Ab Menist,
revolutionair-socialistisch vakbondsleider,
politicus en verzetsstrijder

Ab Menist
revolutionair-socialistisch
vakbondsleider, politicus en verzetsstrijder

Dick de Winter

Eburon Delft
2010

Deze publicatie werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het

ISBN: 978-90-5972-359-7
Uitgeverij Eburon
Postbus 2867
2601 CW Delft
Tel.: 015 - 213 14 84 / Fax: 015 - 214 68 88
info@eburon.nl / www.eburon.nl
Omslagontwerp: Marlies van de Laar-Jacobs, Dick de Winter
© 2010 Dick de Winter. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Tijdens het proces tegen het Marx-Lenin-Luxemburg Front
(MLL-Front) op 7, 8 en 9 april 1942
De president van de rechtbank:
”Op welke wijze werd de inhoud van Spartacus populair gemaakt?”
Ab Menist:
”Door diepe waarheden in eenvoudige vorm te zeggen”.

Afbeelding omslag: Ab Menist spreekt de NAS-jeugd toe tijdens het kamp van de
Revolutionaire Jeugdbond (RJB) op het NAS-kampeerterrein (Ferdinand Domela
Nieuwenhuis-Oord, Beekbergen 1934).

Errata
p29 eerste en zeventiende regel van boven ’Hendrik de Man’ moet zijn ’Herman de
Man’
p111 twee regels onder het kopje Provinciale staten ’verdedigde’ moet zijn
’veroordeelde’
p152 negende regel van boven ’zaterdagmorgen’ moet zijn ’zaterdagmiddag’
p161 naast de foto ’28 oktober’ moet zijn ’20 oktober’
p162 noot 271 ’Zotteplakkers’ moet zijn ’Zotteklappers’
p183 zie foto ’Tine Smitskamp’ moet zijn ’ Zinnia Bleekrode’
p184 negende regel van onder ’net als’ moet zijn ’niet’
p187 eerste regel van boven ’Gijs Barten’ moet zijn ’Klaas Barten’
p188 tiende regel van onder ’Gijs Barten’ moet zijn ’Klaas Barten’
p201 vijfde regel van boven ’Gijs Barten’ moet zijn ’Klaas Barten’
p202 twintigste regel van boven ’Gijs Barten’ moet zijn ’Klaas Barten’
p202 zesde regel van boven ’Remmert van der Graft’ moet zijn ’Remmert van Graft’
p202 twintigste regel van boven ’Piet Rotsma’ moet zijn ’Piet Ratsma’
p207 tweede regel van onder ’Remmert van der Graft’ moet zijn ’Remmert van Graft’
p210 Het onderschrift bij de foto vermeld abusievelijk dat de fussilade bij het witte
kruis heeft plaatsgevonden. Later bleek dat dichter bij de ingang van het kamp te zijn
geweest. Op die plaats is een plaquette geplaatst door het Sneevliet
Herdenkingscomité.
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VOORWOORD

