schrift. Bovendien een brief uitzenden aan de grootere organisaties in het 
N.A.S. om de steun van afdeelingsbesturen bij het werven van nieuwe abonne's 
te verkrijgen. De redactievergadering van 7 December zal zich alleen met den 
inhoud van het Decembernummer kunnen bezighouden. Het resultaat van de 
uit te zenden circulaire is clan natuurlijk nog niet bekend. Pas in het laatst van 
December zal in een tusschentijdsche bijeenkomst dit resultaat kunnen warden 
opgenomen en aan Querido de vraag warden voorgelegd of hij voor den 
jaargang 1930 bereid is als uitgever van het tijdschrift op te treden. Het komt 
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mij voor, dat wij niet het nieuwe jaar moeten ingaan met een overeenkomst, 
die van kwartaal tot kwartaal opgezegd kan worden. 

Het aantal toezeggingen voor den nieuwen jaargang is nog niet groot. Zoudt 
U niet een medewerker kunnen vinden, die bereid is een uitvoerige bespreking 
van de verschenen deelen van Troelstra's werk op zich te nemen? 1 Indien U 
Mannoury tot medewerking uitnoodigt waarom zouden wij dan niet terzelfder 
tijd ons tot Carvalho, Pythagorasstraat 112, Amsterdam richten? Een van hen 
beiden zou zeker een bespreking over Trotzky's boek over het Kominternpro
gram2 kunnen bezorgen. Men zal onder de N.A.S. lezers met zekere verwon
dering kennis nemen van het feit, dat Mannoury, die pas door de afdeeling 
Ambtenaren van de Federatie van Overheidspersoneel geroyeerd is, weer als 
medewerker optreedt. Ik meen, dat wanneer een Muller Lehning, die hulp 
verleent aan het N.S.V. zonder bezwaar als medewerker aanvaard wordt zeker 
Mannoury daarvoor in aanmerking kan komen. Het zal mij benieuwe~ of hij 
het doet. Ik acht de kans op inwilliging van den kant van Carvalho grooter 
dan bij Mannoury. 

In den nieuwen jaargang zal het documentatie-bulletin van het N.A.S. 
opgenomen worden, nu blijkt, dat zoowel het N.A.S. bestuur als de redactie 
van het tijdschrift zich daarmee kunnen vereenigen. In de laatste maanden 
heeft Bouma voor de samenstelling van het bulletin gezorgd, dat door het 
N.A.S. werd uitgegeven en waarvan dus de uitgave ultimo December gestaakt 
wordt. Hij kan dit blijven doen en zal in elk nummer de geschikte copie voor 
6 tot 8 pagina's moeten leveren. Hebben wij eenmaal eenige maanden achter
een deze copie opgenomen, dan acht ik het zeer waarschijnlijk dat een steun
oproep tot draagkrachtige N.A.S. organisaties gericht voor financieele bijdra
gen succes zal hebben. Als het in bijzondere gevallen noodig zou blijken, de 
copie van het bulletin te beperken, dan zou m.i. daartegen geen bezwaar 
moeten worden gemaakt. 

Kunnen wij in het begin van het volgende jaar niet overgaan J ef Last in de 
redactie op te nemen? Wij zouden daarmee een jonger element aan onze 
redactie toevoegen, die waarschijnlijk aan den linkervleugel der S.D.A.P. 
althans eenige contacten zal hebben, na vroeger opgedane ervaringen stel ik 
mij daarvan niet zooveel voor. Zoodra een links staand elementuit de S.D.A.P. 
regelmatig contact gaat krijgen met ons, trekken zich zijn geest- verwanten 
terug, zoodra zij zien, dat zij geen kans hebben om hem van de dwalingen 
zijns weegs te overtuigen. Ik achtJefLast in staat om behalve filmkroniek en 
literaire bijdragen ook wel andere onderwerpen te behandelen. 

Bouma zal zeker ervoor zorgen de redactievergadering van 7 December op 
Overtoom 468 uit te schrijven. Ik wil het koloniale program van de S.D.A.P. 
en het komende koloniale congres behandelen,3 zal zien, dat ik daar als redac
teur van 'De Arbeid' of anders als redacteur van het tijdschrift aanwezig hen. 
Nu het conflict China-Rusland ten einde schijnt te loopen nadat het invallende 
Russische leger de noodige overredingskracht heeft uitgeoefend, zal niet langer 
gewacht kunnen worden met de behandeling van deze zaak. In het December-
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nummer zal ik zeker het door mij bijeengebrachte materiaal verwerken en een 
artikel leveren.4 

De nieuwste vakbewegingstaktiek uit Moskou, die gericht is op het in het 
leven roepen van 'kommunistische' vakvereenigingen schijnt ook in Holland 
toegepast te zullen worden. Terwijl Wijnkoop in zijn blad schouderophalend 
voorspelt, dat deze taak boven de krachten van de Manuels zal gaan, zijn 
zoowel in Rotterdam als in Zaandam en Amsterdam duidelijke aanwijzingen 
te constateeren, die op het tot stand brengen van nieuwe organisaties onder 
leiding der vakvereenigingscommissie der C.P.H. wijzen. In den federatieven 
Bond van Overheidspersoneel, die in het laatste jaar een aanmerkelijke aan
winst van ledental te boeken had is onder leiding van den besten cellenbouwer 
waarover de officieele partij beschikt, de Krijger5, van de Hembrug een 
georganiseerde oppositie aan het werk gegaan, welke na het laatste congres 
gisterenavond de afscheiding van drie afdeelingen heeft hewer kt in een gecom
bineerde ledenvergadering dier afdeelingen. Vanzelfsprekend zullen die 
afgescheiden groepen geen middel onbeproefd laten om ook geestverwanten 
in andere organisaties van onze federatie hun funest werk te laten verrichten. 
De aanzienlijke terugloop van het I.A.V. in Tsjecho-Slowakije (in twee jaar 
tijd is het ledental met 2/3 verminderd) laat ons zien, welke moeilijkheden wij 
nog te wachten hebben ook al is hier de officieele partij in ledental klein. 
Zoolang een groepje menschen financieel in staat wordt gesteld bepaalde 
opdrachten tot verzwakking van organisaties, die niet de dictatuur van de 
officieele partij aanvaarden, uit te voeren, bestaat er reden te verwachten dat 
verzwakking teweeg wordt gebracht. Moeilijkheden van deze soort gaan nog 
gepaard met een crisis, die door de plaatselijke bestuurder Blaas6 in de IJmui
der Federatie verwekt is, welke crisis geen principieele beteekenis heeft, door 
Blaas wordt toegeschreven aan de omstandigheid, dat hij onmogelijk met 
Brandsteder kan samenwerken, terwijl zoowel Brandsteder als de landelijke 
instanties van oordeel zijn, dat de onvoldoende bekwaamheid van Blaas 
verbonden met een buitensporige dosis ijdelheid hem ertoe gebracht hebben 
de niets ontziende campagne tegen Brandsteder te beginnen. Met die IJmuider 
kwestie hadden wij in het afgeloopen halfjaar doorloopend te kampen, veel 
tijd moest daarvoor beschikbaar gesteld, eindelooze besprekingen zijn gevoerd, 
de uitkomst daarvan tot dusver slechts negatief geweest.7 Degenen, die met 
deze beslommeringen in de arbeidersbeweging niet te maken hebben, kunnen 
er zich nauwelijks een denkbeeld van vormen hoeveel energie aan klein gepruts 
geofferd moet worden, hoe de uitkomsten van onafgebroken inspanning wel 
eens de veronderstelling doen opkomen, dat men zichzelf als een noviet in het 
Achelsche klooster de verplichting heeft opgelegd een mand met water vol te 
pompen. 

Als ik eenigszins kans zie om de volgende week nog voor de redactieverga
dering overdag een bespreking in Bloemendaal te kunnen houden ( dat zou 
Dinsdag ofWoensdag kunnen gebeuren) zou ik dat gaarne doen. Bent U dan 
daar en hebt U de gelegenheid voor een bespreking? 

Met beste groeten, 
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1. Begin 1930 waren de volgende delen van de Gedenkschriften van P.J. Troelstra 

uitgekomen: I. Wording (1927), II. Groei (1928) en III. Branding (1929). In 1931 
verscheen het laatste dee!: IV. Storm. In De Nieuwe Weg werden de memoires van 
Troelstra niet gerecenseerd. 

2. L. Trotski, Die internationale Revolution und die Kommunistische Internationale (Berlin 
1929). Van het boek verscheen geen recensie in De Nieuwe Weg en ook werd het niet 
in het Nederlands vertaald, zoals Sneevliet graag gezien zou hebben. 

3. Op 11 en 12 januari 1930 hield de SDAP een 'koloniaal' congres. Tijdens dit congres 
werd het beginselprogram van de partij inzake de koloniale kwestie, ontworpen door 
een commissie onder leiding van J.E. Stokvis, behandeld. De SDAP sprak zich met 
het aannemen van dit program uit voor het recht van nationale onafhankelijkheid van 
lndonesie. In een artikel verweet Sneevliet de SDAP de koloniale kwestie uitsluitend 
met woorden af te doen: 'Naar aanleiding van het koloniaal congres der SDAP', De 
Nieuwe Weg (1930), 38-47. 

4. Sneevliet schreef het door hem genoemde artikel niet. Wat het Russisch-Chinese 
conflict betreft, hield hij zich bij zijn beschouwing in een eerder nummer van De 
Nieuwe Weg (zie hierover: doc. 299, noot 6). 

5. De Krijger: gegevens ontbreken. 
6. G. Blaas, vakbondsman; bezoldigd bestuurder bij de afdeling IJmuider van de Neder

landsche Federatie van Transportarbeiders (NAS); bestuurslid van de IJmuider 
Proviand Centrale. [Verslag van het NAS over de jaren 1928-1931: 109-115] Nadere 
gegevens ontbreken. 

7. Tussen mei 1929 en september 1930 speelde binnen het NAS de 'IJmuider kwestie'. 
Aanvankelijk ging het hierin om persoonlijke onenigheid tussen Blaas en Brandsteder, 
de beide betaalde bestuursleden van de IJmuider afdelingvan de Nederlandsche Fede
ratie van Transportarbeiders. Nadat dit conflict was opgelost, spitsten de problemen 
zich toe op de financiele perikelen rand de IJmuider Proviand Centrale (IJPC; een 
NV die de bevoorrading van de IJmuidense vissersschepen regelde en waar het NAS 
borg voor stand). De bankschulden van de IJPC waren groat. De afloop van het con
flict was voor het NAS onbevredigend omdat de IJmuider federatie de relatie met 
het NAS verbrak en zich aansloot bij de Centrale Bond van Transportarbeiders, een 
bij het NVV aangesloten bond. Brandsteder brak met Sneevliet en bleef de voorzitter 
van de federatie. 

308. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 11 december 1929 

Beste Henk, 

1) Ingesloten booze brief van Delhaas stuurde de Lange mij. Ik weet wel, dat 
op de voorlaatste vergadering besloten werd, dat hij die terug zou krijgen, met 
een explikatie van je zelf geloof ik - anders van Verhoef. Het is natuurlijk 
vervelend voor hem, al <lien tijd niets te hooren. 

2) Wiessing schrijft mij, dat hij het boek van Mautner1 graag wil bespreken. 
Jammer, dat wij het juist aan Verhoef hebben meegegeven, maar ik denk niet, 
dat die bezwaar zal maken het aan W[iessing] over te doen. Wil je s.v.p. aan 
Verhoef, wiens adres ik niet weet, vragen het boek aan Wiessing te sturen. 

3) De Lange is einverstanden, datJefLast gevraagd wordt als redakteur. Zal 
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ikJ[ ef] L[ ast] nu 'officieel' uitnoodigen - of moet je Verhoef nog vragen? Doe 
je het in dat geval meteen als je hem het andere vraagt? 

Hart[ elijk] gegroet 

tante Jet. 

[In de kantlijn:] De Lange heeft inderdaad rond gezworven en ons niet kunnen 
vinden, was het nr. vergeten, de ziel! 

1. Wilhelm Mautner: gegevens ontbreken. 
Het gaat hier waarschijnlijk om: Der Kampf um und gegen das Russische ErdiJ1 (Wenen 
1929). Er verscheen geen recensie van dit boek in De Nieuwe Weg. 

309a. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 13 december 192 9 

1. De circulaire aan de N.A.S. leden komt deze week gereed en wordt in het 
begin der volgende week geexpedieerd. Querido heeft een regeling getroffen 
met kameraad Bos1 te Amsterdam, waardoor die in staat wordt gesteld tegen 
een overigens matige vergoeding tijd te besteden aan het ophalen van invul
lingsformulieren. Ik heb de circulaire in 'De Arbeid' van deze week opgeno
men, opdat ook door dit middel de aandacht van de N.A.S. leden op het 
tijdschrift gericht wordt.2 Bovendien is reeds een N.A.S. brief u~~gegaa~ aan 
alle afdeelingsbesturen om medewerking van <lien kant te verkr1Jgen b1J het 
werken met de circulaire der redactie en richt ik een afzonderlijk schrijven aan 
eenige belangrijke N.A.S. organisaties om van <lien kant te verkrijgen, dat zij 
extra hulp aan het tijdschrift geven. 

2. Ik had kameraad Jef Last reeds gepolst of hij vanaf 1 Januari bereid zou 
zijn in de redactie van het tijdschrift 'De Nieuwe Weg' plaats te nemen. Hij 
verklaarde dit te willen doen in een schrijven, dat ik eergisteren van hem 
ontving. Aan Kitsz, Bouwman en Verhoef heb ik verzocht omgaande mede 
te deelen of zij bezwaar hebben tegen uitbreiding der redactie met Jef Last. 

3. Aan Verhoef is door mij gevraagd de boekbespreking van Mautner's boek 
aan Wiessing over te laten. Als hij er nog mee beginnen moet, zal hij zeker 
geen bezwaar maken tegen dit voorstel. Zelfs als hij het af zou hebben, zou 
ik de voorkeur geven aan Wiessing' s bespreking en zal ik van Verhoef gedaan 
zien te krijgen, dat ik op andere wijze van zijn artikel gebruik kan maken. 

4. Inderdaad heb ik de niet geplaatste copie van Delhaas in mijn bezit. De 
man liep vroeger herhaaldelijk het bureau van het N.A.S. binnen en toen mij 
de copie ter hand werd gesteld om hem te laten weten dat zij niet ~an ~edelijk 
te stellen eischen voldeed, heb ik verondersteld deze zaak mondehng m orde 
te kunnen maken. Hij is echter plotseling bij ons weggebleven, heeft blijkbaar 
het voorbeeld van de Kadt gevolgd en zich bij de S.D.A.P. gevoegd. Een ver
schijnsel, dat in het tegenwoordigen stadium van de beweging nog al eens 
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voorkomt en waarover wij ons maar niet moeten verbazen. Ik zal vandaag of 
uiterlijk Zaterdag de copie aan hem teruggeven en met een kort briefje 
volstaan nu ik van zijn dikdoenerige brief van 30 November kennis heb 
genomen. 

5. Querido verklaarde mij hedenmiddag niet te kunnen overgaan tot het 
uitgeven van Roy's boek over China.3 Hij achtte het ongetwijfeld een belang
rijk boek, <loch de stof was zoodanig behandeld, <lat slechts een kleine groep 
intellectueelen bereid zou zijn <lit werk te koopen, terwijl juist deze groep in 
staat is om een Engelsche of Duitsche uitgave te lezen. Eerst dacht ik er over 
nog een poging te wagen bij v. Loghem in Arnhem of Bijleveld in Utrecht, 
<loch omdat Querido bereid bleek om een kleiner werk van Roy over China, 
<lat meer populair geschreven zou zijn, zoodat ook arbeiders den inhoud 
zouden kunnen verstaan, uit te geven, zal ik voorloopig maar eerst met Roy 
zelf overleg plegen, voordat ik mij met een anderen uitgever in verbinding stel. 
Het is in deze omstandigheden naar mijn meening minder behoorlijk geweest 
van Querido om <lit manuscript maandenlang vast te houden, waardoor Roy 
niet in staat was <lit exemplaar voor uitgevers in andere landen te gebruiken. 

6. Ik dring op spoed aan voor de toezending van Uw copie van het De
cembernummer, daar het gewenscht zou zijn voor de Kerstdagen uit te komen 
en de tijd dringt. 

Met hartelijke groeten, 

1. Waarschijnlijk: uitgever J.J. Bos. 
2. In De Arbeid van 14 december 1929 werden NAS-leden opgeroepen zich op De 

Nieuwe Weg te abonneren. 
3. Over het boek van Roy: zie doc. 261, noot 6. 

309b. JefLast, Rotterdam, aan Henk Sneevliet, Amsterdam, 9 decem
ber 1929 

Dank voor je hartelijke brief, maar ... van aandringen houd ik niet. Afgesproken 
blijft afgesproken. Direkt na het kol[oniale] congres kun je op mij rekenen. 
Dan sta ik volledig tot je beschikking. Tot zoolang maak ik af wat ik begonnen 
ben. In de redactie Nieuwe W eg wil ik wel binnentreden. 

Met beste groeten 

Jef Last 

310. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe
mendaal, 8 januari 1930 

Voor heden wil ik met een kort schrijven volstaan over hetJanuari-nummer 
van de 'Nieuwe W eg'. Het is mijn bedoeling U over mijn bevindingen in 
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Praag en Berlijn nog nader in te lichten. .. .. 
Kameraad Roy, die te Berlijn vertoeft had illlJ belooft <lat htJ over het 

congres te Lahore een artikel zou schrijven voor 'De Nieuwe Weg'. Ik he~ 
<lat artikel gisteren ontvangen en vertaald zoodat het heden naar de drukkenJ 
gaat. Het is niet grooter clan 3 a 3½ bladzijde van ?e Nieuw~ Weg. Doch 
desondanks voor wat den inhoud betreft van wezenhJk belang. 

Door mij zal een ongeveer evengroot artikel gewijd worden aan de ge
beurtenissen in Indonesie, hoewel ik daarover natuurlijk ook in 'De Arbeid' 
en 'De Baanbreker' heb geschreven.2 Of het koloniale congres der S.D.A.P. 
aanleiding zal geven tot een afzonderlijke bespreking zullen wij pas na Zo~dag 
weten. In ieder geval zult U er zeker in de 'Kroniek' aandacht aan wtllen 
schenken en kunnen wij in het Februarinummer een artikel wijden aan het 
koloniale program <lier partij. Een paar uitingen in 'Het '.'olk' zoowel i_n 
verband met de gebeurtenissen in Britsch-Indie als over den et~~~ van volled1-
ge onafhankelijkheid voor Indonesie bevatten voldoende aanwtJ~mgen, <lat de 
linker oppositie in de S.D.AP. in het komende congres maar mat1ge resultaten 
zal bereiken. 3 

Het lijkt mij van belang, <lat wij uit Frankrijk b.v. van Paul Louis een artikel 
zouden krijgen over de jongste gebeurtenissen aan den lin~erv_leugel d_er 
F ransche arbeidersbeweging. Ik heb daaromtrent slech~s on~olled1ge mfo~atte. 
Ookin Berlijn en Praag was men slechts onvoldoende mgehcht. He: sch1Jnt <lat 
de oppositie in de C.G.T.U., die op het jongste congres naarvoren ts gek?men 
er niet aan denkt het voorbeeld van Monatte te vol gen en terug te vallen m het 
syndicalisme. Wel ligt het voor de hand, <lat oo~ zij m~_t het onafhankelij~~id~
begrip voor de vakbeweging werken, toch schtJnen ZlJ over de n~od;akehJke1d 
van een politieke partij totaal anders te denken clan Monatte/Lono~. De groep 
parlementariers uit de kommunistische partij; die zich ni_et heeft w1llen voege~ 
naar de instructies van de partijleiding en die een arbe1ders- en boerenpar~J 
heeft gevormd, schijnt zich met Paul Louis verbonden te he~?e~: Ik le1d d1t 
af uit een kort artikel van Paz in 'Liberateur'. U hebt waarschtJnhJk het adres 
van Paul Louis. Als hij een overzicht zou willen geven van de situatie zou <lit 
ongetwijfeld voor de lezers van het maandschrift ~an bel~ng zijn.5 

.. 