Voorwoord
Mijn dank gaat allereerst uit naar Jacques Kleverlaan. Hij rondde in 1972 zijn kandidaatsscriptie politicologie Ab Menist Levensschets af die hij schreef voor Ger Harmsen, zijn opleider Sociale Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Via het
Sneevliet Herdenkingscomité waaraan ik verbonden ben, leerden Jacques en ik elkaar kennen.
Toen ik jaren geleden het plan opvatte een biografie van Ab Menist te schrijven, gaf
hij me alle ruimte en vrijheid om zijn scriptie als vertrekpunt te nemen. Hij had zijn
studie geschiedenis opgegeven en was, zei hij, heel andere dingen gaan doen. Meer
in muziekhistorische zin. Zijn studie over Ab Menist is bij het schrijven van dit boek
een belangrijke stimulans geweest.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw was ik in de gelegenheid met Jo Menist-Raapis,
familieleden, vrienden, partijgenoten en kennissen van Ab Menist te spreken. Een
aantal van hen, onder wie Jo Menist en haar kinderen Ellie Haije-Menist en Pien Visser-Menist, is intussen overleden. In het boek Wij moesten door... van het Sneevliet
Herdenkingscomité zijn door Ellen Santen herinneringen en gevoelens van Ellie en
Pien beschreven. Toen Pien ernstig ziek was, heeft ze nog de gelegenheid gevonden
enkele gedachten aan vroeger voor me op papier te zetten.
Mijn ouders Tinus en Hennie de Winter die Ab Menist in partij en vakbeweging in
Rotterdam hebben meegemaakt, zijn me bij alle onderzoek altijd tot steun geweest.
Mijn moeder hielp me in de literatuur naar Menist te zoeken. Mijn vader las veel
over de arbeidersbeweging waarin hij zelf actief was. In de marge van het boek of
ook wel op losse blaadjes schreef hij zijn commentaar. Ook de scriptie van Jacques
had hij kritisch doorgenomen. Daarvan heb ik dankbaar gebruik gemaakt. De vele
gesprekken bij mijn ouders thuis over de arbeidersbeweging zijn, besef ik, van bijzondere betekenis geweest. Ik had daarbij het geluk dat ik naar hartelust gebruik kon
maken van de verzameling kranten, boeken en manifesten van de linkse beweging
waarmee het ouderlijk huis vol stond. Ook mijn ouders zijn intussen overleden. Van
al die gesprekken, gegevens en veel literatuur die na 1972 verschenen is over het
linkssocialisme in Nederland, heb ik bij het schrijven geprofiteerd.
Ik ben ook dank verschuldigd aan Marion Beeksma-Haije, Tine Smitskamp, mevr.
E. Blasband-Menist en Hennie Smies-Vallinga voor hun opmerkingen en/of het afstaan van (familie)foto’s. Ook Judith Sargentini was behulpzaam met enkele foto’s.
De gesprekken met oud-partijgenoten, vrienden en kennissen van Ab Menist zijn
heel waardevol geweest. Mijn bijzondere dank gaat uit naar Ab Menists secretaresse
Cor Groeneveld-van den Akker, honderd jaar oud nu en in het bezit van een ijzersterk geheugen. Zij stond altijd klaar om mijn vele vragen te beantwoorden. Tevens
dank ik de medewerkers van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
(IISG), het Gemeentearchief Rotterdam (GAR) en het Algemeen Rijksarchief (nu:
Nationaal Archief) voor hun hulp.
Verder hebben Ron Blom van het Sneevliet Herdenkingscomité, Hans Ramaer, eindredacteur van De AS, mijn broer Frans de Winter en mijn vrouw Els de Winter11

AB MENIST

Peekel de moeite willen nemen het manuscript kritisch door te nemen om me voor
fouten te behoeden. Ik ben ze daar heel dankbaar voor. Marlies van de Laar-Jacobs
weet hoe blij ik ben dat zij de opmaak van dit boek heeft verzorgd. De verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke resultaat ligt uiteraard geheel bij mij.
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Inleiding
Aan deze inleiding laat ik, als opstapje tot de eigenlijke tekst, in grove lijnen een
schets van de periode waarin Ab Menist leefde voorafgaan. Gevolgd door een kort
overzicht van zijn leven. Daarna, in de hoofdtekst, wordt hij uiteraard meer van nabij
gevolgd.
Een nadeel is zeker dat tot aan 1926 bijna geen schriftelijke uitingen van en over hem
bekend zijn. Pas in Rotterdam, waar hij werkzaam was voor partij en vakbeweging,
veranderde dat en werd hij een landelijk bekender persoon. De tijd van de Algemene
Werklozenbond (AWB) met daaraan gekoppeld zijn raadswerk is ongetwijfeld zijn
”finest hour” geweest.
Ik zeg in deze inleiding ook iets over Ab Menist als persoon, althans zoals hij uit
de vele gesprekken met diegenen die hem gekend hebben, naar voren is gekomen.
Het is onmiskenbaar dat in de politiek en het vakbondsleven van Ab Menist Henk
Sneevliet een belangrijke rol heeft gespeeld. Daarom besteed ik kort aandacht aan de
verschillen maar ook de overeenkomsten tussen de twee vrienden. In de hoofdtekst
zelf krijgt de rol van Henk Sneevliet een ruimer invulling.
Noten en literatuur van Jacques Kleverlaan zijn zo veel mogelijk gehandhaafd. Ik
heb nieuwe hoofdstukken toegevoegd, delen van de tekst herschreven of verplaatst
en aangevuld.

Schets van de periode 1880-1940

Ab Menist werd in 1896 geboren in een wereld waarin zich in Nederland grote structurele veranderingen voltrokken. Niet alleen op economisch gebied maar ook politiek-sociaal en mentaal deden zich ingrijpende verschuivingen voor. Om zijn tijd
beter te begrijpen vat ik die veranderingen globaal, en zeker niet volledig, samen:
Aan het eind van de negentiende eeuw was de economische structuur onder invloed
geraakt van het in ons land relatief laat in gang gezette industrialisatieproces. Er was
een toenemende vervlechting met de wereldeconomie. Fabrieksmatige bedrijven en
de handel groeiden in omvang. Ook de Nederlandse conjunctuur liep relatief laat in
de pas met de internationale conjunctuur. Pas rond 1900 was die samenhang zo volkomen dat de gevolgen van crises in het kapitalistische stelsel ook in andere delen
van de Nederlandse volkshuishouding merkbaar waren.
De eerste periode van circa 1895 tot 1914, de periode waarin Ab Menist zijn jeugd
en tienerjaren in Amsterdam beleefde, kenmerkte zich door een lange opgaande conjunctuur. Deze hele periode liet prijsstijgingen zien die volgens De Vries het economisch leven sterke impulsen gaf. Er waren crises, in 1900 en 1907, maar dat waren
volgens hem slechts rimpelingen in een door economisch vooruitgangsoptimisme
13
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Rotterdam,
omstreeks 1910
(druk Argus, Rotterdam)