Hennaut schrijft uit Belgie over de tegenstellmgen m de op~os1t1e met 
betrekking tot de Chineesche kwestie._Wijl zijn inlich_tingen oo~ m .. het bla~ 
'Liberateur' voorkomen is het overbod1g hierop nader m te gaan. HtJ laat mtJ 
weten, dat een vertaling van het boek van Trotzky over het progra?.1 der 
Komintern in Vlaanderen gedrukt zou kunnen worden en tegen den pnJs van 
90 cent in Holland zou kunnen worden verkocht.7 Deze prijs is zeer laag, wijl 
het boek ongeveer 200 bladzijden zal beslaan. Hij vraagt mij ofwij in Holland 
den verkoop van 400 exemplaren zouden kunnen verzekeren, d~s voor Fl. 
360.-- in de uitgave van het boek betrokken kunnen worden. Het ts een ze~~ 
verleidelijk aanbod. Doch waar moet de beslissing vallen? !let komt illlJ 
gewenscht voor, <lat wij tot een boekverkoopcentrale komen, die het vo_or een 
groot deel van leden der N.AS. organisaties zal_moete~. hebben en die v~r
koop op afbetaling mogelijk zou maken. Querido schiJnt daarvoor eeruge 
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belangstelling te hebben. Roever dat financieel zal gaan weet ik natuurlijk niet. 
Ik heh reeds lang aan Bos gevraagd om een ontwerp-voorstel te doen, voor 
de inrichting van zoo'n centrale. 

Inmiddels zou echter zeer gewenscht zijn dat wij aan het verzoek van 
Hennaut uit Brussel konden voldoen en de uitgave van de vertaling van 
Trotzkys boek 'Die internationale Revolution und die kommunistische Inter
nationale' zouden kunnen bewerken. Bij een verkoop van 90 cent zal het 
mogelijk zijn om een betrekkelijk groot aantal koopers onder de revolutionnai
re arbeiders te vinden. 

Uw berichten tegemoet ziende ook met betrekking tot de overige copie voor 
het Januarinummer van 'De Nieuwe Weg', 

Met hartelijke groeten, 

1. M.N. Roy, 'De weg van de revolutie in Indie', De Nieuwe Weg (1930), 18-21. In dit 
artikel werd de door Gandhi en zijn aanhangers gepropageerde geweldloze vrijheids
strijd d.m.v. burgerlijke ongehoorzaamheid in Brits-Indie, verworpen. Het Indische 
Nationaal Congres, <lat op zijn congres van Lahore in december 1929 Gandhi's 
ideeen tot de officiele beleidslijn had gekozen, was in de ogen van de auteur een 
schertsvertoning. Roy was voorstander van een gewapende revolutie in Brits-Indie. 

2. H. Sneevliet, 'De nieuwste explosie van koloniaal machtmisbruik in Indonesie', De 
Nieuwe Weg (193 0), 8-17. De auteur gaf uiting aan zijn verontwaardiging over de 
vervolging van !eden van de Partai Nasional Indonesia (PNI) door de koloniale 
regering van Nederlands-Indie. 
In de 1929-jaargangen van De Baanbreker en De Arbeid schreef Sneevliet regelmatig 
verontwaardigde stukken over de vervolging van communisten in Nederlands-Indie 
en de behandeling van dwangarbeiders in strafkampen. 

3. Over het koloniale congres van de SDAP: zie doc. 307, noot 3. 
4. Over de Franse vakbeweging verscheen een artikel van Loriot in De Nieuwe Weg. 

(Over de ontwikkelingen in de Franse vakbeweging: zie doc. 319, noten 2 en 3) 
5. M. Paz, 'Un second Parti?', Liberateur, no. 2 (5 au 20 decembre 1929), 1. 

Niet Paz, maar HRH zou over de Franse situatie schrijven (zie hierover: doc. 312, 
noot 1). 

6. In de KPB ontstonden problemen naar aanleiding van de dreigende oorlog tussen 
China en de Sovjet-Unie over het beheer van de Transsiberische spoorlijn (zie 
hierover: doc. 299, noot 6). De meerderheid in het CC van de KPB keurde de 
sovjetpolitiek inzake deze spoorlijn af. Alleen de CC-leden van de KPB-federatie 
Charleroi oordeelden, onder invloed van Trotski, positief over het handelen van de 
sovjetregering en weigerden voorlopig de partijkrant Le Communiste (goed voor de 
helft van de totale oplage) onder hun !eden te verspreiden. Op 19 januari 1930 legde 
Charleroi zich bij de partijmeerderheid neer. Het conflict was hiermee evenwel niet 
opgelost en in oktober 1930 scheidde de federatie Charleroi zich afvan de KPB. [De 
Beule 1980: 167-172] 
Het artikel van Hennaut in Liberateur kon niet worden teruggevonden. 

7. Het boek werd niet vertaald. 
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311. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 14 Januari 1930 

De jongste gebeurtenissen in Indonesie hebben in het bestuur van de R.S.P. 
punt van bespreking uitgemaakt en op de noodzakelijkheid gewezen van een 
speciale propaganda, die van de partij uit kan gaan voor de bewegingsvrijheid 
der Indonesiers. U hebt uit de laatste nummers van 'De Baanbreker' gezien, 
dat wij ons uitvoerig met deze zaak hebben beziggehouden. 1 De krant is in 
een belangrijk vergroote oplaag gedrukt en gedistribueerd en in verband met 
een lezing van Dr. v.d. Sleen2 in de Volksuniversiteit te Rotterdam heeft de 
R.S.P manifesten verbreid en zich ook gedurende de lezing laten gelden. Wij 
zouden van de partij uit behalve een propagandageschrift, dat wij met spoed 
zouden willen laten verschijnen ook nog andere speciale maatregelen willen 
treffen van propaganda in de koloniale reserve en als het eenigszins gaat ook 
bij de marine. Deze propaganda maatregelen kosten geld. In verhouding tot 
de middelen van onze leden, waarbij er zijn, die alleen reeds voor het propa
ganda-fonds boven de contributie tusschen 60 en 70 gulden per jaar bijdragen 
ook al zijn de salarissen zeer middelmatig, zijn de uitgaven, die gevorderd 
worden voor de propaganda, die ik thans van de partij zou willen doen uit
gaan, veel te hoog. Deze activiteit moet met spoed ter hand genomen worden 
en ik kom dus tot U met de vraag om in de eerste plaats voor deze zaak een 
steunbedrag disponibel te stellen en aan kameraad Langkemper, Meeuwenlaan 
129, Amsterdam N[oord] te doen toekomen. Tevens zou ik U willen vragen 
of U niet een paar geestverwanten, die wezenlijk belang stellen in den strijd 
der Indonesiers zoudt kunnen opwekken om ons ook materieel in dit werk bij 
te staan. De verzorging speciaal van dit werk is bij ons in goede handen. Wij 
kennen de verhoudingen ginds en weten daarom dat de groep 'Bevrijding' 
slechts kwaad kan doen aan de Indonesische volksbeweging. De linkervleugel 
van de S.D.A.P en zijn blad 'De Socialist' is op het jongste koloniale congres 
alles behalve positief geweest bij de verdediging en de handhaving van het 
standpunt: Indonesie los van Holland. De redactie van 'Het Volk' vermeldt 
met voldoening dat de linkervleugel nadrukkelijk de verklaring aflegde, dat 
hij geen stemming noodig achtte over de stellingen van de leiding der partij 
en haar koloniale specialiteiten. 

Deze menschen van den linkervleugel zijn al heel gelukkig als zij aan het 
woord mogen komen in een congres om in de eerste plaats te verkla:e~ dat 
konsekwenties van hun kant niet te verwachten zijn. De twee kommumstlsche 
groepen kunnen voor U allerminst de aangewezen instanties zijn om inzake 
Indonesie het noodzakelijke werk te doen. U hebt de putsch van Kanton3 en 
die van 1926/'27 op Java en Sumatra juist kunnen beoordeelen als wij.4 Omdat 
de door ons verdedigde opvattingen in de koloniale kwestie en het door ons 
in het verleden op dit terrein verrichte werk de garantie geven dat wij in deze 
kritische periode voor de Indonesische beweging als revolutionnair socialisti
sche strooming wat goeds kunnen doen, stel ik U dringend de vraag met 
spoed voor de actie van de partij op dit terrein hulp te verleenen. 
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__ De on_twikkeling van de politieke beweging aan den linkervleugel in Frank
rIJk, de Jongste congressen der groep Paul Louis te Saint Ouen en van de 
nieuwe groep te Clichy geven reden te verwachten dat wij in Frankrijk een 
revolutionnair socialistische formatie tot ontwikkeling zien komen, waarmee 
wij waardevol contact tot stand kunnen brengen.5 Hetzelfde geldt voor de uit 
ruim 4500 leden bestaande oppositiegroep in Tsjecho-Slovakije, die er aan toe 
is zich als zelfstandige partij te constitueeren. Ik hoop dat ook deze verschijn
selen U ertoe zullen brengen aan het werk van de R.S.P in Holland, een werk, 
dat vergeleken kan warden met dat van de door U geleide R.S.V. in de 
oorlogsjaren positieven steun te verleenen ook als U geen verbinding kunt 
hebben met het dagelijksche werk van onze partij. 

Met hartelijke groeten, 

1. Eind december 1929 vonden er bij leden van de Indonesische PNI huiszoekingen en 
arrestaties plaats (zie hierover: doc. 315, noot 1 ). Sneevliet schreef o.a. het artikel 'De 
strijd voor bewegingsvrijheid in Indonesie. Een nieuwe aanval van tropenkolder in 
de regeeringsbureaux op Java', De Baanbreker, 4 januari 1930. Samen met W. Bouma 
schreef Sneevliet een 'Open brief aan de gedelegeerden van het koloniaal congres der 
SDAP te Uu·echt', De Baanbreker, 11 januari 1930. 

2. Wicher Gosen Nicolas van der Sleen (1886-?), scheikundige; autodidact op gebied 
van zoologie en geologie; directeur van het Scheikundig Laboratorium in Haarlem 
(1913-1939); schreefreisverhalen. [Wie is dat? 1956: 556] 
Van der Sleen hield regelmatig cursusvergaderingen voor het NAS. Eind 1929 bracht 
hij tijdens een reis door Indonesie een bezoek aan het interneringskamp Boven
Digoel. [Sneevliet-archief (IISG): nummer 427] 

3. Over het zich tegen de CPC keren van de Kwomintang: zie doc. 173a, noot 8. 
4. Over de communistische opstanden op Java en Sumatra: zie doc. 136, noot 6. 
5. Over deze Franse ontwikkelingen: zie doc. 312, noot 1. 

312. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 16 januari 1930 

B[este] H[enk] 

Het spijt mij, dat ik niet direkt besluiten kan, om aan je verzoek te voldoen. 
Dat kan ik echter niet verantwoorden, omdat de verschillen tusschen de 
politieke lijn der R.S.P. en mijn eigen opvattingen te groat zijn. Je 'open brief 
aan het kongres der SDAP heb ik met belangstelling gelezen, en met den 
hoofd-inhoud, dat het niet in de eerste plaats aankomt op programleuzen, 
maar op aktiviteit voor bepaalde eischen van het oogenblik, ben ik het in 't 
algemeen eens. Maar ik weet volstrekt niet, hoe je van plan bent, de propagan
da voor een dergelijke aktiviteit te voeren, en of dat niet op een manier zal 
gaan, waarmee ik mij niet kan vereenigen. 

Ten eerste is daar het punt van het geweld. Dat de Indonesiers zooal niet 
tot gewelddadige dan toch tot onwettige methodes warden genoodzaakt staat 
voor mij vast. Dat kan noch mag echter m.i. voor de hollandsche arbeiders een 
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reden zijn, om een eventueele opstand in Indonesie met geweld te ondersteu
nen (wat trouwens een geheel utopische gedachte is). 'Hulp aan de Indonesi
sche volksbeweging' mag in geen geval leiden tot propaganda voor geweldda
digen strijd bier. - Ten tweede vermoed ik, dat de R.S.P. de aktiviteit voor 
Indonesie in hooge mate zal voeren als een anti-SD AP aktie. Ook daaraan wil 
ik op geen enkele wijze meedoen. Zeker hebben de uiterst-linksstaande 
organisaties (66k de Liga) toch een zekeren invloed op de SDAP gehad in dit 
opzicht; natuurlijk ook de volksbeweging in Indonesie zelf en tenslotte 66k 
het optreden van de 'Socialist-groep'. Het voorloopig resultaat van dit alles 
is dit kongres geweest, dat in elk geval 'een stap vooruit' beteekent. M.i. zou 
men nu, natuurlijk zonder de kritiek te staken, even moeten afwachten hoe 
dit kongres verder doorwerkt. Kritisch maar niet negatief (ook niet het voort
durend, haast mechanisch diskrediteeren van alle indische specialiteiten in de 
SDAP.) Ik zal daarom afwachten tot ik beter over de R.S.P.-aktie kan oordee
len eer ik besluit die al dan niet te steunen (d.w.z. tot die aktie in een verder 
stadium is). 

Wat de 'Socialist-groep' op het kongres aangaat, zoo heeft het standpunt 
van het 'enge marxisme' waarop hun !eiders zich stellen, hun positie zeer 
verzwakt. De bewering, dat de arb[eiders]klasse geen materieel belang heeft 
bij kolonieen is onzinnig. Albarda had tegenover Schmidt volkomen gelijk en 
Albarda's opvatting, dat de Westersche arbeiders niet uit belang, maar uit wil
tot-rechtvaardigheid tegen de koloniale uitbuiting moeten opkomen is de 
eenige reeele, en tevens de eenige 'revolutionaire' die dan door revolutionaire 
eenlingen en groepen tot praktijk moet warden gemaakt. 

In dit verband wil ik ook nog iets schrijven over J ef Last, wiens optreden 
op en na het kongres m.i. erg ongelukkig was en sterk in 't klein-persoonlijke 
verliep. Last is blijkbaar bezig, zijn royement te forceeren. Dat moet hij weten, 
het is zijn zaak; de mijne is echter te zorgen, dat zijn opgenomen-worden in 
de redaktie van De N[ieuwe] Weg voorloopig opgeschort wordt. Wij besloten 
daartoe - ik zelf was er zeer v66r - omdat hij de meest talentvolle vertegen
woordiger was van een kleine groep radikaal-gezinde jonge schrijvers in de 
SDAP, die door hun werk meer kontakt kregen met de massa's daarin, -veel 
sterker dan gewone politici. Als hij nu echter met een krach de SDAP uitgaat, 
blijft daar niets van over, juist doordat hij op grove wijze een royement provo
ceert. De 'Socialist-groep' zal natuurlijk fel op hem gebeten zijn, omdat hij 
hen in de steek laat op een moment dat zij, gewapend met het koloniale 
program, aan 't werk tijgen - De meer-rechtsstaanden zullen zich nog meer 
tegen hem laten opzetten door de 'Volk' -demagogie. Hij is dan op 't oogen
blik voor ons erger clan waardeloos, immers de bedoeling met zijn redakteur
schap was juist: aan de Nieuwe W eg den toegang tot zekere elementen in de 
SDAP (volstrekt niet alleen zgn. 'linker'elementen) te vergemakkelijken. 
Daarom moet hij er nu niet in. Wij moeten de zaak op de eerste redaktiever
gadering nogmaals bespreken in 't licht van de nieuwe situatie. Last moet dus 
geen konvokatie daarvoor ontvangen; als je wilt kunt je hem rneedeelen dat ik 
mij, en waarom, tegen zijn toelating verzet. Ik heb niet de rninste zin in een 
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tweede Stenhuis-geval; bij het eerste hebben wij heel wat verspeeld, abonne's 
niet alleen maar ook prestige. Een tweede geval van <lien aard kan de Nieuwe 
Weg niet hebben. 

Over de mogelijkheid, Trotzky's boek over het program der Kommintern hier 
in 400 ex. te verkoopen kunnen wij Zat[erdag] 25 dezer spreken. Je zult zelf 
het beste kunnen nagaan, inhoever daarvoor in het NAS belangstelling bestaat. 
Andere groepen, die een groot aantal lezers zouden leveren, zie ik niet. 

De gang van zaken in Frankrijk volg ik met belangstelling. Het is natuurlijk 
zeer de vraag wat 'de zes' achter zich hebben - niet enkel aan kwantiteit, maar 
vooral aan gehalte. 1 

Met beste groeten 

Tante Jet. 

1. Eind 1929 traden zes communistische leden van de Parijse gemeenteraad uit de PCF. 
Ze richtten de Communistische Partij van Arbeiders en Boeren op, die losstond van 
de Komintern. Samen met l'Union Socialiste Communiste van Louis vormde deze 
partij begin 193 0 een 'Cornite d'Entente'. Dit cornite leek de mogelijkheid in zich 
te hebben uit te groeien tot een grate massapartij. HRH schreef hierover in: 'Kro
niek', De Nieuwe Weg (1930), 5. 
In december 193 0 zou het Comite d'Entente met nog enkele kleine partijtjes de Parti 
d'Unite Proletarienne (PUP) vormen. De partij zocht naar wegen om de eenheid in 
de arbeidersbeweging te herstellen. In 1936 ging de PUP op in de SFIO. 

313. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 16 januari 1930 

Kameraad G. Miasnikoff, tegenwoordig adres: Foste Restante, Constansti
nople, heeft vandaar uit op 20 December aan mij geschreven dat hij de 10 
dollar had ontvangen en zulks ook aan U had meegedeeld. Door ziekte was 
de correspondentie van zijn kant vertraagd. Hij dankt voor de hulp en geeft 
te kennen, <lat hij gaarne bijdragen wil leveren voor het tijdschrift, <loch alleen 
in het Russisch zijn artikelen kan leveren. Hij heeft te veel moeite met de 
Duitsche taal om zich daarvan te kunnen bedienen. In de verwachting, <lat wij 
hier wel beschikken over menschen, die zijn bijdragen zouden kunnen vertalen 
hoopt hij op een bevestigend antwoord. Misschien vindt U in dezen brief van 
M[iasnikoff] aanleiding hem direct aan zijn adres te schrijven of wij zijn 
bijdragen tegemoet zien en zoo ja welk soort artikelen, mede met het oog op 
de door U over de agrarische kwestie in Rusland te leveren bijdrage, voor ons 
doel het eerst in aanmerking komt. Ik zou gaarne zien, dat U deze correspon
dentie met M[iasnikoff] voert. Het kan zijn nut hebben <lit contact te onder
houden. 

Uit het laatste nummer van 'Gegen den Strom'1 is mij gebleken, <lat het 
artikel van Roy over het congres te Lahore, hetwelk hij ons toezond, ook naar 
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het blad van de groep Brandler-Thalheimer is gegaan.2 Wij kunnen er in de 
redactievergadering nog eens over spreken, of wij er bij hem op aan zullen 
dringen speciale artikelen voor ons tijdschrift te leveren. 