bepaalde lijn1.
Het ontstaan en de ontwikkeling van de arbeidersbeweging was nauw verbonden
met de industrialisatieproblemen. Het hele complex van sociaaleconomische en politiek-ideologische problematiek waarmee de arbeidersbeweging werd geconfronteerd wordt wel aangeduid met de term ’de sociale kwestie’. Deze kwestie bleef
zich manifesteren vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw. Een deel van
het establishment, bevreesd voor arbeidersprotest, wilde daarom wel ’water bij de
wijn doen’, als ze maar niet beroofd werd van haar economische en politiek-sociale
hegemonie.
Vanaf 1880 ging de sociale kwestie op het niveau van staat en regering een steeds
grotere rol spelen. Bekend is de Kinderwet van Van Houten. De staat bleek zelfs de
voornaamste instantie bij het reguleren van sociale spanningen. Dat uitte zich voorlopig nog in een pragmatische, vaak incidentele aanpak. Tot echt grote systematische
activiteiten leidde dat niet. Zo waren er tot aan het begin van de Eerste Wereldoorlog
op het gebied van arbeids- en veiligheids-wetgeving wel vorderingen gemaakt maar
van een afgerond stelsel was beslist nog geen sprake. De periode tot 1914 werd
eerder gekenmerkt door een langzame en moeizame vooruitgang die in een sterk
verbrokkelde, onsamenhangende wetgeving uitmondde2.
Voor de arbeiders betekende dit dat zich als gevolg van de economische veranderingen ook in het dagelijkse leven, zoals bijvoorbeeld bij het wonen en werken, ingrijpende wijzigingen voltrokken. De trek naar de grote stad is een bekend fenomeen
waarbij oude gewoonten en mentaliteiten werden doorbroken. Eerder waren gevoelens van saamhorigheid en solidariteit beperkt gebleven tot die van buren, de straat
en de buurt. Die gevoelens van solidariteit werden, volgens Jacques Giele, nu uitgebreid tot solidariteit van alle arbeiders ’zonder onderscheid, en daarmee tot allen die
in een loonafhankelijke positie verkeerden’. Solidariteit strekte zich voortaan verder
uit dan tot degenen die men persoonlijk kende en met wie men direct te maken had.
J. de Vries, De Nederlandse economie tijdens de 20ste eeuw, Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Utrecht 1973, p. 72.
2
J.T. Minderaa, Vermenging van staat en maatschappij, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Fibula-Van Dishoeck, deel 13, Haarlem 1978, p. 463-465.
1
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Menist heeft het ook vaak over ’de arbeidersklasse’ uitgaande van het idee dat de
arbeidersklasse één homogeen geheel is. De rol van de georganiseerde arbeidersbeweging is in dat mentale veranderingsproces van grote betekenis geweest3.
In ons land ontstond de arbeidersbeweging relatief laat. Daardoor was er de gelegenheid zich te richten op de Franse, en vooral, de Duitse en Engelse arbeidersbeweging. De invloeden die daarvan uitgingen zijn zeker niet gering geweest, hoewel
de Nederlandse arbeidersbeweging ook haar eigen specifieke trekken ontwikkelde.
Er bestond in de negentiende eeuw en begin twintigste eeuw nog censuskiesrecht,
afhankelijk dus van de hoogte van de belasting die men betaalde. Maar de roep om
algemeen kiesrecht en ook zeggenschap in de bedrijven werd steeds groter. In de
jaren tachtig van de negentiende eeuw ontstonden ook de eerste socialistische jeugdverenigingen.
Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 begon een economische periode waarbij de samenhang met de wereldeconomie die zich in de voorafgaande
periode had voorgedaan, verloren ging. Er ontstond een oorlogseconomie die gekenmerkt werd door prijsbeheersing, distributie, uitvoerverboden, inflatie en een zwevende koopkracht, d.w.z. er was wel geld onder de mensen maar er waren te weinig
goederen om die te kunnen kopen. De werkenden, gemobiliseerden en werklozen
hadden zwaar te lijden onder de oorlogsomstandigheden en de economische neergang. Sociaal protest was het gevolg.
Na de Eerste Wereldoorlog kwam een onmiddellijk herstel van de conjunctuur tot
stand. Dat kon ook omdat de liberaaleconomische grondslagen niet wezenlijk waren
aangetast. Een reconstructie van het productieapparaat - Nederland had zich buiten
de oorlog gehouden - was niet nodig. Sinds de wapenstilstand zette daarom een
economisch herstel door. Volgens De Vries kenmerkte de optredende hausse zich
echter tot ’een sterk psychologisch moment’. De sociale onrust in Duitsland, de eisen van het vredesverdrag van Versailles, het waren factoren die het aanvankelijke
vertrouwen en optimisme ondermijnden. Bovendien brachten de geallieerden hun
oorlogseconomie die op volle toeren had gedraaid, terug tot een rustiger vredeseconomie. Een recessie kon niet uitblijven. Nederland was te zeer verbonden met de
wereldeconomie. In 1921 vond de conjuncturele omslag plaats4.
De beurskrach van 1929 was een veeg teken voor het kapitalistisch systeem, door
socialisten ook wel aangeduid als een stelsel in zijn ’neergangperiode’. Maar het
kapitalisme bleek taai, de belangen groot. De jaren dertig waren economisch zware
tijden. Zeker omdat in ons land de opeenvolgende kabinetten Colijn de zogeheten
Gouden Standaard handhaafden waardoor enig economisch herstel tot 1936 uitbleef
en velen werkloos werden en bleven. Bezuinigingen op de uitkeringen en twee maal
daags stempelen maakten vele werklozen wanhopig. Apathie maakte zich van de arbeidersmassa meester. Fascisme en nazisme kwamen op. Nationalisme, roep om ’de
Jacques Giele, Arbeidersleven in Nederland 1850-1914, Sunschrift 133, SUN Nijmegen 1979,
p. 31.
4
J. de Vries, De Nederlandse economie, p. 80.
3
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Beurskrach, New York 29 oktober 1929,
in: De Volkskrant, 27 oktober 1979

sterke man’, de inbreuk op democratische vrijheden en oorlogsvoorbereiding
dienden zich aan. De georganiseerde
arbeidersbeweging was in het defensief.
10 mei 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit.