Wil s.v.p. op de redactievergadering van 25 Januari n.m. 3 uur rekenen. 
Met kameraadschappelijke groeten, 

1. Gegen den Strom (1928-1945) was het wekelijks verschijnend, theoretisch orgaan van 
de in november 192 8 opgerichte Kommunistische Partei Deutschlands-Opposition 
(KPO). Twee van de redacteuren waren de toen net uit de KPD geroyeerde Brandler 
en Thalheimer. De KPO wilde de KPD nietvervangen, maarwilde de geconstateerde 
rnisstanden binnen deze partij, zoals de bureaucratie, de sociaal-fascisme-theorie en 
het loslaten van de eenheidsfronttactiek, van buitenaf bestrijden. [Tjaden 1964: 13 0-
132; Drechsler 1965: 148-154; Kaestner 1984] 

2. Over het artikel van Roy: zie doc. 310, noot 1. 

314. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 17 januari 1930 

B[este] H[enk] 

1) lvljasnikow. Ik heb hem geschreven, <lat hij moest probe~ren zijn_ artikelen 
door zijn vrienden in het duitsch te laten vertalen en ons die vertahng toe te 
sturen. Het geeft anders te veel getob en wij ku~en ons -~iet verplichte_n 
artikelen op te nemen, die mogelijk volkomen onbruikbaar ziJn. Hoe lang is 
de man al weg uit Rusland en hoe groot de kans, <lat zijn denken bij 1924 of 
[19]25 is blijven stil staan. - Ik heb hem nog tweemaal geld laten sturen door 
het Berlijnsche komitee, wat mij de veiligste weg leek, in 't geheel kreeg ik 
uit Holland en Zwitserland, ongeveer fl00 bij een. Er is wel eenige kans <lat 
hij een visum krijgt. .. 

2) Het artikel van Roy las ik in G[egen] d[en] St[rom]. Ik heh t_eg~n- ziJn 
voorstelling, die geheel op de marxistische schablonen berust, pnncipieele 
bezwaren en heh die, zeer kort, in een stukje voor de N[ieuwe] W[eg] uiteen-
gezet.1 . . 

3) Ik kreeg lijsten van de Liga, om steun voor aktie tegen de ter~eur ~n 
Indonesie. Ondanks alles wat er tegen is, voel ik mij toch verplicht, die aktie 
finantieel te steunen, omdat zij uitgaat van de Indonesiers. Wanneer wij op het 
standpunt staan, <lat we zelfs een opstand in Indonesie zouden moeten steunen 
(al zou <lit clan in hoofdzaak enkel moreel en politiek kunnen zijn~ d~n moeten 
we toch zeker nu hun protestaktie steunen, al bevalt hun kommurustlsch gezel
schap ons niet. Het lijkt mij, <lat jullie ook weer in de Liga moest gaan; sa1:1e:1 
met de Indonesiers en de IAMV zouden jullie toch zeker tegen de komm[urusti
sche] groepen op kunnen en de aktie werd clan minder versnipperd. 

Beste groeten 

H.R.H. 
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1. H. Roland Holst, 'M.N. Roy over den weg der Indische Revolutie', De Nieuwe Weg 

(1930), 48. HRH nam in <lit artikel stelling tegen twee uitingen van Roy in een artikel 
in De Nieuwe Weg (zie hierover: doc. 310, noot 1). In de eerste plaats kon ze zich niet 
ver.enigen met Roy's opmerking <lat Gandhi een 'agent der groote bourgeoisie' was 
en m de tweede plaats verafschuwde ze de door Roy gewenste gewelddadige revolutie. 

315. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 20 januari 1930 

Uw uitvoerig schrijven van 16 J anuari heeft mij in veel opzichten teleurgesteld. 
Over de bestaande meeningsverschillen zou beter gesproken dan geschreven 
kunnen warden, doch enkele punten in dezen brief en het daarop gevolgde 
latere schrijven van 1 7 J anuari kunnen niet op een bespreking wachten. 

Als ik uit Uw schrijven van 17 Januari verneem, dat U wel bereid zijt om 
in d~. huidige omstandigheden steun te verleenen aan de actie van de liga, 
terw1Jl U op 16 J anuari bezwaren ontwikkelt tegen steunverleening speciaal 
aan de R.S.P. voor dit doel, moet ik ronduit zeggen, dat ik Uw gedachtengang 
in deze niet kan volgen. Dat iemand ten opzichte van de bruikbaarheid van 
het geweld in den strijd andere meeningen heeft dan een revolutionnair 
marxist is op zichzelf geen reden tot verbazing al wekt het geweld der kolonia
le re~eering in Indonesie bij een sterk ontwikkeld rechtsgevoel naar mijn 
meenmg normaal andere gevoelens dan die op geweldloosheid lijken. Ten 
opzichte van de bruikbaarheid van het geweld in den strijd kiest de toonaange
vende strooming in de Liga, dat is zonder meer de kommunistische strooming, 
veel scherper partij dan de R.S.P. Dat is bekend genoeg. In alle omstandig
heden hrengt de kommunistische strooming de gedachte aan geweld op den 
voorgrond, vandaar dat wij met zooveel putschen ook in de koloniale landen 
te doen krijgen. Een tegenstander van geweld, die desondanks aan den strijd 
van bewegingsvrijheid der Indonesiers door de Liga de voorkeur geeft boven 
die van de R.S.P.-N.A.S., terwijl hij ook nog weet, dat met name de links
socialistische groep in deze praktische kwestie voortdurend ergerlijke halfslach
tigheid demonstreert en dat I.A.M.V.-B.R.A.C. slechts door haar gering 
c01~tact met de praktijk van de arbeidersbeweging moedwillig de oogen blijven 
slmten voor het kommunistische gemier in de liga, kan door mij onmogelijk 
begrepen warden. J a, men kan bereid zijn om zich openlijk uit te geven voor 
steun aan opstand der Indonesiers zonder dat men in een periode waarin de 
sp~nning volkomen ~ntbreekt bestaande verhoudingen in de eigen beweging 
m1skent en kunstmat1g aaneen gaat plakken, wat niet bij elkaar behoort. Alleen 
de spanning brengt bruikbare binding van revolutionnaire groepeeringen. Het 
zelfstandig optreden der verschillende groepeeringen, waarmee verschillende 
groepen uit de arbeidersklasse bereikt warden heeft ongetwijfeld nadeelen, 
maar even zeker groote voordeelen. Leidt die activiteit van verschillende 
punten uitgaande ertoe, dat tenslotte toch ook in de groote reformistische 
organisaties belangstelling gaat ontstaan, leidt deze belangstelling tot afdoen
der maatregelen van den kant der reformistische beweging, waarvoor koers-
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zwenking noodzakelijk is, dan zullen de afzonderlijk optredende revolution
naire groepeeringen ieder het hare hebben bijgedragen tot dit resultaat en 
vinden zij elkaar juist door dit resultaat. 

Dat men steun verleent om zij het ook naast al dan niet religieuze anarcho
kommunisten aan Wijnkoop en de Visser publiekelijk te laten optreden ten 
behoeve van de Liga terwijl men hulp onthoudt voor de strooming N.A.S.
R.S.P. maakt mij onbegrijpelijk waarom in 'De Weg naar Eenheid' speciaal 
tegen het kwaad der kommunistische methoden zoo scherp te velde is getrok
ken. Men zou over deze punten uitvoerig moeten spreken. Wij zullen daartoe 
een gelegenheid moeten zien te vinden. In de jaren 1914-1918 hebben wij met 
de I.S.D.V revolutionnair werk verricht in Indonesie zelf en daarbij - de 
regeering kan het getuigen - zekere resultaten bereikt, stimuleerend gewerkt 
op de jonge Indonesische volksbeweging. Dat is Fimmen zoo min gepasseerd 
als de Ligt en Wijnkoop zoo min als de Visser, vandaar dat wij meenen ten 
opzichte van hulpverleening door de Hollandsche arbeiders aan de Indonesi
sche volksbeweging eerder aanspraak te kunnen doen gelden op vertrouwen 
?an met die andere, ik durf gerust zeggen dillettanten, op dit terrein het geval 
lS. 

Het N.A.S. bestuur trok Vrijdag Fl. 1000.-- uit voor de P.N.I. 1 tot herstel 
van de ondervonden schade bij voorkeur voor de arbeidersorganisaties daar
ginds. Het zal mij benieuwen wanneer de Liga en haar vrienden dit voorbeeld 
zullen volgen. Last is benoemd tot redacteur van 'De Nieuwe W eg', heeft 
daarvan kennis gekregen, nadat de redactieleden het besluit hadden genomen. 
Terwijl ik het in geen enkel opzicht eens hen met Uw beoordeeling van de 
houding van Last en ik het niet voor een bijzonder revolutionnaire verdienste 
aanzie om makkers die op bepaalde momenten finaal warden losgelaten door 
hun naaste groepsgenooten op onze beurt met onze kritiek te bezwaren, terwijl 
ik het toejuich dat Last in 1930 brak met de S.D.A.P. omdat hij door die 
S.D.A.P. en door de sociaal demokratie internationaal de eene schending na 
de andere van de solidariteit jegens revolutionnairen in toepassing ziet bren
gen, staat het dunkt mij vast, dat de aanneming van Last als redacteur van het 
tijdschrift is ingegaan, zoodat hij a.s. Zaterdag in de redactievergadering komt. 
Hij is daartoe al uitgenoodigd. Wij verlangen van elementen aan den linker
vleugel van de S.D.A.P. allerminst dat zij aan het eind van hun dagen het 
lidmaatschapsboekje van de S.D.A.P op prijs moeten blijven stellen, terwijl 
wijzelf in een periode, dat daarvoor veel minder dringende redenen bestonden 
van dat lidmaatschapsboekje hebben afgezien. Ik voor mij zou wanneer ik 
behoefte aan rust had liever de rust van de katholieke kerk zoeken dan die van 
de S.D.A.P. Maar ik hoop tot het einde toe de fut te behouden om in den 
hoek te blijven staan van de arbeidersbeweging waar de slagen vallen. Het is 
een ijdele waan in actielooze tijden oppositiegroepen hetzij bij kommunisten 
ofbij sociaaldemokraten als groepen naar een andere formatie over te brengen. 
Altijd gaan enkelingen, hoogstens eenigen tegelijk, doch daarbij blijft het. En 
die elementen moeten met vreugde als winst door de revolutionnaire beweging 
begroet warden. 

523 



I 
Hoelang Fimmen zijn dubbelzinnige positie blijft innemen, hoe minder 

waarde zijn latere losmaking van de S.D.A.P. zal hebben. Schmidt is tot mijn 
spijt zoover gekomen, dat hij ondanks het voortdurend gemopper van Fim
men, die zoo principieel mogelijk wil blijven de Kadt de volle gelegenheid laat 
om de toon aan te geven in de linker sociaal-demokratie. Het is voor mij nog 
volstrekt geen uitgemaakte zaak, dat het heengaan van Last uit de S.D .A.P niet 
ten gevolge zal kunnen hebben, dat hij ons wat nieuwe lezers brengt op het 
tijdschrift. Het aantal elementen, dat op die wijze tot ons komen kan, overtreft 
al heel gauw het aantal anarcho-kommunistische lezers waarover wij beschik
ken. Er is geen sprake meer van of Last in de redactie moet. Hij is er in 
aangenomen, hem is daarvan officieel kennis gegeven. Ik acht het buitenge
woon fout om revolutionnaire elementen, die een crisisperiode doormaken 
omdat zij te duidelijk solidariteit getoond hebben met andere revolutionnaire 
groepeeringen juist in die crisisperiode van onzen kant te veroordeelen. Het 
geval Last met het geval Stenhuis te vergelijken, gaat natuurlijk in geen enkel 
opzicht op. 

Het komt mij voor, dat het artikel van Roy met graagte plaats verleend moet 
worden in het tijdschrift. De dogmatische marxist Trotzk)r noemt Roy kort 
en goed een nationaal-demokraat en legt hem ten laste, dat hij de gebeurtenis
sen in Britsch-Indie te [weinig] marxistisch beoordeelt. Wellicht zou Trotzky 
het stuk van Roy van een voetnoot willen voorzien waarin hij zijn bezwaren 
kenbaar maakt. Men zou clan aan Trotzk)r moeten zeggen: wacht daarmee 
liever een maand en schrijf clan Uw kritiek neer. Dat kan voor een tijdschrift 
niet kwaad. Het is van belang, dat wij medewerkers van uiteenloopende soort 
hebben, dat wij die niet afstooten. Een tijdschrift is geen dagblad. Meening 
en tegenmeening behoeven niet in eenzelfde nummer gegeven te worden. Laat 
de meening van Roy werken en breng desnoods een tegenmeening in een 
volgend nummer. Ik voor mij zou het voor ons tijdschrift wat de koloniale 
voorlichting betreft van belang achten, dat de open brieven van de Ligt aan 
Gandhi, de Ligt, die in de koloniale liga strijdt! scherp ontleed en afgewezen 
werden.2 Ik zie echter wat mijzelfbetreft geen kans om daarvoor tijd te maken. 
Alleen ten opzichte van onvolwaardige medewerkers, ik bedoel elementen met 
geringe ervaring en met halfrijpe begrippen, kan het goed zijn dat een onder
schrift bij hun stukken de tekortkomingen doet uitkomen. Volwaardigen - Roy 
kan bij de behandeling van koloniale zaken als zoodanig beschouwd worden, 
ook al meent Trotzky, dat hij te weinig marxist is - moeten de gelegenheid 
hebben hun meening ten beste te geven zonder dat daarbij direct het verzwak
kende onderschrift komt. Ik stel dus voor om in het J anuarinummer dat deze 
week uitgezonden wordt het bijschrift bij het artikel van Roy nog niet te plaat
sen.3 

De brief is tenslotte toch nog langer geworden clan aanvankelijk mijn 
voornemen was, toch is in geene deele het bestaande meeningsverschil vol
doende behandeld. Ik houd mij voor een bespreking aanbevolen. Indien U 
Zaterdag bijtijds in de stad zou kunnen zijn, zouden wij die bespreking nog 
aan de redactievergadering van 'De Nieuwe Weg' kunnen doen voorafgaan. 
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Met hartelijke groeten, 

1. De Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) werd op 4 juli 1927 opgerichtin Bandung. 
De partij streefde duidelijker dan oudere organisaties zoals bijvoorbeeld de Sarekat 
Islam, naar onafhankelijkheid op een brede, niet confessionele basis. Leidende figuren 
van de PNI waren Soekarno, Boediarto, Sartono en Soenarjo. 
Op 29 december 1929 werden er huiszoekingen gedaan in de kantoren van de PNI 
en in de huizen van de PNI-leiders. Daarbij werd o.a. correspondentie in beslag 
genomen. Na de huiszoekingen werden acht PNI-leiders, onder wie Soekarno, 
gearresteerd. [Petrus Blumberger 1931: 204-249] 

2. Bart de Ligt schreef drie 'open' brieven aan Gandhi. De eerste brief verscheen in mei 
1928 in het Franse tijdschrift Evolution en de andere twee brieven verschenen in 
Bevrijding van maart en december 1929. Gandhi beantwoordde de eerste brief in het 
septembernummer van het Amerikaanse blad The world tomorrow, terwijl zijn andere 
antwoorden verschenen in Young India (mei 1929 en januari 1930). De Ligt maakte 
Gandhi het verwijt <lat deze niet consequent pacifistisch was omdat de laatste het 
Engelse militaire optreden in de Eerste Wereldoorlog fysiek (via het Rode Kruis) en 
moreel had gesteund. [Van der Tuin 1983; Noordegraaf, Robben 1988: 179-182] 
In De Nieuwe Weg verscheen geen commentaar op deze 'briefwisseling'. 

3. Over het artikel van Roy: zie doc. 310, noot 1. De reactie van HRH op <lit artikel: 
zie doc. 314, noot 1. 

316. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 21 januari 1930 

B[este] H[enk] 

1) Ik zal Zaterdag wat vroeger op de Overtoom komen. 
2) Met uitstel plaatsing van mijn stukje naar aanleiding van het art. van Roy 

kan ik mij vereenigen, mits de hierbij gevoegde noot in deze afl daaronder 
wordt geplaatst, waarop ik dus vertrouw (zooals herhaaldelijk gebeurd is) 

3) AanJef Last zal ik zelf schrijven. Je meent geloof ik, dater bij mij eenige 
persoonlijke animositeit tegen hem bestaat. Daarvan is geen sprake. Maar ik 
acht zijn toetreden op de red. op dit oogenblik, niet taktvol. Daarom handhaaf 
ik mijn voorstel, dat wij Zaterdag die zaak nog eens onder de oogen zien. Daar 
is niets tegen, daar zijn naam waarschijnlijknog niet op den omslag is gedrukt. 
Is dit wel het geval, clan zal ik duidelijk moeten maken, dat het tegen mijn 
verzoek in geschied is, en wel in deze zelfde aflevering. Hoor ik niets van je, 
clan neem ik aan dat die naam er niet op voorkomt. 

Beste groeten 

Tante Jet. 

noot van een der redaktieleden1 

In verschillende opzichten ga ik met het artikel van M.N. Roy niet akkoord. 
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In de volgende afl. zal ik mijn bezwaren daartegen uiteenzetten. 
H.R.H. 

[In de kantlijn:] 1) Ik stuur haar zelf ook op aan E[llerman H[arms] 

1. Deze noot werd inderdaad geplaatst onder het artikel van Roy. 

317. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 22 januari 1930 

Naar aanleiding van Uw briefje van 21 dezer zal ik de uitzending van het 
Januarinummer van 'De Nieuwe Weg' tot na de redactievergadering moeten 
ophouden, zoodat vooraf bespreking in de redactie kan plaats vinden. 

Dit in de eerste plaats met het oog op de ontstane kwestie Last. Dit is een 
kwestie, die inderdaad moeilijkheden oplevert. Geen oogenblik hen ik tegen 
Uw voorlaatste schrijven opgekomen omdat ik aan persoonlijke animositeit 
tegen Last dacht. Dat zou ik niet zoo erg vinden. Dat echter een reeds 
besloten benoeming van een redacteur van 'De Nieuwe Weg' te niet gedaan 
zou moeten worden als een soort straf voor het feit, dat hij het niet langer in 
de S.D.A.P. en derzelver linkervleugel uithouden kon, is naar mijn meening 
onmogelijk. Reeds in het begin van December is Last gepolst over de benoe
ming. Hij gaf op 9 December schriftelijk te kennen daarmee accoord te gaan. 
In Uw brief van 11 December aan mijn adres deelt U mede, dat de Lange 
reeds instemde met het denkbeeld en vraagt U mij, of ik de andere kameraden 
van de redactie om hun meening wil vragen. Op 13 December heh ik U 
geantwoord, dat door mij een schrijven was uitgezonden aan Kitsz, Bouwman 
en Verhoef en dat het niet meer noodig was Last officieel te vragen of hij 
zitting zou willen nemen omdat hij reeds op 9 December in positieven zin 
bericht had. Er was dus een benoeming, die reeds in de eerste helft van 
December had plaats gevonden en die in de Decemberaflevering bekend zou 
zijn gemaakt, wanneer dit niet zonder meer vergeten was. Omdat Last uit het 
verband der S.D.A.P. is getreden is aan hem zelf niets veranderd. Hij blijft 
over dezelfde capaciteiten beschikken, die tot zijn opneming in de redactie 
deden besluiten. De linkervleugelaar van de S.D.A.P., die deze groep zal 
vertegenwoordigen in het verband van onze redactie moet nog geboren 
worden. Juist de kwestie van samenwerking met andersdenkende revolutionnai
ren brengt voor die groep de conflicten, die zij in alle omstandigheden wil 
vermijden. Het jongste incident met de Haagsche vergadering, die mede door 
de linker sociaal demokraten georganiseerd zou zijn, heeft bewezen, dat men 
zich gebonden acht door het Nijmeegsche congres der S.D.A.P.1 Als groep 
zijn de linkervleugelaars zoo ver gekomen, dat zij tot groote tevredenheid van 
'Het Volk' Fimmen openlijk veroordeelen in verband met zijn laatste optreden 
voor de Perhimpoenan Indonesia. Het heeft voor ons tijdschrift geen zin de 
plaats voor den linkersociaal demokraat nog onbepaalden tijd vacant te houden 
en inmiddels onszelf de handen te binden bij de keuze van nieuwe redactiele-
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den. Ik dring er daaromtrent ten sterkste op aan het eenmaal genomen besluit 
ten opzichte van Last te handhaven en acht het in ieder geval noodig, dat 
hijzelf in de redactievergadering van Zaterdag aanwezig is als deze vraag nog 
in discussie moet komen. Dit zijn wij op grond van de met hem gevoerde 
correspondentie naar mijn meening verplicht. 

De noot onder het artikel van Roy acht ik minder bezwaarlijk dan het 
bijschrift, al zie ik de urgentie van die noot niet in. Herhaaldelijk zijn er 
bijdragen, in het tijdschrift, waaronder een van de redactieleden zou kunnen 
kenbaar maken, dat hij bezwaren heeft tegen de meeningen van den schrijver. 
Een vrije tribune waarop dragers van verschillende revolutionnaire meeningen 
aan het woord moeten komen, moet inderdaad de gelegenheid bieden om die 
verschillende meeningen onbelemmerd te uiten. De grens is slechts te trekken 
wanneer het opnemen van een of andere meening onmiddellijk aanmerkelijk 
verlies van abonne's ten gevolge zou kunnen hebben. Als Constandse met een 
artikel kwam aanzetten over de waarde van de vakbeweging of een man van 
de K.A.P. datzelfde onderwerp zou willen behandelen zou hem duidelijk 
moeten worden gemaakt, dat hij zijn denkbeelden maar elders moetverkondi
gen. Ik bel U Donderdagmorgen even op omdat ik het jammer vind da_t ~et 
tijdschrift dat nu geheel gereed ligt vier dagen moet wachten voor macht1gmg 
tot afdrukken gegeven kan worden omdat het de vraag is of een pas genomen 
redactiebesluit te niet moet worden gedaan. 

Met hartelijke groeten, 

1. Via affiches werd de Haagse bevolking attent gemaakt op een protestbijeenkomst die 
belegd zou zijn door de Perhimpoenan Indonesia en de Haagse 'Li~ks-soci~lis_ten'. 
Deze laatste groep vormde een oppositiegroep in de SDAP. De Lmks-sociahsten 
ontkenden tegenover het SDAP-bestuur hun medewerking te hebben verleend aan 
de voorbereiding van de vergadering. Zij gaven te kennen zich te houden aan het 
SDAP-congresbesluit, waarin zelfstandigvergaderende organisaties :an li~-socialis
ten binnen de partij ontoelaatbaar waren verklaard. [Het Volk, 15 pnuan 1930] 

318. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe
mendaal, 30 januari 1930 

Hierbij twee nummers van 'La Revolution Proletarienne' waarin over de zaak 
Ghezzi1 geschreven is (No. 88 blz. 285 en No. 92 blz. 340).2 Zend s.v.p. de 

' tijdschriften na gemaakt gebruik terug. 
Heden kreeg ik een brief van Trotzky uit Constantinopel over de zaak 

Mjasnikoff. Daaruit blijkt dater sprake was van een Hollandsch visum ':anneer 
eenige garantie gegeven kon worden ten opzichte van bes~aansm1ddel~n. 
Trotzky acht de gegeven raad om als correspondent van een met-kom~ums
tisch blad op te treden onpraktisch. In Rusland bestaan zulke bladen met en 
in het buitenland zou niemand zich willen 'compromitteeren'. Financieele 
borgstelling zou alleen van Trotzky kunnen komen, <loch terecht me~kt deze 
op, dat zijn waarborg meer politieke schade kan toebrengen clan financ1eel nut. 
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Zekerheid betreffende een bestaansmiddel zou uit Holland gegeven moeten 
worden. Ik herinner mij, <lat eenige jaren geleden de familie Wijdeveld uit de 
Vossiusstraat de comedie heeft opgevoerd een brief te schrijven aan Siema, 
die met een Russische pas naar Holland moest komen. Zij werd eenvoudig 
uitgenoodigd om te komen logeeren op grond van oude relaties. Zou niet in 
die richting gezocht kunnen worden zoover het Mjasnikoff betreft? Ik weet 
niet welke aanleiding er geweest is om deze geheele kwestie aan de orde te 
stellen, geef daarom den inhoud van het schrijven van Trotzky zoo spoedig 
mogelijk aan U door. Zijn brief begint, <lat hij 'ganz eilich' de kwestie van 
Mj [ asnikoff] ter hand neemt. Daaruit concludeerde ik, dat spoedige hulp 
gewenscht werd. Wij moeten er iets aan zien te doen en kunnen wellicht op 
meer praktische wijze het verkrijgen van een visum voor Mj [ asnikoff] bevorde
ren dan door een correspondentschap van een kraut. 

Graag de oproep voor Ghezzi zoo spoedig mogelijk. 3 Ik heh op <lit moment 
het J anuarinummer van 'De Nieuwe W eg' nog niet in mijn bezit, hoewel de 
chefzetter mij vanmiddag liet weten, <lat het gisteravond - 28 dezer - was 
uitgezonden. Het Februarinummer moet omstreeks den 15den van <lien maand 
gereed zijn. Als wij daar allemaal aan medewerken is dit makkelijk te bereiken. 
Bouma en ik hebben Zondag j.1. de inhoudsopgave voor de jaargangen 1928-
1929 gereed gemaakt. Het is toch niet meer dan billijk, <lat die inhoudsopgave 
door den uitgever bekostigd wordt. Als de man zoo krenterig blijft als hij is, 
dan heeft het geen enkel nut om de administratie van het tijdschrift bij hem 
te houden. 

Met hartelijke groeten, 

[paraaf:] H.S. 

[In handschrift van H. Sneevliet onderaan de brief:] Schrijf zelf aan Mj[asni
koff]. 

1. Francesco Ghezzi (1893-1934), Italiaans anarchist; vluchtte na de fascistische machts
overname naar Duitsland; vestigde zich na uitwijzing in de Sovjet-Unie (1928); kreeg 
drie jaar gevangenisstrafwegens anti-sovjetactiviteiten (1928-1931); arbeider in autofa
briek in Moskau (1931-1934); opnieuw gearresteerd en vermoord in gevangenis 
(1934). [Andreucci, Detti 1976: 471-472] 

2. Het ging om twee artikelen van J. Mesnil: 'Pour Francesco Ghezzi', La Revolution 
Proletarienne (1928), 285 en 'Ghezzi reste en prison', La Revolution Proletarienne 
(1928), 340. 

3. [H. Roland Holst], 'Voor Francesco Ghezzi', De Nieuwe Weg(l 930), 58. In ditstukje 
werden lezers van De Nieuwe Weg opgeroepen om geld te sturen naar het internatio
nale cornite dat was opgericht om de Russische regering onder druk te zetten en deze 
te bewegen Francesco Ghezzi uit de gevangenis vrij te laten. 
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319. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 10 februari 1930 

Naar aanleiding van Uw brief van 4 Februari deel ik U mede, <lat van mijn 
copie van het Februarinummervan 'De Nieuwe Weg' het tweede deel van het 
Loriot-artikel aan de drukkerij is toegezonden.1 Ik heh het gedeelte, dat over 
de perspectieven handelt samengevat om daardoor minder ruimte te gebrui
ken. De syndicalistische liga2, die in Frankrijk blijkbaar aan invloed wint, blijkt 
uit haar propaganda althans van haar meest beteekenende voormannen op den 
grondslag van het revolutionnaire marxisme te staan. Vooral in het artikel van 
Loriot komt tot uiting, <lat hij radikale wijziging wil van de verklaring van 
Amiens, 3 de noodzakelijkheid van politiek optreden der vakbeweging duidelijk 
naar voren wil brengen, <lat hij het terrein van werken der vakbeweging 
aanmerkelijk wil uitbreiden, het niet als K.A.P. aanhanger zoekt in het uitden
ken van nieuwe organisatievormen, veel meer de Britsche methoden <loch op 
revolutionnairen grondslag wil propageeren en doorvoeren. 

Wat de verbanning van Vera Vigner betreft heh ik geen nadere informaties 
gevonden dan die U waarschijnlijk ook in 'Het Volk' heeft gezien.4 Bestaat 
er verband tusschen deze verbanning en de executie van den vroegeren linker 
sociaal-revolutionnair Bloemkin5? Moet bij het uitbrengen van een eventueel 
protest tegen de verbanning van Vigner niet evenzeer scherp worden opgeko
men tegen het gebeurde met Bloemkin? Ik weet niet of U 'Verite' krijgt van 
Rosmer. De bijzonderheden over de zaak Bloemkin, welke in een correspon
dentie uit Moskou voor <lat blad vermeld zijn toonen op veel scherper wijze 
de degeneratie in den leidenden kring der bolschewistische partij aan dan alles 
wat wij daarover tot dusverre gehoord hebben. Radek schijnt na zijn bekeering 
in sterke mate het slachtoffer van die degeneratie te zijn geworden. 

Het artikel van de Ligt komt natuurlijkin het Februarinummer.6 Ik zal mijn 
bijdrage over het koloniale congres der S.D.A.P. zoo beperkt mogelijk hou
den. 7 Kunt U nu definitief kameraad Wiedijk er toe brengen om voor ons de 
boekbespreking van Troelstra's biographie te schrijven? 

Met hartelijke groeten, 

1. F. Loriot, 'Problemen der proletarische revolutie. Het bankroet der Ille Internati
onale en de onafhankelijkheid der vakbeweging', De Nieuwe Weg (1930), 24-29 en 
53-57. De auteur pleitte voor een zelfstandige revolutionaire vakbeweging die ook 
op politiek gebied actief was. De bestaande politieke partijen hadden voor hem 
afgedaan. De vakbeweging kreeg zowel in de Kornintern-politiek als in de koers ~ie 
Trotski voorstond, een beperkte rol toebedeeld in de te verwachten wereldrevoluue. 
Loriot zag de vakbeweging evenwel als de toekomstige drager van die revolutie. 

2. De in 1926 opgerichte Syndicalistische Liga was een rninderheidsgroep binnen de 
CGTU die streefde naar het herstel van eenheid binnen de Franse vakbeweging. De 
Liga wilde de klassenstrijd uitsluitend via de vakbeweging voeren en daartoe moesten 
alle banden met politieke partijen warden doorgesneden (zie hierover: doc. 3 05, noten 

1, 2 en 3). 
3. Binnen de CGT hadden vanaf de oprichting in 1895 de gematigde syndicalisten, die 
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politieke activiteiten niet zonder meer afwezen, en radicale syndicalisten fel tegenover 
elkaar gestaan. Op het CGT-congres van Amiens kwam het tot een verzoening van 
beide stromingen met de ondertekeningvan het Charter van Ami ens. Hierin verklaar
de de CGT volkomen onafhankelijk te zijn, niet te behoren tot enige politieke 
stroming en principieel geen activiteiten te zullen ontplooien op politiek gebied. De 
organisatie werd gezien als de kiem van de nieuwe socialistische maatschappij die zou 
ontstaan door revolutionaire activiteiten op economisch gebied. [Maitron 1983] 

4. NN, "Vera Figner verbannen? Een der dapperste revolutionairen.", Het Volk, 3 febr. 
1930 (avondblad). Het gerucht ging <lat Vera Figner, bestrijdster van het tsaristische 
regime, vanuitMoskou naar Perm zou warden verbannen. Zij had het CC van de RCP 
een protestbrief geschreven tegen de ruwe behandeling van gearresteerde vrouwen 
door de GPOe. Het gerucht bleek echter niet te kloppen (zie hierover doc. 320). 

5. Jacob Bloemkin (1897-1930), Russisch revolutionair; lid van de Partij van Socialisten
Revolutionairen (PSR); nadat hij de Duitse ambassadeur in de Sovjet-Unie had ver
moord in de hoop <lat daardoor de oorlog tussen Duitsland en Rusland zou warden 
hervat, werd hij door Trotski streng onderhouden en proforma ter dood veroordeeld 
(juli 1918); hoofd van de Russische Geheime Dienst; op gezag van Stalin ter dood 
veroordeeld na een bezoek aan Trotski in Constantinopel. [Deutscher 1963: 89-95] 

6. B. de Ligt, 'De Vereenigde Vredes-Raad en Kellogg-Pact', De Nieuwe Weg (1930), 
49-53. Beschrijving van het ontstaan van een internationale federatieve organisatie 
van antimilitaristische verenigingen, de Verenigde Vredes-Raad. De Ligt en Sheeps
hanks hadden januari 1930 in Geneve namens de Vredes-Raad documenten aan de 
vertegenwoordigers in de Volkenbond uitgedeeld, waarin geprotesteerd werd tegen 
het feit <lat de regeringen van de landen die het Kellogg-Pact (zie hierover: doc. 261, 
noot 16) hadden ondertekend, niet overgingen tot het afschaffen van de dienstplicht. 

7. Over <lit artikel van H. Sneevliet: zie doc. 307, noot 3. 

320. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe
mendaal, 17 Februari 1930 

Gisteren heb ik met Bouma de volgorde voor het Februarinummer van 'De 
Nieuwe Weg' opgemaakt; ditnummer zal omstreeks 20 dezerverschijnen. Wij 
zijn op den goeden weg en k:unnen met het Maartnummer ongetwijfeld de 
publicatie op den 15 den bereiken, wijl lief st 21 ½ pagina overstaan. Het was 
niet gemakkelijk een keuze te doen met een zoo groot overschot. Het artikel 
van de Ligt is natuurlijk opgenomen. Het schetsje van Last, dat ruim 7 bladzij
den besloeg moet tot Maart blijven liggen. 1 Ik heb hem daarover geschreven. 
Ook staat nog de copie van het artikel van Trotzky over Oostenrijk (7 bladzij
den),2 van Bouwman en J. Boersma over vakbeweging3 en stakingstactiek4, 
samen ruim 7 bladzijden. Uit de 'Kroniek' liet ik het stukje over de terreur 
in Rusland vervallen, omdat positief bekend is gemaakt, dat Figner niet 
verbannen is; verder blijft staan uit de 'Kroniek' het stukje over textielindustrie 
in overeenstemming met Uw schrijven van 12 Februari en een klein stukje 
over Italie. Het gedeelte over de Balkan komt in dit nummer. 

Nu wij voor Maart reeds meer dan 20 bladzijden hebben, zou ik de redactie
vergadering van 1 Maart willen laten vervallen. Daarnaast zou aangedrongen 
moeten worden op spoedige toezendingvan bijdragen, welke wij nogwachten-
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de zijn: Verhoef over rationalisatie, de Lange over psycho-techniek. Als Saks 
zijn toezegging gestand doet en reeds begin Maart een eerste bijdrage zou 
kunnen toezenden, moet daarvoor plaats gemaakt worden.5 Voor wat Uw 
'kroniek' betreft in het Maartnummer zou het goed zijn in aansluiting met de 
beschouwing van Trotzky over de Oostenrijksche crisis, die nog op plaatsing 
wacht, aandacht te schenken aan de toenadering tusschen Schober6 en Musso
lini7. Balabanoff maakte gisteren de frappante en naar mijn meening juiste 
opmerking, dat aan de houding van de z.g. linker sociaal demokratische partij 
van Oostenrijk is toe te schrijven, dat een volkomen overwinning voor de 
fascistische politiek bereikt is zonder een opmarsch naar Weenen door de 
Heimwehren en verdere navolging van het Mussolinische voorbeeld voor wat 
de uiterlijkheden der machtsveroveringen betreft. 

Ik heb met Balabanoff opnieuw gesproken over het Parijsche Bureau. Zij 
verwacht op korten termijn aansluiting der Noren en eerst daarmee zou aan 
dat bureau materieele werkmogelijkheid gegeven warden. Laat mij nog even 
weten of U ermee accoord gaat, dat wij het Maartnummer laten verschijnen 
zonder redactievergadering. Denkt U aan de vlootconferentie? In het tijd
schrift 'Lutte de Classe'8 is een zeer goed artikel van Sizoff9 over die confe
rentie. Uit het laatste nummer van het dagblad 'Arbeiterpolitik'10 van Brandler, 
blijkt mij, dat de combinatie Thalheimer-Roy een nieuw internationaal infor
matie-bulletin gaat uitgeven. 11 

Met beste groeten, 

1. JefLast, 'Lach gas', De Nieuwe Tijd (1930), 116-123. Een fictief verhaal over hetleven 
op de barricaden tijdens de sociale revolutie in Nederland. 

2. L. Trotski, 'De Oostenrijksche krisis en het communisme', De Nieuwe Weg (1930), 
83-90. Analyse van de Oostenrijkse democratie. De sterke positie die de sociaal
democratie daar getalsmatig innam, was volgens Trotski slechts schijn. Dit bleek 
volgens hem uit de snelle opkomst van het fascisme. De communisten zouden volgens 
Trotski deze opkomstkunnen belemmeren door hetwinnen van de sociaal-democrati
sche arbeiders voor het communisme. Dit kon volgens Trotski bereikt warden door 
goede propaganda en voorlichting. De belangrijkste voorwaarde was dan wel <lat 
communisten de sociaal-democraten niet langer voor 'sociaal-fascisten' uitscholden. 

3. E. Bouwman, 'De verhouding van de vakbeweging tot de politieke partij', De Nieuwe 
Weg (1930), 74-78. Bouwman besprak de houding van het NAS tegenover revolutio
nair-socialistische partijen. Het NAS stond niet negatief tegenover dergelijke partijen, 
zolang de relatie tussen partij en vakbeweging gelijkwaardig was. Het artikel was een 
reactie op een artikel van Trotski (zie hierover: doc. 305, noot 3) waarin deze de 
vakbeweging als ondergeschikt aan de partij afschilderde. 

4. J. Boersma, 'lets over stakingstaktiek', De Nieuwe Weg (1930), 78-81. Boersma 
verdedigde het gebruik van een 'Centrale-Weerstands-Kas' door het NAS. Naast 
opvoeding en scholing bevorderde de weerstandskas de solidariteit onder de arbeiders. 
En solidariteit moest uiteindelijk de belangrijkste pijler zijn tijdens de grote politieke 
staking die de sociale omwenteling zou begeleiden. 

5. J. Saks, 'Uit de oude doos', De Nieuwe Weg (1930), 71-74. Wiedijk verhaalde in <lit 
artikel over zijn werk in de koloniale commissie van de SDAP in 1904. 

6. Johannes Schober (1874-1932), Oostenrijks staatsman; hoofd van de Weense politie 
en de Oostenrijkse staatspolitie (1918-1921; 1923-1929); bondskanseliervan Oosten-
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rijk (1921-1922; 1929-1930); verantwoordelijk voor het neerslaan van de Weense 
arbeiders-protesten in juli 1927; minister van Buitenlandse Zaken (1930-1931). 
[Hubert 1990; Hannak 1966] 
In haar rubriek 'Kroniek' in De Nieuwe Weg (1930: 67) besteedde HRH aandacht aan 
het vriendschapsverdrag dat Italie en Oostenrijk begin 1930 met elkaar sloten. 