Ab Menist: een korte schets

Ab Menist kwam uit een niet-onbemiddeld joods gezin in Amsterdam. Hij werd
op 3 november 1896 geboren en volgde
na de lagere school de ambachtsschool
om opgeleid te worden tot meubelmaker.
Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog waren de kansen echter gering om in het meubelvak aan de slag te komen.
Zijn lidmaatschap van de Jongelieden Geheelonthoudersbond (JGOB) viel samen
met een zich steeds politiek bewuster opstellen ter linkerzijde. Nadat hij een jaar
in militaire dienst was geweest, weigerde hij op pacifistische gronden. Hij kreeg
tien maanden die hij uitzat in fort Spijkerboor. Na zijn vrijlating werd hij binnen
de JGOB een van de pleitbezorgers voor de zogenaamde ’Nieuwe Richting’. Die
streefde naar een ruimere, meer algemene doelstelling dan de beperkte bestrijding
van drank alleen. Bovendien pleitte hij voor de erkenning op jonge leeftijd al een
vast verantwoorde overtuiging te kunnen hebben. Tenslotte voltrok zich binnen de
JGOB een scheuring.
Menist was daarna kort lid van het meer anarchistische Vrije Jeugd Verbond (VJV).
Hij stapte vervolgens over naar de Communistische jeugdbond De Zaaier. Hij werd
in 1920 lid van de Communistische Partij Holland (CPH) die na de Russische revolutie de wind in de zeilen kreeg. Na een korte periode in het diamantvak, werkte
hij bij het blad De Nieuwe Amsterdammer van Henri Wiessing. Toen hij daarna als
metselaar in Amsterdam in de bouw werkte, sloot hij zich aan bij het Nationaal
Arbeids-Secretariaat (NAS), de revolutionaire vakcentrale in Nederland.
In 1926 werd hij bezoldigd bestuurder van de Rotterdamse afdeling van de Bouwvakfederatie. Niet lang daarna secretaris van het Plaatselijk Arbeids-Secretariaat
(PAS). Vanaf eind 1926 woonde hij, intussen getrouwd met Jo Raapis, in de havenstad. Met haar kreeg hij twee dochters.
Begin jaren twintig veranderde de CPH onder invloed van Moskou haar opstelling
tegenover het NAS. De focus werd nu gericht op het Nederlandsch Verbond van
Vakvereenigingen (NVV). De kleinere federaties van het NAS moesten maar opgaan
in het sociaal-democratische NVV. Daartegen rees verzet. Het gevolg was dat na interne partijstrijd die ook te maken had met de dictatuur van Stalin - Trotski was door
16
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hem buitenspel gezet -, de NAS-communisten in 1927 de CPH verlieten. Eerder had
het NAS al de band met de Rode Vakbewegings Internationale (RVI), een satelliet
van Moskou, definitief verbroken.
In Rotterdam werd door Ab Menist en anderen een Revolutionair Socialistisch Comité gevormd om de oppositie in de CPH samen te binden. Dit voorbeeld vond
ook elders in Nederland navolging. Deze comités verbonden zich tot het Revolutionair Socialistisch Verbond waaruit in 1929 de Revolutionair Socialistische Partij
(RSP) ontstond. Ab Menist was een van de oprichters. De RSP keerde zich tegen
het stalinisme van de Sovjet-Unie en vermeed voor zichzelf de door het Stalinregime besmette term ’communistisch’. Ook keerde de RSP zich tegen de politiek van
de sociaal-democraten die de kapitalistische maatschappij wilden aanvaarden en er
slechts de scherpe kanten van wilden afvijlen. Hoewel er zeker overeenkomsten met
het gedachtegoed van Trotski zijn, kan niet van echte trotskisten gesproken worden.
Vandaar de naam ’revolutionair-socialisten’, waarin hun opvatting dat uiteindelijk