7. Benito Amilcare Andrea Mussolini (1883-1945), Italiaans dictator; onderwijzer en 
journalist; vormde met A. Balabanova de redactie van het PSI-dagbiadAvanti! (1912-
1914); oprichter van het nationalistische blad Popolo d'Italia (1914); !eider (duce) van 
de in 1921 opgerichte Nationale Fascistische Partij; regeringsleider (1922-1943); 
afgezet als dictator (juni 1943); !eider (marionetvan de Duitsers) van de Sociale Repu
bliek in Salo (september 1943 - april 1945). [Smith 1981] 

8. La Lutte de Classes (1928-193 5) was een maandblad onder redactie van M. Fourrier 
en P. Naville, twee uit de PCF geroyeerde opposanten. De redacteuren beschouwden 
het blad als de opvolger van Clarte. Van 1930-1932 was de ondertitel van het blad 
Revue theorique mensuelle de !'Opposition Communiste. [Pluet-Despatin 1978: 41-44] 

9. Paul Sizoff, 'Avant la conference navale de Londres', La Lutte de Classes, no. 3 (1930), 
24-43. Vol gens Sizoff was er geen werkelijke kans op ontwapening zolang het kapita
lisme bleef voortbestaan. 
In haar rubriek 'Kroniek' in De Nieuwe Weg (1930: 65) beoordeelde HRH de vloot
conferentie van Londen (1930) als volkomen mislukt. Aile deelnemende landen 
hadden volgens haar slechts oog voor het eigen militaire belang. De sociale wetgeving 
in die landen zou geheel ondergeschikt zijn aan de militaire uitgaven. 

10. Arbeiterpolitik. Organ der Kommunistischen Partei Deutsch lands (Opposition) (1929-193 3) 
stond onder redactie van P. Bottcher. In 1929 was het een in Leipzig/Berlijn verschij
nend weekblad, en vanaf 1930 werd het een dagblad met de ondertitel 'Kommunisti
sche Tageszeitung'. [Tjaden 1964: 132-136] 

11. M.N. Roy en A. Thalheimer gaven Internationale Nachrichten der Kommunistischen 
Opposition uit. Het was een gestencild blaadje dat onregelmatig verscheen van februari 
1930 tot en met juli 1931. Het doel van het blad was om zonder de Komintern te 
ondermijnen, de misstanden binnen de Komintern-secties aan de kaak te stellen. 

321. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 21 februari 1930 

Trotzky schreef mij 10 Februari uit Constantinopel, dat de Nederlandsche 
consul aldaar zich nog niet bereid heeft getoond aan Mjasnikoff een visum te 
geven niettegenstaande Uw brief er was. Mj [ asnikoff] zal nog aan een verhoor 
onderworpen worden en Trotzky meent, dat het resultaat volstrekt niet zeker 
is. Hoewel hij in zijn brief te kennen geeft, dat de verschillen tusschen Mj[as
nikoff] en de groep van Trotzky zoo groot zijn, dat gemeenschappelijkwerken 
onmogelijk is, verklaart hij nadrukkelijk, dat Mj[asnikoff] een onberispelijk 
revolutionnair is en alle vertrouwen verdient. 

Zondagavond j.l. had ik een lange bespreking met Balabanoff, die tot mijn 
verwondering mededeelde, dat zij inlichtingen had gekregen, hierop neerko
mende, dat ondanks de afwijzing der Nederlandsche regeering van een eventu
eele visumverleening aan Trotzky, die zaak hier in Holland toch nog niet uit 
zou zijn. Zij vertelde mij een en ander over de levensomstandigheden van 
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Trotzky, die onder voortdurende bewaking is van eenige Turksche politiebe
ambten, welke op hinderlijke wijze optreden. Het samenwerken van Stalin met 
Kemal Pascha1 schijnt tot gevolg te hebben, dat Trotzkyvolkomen geisoleerd 
is, zich niet naar Constantinopel kan begeven, zijn eenige ontspanning hestaat 
in visschen, waarbij hij ook nog voortdurend onder bewaking van een paar 
politiemannen is. Op grond van die mededeelingen blijft het scheppen van de 
mogelijkheid tot zijn vertrek uit Turkije een zeer dringende aangelegenheid. 
Ik zal dezer dagen nog eens aan Tranmael schrijven of er in Noorwegen geen 
enkele mogeljkheid zou hestaan. 

Van kameraad Nin, die door onze tusschenkomst een schrijven heeft 
ontvangen van de Noorsche arheiderspartij, waarmee hij hij den gezant in 
Moskou een visum kon krijgen en op die manier het Russische paradijs kon 
verlaten, heh ik nooit meer iets naders gehoord, nadat ik hem in kennis heh 
gesteld met de heslissing der Nooren. Het is de groote vraag of hij ons laatste 
schrijven in handen heeft gekregen. Aan den anderen kant is het mogelijk, dat 
de hekeeringen van Sinowjew c.s. op hem hehhen ingewerkt, zoodat hij zich 
hij de hestaande verhoudingen daar heeft aangepast. Het zou van belang zijn 
die kwestie te onderzoeken. Misschien beschikt de groep Verite over mogelijk
heden om informaties te Moskou te doen inwinnen. 

Naar aanleiding van het artikel van Roy over Britsch-Indie maakt Trotzky 
opnieuw de opmerking, dat Roy zelf geen menschewiek <loch een nationaal-de
mokraat is, veel meer rechts staat in de kwestie Britsch-Indie rakend dan in 
Europeesche aangelegenheden, dat Roy in China voor 100 % de politiek van 
Stalin heeft doorgevoerd, dat hij Trotzky met alle kracht had hestreden.2 

Last deelde mij mede, dat zijn filmkroniek voor het Maartnummer klaar is. 
Als zijn schets 'Lachgas' in het Maartnummer opgenomen wordt en het eerste 
artikel van Saks hijtijds inkomt, is het de vraag of wij de filmkroniek in het 
Maartnummer wel geheel kunnen plaatsen, al dringt Last er op aan, dat zeker 
de bespreking van de film 'Wij houwen' niet langer moet worden uitgesteld.3 

Met hartelijke groeten, 

1. Gazi Moestafa Kemal Pasja (Atati.irk) (1881-193 8), Turks staatsman; volgde militaire 
opleiding en loopbaan; !eider van de Turks-nationale beweging; eerste president van 
de Turkse Republiek (1923-1938); grondlegger van het moderne Turkije. [Landau 

1984] 
2. Over het artikel van Roy: zie doc. 310, noot 1 en doc. 314, noot 1. 
3. JefLast had in De Nieuwe Weg een regelmatig verschijnende rubriek onder de naam 

'Voor de lens'. In het maartnummer van 1930 verscheen de recensie van de film 'Wij 
bouwen' van Joris Ivens. 
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'Kiest Sneevliet uit de eel', RSP-verkiezingspropaganda - Rotterdam 1933. 
[Collectie IISG] 

RSP-affiche voor de kamerverkiezingen van 19 3 3. [ Collectie IISG] 
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322. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 22 maart 1933 

Beste Henk, 

Het spijt mij, dat ik je niet eerder heh geschreven. Eigenlijk dacht ik aldoor, 
dat je wel gauw vrij zou komen; ik had dit heelemaal niet verwacht.1 Daarbij 
kwam een groote lusteloosheid en vermoeidheid na twee keer griep, waardoor 
ik het telkens uitstelde. Maar zoo je nog niet gauw vrij komt, zal ik nu mijn 
leven beteren en het spoedig weer doen. Mocht er nog iets zijn, wat ik voor 
je doen kan, b.v. het zenden van lektuur, dan hoor ik het wel van Mr. Stokvis2• 

Je hebt zeker veel gelezen? Het is een middel om wat los te komen van je 
eigen gedachten, die zeker aldoor in een kringetje rondgaan. De mensch is 
niet gemaakt voor de eenzaamheid, jij zeker niet met je zeer sociale aard; en 
je bent ook niet kontemplatief genoeg ingesteld, om onder het gemis aan 
werkzaamheid en bewegingsvrijheid niet te lijden. Intusschen geloof ik toch 
zeker, dat hieruit toch ook wel wat goeds voor je zal voortkomen, - je krijgt 
een zekere afstand tot de dingen, die je in het onzinnig verbrokkelde bestaan, 
dat we nu allemaal voeren, bijna zeker verliest. 

Dezen winter heh ik me, tusschen ander werk door, veel met Gorter 
beziggehouden en al zijn werk overgelezen. Van 'Pan' heh ik oneindig meer 
genoten, zuiver als kunst, dan vroeger, maar mij tevens verwonderd over 
Gorters grenzelooze nai:veteit met betrekking tot de maatschappelijke ontwik
keling. 

Nu, houd je taai en naar ik hoop tot spoedig. 
Veel hartelijks en een handdruk van je oude kameraad 

H. Roland Holst. 

[In de kantlijn in het handschrift van Sneevliet:] Ontvangen 30 Maart. 

1. 

2. 

Op 21 februari 193 3 werd tegen Sneevliet een bevel tot inhechtenisneming uitge
vaardigd wegens het schrijven van een manifest voor marinepersoneel, waarin hij 
opriep solidair te zijn met de muiters op het marineschip 'De Zeven Provincien' in 
Indonesie. Sneevliet bleef in hechtenis tot zijn rechtszaak op 1 april 193 3 voorkwam. 
Hij werd schuldig bevonden aan 'het bij geschrifte in het openbaar tot enig strafbaar 
feit opruien'. Hij werd tot vijf maanden gevangenisstraf veroordeeld, met aftrek van 
voorarrest. [Perthus 1976: 350-358] 
Benno Jules Stokvis (1901-1977), jurist en letterkundige; bekend strafpleiter; lid van 
de CPH; lid van de Tweede Kamer (1936-1940; 1946-1952); lid van de Pvd.A (1955-
1971); lid van D5'70 (vanaf 1971); hield wekelijks radiopraatje voor de NOS-radio 
(jaren zestig); publiceerde verschillende romans. [Knipselarchief Letterkundig Mu
seum] 
Mr. B. Stokvis verdedigde Sneevliet tijdens het proces van 1933. HRH werd tijdens 
het proces als getuige gehoord. 
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323. Henriette Roland Holst, Interlaken, aan Henk Sneevliet, Amster-
dam, ca. 15 april 1933 1 (twee prenthrietkaarten) 

Beste Henk,2 

Even een groet uit de bergen. Dr. v. Breemen hoopte, <lat de hooge lucht mijn 
keel goed zou doen. 

Met spanning zie ik uit naar het bericht over het vonnis. Ik kan me begrij
pen, <lat deze dagen je lang vallen; je zult rustiger worden wanneer je weet 
waar je aan toe bent. 

Met hartelijke groeten 

H. Roland Holst 

1. Datering: De prentbriefkaarten zijn ongedateerd. De tekst loopt over de twee kaarten 
die waarschijnlijk in een envelop verzonden zijn. Op een van de kaarten staat: 'Ont
[vangen] 18/4'. De verzendingsdatum moet daarom ca. 15 april geweest zijn. 

324. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 13 mei 1933 (telegram) 

BLOEMENDAAL NH 95 19 13/5 14.15= 

MOGE DE WARMTE VAN KAMERAADSCHAP JE VANDAAG DOOR 
DE MUREN HEEN BEREIKEN1 

= H ROLANDHOLST = 

1. Dit telegram stuurde HRH ter gelegenheid van Sneevliets vijftigste verjaardag. 

325. Henriette Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 28 mei 1933 

Beste Henk, 

Je brief werd mij nagezonden; ik kreeg hem hier de 26-ste, dus met geringe 
vertraging. Wij zijn hier sedert Donderdag 11. en blijven tot na Pinkster; 
(d.w.z. mijn man moet van morgen vroeg tot Vrijdag avond op de Akademie 
zijn) mocht Mr. Stokvis mij dus iets willen vragen, clan is het beter <lat hij mij 
schrijft.1 Door allerlei werk, spreekbeurten, bezoeken enz. in de laatste weken 
bleef mijn wekelijksche brief ditmaal achterwege. Wel verzond ik nog v66r 
het weggaan een pakje boeken voor je; waarbij de beloofde 'Politische Charak-

536 

T 
terkunde' van Kiinkel.2 

- Voor zoover ik weet, bestaat geen afzonderlijk 
geschrift, <lat aan de politieke opvattingen van Vondel gewijd is; wel echter 
vindt je daar een en ander over in een uitstekende, en niet te uitvoerige, 
biografie, die ik thuis heh en je zal sturen zoodra we terug zijn. Het is natuur
lijk niet mogelijk zijn begrippen en zijn denkwijze met formules te kenmerken, 
die ontleend zijn aan moderne verhoudingen. Ik hen zelf ook bezig te trachten 
een kort oordeel over zijn wereldbeschouwing en zijn politieke opvatting te 
formuleeren in een inleiding, die ik op mij nam te schrijven voor een bloemle
zing 'revolutionaire poezie', vanaf de 13 e eeuw tot he den. Vondel zal daarin 
slechts met een of twee versjes vertegenwoordigd zijn, daar het onmogelijk 
is om hem, zonder de begrippen geweld aan te doen, onder de revolutionaire 
dichters te rangschikken. Onze klassieke poezie, die ontstond in een tijdvak 
van de gestabiliseerde en bijna absolute macht der handelsbourgeoisie kon 
natuurlijk zelfs geen revolutionaire ader bezitten. Die inleiding geeft onzinnig 
veel werk, en betrekkelijk weinig voldoening, daar een groot deel van de 
poezie die er in thuis behoort, als poetische uiting niet zeer belangrijk is. Dit 
geldt 66k van de geuzenliederen, die eigenlijk tot aan onzen eigen tijd, de 
hoofdschotel vormen. Echter heeft <lit werk toch weer de goede kant, <lat het 
mij noodzaakt, mij weer eens in de geschiedenis en de kultuurgeschiedenis van 
de 13e en de 16e eeuw te verdiepen. Vooral bij de laatste komen clan toch 
telkens analogien met onzen eigen tijd naar voren, ik bedoel vooral wat de 
volksbeweging aangaat, die in de eerste stadien van den 80 jarigen oorlog een 
faktor van zooveel beteekenis is geweest. Dit brengt clan telkens terug op het 
heden met al zijn problemen, <lat men feitelijk toch geen oogenblik vergeet. 
Het feit, <lat ik omstreeks half Juni twee voordrachten moet houden over 'De 
roeping van den eenling in onzen tijd', en over 'De krisis van het socialisme', 
maakt, <lat ik er met mijn gedachten wel voortdurend in moet zitten.3 

Enkele punten, die ik noteerde, wil ik hier opschrijven, opdat je zelf ook 
je gedachten rustig daarop kunt koncentreeren, v66r wij komen tot de monde
linge gedachtenwisseling, die in de zomermaanden hoop ik, werkelijk zal 
plaatsvinden. 

Als voornaamste problematische punten noem ik: 
1) Marx heeft nooit de vraag onder de oogen gezien, hoe de vervalsperiode 

van het kapitalisme op het proletariaat zou werken. Indien <lit is: ontbindend, 
wat zijn clan de gevolgen voor den socialistischen strijd, in casu voor de 
bewustwording der arbeidersklasse. 

In hoever ontstaat, tegenover en in het vervallend kapitalisme een nieuwe, 
socialistisch-gerichte voortbrenging, min of meer als b.v. de kapitalistische 
voortbrenging in vroeger tijden naast de in verval-geraakte feodale (landbouw, 
gildeverband) is ontstaan. 

W anneer men de ekonomie in haar geheel beschouwt kan men antwoorden: 
in S[owjet] Rusland, en waarschijnlijk is <lit ook juist. 

2) Een tweede, heden vaak gestelde vraag, is die van den invloed der mo
dernste techniek op zijn en bewustzijn der arbeidersklasse - en, niet minder, 
van het toenemend aantal beambten enz. In de Rev[olution] Prol[etarienne] 
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is daaraan wel eens eenige aandacht gewijd. In verband hiermee, als 2b, staat 
het punt van de gr66te toeneming van bureau-menschen in het algemeen, en 
de betrekkelijke stilstand (afgezien van de krisis) van den groei der arb[ei
ders]klasse. Ook <lit heeft Marx nooit voorzien. 

3) Een andere belangrijke faktor is de proletariseering van kleine boeren en 
middenstand, met het aanvankelijk gevolg, hen ten prooi te doen vallen aan 
nat[ionaal] soc[ialistische] en andere demagogien. Hier gaan zeker nieuwe 
perspektieven voor het socialisme open, rnits het zijn basis in belangrijke mate 
weet te verbreeden. 

Een 4de probleem ligt in den ondergang der liberale ekonomie, terwijl de 
arb[eiders]klasse niet bewust en krachtig genoeg is om de maatschappij te 
vernieuwen, en onder de regeerenden menschen opstaan, die de urgentie van 
hervormingen in de richting van meer gebonden en meer planmatige produk
tie erkennen, en deze min of meer diktatoriaal doorvoeren. Er zou zoo een 
kompromis tot stand kunnen komen tusschen: kapitalistische, en geheel 
vervalschte, rnisvormde, maar clan toch in essentie staats-kollektivistische 
voortbrenging. lets dergelijks gaat nu waarschijnlijk in Duitschland gebeuren. 

Als historische analogie wijs ik op het tot stand komen van 'nationale' staten 
in W. en Zuid Europa tusschen 1850 - 76, door heerscher-naturen als Bis
marck4, Cavour5

, mijnentwege ook Napoleon III6, nadat de demokratisch
nationale beweging in 1848/ 49 had gefaald. 

Over de koloniale problemen, en die van wereld- en levensbeschouwing, heb 
ik nog niets gezegd. Voorlopig zullen wij aan de, hierboven kort geformuleer
de, genoeg hebben. Natuurlijk is er in werkelijkheid een algemeenste pro
bleem, <lat wij met een zekere willekeur in stukken snijden, omdat het niet 
anders gaat. 

Nu nog een paar woorden antwoord op je brief. 
Ik ben blij dat er zooveel hartelijkheid tot je kwam op je verjaardag; het zal 

je goed gedaan, en toch ook een beetje benauwd hebben denk ik. Er is nog 
altijd niets, 'wat zoo arm maakt als het te veel' [in de kantlijn: 1. Latijnsche 
spreuk.] Dat zie je aan onzen tijd! Ik hoop hartelijk, <lat er geen onverwachte 
storingen zullen komen en je je ouden vader7 op zijn 76e verjaardag zult 
kunnen bezoeken. 

Zeker, v66r een betere behandeling van politieke gevangenen is veel te 
zeggen - 66k voor aktie daarvoor, mits deze z66 gevoerd wordt, <lat de 'ande
ren' niet in den steek gelaten , maar naar boven meegetrokken worden. In bet 
algemeen heb ik ook geen bezwaar tegen je kriterium 'het ontbreken van 
onedele drijfveeren' bij hen, die politieke misdrijven begeingen. Maar ik maak 
in stilte heel wat restrikties zoodra vulgaire haat enz. in 't spel komen. En ik 
geloof, <lat heel wat 'gewone' misdadigers 66k geen 'onedele motieven' 
hebben. Het eenvoudigst voorbeeld is wel: de nood van gezinsleden, het 
verlangen hun angst en getob te sparen, enz. Het is alles erg ingewikkeld, <lat 
is zeker. Ja, vernieuwing in de rechtspleging komt in den regel buitengewoon 
langzaam tot stand. Alleen als 'teen nieuwe materie betrft, gaat 't vlugger. 
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Mijn man komt pas met 1 Januari 'vrij' van de Akademie; ons leven gaat dus 
voorloopig gewoon door. Zijn vakantie hopen we weer hier door te brengen. 

Over mijn werkplannen een volgende keer. 
Met hartelijke handdruk, 

H. Roland Holst 

1. HRH trad opals getuige tijdens het proces tegen Sneevliet; zie verder doc. 322, noten 
1 en 2. 

2. Fritz Ki.inkel (1889-1956), Duits-Amerikaans psycholoog; medeoprichter van het 
lnstitut fur Psychotherapie und Psychologische Forschung in Berlijn (1922); ontwik
kelde de zgn. dialectische karakterkunde; in 1939 Amerikaans staatsburger. [NDB, 
XIII: 221-222] 
Het hier bedoelde boek droeg de ti tel: Grundzuge der politische Characterkunde (Berlin 
1931). 

3. Deze voordrachten verschenen in bewerkte vorm als brochure onder de ti tel: De krisis 
der westersche kultuur (Arnhem 193 3 ). De rede 'De krisis der westersche kultuur' hield 
HRH voor de afdelingen Rotterdam en Amsterdam van het Religieus-Socialistisch 
Verbond en de rede 'De roeping van den enkeling' hield ze op 16 juni 193 3 in 
Utrecht tijdens een studieweek van de sociale comrnissie van de N ederlandse Vereni
ging voor Armenzorg en Weldadigheid. 

4. Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schonhausen (1815-1898), Duits staatsman; lid 
van de Landdag van Pruisen (1847-1858); ambassadeur in St. Petersburg (1859-1862) 
en Parijs (1862); Pruisisch minister-president en minister van Buitenlandse Zaken 
(1862-1871); tijdens Duits-Franse oorlog tot rijkskanselier van het Tweede Duitse 
Keizerrijk gekozen (1871-1890). [Gall 1990] 

5. Carnillo Benso di Cavour (1810-1861), ltaliaans staatsman; oprichtervan het blad van 
de Italiaanse nationale beweging It Rissorgimento (184 7); bezette verschillende minister
posten in Sardinie (vanaf 185 O); opende na de eenwording (Rissorgimento) van ltalie 
op 18 februari 1861 het eerste ltaliaanse parlement. [Smith 1985] 

6. Karel Lodewijk Napoleon Bonaparte (1808-1873 ), Franse keizer Napoleon III (185 2-
1870); derde zoon van Lodewijk Napoleon, koning van Holland; gekozen president 
van Frankrijk (1848-1851); herstelde na een staatsgreep (1851) het Franse keizerrijk; 
hielp Cavours nationale beweging door Oostenrijk, de aartsvijand van Sardinie, te 
verslaan (1859); tijdens de Frans-Duitse oorlog (1870) afgezet. [Borneque-Winandy 
1980] 

7. Anthonie Sneevliet (over!. 1936), klerk, sigarenmaker en gevangenbewaarder; huwde 
met Hendrika Johanna W outera Macklenbergh; uit het huwelijk werden drie kinderen 
geboren; het eerste kind overleed na twee maanden; de twee andere kinderen waren 
Henk (1883) en Christina (1885); bij de geboorte van het laatste kind overleed 
Hendrika; vertrok naar Roermond en bracht kinderen onder bij zijn moeder en 
ongetrouwde zusters in Roermond; hertrouwde en kreeg nog twee kinderen; Henk 
kon niet wennen aan zijn tweede moeder en werd opgevoed door zijn oma en twee 
tantes. [Perthus 1976: 23, 25,203, 358] 
Sneevliet kreeg geen toestemming zijn vader te bezoeken. [Perthus 1976: 358] 
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Henriette Roland Holst in de tuin van De Buissche Heide. Onderschrift van 
Richard Roland Holst: 'Hier krijgt de poezie licht en lucht.' [Collectie Letter
kundig Museum] 
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326. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am-
sterdam, 22 juni 193 3 

Beste Henk, 

Ik hen al weer leelijk over tijd met mijn brief; wijdt het niet aan onhartelijk
heid; het leven is erg roezig, de geest gewillig, maar het vleesch vaak moe en 
een paar weken zijn voorbij, v66r dat je het weet. Ik hoorde niets meer van 
je en hoop, dat je de boekjes ontvangen hebt; ik hoop dat je er wat bij vindt, 
wat je interesseert. 

Verleden week sprak ik twee duitsche geestverwanten, die voor korten tijd 
in Holland waren: predikant Fritze1 uit Keulen en Martin Buber2, de wereld
beroemde joodsche mystikus en kenner van het oude testament. Ook hem 
hebben ze zijn professoraat te Frankfort in de geschiedenis der godsdiensten 
ontnomen. Fritze had een waarschuwing gehad, toen hij tegen den Joden
boykott had gepreekt; als hij nog eens zoo iets deed, zouden ze hem in 
Schutzhaft nemen. Hij antwoordde natuurlijk dat dat van hen af zou hangen. 
Hij is links-SDP-er met sympathieen voor Rusland, zeer onafhankelijk van 
geest, leeft in een volksbuurt tusschen het volk, heeft al voor jaren een diskus
sieclub opgericht waar alle richtingen wel kwamen. Hij wacht af, wat verder 
zal gebeuren, maar voor een impulsief temperament zooals hij heeft is het 
moeten zwijgen uiterst pijnlijk. Volgens hem zal 't spoedig moeten komen tot 
een worsteling tusschen den rechter- en den linkervleugel van de Nat[ionaal] 
Soc[ialisten] - De linker wil een vrij sterke mate van onteigening en nationali
satie doorzetten en wel gauw ook. 

Bij Buber was huiszoeking geweest, en zijn vrouw was op straat eens gear
resteerd en meegenomen, maar verder had men hen met rust gelaten. Bij de 
huiszoeking had men ook de kamer opengemaakt waar Buber werkt aan een 
bijbel-vertaling, waarvoor hij telkens oude hebreeuwsche kommentaren raad
pleegt, wel een vijftigtal, zoodat hij daar een reuzentafel heeft waarop dat alles 
uitgespreid ligt. Een van de S.A. mannen hield hardnekkig vol, dat het een 
Talmud vertaling was, en was niet tot andere gedachten te brengen. 

Buber is door zijn menschen belast met de organisatie van een nieuw 
schoolwezen voor joodsche kinderen, iets wat eenvoudig moet gebeuren, nu 
die kinderen van de algemeene scholen warden gedrongen, en wat toch op 
bijna onoverkomelijke moeilijkheden stuit. Onder al de afschuwelijkheden die 
nu in Duitschland gebeuren, vind ik dit 'doodverklaren' van duizenden kinde
ren wel van 't allerergste. De lichamen te folteren is erg maar z66 de zielen 
van kinderen nog wel door geraffineerde kwelling te vergiftigen, is duivelsch. 

Buber zei: zoowel de socialistische massa's hadden dit alles kunnen verhinde
ren, zoo ze een van wil waren geweest, als de kopstukken van het geestelijke 
leven. Honderd eerste rangs menschen, die tijdig naar voren waren getreden 
en samen alarm hadden geblazen, hadden het kunnen verhinderen. 

J a - zoowel 'beneden' als 'boven' heeft men gefaald, de beide krachten, 
waarvan Lassalle droomde, dat ze te samen, in verbond, de rots zouden zijn, 
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waarop de tempel der menschheid gebouwd werd, hebben gefaald. 
We hebben veel te leeren om te k:unnen begrijpen, hoe dat alles zoo geko

men is, niet uiterlijk maar innerlijk, - en nog meer om te gaan zien, wat we 
nu moeten doen. Buber sprak ook daarover 'elk begrip, dat tot het socialisme 
behoort, weer opnieuw onderzoeken en toetsen'. 

Zeker is veel gedachte-arbeid noodig. En even zeker kan zij alleen vrucht
baar gebeuren in nauw kontakt met de beweging en den strijd. Niemand van 
ons wil de zaak 'in een hoekje gaan zitten uitdenken'. - Maar denken, alles 
opnieuw d66rdenken moeten wij. 

Met een hartelijke handdruk 

H. Roland Holst 

1. Bernhard Friedrich Georg Fritze (1874-1939), Duits predikant; antimilitarist; vooraan
staand lid van de Bundes Religii:iser Sozialisten; predikant in Keulen (1916-1938); fel 
tegenstander van het nationaal-socialisme. [Prolingheuer 1981] 

2. Martin Buber (1878-1960), Duits filosoof en schrijver; aanvankelijk anarchist; zionist; 
probeerde christendom met jodendom te verzoenen; hoogleraar aan de universiteit 
vanJeruzalem (1938-1960). [Kohn 1961] 

327. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 27 juni 1933 

Beste Henk, 

Van ochtend kreeg ik bericht van je adresverandering.1 Dit beteekent tevens, 
dat de omstandigheden waarin je leeft, heel wat bezwaarlijker geworden zijn. 
Vooral het betrekkelijk vrij zijn in je korrespondentie zult je erg missen. 
Gelukkig is het niet voor lang; je zult je door deze laatste drie weken wel heen 
slaan. Ik weet ook niet, in hoever kranten lektuur je nu nog is toegestaan en 
je op de hoogte blijft van het wereldsche gebeuren. Persoonlijk zou ik er heel 
wat voor geven, om eens een poos daarvan afgesneden te zijn, ten einde mij 
rustiger op alles te k:unnen bezinnen. Het bericht van den dood van Clara 
Zetkin is waarschijnlijk toch wel tot je gekomen. Het woelde weer allerlei 
herinneringen in mij open aan vroegere dagen, toen het geheele perspektief 
der menschelijke ontwikkeling nog zooveel lichter en eenvoudiger scheen dan 
nu. Wat een smartelijken ouderdom heeft zij gehad, wat een teleurstellingen 
en een verdriet; maar gelukkig ook: wat een moed en wat een liefde, en wat 
een trouw aan haar waarheid. 

In de groote onrust en de diepe neerslachtigheid, waartegen ik nu dikwijls 
moet worstelen, helpt dit er mij altijd weer boven uit: dat er dan toch is een 
kracht in het gemoed, buiten alle formeele dingen om, die men in menschen 
zonder voorbehoud kan bewonderen en liefhebben, al gelooft men dat zij 
dwalen in de toepassing. Noem het drang naar gerechtigheid of hoe je wilt. 
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Als je maar k:unt gelooven dat het leeft en werkt in de menschen en tenslotte 
zal overwinnen. 

We hebben twee dagen gezeild op de Zuiderzee als gasten van de leerlingen 
van mijn man, die met z'n vijftienen een boeier gehuurd hebben om een week 
samen uit te gaan. Het was wel heerlijk en ik hen blij, volkomen onverwacht 
Urk gezien te hebben en een indruk gekregen [te hebben] van de menschen 
daar. Je hebt geen idee van hoe ver je je voelt van dezen tijd. De mannen zijn 
bijzonder karakteristieke koppen vol expressie, dikwijls prachtige trekken, en 
iets wonderlijk zelfgenoegzaams en soms heel fiers in houding en gebaren. Ze 
zeggen dat er spaansch bloed in hen zit. En de vrouwen heel anders: ziekelijk, 
leelijk, verlept al in hun jeugd, schuw. Het zal daar nog wel een primitieve 
geestelijke sfeer zijn, ook in de beteekenis van een 'mannen-heerschappij'. Als 
je clan op onzen boeier den prettigen, eenvoudigen en kameraadschappelijken 
omgang zag tusschen de jongelui en de meisjes, kreeg je toch wel weer het 
gevoel dat er 66k iets ten goede in de menschheid verandert. Hiermee eindig 
ik, in de hoop ook jou gedachten in de goede richting te sturen. 

Met veel hartelijks 

je H. Roland Holst. 

1. Op 25 juni 193 3 werd Sneevliet overgebracht naar de strafgevangenis op de Amstel
veenseweg in Amsterdam ( over zijn veroordeling: zie doc. 3 22, noot 1). [Perthus 197 6: 
356] 

328. Henriette Roland Holst, Bloemendaal, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 14 juli 1933 

Beste Henk, 

Je tijd schiet nu z66 mooi op, dat ik mij haasten moet, als ik zeker wil zijn dat 
dit briefje je nog in je tegenwoordig verblijf bereikt. Ik hoorde van daaruit 
niets van je, en weet dus ook niet wat tot je komt uit de buitenwereld, en dat 
maakt het schrijven moeilijk. - Ik hoop, dat men niet reglementair genood
zaakt was, je alle nieuwsbladen lektuur te onthouden, zoodat je je niet zult 
moeten orienteeren in een maatschappij, waarin het een en ander gebeurd is, 
waarvan je niet op de hoogte bent. Trouwens, dat doe je vlug genoeg. 

Het belangrijkst vind ik op het oogenblik Amerika. Het is duidelijk, dat 
Roosevelt1 het vrije kapitalisme zeer sterk aan banden wil leggen, door diep
insnijdende voorschriften als maximum arb[ eids] dag- of week, minimumloon 
enz. Zullen de geweldigen van de trusts daar genoegen mee nemen? Ik kan 
het mij moeilijk voorstellen. In dat geval kan men daar een worsteling tusschen 
het groote trust-kapitaal en den semi-diktator beleven, die, met een flink stuk 
publieke opinie achter zich, op een, naar amerikaanschen trant geamendeerd, 
staats-kapitalisme aanstuurt. 
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RSAP-bestuur in 1935. V.l.n.r.: D. Bosma, F. Bosman, E. Bouwman, W.F. 
Dolleman, A. Menist, H. Sneevliet, F. van der Goes, P.J. Schmidt, C. de 
Ruijter-de Zeeuw, S. Poppe. [Collectie IISG] 
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De liberale ekonomie, de vrije konkurentie en de bedrijfs vrijheid zijn dood, 
door de krisis op de mesthoop geworpen. Maar wat de volgende fase zal zijn 
in de ontwikkelingsgang der menschheid, <lat is op het oogenblik een open 
vraag. 

lets van deze dingen, en nog vele anderen, besprak ik van morgen op het 
werkloozen-internaat te Bentveld.2 Ikkom daar altijd geregeld op elkmannen
of vrouwen-internaat een voordracht houden, en daarna hebben we altijd een 
gedachte wisseling. K.ameraden van zeer verschillende richtingen in de bewe
ging komen daar en er heerscht altijd een prettige geest van kameraadschap. 
Van jullie menschen zag ik er tot nu toe nooit een; ik hoop <lat <lit in de toe
komst veranderen zal! 

De 19de hopen we als gewoonlijk in dezen tijd weer naar Brabant te gaan; 
begin Aug. (5-6) moet ik een paar dagen hier over zijn, misschien kunnen we 
elkaar clan eens ontmoeten? 

Meteen handdruk 

H. Roland Holst 

1. Franklin Delano Roosevelt ( 1882-194 5), Amerikaans staatsman; jurist; 3 2-ste president 
van de Verenigde Staten van Amerika (1933-1945); lid van de Democratische Partij; 
onderminister van Marine (1913-1921); gouverneurvan New York (1929-1933); drie 
maal herkozen tot president (1933-1945); ontwikkelde de New Deal-politiek als 
antwoord op de economische crisis van de jaren dertig. [Cashman 1989; Rosen 1977] 

2. De religieus-socialistische Arbeiders-Gemeenschap. der Woodbrookers in Bentveld 
organiseerde vanaf februari 193 2 geregeld cursussen voor ge'interesseerde werklozen 
over verschillende maatschappelijke onderwerpen (internaten genoemd). [Banning 
1932] 

3 2 9. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Buissche 
Heide, 8 juni 193 5 

Beste Mevrouw Holst, 

Gisteren heh ik U de vier boeken teruggezonden, die ik gedurende mijn 
straftijd in 193 3 te leen heh gehad. Het is wel een schandaal, <lat U al <lien 
tijd hebt moeten wachten. Bij de verhuizing kwam ik deze boeken in mijn kast 
tegen. Het is er clan toch eindelijk van gekomen, <lat ze naar U zijn terugge
keerd. 

Op de redactievergaderingen van het tijdschrift 'De Internationale' 1 hoor 
ik zoo nu en clan eenige persoonlijke berichten over U door tusschenkomst 
van de Lange. Overigens hebben de levensomstandigheden, groeiend verschil 
van inzicht er toe geleid, <lat we die oude verhouding niet meer kennen, die 
jarenlang voor mijn bestaan en vorming van zoo groote beteekenis is geweest. 
Nog in de afgeloopen week hoorde ik zelfs van Ankersmit, <lat men mij 
mogelijkheden toedicht, die toch slechts denkbaar zijn, wanneer men ook in 
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mijn geestelijke ontwikkeling perspektieven ziet als bij U - in gewijzigde vorm 
- werkelijkheid zijn geworden. Men vertelde niets meer of minder clan dat ik 
na de raadsverkiezingen van nu tot de R.K. kerk zou terugkeeren. Op mijn 
herhaalde aandrang de zegsman te noemen - Ankersmit verzekerde me, dat 
na mijn stellige ontkenning zijn krant het verhaal niet brengen zou - heh ik 
tenslotte niet van Ankersmit zelf maar telefonisch van een partijgenoot van 
hem, die verklaarde mij welgezind te zijn vernomen, dat niemand minder clan 
hier een van de Amsterdamsche rechters het bericht in de sfeer van de volksre
dactie had gebracht. Aan de andere kant zorgen leden van de C.P.0.2 voor 
verspreiding van het interessante nieuws onder de arbeiders. Het is onbegon
nen werk om praatjes van die soort de kop in te drukken. Ik heh er geen 
behoefte aan. Want het staat er zoo bij, dat ik maar een ding niet vatten kan: 
dat zij die eenmaal mijn belangstelling voor het marxisme gewekt hebben en 
mij op de grondslag van dat marxisme een vaste basis voor het werk van 
tientallen jaren hebben verschaft, juist in dezen tijd tot twijfel en breuk met 
de oude opvattingen komen, daarmee ongetwijfeld het nadeel berokkenende, 
dat de samenvatting van de krachten der arbeiders voor strijd bemoeilijkt 
wordt. Er gaapt wel een diepe kloof tusschen hen, die in de geest van het 
marxisme ook thans hun werk voor de arbeidersbeweging doen en die anderen, 
die de vlucht namen naar de sfeer van religieuse gevoelens. Meer clan ooit 
eischt de strijd voor het socialisme m.i. die sterke eenzijdigheid, die alleen het 
marxisme geven kan. Waar in de wereld is de betere grondslag voor het in 
beweging brengen van de klasse van getrapten te vinden? Ik zie die nergens. 
En ik hen bereid om Confucius na te zeggen, dat de 'zienlijke' dingen zooveel 
reden tot zorg wekken, dat men het recht mist om in het jagen naar onzienlij
ke dingen zijn kracht uit te putten. 

Ik snap de 'verworvenheden' van onzienlijke dingen niet. Ik mis daarvoor 
het zintuig, al weet ik, dat de strijd voor de sociale revolutie sentimenten kent, 
die zeker verwant zijn aan waarachtige religieuse gevoelens. Het feit blijft 
bestaan, <lat vooral zij, die tot de werkers voor het marxisme behoorden en 
die na een zekere periode dat marxisme 'verouderd', 'ontoereikend', verklaren, 
gaarne door hen, die aan hun klassevoorrechten willen vasthouden bij herha
ling in het veld worden gebracht bij de bestrijding van de socialistische 
arbeidersbeweging. Dit richt een muur op tusschen hen, die zelfs een heel 
eindweegs langs dezelfde paden gingen. Met dat al overkomt het me nu als 
in mijn Indische tijd, dat ik met de voortbrengselen van dichtkunst, die toch 
door marxistische maatschappijbeschouwing geinspireerd werden, niet alleen 
mezelf maar ook de kameraden van nu poog het socialistische idealisme te 
doen beleven. Ik hen precies conservatief genoeg om het bij het onvervalschte 
marxisme te blijven zoeken en hen er ondanks alle nederlagen zeker van, dat 
we in dit tijdperk van oorlogen en revoluties voor ontzaglijke mogelijkheden 
staan. Het feit, dat zooveel organisaties van de arbeidersklasse tot belemmerin
gen geworden zijn voor het tempo van de opmarsch, doet mij geen moment 
uit het oog verliezen hoe donker de dagen voor de socialistische arbeiders 
waren na Juli 1914 en hoe spoedig daarna het groote gebeuren plaats vond, 
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dat ondanks Stalin en het Stalinisme zijn volle waarde voor den socialistischen 
strijd bleef behouden. 

De Lange zegt, dat het U wat gezondheid betreft niet al te best gaat. Ik 
hoop, dat Uw verblijf op de Buissche Heide een gunstige werking voor U zal 
hebben en dat U nog een lange periode van bevredigingschenkende arbeid 
gegeven zal zijn. 