een fundamentele omwenteling nodig is tot uitdrukking komt, d.w.z een revolutie
die de socialistische, klassenloze maatschappij moet brengen. ’Trotskist’ werd als
scheldwoord voor revolutionair-socialisten door de communisten vaak gebruikt.
Tot 1940 is het revolutionairsocialisme van de RSP en later van de Revolutionair
Socialistische Arbeiders Partij (RSAP), na fusie in 1935 met de Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP), een klein maar zeer actief stroompje in het socialistisch
landschap, zowel nationaal als internationaal.
Ab Menist was mede-oprichter en had ook zitting, net als bij de RSP, in het bestuur
van de RSAP. Zijn werkzaamheden in Rotterdam eisten veel tijd, wat in het gezin
spanningen veroorzaakte. Hij was vanaf 1931 raadslid in Rotterdam en Provinciale
Statenlid voor Zuid-Holland, voorzitter van de afdeling van de RSAP van Rotterdam
en secretaris van het Plaatselijk Arbeids-Secretariaat (PAS). In de moeilijke crisisjaren zette hij na eerdere pogingen met anderen de Algemene Werklozenbond (AWB)
op, die zeer succesvol bleek. Het was een voorbeeld dat navolging kreeg in het land.
Ab Menist was redacteur van het blad Recht voor Allen, een uitgave van de AWB.
Het vormde een belangrijke schakel tussen actievoerders en achterban. Problemen
en misstanden werden aangepakt. In adviesbureaus van de AWB werd specifieke
hulp aan werklozen geboden. Als raadslid was Ab Menist een belangrijke pion in
het geheel.
De problematiek van de AWB was uiteenlopend van aard: regionaal, nationaal en
internationaal. De nadruk lag vooral op de werklozenproblematiek, belangenbehartiging en op bestrijding van de komende wereldoorlog. Dit kwam tot uiting in Ab
Menists raads- en Provinciale Statenwerk waarin de aanpassingspolitiek van de regering en de bewapenings- en nationale verdedigingspolitiek bij voortduring door
hem veroordeeld werden.
Voor partij en vakbeweging bleef het probleem hoe de massa - vaak een massa van
’geruischloozen’ volgens historicus De Rooy - zo goed en efficiënt mogelijk bereikt
en georganiseerd kon worden. Nooit werd daarbij onder stoelen en banken gestoken
dat zowel het NAS als de RSP/RSAP kleine, principiële en reeds vroeg in de arbeidersklasse gewortelde formaties waren. Via de sterke band met het NAS werd gepro17
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beerd zo veel mogelijk invloed uit te oefenen, ook al raakten zowel de RSP/RSAP
als het NAS door wettelijke verboden en de crisistijd veel leden kwijt. Een bijzonder
mooi resultaat was dan ook de verdubbeling van het aantal kiezers die Ab Menist en
de zijnen in 1939 in Rotterdam wisten te boeken. Het leverde hem opnieuw een zetel
in de Provinciale Staten op, in de gemeenteraad van Rotterdam zelfs twee.
Op 10 mei 1940 bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog dook Ab Menist direct onder. De verboden RSAP ging, na voorbereidingen in 1938 en 1939, onder de
naam Marx-Lenin-Luxemburg Front (MLL-Front, ook wel: Derde Front) als een van
de eerste politieke partijen ondergronds. Na arrestaties werd de landelijke leiding,
waaronder Ab Menist, door de nazi’s op 13 april 1942 vermoord.
Op 7 september 1974 werd in Hoogvliet/Rotterdam een straat naar hem vernoemd.
Samen met haar twee kleinzoons was Jo Menist aanwezig bij de onthulling van het
naambord van de Ab Meniststraat.