Met hartelijke groeten, 

1. Vanaf 1934 verscheen het maandblad De Nieuwe Weg onder de naam Rood Kader. Na 
de oprichting van de Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij (RSAP), begin maart 
193 5, verdween Rood Kader en verscheen De Internationale als theoretisch maandblad 
van deze partij. De redactie van dit blad werd gevormd door F. van der Goes, E. 
Bouwman, P.]. Schmidt, D. de Lange, H. Sneevliet, A. van Dam en G. Nabrink. 
Vanaf 1936 verscheen het blad onder de titel De Rode October. [Perthus 1976: 371, 
375] 

2. Binnen de CPH ontstond in december 193 3 een oppositiegroep onder de naam 
Communistische Partij Oppositie (CPO). De CPO wilde het democratisch centralis
me in de CPH herstellen. Het blad van de CPO, De Vrije Tribune, verscheen onregel
matig. De meeste leden van de CPO werden uit de CPH geroyeerd en sommigen 
traden toe tot de RSP en later de RSAP. Een klein groepje CPO-ers vormde in 193 5 
een nieuwe partij onder de naam 'Verbond van Communisten'. De leden van deze 
partij waren fel anti-Sneevliet en ventileerden deze gevoelens in De Vrije Tribune. 
[Riethof 1970] 

330a. Henk Sneevliet, Amsterdam, aan Henriette Roland Holst, Bloe-
mendaal, 30 september 1935 

Omdat ik werkelijk niet weet naar welke instantie ik mij zou moeten wenden 
om begrip voor de noodtoestand in bijgaande brief geschilderd, die mij 
gisteren gewerd, bij te brengen, wend ik mij met dit persoonlijke woord tot 
U. Het gaat om een geval, dat ongetwijfeld Uw volle aandacht en sympathie 
zal hebben. Ik heh met eigen ogen gezien in welke omstandigheden L[ev] 
D[avidovitsj] in de buurt van Grenoble gewoond heeft. Gewoond en gewerkt 
aan het grote boek over Lenin, waarvan ik slechts ho pen kan, dat het af komt. 1 

Ik weet daarom zo goed, waaraan hij toe is, zelfs afgezien van de omstandig
heid, dat zijn gezondheidstoestand onderbrekingen van zijn werk - soms een 
paar maanden achtereen- nodig maakt. Met roerende zorg tracht zijn naaste 
omgeving hem ver te houden van de financiele moeilijkheden. Onverbiddelijk 
komen de momenten, dat die naaste omgeving zelf geen raad meer weet. Zo'n 
moment schijnt er nu te zijn. Nadat het N.A.S. eenmaal een bedrag van 150 
gulden uittrok, toen er sprake was van zijn overbrenging naar een of antler 
Afrikaans eiland van Frankrijk, is er zeker geen sprake van, dat ik bij het 
N.A.S. voor deze zaak slagen kan. Dat onze vakcentrale ogenblikkelijk moei
lijkheden kent met jullie over de afwikkeling van een post, die indertijd aan 
de IJmuider Proviand Centrale gegeven werd, zal zeker geen motief zijn om 
in deze zaak- zo ver mogelijk en zo vlug mogelijk- hulp te weigeren.2 Wat 
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het N.A.S. zelf betreft, het heeft in Tilburg zonder dat daar enige winst aan 
organisatie van enig betekenis te bereiken viel, en vrijwel geheel buiten het 
conflict staande, in oude trant zijn best gedaan om met offers het moreel van 
de troep te steunen. De broodvoorziening, die bij het begin van de derde week 
kon ingezet warden en die duizenden guldens kostte, heeft prachtig gewerkt. 
In verband met Tilburg heh ik over een daad van het N.A.S. werkelijke 
voldoening gekend. Ik maak daar alleen gewag van om een eventueel te hard 
oordeel over N.A.S. bureaukraten te verzachten.3 Op dit ogenblik is echter 
DEDRINGENDEHULP AANL.D. EENURGENTEZAAK.Mendenke 
zich de situatie in. Het kost niet veel moeite. Sams gebeuren er van die 
sprookjes, dat middelmatigheden en prullen in de arbeidersbeweging door 
belangstellende toeschouwers rustig aan hun eind gebracht warden. Hier gaat 
het om de grootste levende figuur uit de internationale arbeidersbeweging. 
Hij moet zelf onkundig blijven van iedere paging te zijnen gunste gedaan, 
want zijn trots is ongebroken en verdraagt behandeling van zijn bestaans
zorgen door derden niet. Maar des te zwaarder drukt de last op zijn vrouw 
Natalie4, die in de loop der jaren lang voor haar tijd door de slagen van het 
lot, lees de Stalinbureaukratie, verouderd is. 

Er is sprake van een lening, van het zenden van bewijsstukken. De onderte
kenaar van de brief is een Tsjech, die al op Prinkipo diensten als prive-secreta
ris bewees,5 dus werkelijk jarenlang van zijn trouw blijk heeft gegeven. Dit zeg 
ik er bij om tot het vestigen van een juist oordeel over de moeilijke toestand 
in staat te stellen. Men wilde van mij een telegram. Ik heh geen ja en geen 
neen gezegd, <loch alleen getelegrafeerd: 'Ich versuche'. Daarmee hen ik in 
de eerste plaats bij U doende. Zijt gij in beginsel bereid en in welke mate. Gij 
weet zelf wel hoe gering het aantal contacten is van mij met beter gesitueer
den. Ik zou nauwelijks weten aan welk adres ik een dergelijke brief uit de 
omgeving van L.D. zou durven toezenden. Maar ik dring op Uw spoedig 
antwoord aan. De in de brief genoemde datum van 2 October is wel verschrik
kelijk dicht bij. 

Met hartelijke groeten, 

1. Sinds juli 1933 verbleefTrotski in het Franse dorp St. Palais. Hij had een visum om 
zich hier te vestigen onder voorwaarde dat hij zich van politieke activiteiten zou 
onthouden. Hier werkte hij aan een biografie van Lenin. Dit werk is beperkt gebleven 
tot de jonge jaren van Lenin en verscheen in het Frans onder de titel: Vie de Linine. 
Jeunesse (Parijs 1936). [Perthus 1976: 364; Deutscher 1963: 529] 
In juni 1935 kregen Trotski en zijn vrouw een visum voor Noorwegen, maar eind 
1936 werden ze gedwongen dit land te verlaten en zich in Mexico te vestigen. [Deut
scher 1963: 292-295, 3 54] 

2. De Roland Holsten hadden geld geleend aan het NAS om de schulden te helpen 
aflossen die deze organisatie had vanwege de affaire met de IJmuider Proviand 
Centrale (over de IJPC-affaire: zie doc. 307, noot 7). Over het aflossen van deze 
lening was onenigheid ontstaan tussen het echtpaar en het NAS (zie hierover doc. 
331). [NAS-archief (IISG): nummer 470] 

3. Half september 1934 brak in Tilburg een spontane staking uit bij 26 wolfabrieken. 
Het NAS steunde met het verstrekken van brood de door de eigen bonden in de steek 
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gelaten arbeiders. Na een maand eindigde de staking redelijk bevredigend voor de 
stakers. [Verslag van bet NAS over de periode 1 januari 1934 - 1 Juli 1937: 9-10] 

4. Natalia lvanovna Trotskaja (1882-1962), familienaam: Sedova; kunsthistorica; maakte 
kennis met Trotski tijdens haar studie in Parijs (1902); huwde niet legaal met Trotski 
vanwege <liens eerder gesloten huwelijk; moeder van Trotski's zonen Lev en Sergej; 
hoofd van de museum-afdeling van het ministerie voor Kunsten (1918-1927); volgde 
Trotski naar zijn verbanningsoorden; bleef na de moorden op haar twee zonen en 
haar man in Mexico wonen. [MERSH, XXIX: 221-223] 

5. Jan Frankel, een van de secretarissen (1929-1933) van Trotski vanaf <liens verbanning 
naar Alma Ata; door de N oorse regering het land uitgezet ( eind 193 5); vertegen
woordiger van Trotski (193 3-193 8); lid van het secretariaat van de Vierde Internatio
nale (vanaf 1938). [Deutscher 1963: 325; Alexander 1991: 234 e.v.] 
Na zijn verbanning uit de Sovjet-Unie vestigde Trotski zich op de Prinkipo-eilanden, 
anderhalf uur varen van Istanboel. [Deutscher 1963: 8] 

330b. Jan Frankel, Oslo, aanHenkSneevliet,Amsterdam, 27 septemher 
1935 

Lieber Gen[osse] Sneevliet, 

Ich habe die wenig erfreuliche Funktion dich mit haufigen 'Finanz-briefen' 
zu bedenken. Du wirst begreifen, class ich diesen 'Sport' nicht freiwillig 
gewahlt habe, zumal wie Eure eigenen materiellen Schwierigkeiten wohl 
bekannt sind. Es ist wirklich die vollkommen verfahrene Lage L.D. 's, die mich 
zwingt so aufdringlich zu sein. 

Was ich dir im letzten Brief schrieb ist leider mit mathematischer Genauig
keit eingetroffen: sowohl das personliche Budget L.D.'s als auch das Fondes 
der, wie du weisst, fur spezielle Ausgaben geschaffen wurde, ist auf den 
Nullpunkt angelangt. L.D. befindet sich seit einer Woche in einem Osloer 
Spital in arzlicher Beobachtung (die Krankheit selbst ist - ohne unmittelbar 
bedrohlich zu sein - wieder in einer kritischen Phase).1 Dort muss man im 
voraus zahlen. Seine Frau befindet sich gleichfalls in arzlicher Behandlung 
(unaufschiebbarer operative Eingriff eines Zahnarztes mit komplizierter -
kostspieliger Behandlung). Ich schlage mich <lurch wie es geht, musz aber 
versuchen fur den Winter ein neues Heim fur L.D. zu finden, was auch 
Geldausgaben erfordert. Wir haben wortlich gerade genug nur bis Mittwoch 
den 2. Oktober auszukommen, dann stehen wir wortlich ohne Geldmittel da. 
Ich habe iiberall, wo es nur ging, angeklopft (Tschechoslowakei, Frankreich). 
Nichts erreicht. Der Sohn sitzt mit dem kleinen Sjewa in Paris gleichfalls in 
der Patsche. Er kann nicht mal seine Wohnungsmiete zahlen nicht zu spre
chen davon class wir nicht einmaal imstande sind das Geld fur die Uebersen
dung des Archivs fur das Leninbuch am Frankreich, fur Zeitingsabonnement, 
usw. aufzubringen. Perspektiven sind positiv da. Es gibt zwei Artikel fur die 
amerikanische Presse, die im Laufe des Oktobers verkauft sein werden; es gibt 
fast 100 % gesichert eine Herausgabe der russ. Revolution in einem Band. 
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Was 1000 $ vorschuss bringen wird. Kaum aber ist damit zu rechnen, dass 
wir aus Amerika vor Ende Oktober etwas bekommen. Und bis dahin? Bis 
dahin muss jemand uns durch einen Kredit (nicht Spende) aushelfen. Ware es 
Euch nicht moglich einen solchen Kredit von 1000 bis 1500 norweg. Kronen 
- 400-600 holl. Gulden zu bewilligen, welcher Betrag Euch bis Ende 193 5 
zuriickgezahlt werden konnte? Ich bin bereit Euch Unterlagen zu schicken 
aus denen Ihr ersehen konnt, dass die erwahlten Perspektiven von Geld
beziigen aus den U.S.A. reell sind. 

Eine Bitte auf jeden Fall: Rasche (positive oder negative, aber auf jeden Fall 
rasche) Antwort. Du wirst es begreifen, dass man in solch einer Situation 
wenigstens klar sehen will. 

L.D. ist iiber den genauen Stand seiner Misere nicht informiert, nur seine 
Frau und sein Sohn. Du wirst begreifen, dass wir ihn zu dem Malheur seiner 
Arbeitsgehemmtheid nich noch damit belasten wollen. Um Euch eine Garantie 
zu bieten, wiirde ich seinem Sohn vorschlagen den Empfang des eventuellen 
Kredits zu quittieren. Darf ich dich bitten mich durch ein kurzes Telegramm: 
Synoeve Jesen, Bekkelaget, Oslo J a (nein) Eure Entscheidung wissen zu lassen. 
Brief an die Adresse Knudsen, (InnenkouvertJan Fr.). Das Geld konntet Ihr 
je nach Belieben an: Synoeve Rosendahl Jensen, Bekkelaget, Oslo oder an Jan 
van Heyenoort, 363, Rue des Pyrenees Paris, 20. senden. Im ersteren Falle 
iibernehme ich das Geld direkt, im letzteren wiirde es sein Sohn erhalten und 
hierher senden. Das gabe Zeit- und etwas Geldverlust, wird aber vielleicht 
manche misstrauischen Geister beruhigen konnen. Aber jedenfalls bitte ich 
dich wenigstens dies eine Mal mir rasch (durch das erwahnte Telegramm) 
Bescheid zu geben, Du wirst mir glauben dass ich mich nicht ohne wirkliche 
Dringlichkeit an Dich gewendet hatte, denn ich weiss ja, dass Ihr selbst 
Sorgen iiber Sorgen habt! 

Mit besten Gross fur dich, deine Frau und die anderen Freunde, 

w.g. Jan Frankel 

1. Trotski verbleef vanaf 19 september 193 5 enk:ele weken ter observatie in het zieken
huis. Hij had steeds terugkerende koortsaanvallen en was ernstig verzwakt. Eind 193 5 
was hij geheel hersteld. [Deutscher 1963: 296] 

331. Richard Roland Holst, Buissche Heide, aan Henk Sneevliet, Am
sterdam, 2 oktober 1935 

Geachte Heer 

Op verzoek van mijn vrouw die heden uw brief van 30 Sept. ontving, deel ik 
u mede dat ik uit haar naam fl. 25 zal gireeren aan het opgegeven adres. Ik 
maak van deze gelegenheid gebruik om tegen u, als voorzitter van 't N.A.S. 
mijn verwondering te uiten over de groote onhoffelijkheid van het Bestuur 

550 

om niet op mijn laatsten brief te antwoorden. Ik doe nog een beroep op u 
opdat moeilijkheden voorkomen kunnen worden, die het N.A.S. naar mijn 
meening verplicht is te voorkomen, al was 't slechts uit consideratie voor mijn 
vrouw. 1 

Hoog[ achtend] 

-Rn. Roland Holst. 

1. Hoe de kwestie van de geldlening (zie hierover: doc. 330a, noot 2) uiteindelijk is 
opgelost, wordt uit de stukken in het NAS-archief niet duidelijk. Wel zijn in dit 
archief documenten te vinden waaruit blijkt dat de Roland Holsten vanafbegin 1934 
via een bemiddelaar pogingen in het werk stelden om tot een regeling met het NAS
bestuur te komen, betreffende de aflossing van de lening. [NAS-archief (IISG): 
nummer 470] 

3 3 2. Gedicht van Henriette Roland Holst dat vlak na de dood van Henk 
Sneevliet werd geschreven 

I 

IN MEMORIAM1 

H.SN. 

Weer valt een schot in de al dunne nacht. 
Nog een. Dan zes. Wij kunnen ze niet hooren, 
hoe scherp we luistren - Geen geluid verraadt 
de zware steen. Maar ook ons hart hield wacht 
dat hoort fijner clan de fijnste oren 
als het om dood of leven gaat. 

Het hoorde, wist, en heeft een vlag gestreken 
halfstok; de groene blinden sloot het dicht. 
Enkel heugenis-van-voorbije-uren 
liet het toe; heeft, toen die begon te spreken 
vol aandachtigheid zich opgericht 
en naar binnen gericht der ogen turen -

Een zwerftocht was geheel zijn leven 
en zwervend is hij in den dood gedreven, 
die felle levensdrift wilde ontgaan. 
Zoals een hert wordt opgejaagd door honden, 
zo jaagden zij hem op, tot ze ten leste vonden 
zijn schuilplaats. In den nacht werd het gedaan. 
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Wilde hij wel? Was hij ten dode mat? 
't Gehitste wild wordt moeder dan de jager. 
Smachtte in zijn gronden, hunkering naar rust? 
0 vraag niet verder, onbescheiden vrager! 
Wie kent elke steeg van de binnenstad 
en alle riffen van de klippenkust? 

Vraag niet, vraag niet. Wie kan de sterren lezen? 
Machtig zijn zij, vrager, vergeet dat niet. 
Almachtig? Neen. Er zijn nog andre machten. 
De vrome mens leert zijn levensgebied 
beheersche', als tegen goddelijke krachten 
hij aanleunt, wonend in zijn eigen wezen. 

Ook hem kan neerslaan geweld, kan hem breken, 
ook hij zal somstijds vechten voor zijn leven, 
maar gave Gades weet hij ook den dood. 
Geen zekerheden zullen hem begeven: 
immers, voor zijn ogen zweeft steeds het teeken 
waarmee Gods deernis menschheid 't heil ontsloot. 

Maar deze .... Niets weet ik; kan enkel gissen, 
raden, hopen, vreezen .... Dit vrees ik zeer, 
dat, toen ze hem 't laatste kwamen ontgrissen, 
hij in struweel van driften zat gedoken, 
vertwijfeld-bereid tot ieder verweer, 
gebald de vuist. Hij was niet gebroken 

toen ze hem vingen, maar gehavend wel. 
- Almachtig God, gedenk de bitterheden 
van levend, jarenlang, voortvluchtig wild - ... 
't Valt hun niet zwaar, in 't vlak der zachte zeden 
te wonen, wier dadendrang is gestild, 
maar hij stand midde'in 't woeste levensspel. 

Schouderophalend, mogen mensen momplen: 
"Dwaas, die voor een fantoom zijn leven sleet, 
roekeloos wild ... 't was al vergeefse reize.' 
Maar hoe weet gij, dat d'Algoede Alwijze 
hem die roekeloos-dwaas zichzelf vergeet, 
in Zijn erbarmen niet wil onderdomplen? -
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meer gena niet deze in Gods ogen vindt 
dan wie behoedzaam zijn boot met laverende 
de have' inbrengt, zo maar die dwaze een beeld 
van 't Godsrijk dat hij voor ons uitpenseelt -
zo hij dat maar meer dan zichzelf bemint. 

zoo hij op nog zo ruwe onzuivre wijze 
te dienen poogt de zuivere idee: 
menschlijke broederschap, met al zijn krachten; 
zo van zijn jeugd tot zijn haren vergrijzen 
hij in zich draagt - gelijk de gulden snee 
de kunstenaar doet - het ongeschokt verwachten. 

II 

Ik weet niet, hoe in de gevreesde ure 
toen de jagers het uitgeputte wild 
vastgrepen en door nachtelijke straten 
voerden, triomf op de steenen gelaten, 
of niet zijn vlees even teruggerild 
is denkend aan de laden druk dier muren -, 

Maar ik weet, dat toen Hoop zijn angstige ogen 
met een lange kus had vaarwel gekust, 
haar hand uit de zijne had losgewonden 
en hij alleen bleef, 't bonte scherm van logen 
saamgerold in een hoek, een grate rust 
als wel komt over dodelijke gewonden 

op 't slagveld, die voelen hun bloed wegvloeien 
- hoe schoon en teeder welft zich 't koeplend blauw; 
het is of de wonden niet langer schrijnen -
over hem kwam. De hoekig scherpe lijnen 
van haat verzachtten. Zacht komt nader roeien 
Gelatenheid, een wijze zachte vrouw, 

maar zij verlaat hem weder. Op de brits 
ligt hij en woelt. Tot verwarde snoeren 
winden zich d'uren en zijn levensgronden 
oopnen zich, duister-wild. Twee ogen loeren 
door 't luikje, een metalen stem snauwt bits 
'Stille da'; dan zetten ze voort de ronde 
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en hij lacht bitter ... Neen, niet aangerand 
zijn moed is, soms lijkt de kroon van zijn !even 
het schot dat hem wacht uit des vijands hand -
'Voor onze zaak sterf ik als martelaar: 
weet haar de grootste op aard'. Hij wordt omhooggeheven 
tot waar stemmen roepen 'Welkom', en waar 

een man en een vrouw hij voor zich uit zie zweven. 
Hoe edel HIJ, en ZIJ, trotse vorstin. 
Smaadlijk, haar fiere lippen krulden even 
als zij de verdierlijkte bende mat 
die haar naar 't !even stond. Hij gloeit van binnen 
denkend: 'Met hen treed ik hetzelfde pad'. 

Dit alles weet ik van zijn laatste dagen 
met onbedriegelijke zekerheid, 
maar dit zijn niet de krachten die mij schragen; 
ik peins en vraag: was hij bereid 
die toe te laten? Hebben de bittre slagen 
tot God gevoerd hem? Heeft hij uit de bijt 

zijn ziel gered, zijn vijanden vergeven? 
Er is een troostrijk schoon geloof, 
dat de mensch, als het einde komt in 't zicht, 
in een flits overziet geheel zijn !even, 
berouwt, gevoelt een straal van 't goddelijke licht 
en weet 'Mijn ziel wordt niet des satans roof. 

Mijn beide liefsten zag ik sterven. 
Zij gingen rustig tot de eeuwigheid 
omdat die reeds tot hen was ingekeerd. 
Heeft deze nog op 't laatst de les geleerd, 
is hij gegleden van de smalle werven 
naar d'oceaan van Gods oneindigheid? 

III 

Hij groeide op, een moederlooze knaap, 
geen zachte stem zong met vertrouwde wijzen 
hem, als hij koortsig was, in slaap 
en zei hem v66r de vertrouwde gebeden: 
een kinderland, blinkend van blijden vrede 
kwam uit zijn diepten later nooit verrijzen. 
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Schaduw daarop viel van somber gebouw, 
de vensters zwaar getralied. Achter muren 
vervloekten menschen hun rechters, het lot, 
zichzelf; spuwd' op elk goddelijk gebod, 
hoonlachten om het dwaze woo rd 'berouw', 
kenden geen andre clan lichtlooze uren. 

Zijn vader had de sleutels. Knarsend vielen 
in 't slot de zware deuren v66r de nacht -
weldra sloeg weer het uur voor voor d' eerste ronde; 
daar, in die duisternis werde' omgebracht 
langzaam duizend levendgeboorne zielen. 
Hij wist niets, voelde toch iets van een wonde 
een vroeg verloor hij 't over-erfd geloof. 

Maar een ander, goddank, ving op zijn smachten: 
aan de groote verlossing, die zou komen 
door felle worsteling, uit eigen krachten 
verworve' ... 0 vergezicht, o morgenstraal, 
hij <look in de geschriften, verzwolg de stroeve taal: 
Open bloeide zijn jeugd in daad en droomen. 

Niet lang. Tusschen wie makkerschap verbond 
ontbrandde 't walmend vuur van broedertwist, 
volstrekt werd de vervreemding, maatloos 't haten; 
naar de zielen der makkers werd gegrist 
en de scheming een etterende wond. 
In gave !evens vielen diepe gaten. 

Ook deze werd geslingerd uit zijn baan. 
Kameraad stal de vrouw die hij beminde,2 

lichtgroen haar ogen, roodgoud tint en haar. 
Leider - men achtte hem een hooggezinde -
jegens den jongere bezondigde zich zwaar, 
stiet uit zijn werk hem. Niets had hij misdaan 

en deed het goed. Daarna begon het zwerven. 
Over de zeeen, waar een rijk gesticht 
dit kleine land heeft - God gruist nu tot scherven 't -
heeft hij mannelijk zich weer opgericht 
en leerde voor de zaak met vreugde derven. 
Een vrouw, wilskracht in 't stug omlijnd gezicht, 
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kwam met hem, had reeds vroeger hem geschonken 
twee zoontjes, ze gedijde'in 't warme zand, 
maar niet lang liep leven langs effen banen 
voort gelijkmatig. Ziet: Europa brandt... 
In 't vierde jaar de keer. 0 vreugdedronken 
maakt ze hem 'Hoort Javanen ... vrij ... Rusland 

sproeit vrijheidsvonken uit naar alle zijden.' 
Tot overmoed vervoert hem de extase: 
'Staat op, Javanen, werpt de ketens af; 
Luistert naar Lenin! Vereent U! Ten strijde!' 
De heersers knarsetanden: 'Is dit razen 
toelaatbaar?' Men grijpt hem. Dra volgt de straf. 

'J avaansche makkers, dat ik liefgewonnen 
U heh, mijn misdaad is. Strijdt voort! Ik moet gaan.' 
Ze doen hem uitgeleide ... Een Sowjetvlag ... 
In 't vaderland stooten elkander aan 
de nimmerzatten: 'dat is hij, die begonnen 
was op te ruien tegen ons gezag'. 

En weer: geen brood. Maar de vrijheidsbrand laaide 
in 't heilig Rusland, en een grote stem 
riep tot de sterken, die riep ook tot hem: 
hij ging. Vrijheidsstormen hem daar omwaaiden 
of duizend hanen triomfantelijk kraaiden 
den morgen in, zoo leek 't. Er was geen rem. 

Bruikbaar was hij voor hen. Weer werd het: zwerven. 
Maar nu in opdracht met het trotsch gevoel 
te diene' een heilge zaak met al zijn krachten. 
Veel leerde hij, veel moest ook in hem sterven, 
leerde wat ons het heiligst is, verachten: 
'Ieder middel heiligt het verre doel.' 

T oen hij terugkwam in de enge per ken, 
vond hij zijn oude makkers tam en klein: 
alleen wanneer hij heerschte kon hij werken; 
zij ware' onder zijn maat, elk van het was't. 
Soms vond hij bet'ren, maar hield ze niet vast; 
kort ook met dezen duurde 't samenzijn. 
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Zijn haar werd dun en begon te vergrijzen; 
Ouderdom klopte manend aan zijn deur. 
Een oogstveld is die enkel voor de wijzen, 
voor d'anderen een dor, schraal stoppelland. 
Ongeneselijk wordt in hen de scheur 
tusschen zichzelf en 't groot levensverband. 

't Aanvallig kind, dat een Russin hem baarde, 
nam de donkre moeder mee terug 
toen zij weerkeerde naar haar eigen aarde. 
De blonde zoons haalde de Maaier vroeg. 
Onder de slagen kromde zich zijn rug -
maar niet in deemoed; alles wat hij vroeg 

van 't lot nog was: zijn zaak zien triomferen, 
zijn machtelooze groep groeien in macht. 
Nog dienden hem zijn scherp verstand, zijn kracht 
van wil. T oen neerwierp ook dit land geweld, 
bleef hij vanuit het ondre perk braveeren ... 
Was roekloos hij, een dwaas? Was hij een held? 

Een zwerftocht was geheel zijn leven 
En zwervend is hij in de dood gedreven, 
mijn arme opgejaagde kameraad. 
Gaven van hart en geest gaf leven mede 
hem overvloedig, maar de gulden snede 
ontbrak ... Nu ontsteeg hij aan goed en kwaad. 

IV 

Eeuwige Goedheid, die het Al doordringt 
en zendt in deernis tot ons stervelingen 
uw engel, die Liefdes Hosanna zingt -

reken niet met de troeble en kleine dingen 
die dezen verontreinigden voor U, 
maar enkel met het streven, dat zijn zwingen 

voerde opwaartsch soms. Maar zijn ontwaken luw 
daar waar 't geschaapne in het Eeuwig Wezen 
zich oplost, en afstroopt het vluchtig nu. 

557 



Voor wat beklijft, o Vader, zegen deze 
met vergetelheid, dat zonden en schanden, 
in zijn ziel tot heerlijkheid verrezen 
en rein, niet meer met felle striemen branden, 

maar hem vervullen als weldadige pijn 
't besef, dat lang over verlaten stranden 
bij barre klippen, waar geen bakens zijn, 
hij zwierf, tot hij, een bloedig vod geworden, 
beland in deze grote vrede, rein 
en wensloos, haat en wrok vergeten woorden, 

naar zang mag luistren, die in verten bruist 
en klankenspel van harmonieuze akkoorden 
door 't lisplen van aanbidding zacht doorruischt. 

En de andren, zij die met hem waren, 
dezelfde lijdensbeker dronken, 
hetzelfde stenig pad zijn opgegaan 
rond fel brandende toorts de kleine vonken? 
Eens zullen in het boek der martelaren 
hun namen stralend naast de zijne staan. 

En bij een van die namen staat het teken 
dat zegt: 'Hij leed van hen allen het meest, 
daarom het zachtst zullen wij hem gedenken.' 
Niet enkel 't lijf folterden zij: de geest 
pijnigden zij, totdat die is bezweken. 
God moge hun hiervoor genade schenken. 

10-2 5 april 1942 

1. H. Roland Holst, In Memoriam (Leeuwarden [1943]). Het gedichtverscheen later met 
weglatingvan de laatste twee coupletten beginnend met 'En d'andren ... ' onder de rite! 
'In memoriam H. Sn.', in: H. Roland Holst, Uit de diepte. Tijdgedichten (Haarlem 
1946), 7-17. 

2. In 1903 had Sneevliet Maartje Visser in Zwolle ontmoet. Ze trouwden op 11 januari 
1906 en woonden daarna in Zwolle. Eind 1907 lietMaartje zich van Sneevliet scheiden 
en ging samenwonen met de bekende Leidse neerlandicus en revolutionair-socia
list/ communist J.A.N. Knuttel, met wie ze later trouwde. [Perthus 1976: 32, 45-46] 
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3 3 3. Henriette Roland Holst, Heemstede, aan Mien Sneevliet, Amster
dam, 6 november 1945 

Beste kameraad, 

Ik las dat u terug zijt in Nederland en was blij te zien, dat u de gevangenschap 
hebt overleefd en uw krachten weer aan de beweging kuntwijden. En ook ben 
ik blij te weten, dat Henk bij u inderdaad 'in veilige haven' was aangeland en 
u hem al die jaren vast hebt gehouden. Het is wel verschikkelijk wat u schrijft, 
dat ze u geen enkel kostbaar blijk van uw huwelijk hebben gelaten, er zijn 
oogenblikken waarin de kleine dingen die zooals herinneringen zijn, ons 
troosten, voor zoover dat mogelijk is, over het gemis van onze liefsten. Bij mij 
op de Buissche Hei is ook ontzettend veel gestolen. Mijn man schonk mij een 
kleine aktetasch toen ik aan de Opstandelingen werkte en schreef de titel en 
de datum van de voltooiing aan den binnenkant. Die hebben ze ook meegeno
men. 

De laatste keer dat ik Henk sprak op een wintermiddag in Santpoort, gaf 
ik hem op zijn verzoek mijn laatste ex. van de Opstandelingen mee. Als hij 
voorzichtiger was geweest, had hij misschien de bezetting overleefd, maar hij 
volgde zijn aard en dat was voor hem het beste. 

Het leven is hard en de naaste toekomst weinig hoopvol maar wie gelooven, 
haasten niet. 

Meteenhanddruk 

Uw H. Roland Holst 

3 34. Henriette Roland Holst, Amsterdam, aan Mien Sneevliet, Amster
dam, 22 januari 1948 (briefkaart) 

Waarde kameraad, 

Van harte dank voor uw vriendelijke woorden. Wilt u de arbeidersvrouw die 
zoo hartelijk schreef aan Henrietje ook wel voor mij bedanken. 

Uw oude kameraad 

H. Roland Holst 
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3 3 5. Henriette Roland Holst, Amsterdam, aan Mien Sneevliet, Amster
dam, 3 april 1950 

Beste kameraad Sneevliet, 

Donderdags hen ik niet vrij, ik krijg clan een oude juffrouw hij me die huis
houdster hij mijn hroer was. Zou het u schikken van de week Zaterdag of 
Paaschmaandag. Maandag en Dinsdag en Zondagmiddag na 3 uur hen ik altijd 
vrij. Mijn telefoon nr. is 96413. 

Met hartelijke groeten 

H. Roland Holst 

3 36. Henriette Roland Holst, Amsterdam, aan Mien Sneevliet, Amster
dam, 21 mei 1950 

Lieve Mien, 

Het spreekt vanzelf dat je hij de zuster van Henk wilt zijn nu zij zoo ziek is, 
maar het is wel erg jammer dat wij elkaar nu de laatste weken van mijn verhlijf 
te A[mster]dam heelemaal niet zien. Met schrik heh ik gelezen, dat je mij 
aanraadt om het schrijven van de hiografie tot het najaar uit te stellen. Ik heh 
er nu juist zoo'n zin in en ik kan in de Buissche Hei zoo heerlijk rustig 
werken. Ik hen al hegonnen aan het proces Sneevliet van 191 7 en het interes
seert mij heel erg. 

De map met al de gegevens zal ik in de auto meenemen zoodat er niets 
verloren kan gaan. En de vragenlijst met de dingen die ik niet weet kan ik jou 
sturen en je wilt wel zorgen dat de vragen heantwoord warden. 

Er komt hij dat het meisjes-studentje dat voor mij de artikelen van Tak in 
de Nieuwe Tijd en de Nieuwe Gids [opzoekt,] voor een examen zit, zoo dat 
zij niets voor mij kan doen. 

Ik hoop dat je met mij akkoord gaat en dat we elkaar van den zomer zullen 
z1en. 

Het goed dat ik je wou vragen om voor mij te wasschen, zal ik aan de 
waschvrouw van mevrouw de Ruyter geven; en wilt je dat mooie tafelkleed als 
postpakket naar de Buissche Heide, Zundert, sturen. Ik heh je verteld dat er 
niets hezorgd wordt. 

Veel liefs en het heste 

Tante Jet. 
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3 3 7. Henriette Roland Holst, Amsterdam, aan Mien Sneevliet, Amster
dam, 13 januari 1951 

Lieve Mien, 

Nog wel bedankt voor je gelukwenschen en je goede gaven. Als je een beetje 
door je drukte heen bent, hoop ik je weer eens hier te zien. 

Heb je de brochure over het 25-jarig ontwikkelingswerk ook gekregen? 
Onder de sprekers wordt Henk ook genoemd. 

Met hartelijke groeten 

Tante Jet. 

3 3 8. Henriette Roland Holst, Amsterdam, aan Mien Sneevliet, eind april 
1951 1 

Lieve Mien, 

Van mijn neef de Boer waar ik vanmiddag at probeerde ik je op te bellen maar 
je staat niet in het telefoonboek. Ik kreeg gisteren een zware map met een groot 
aantal documenten die allemaal betrekking hebben op Henk en waar ik heel 
blij mee ben. Mag ik die map meenemen naar de Buissche Heide om de inhoud 
rustig door te lezen? Zoo niet clan is het beter <lat ik wacht tot het najaar. 

De drie belangrijkste tijdperken uit Henk zijn leven lijken mij te zijn: 1) zijn 
werken voor de SDAP en de Ned. Vereeniging van Spoor- en Trarnpersoneel 
na het aftreden van Jan Oudegeest. 2) zijn propaganda voor het socialisme 
onder de Javanen met als gevolg externeering, en 3) zijn werken voor de 
Sowjet-Unie en Sun Yat Sen. Over 2) verspreidt 'Het proces Sneevliet' natuur
lijk het volle licht. Maar over de twee andere belangrijke tijdperken vind ik 
naar mij dunkt te weinig. Daarentegen zeer veel over zijn werken als Trotskist 
in de IIIde Internationale. En <lat lijkt mij nu veel minder belangrijk omdat 
ik het opkomen van het Trotskisme en van verschillende sekten, van de 
machtsverheffing van Stalin en de verwording van Sowjet Rusland tot een 
totalitaire staat beschouw als een natuurlijke reaktie. 

Wilt je aan Tom Rot vragen, mij te laten weten hoe laat hij mij op eerste 
Pinksterdag komt halen om naar de Heide te gaan. 

Dag, veel liefs van 

tante Jet 

1. Rechts bovenaan de brief staat: 'Zondag'. 
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3 3 9. Henriette Roland Holst, Amsterdam, aan Mien Sneevliet, eind april 
1951 l 

Lieve Mien, 

Wat is er toch bij de tijdschriften die je mij zond water al voor een bepaalden 
tijd terug rnoet. Geef mij toch je nummer op. Waarom sta je niet in het tele
foonboek. En is Newtonstraat Zuid. 

Wat een kou! 
Veel liefs van 

tante Jet. 
v. Eeghenstraat 64 

1. Rech ts bovenaan de brief staat: 'Maandag'. 

340. Henriette Roland Holst, Amsterdam, aan Mien Sneevliet, Amster
dam, 3 rnei 1951 1 

Lieve Mien, 

Ik schrijf van het huis uit van de oude mevrouw Wibaut uit waar ik bijna 50 
jaar rnee bevriend ben. Bij ons is de WC kapot net op mijn verdieping dan 
moet ik iedere keer naar beneden want de trap naar boven is erg lastig, en 
naar beneden rnoet ik iemand bellen die mijn stok draagt. Ik wilde je vragen 
of je mijn tafelkleed zaterdag niet mee wilt brengen maar rechtstreeks als 
postpakket naar de Buissche Heide zenden en wat ondergoed van mij naar je 
huis meenemen om te wasschen en <lat tegelijk verzenden clan heb ik iets als 
ik 1 juni weg ga om mee te nemen want de wasch van zuster de Goeie wordt 
rnij misschien eind Juni nagezonden. 
[In de kantlijn:] Wat een geklodder. 

Het 'proces Sneevliet' heb ik met veel belangstelling gelezen en aanteeke
ningen gernaakt. Het is zoo gek dat ik er mij niets van herinner. Ook niet <lat 
ik naar het gebouw ging waar de rechtbank bijeen en ik als getuige gedacht
vaard was. Het pleidooi van Mr. B. Stokvis lijkt rnij uitstekend en het vonnis 
van de rechtbank waarlijk geen klassejustitie. Gek dat ik mij er niets van 
herinner terwijl ik <lit wel doe in zake het Dienst-weigeringsrnanifest waar ik 
zelf aangeklaagd was en mijn zelfverdedigingsrede. Ik werd veroordeeld tot 
(geloof ik) een maand hechtenis of f50 boete en koos het tweede omdat ik 
het aanstellerig vond om in de gevangenis te gaan zitten terwijl iedereen wist 
<lat ik de boete betalen kon zonder eenige moeite. 

Veel liefs en tot zaterdag, 

Tante Jet. 
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1. Datering: Rech ts bovenaan de brief staat: 'Hemelvaartsdag '51 '. 

3 41. Henriette Roland Holst, Amsterdam, aan Mien Sneevliet, Amster
dam, 4 mei 1951 

Lieve Mien, 

Breng je Zaterdag de brieven van Henk mee en de voornaamste data van zijn 
leven. 

V eel liefs van 

Tante Jet 

Wat is het koud; ze komen mij niet halen om te wandelen. 

342. Henriette Roland Holst, Amsterdam, aan Mien Sneevliet, Amster
dam, 8 mei 1951 

Lieve Mien, 

Dat vind ik een uitstekend plannetje, niet (in hoofdzaak) om het champignon
pasteitje maar om de gezelligheid. Korn je mij dan ca. 12 uur halen, dan 
wandelen we eerst even. 

Ik heh geloof ik goede hulp gevonden en hoop begin Juni naar de Buissche 
Rei te gaan. 

Veel liefs van 

tante Jet 

Ik hoop dat het licht dan gemaakt is. 
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