De persoon

Ab Menist was geen macho. Hij was een rustige persoonlijkheid, straalde kalmte,
beheersing en overtuigingskracht uit. Hij kon geduldig luisteren, stond open voor
grote en kleine zaken5. Jo Menist viel op deze eigenschappen toen ze voor het eerst
met hem in contact kwam. ”Hij had een enorme uitstraling als hij sprak.” Ook op zijn
wat bleke gelaatskleur en blauwe ogen werd ze verliefd. Ab Menist was niet groot,
wel enigszins gezet en daarom nog al eens aan de lijn. Hij was een goed spreker.
Een aantal vrouwen vond hem wel ’spannend’, wat zeker ook te maken zal hebben
gehad met zijn leidinggevende functies zowel in de socialistische jeugdbeweging als
later in partij en vakbeweging. Een bepaalde mate van macht oefende op sommige
vrouwen aantrekkingskracht uit. En Menist was daar niet altijd ongevoelig voor. Dat
gaf wel problemen met Jo die achterdochtig en jaloers was maar ook zelf wel haar
eigen gang ging. Ze verweet hem te ver te gaan in zijn aandacht voor andere vrouwen en sprak daar dan met hem over. Samen met verwijten over zijn harde werken
waarbij hij weinig thuis was en zij er met de kinderen alleen voor stond, leidde dat
nog al eens tot ruzie. Een niet te beheersen drift kon zich dan van haar meester maken waarna ze dagenlang met migraine uitgeput op de bank lag. Ab was dan degene
die een sussende kalmerende rol vervulde. Jo Menist was vaak ziek6.
Toch hielden ze veel van elkaar. Anderen hebben dat meerdere keren bevestigd. Ook
zijn ontroerende afscheidsbrief voordat hij gefusilleerd werd, getuigt daarvan. Jo
Menist kon om aandacht vragen maar heeft Ab nooit echt tegengewerkt in zijn vele
organisatorische werkzaamheden. Dat zou hij nooit geaccepteerd hebben. Het is
Gesprek Jo Menist-Raapis (1901-1990), 10 oktober 1986; Ook anderen die Ab Menist van dichtbij hebben meegemaakt zoals partijgenoten Cor Groeneveld-van den Akker, Derk van der Graaf,
Stien de Ruyter-de Zeeuw, Aart Verzijl en oud-buurman Z. Griese noemden die opvallende karaktertrekken.
6
Gesprek Jo Menist-Raapis, 10 oktober 1986; Gesprek Cor Groeneveld-van den Akker, 14 januari
2008; Gesprek Marion Beeksma-Haije, 12 januari 2009.
5
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Ab Menist in het PAS-gebouw aan de Maasstraat 1b, Rotterdam

goed te begrijpen dat de drukke en onrustige omstandigheden waarin Ab Menist zijn
vakbondswerk en politieke werk moest doen en waarin de kinderen moesten worden
opgevoed, niet altijd even gemakkelijk waren. Maar als Ab Menist thuis was dan
was hij er ook helemaal. Zowel Jo als de dochters, Ellie en Pien, hebben dat altijd
beklemtoond. Ab had het vermogen snel te kunnen overschakelen naar de rol van
liefhebbende echtgenoot en vader die dan alle aandacht had voor vrouw en kinderen.
Net zoals hij altijd aandacht had voor verjaardagen en andere hoogtijdagen. Ook op
zijn werk ging zo’n dag niet zomaar voorbij. Hij kon sfeer maken, toonde zich soepel
en ontspannen in de omgang. In de keuken knoopte hij gemakkelijk een schort voor,
kookte, waste af en zong met de kinderen liedjes7.
Na de oorlog viel de opvoeding, waar Jo Menist toen alleen voor stond, haar zwaar.
Er waren te vaak spanningen. Ellie had als oudste dochter de rol van vader Ab in het
gezin overgenomen. Zij bemiddelde bij ontstane probleemsituaties. Jo vond Pien
’lastig’. De situatie werd zo precair dat Pien na onderzocht te zijn door psychiater
prof. Frits Grewel uit huis werd geplaatst8.

Ab Menist en Henk Sneevliet

Henk Sneevliet speelde zowel in de nationale als in de internationale politiek een
belangrijke rol. Het was een man met vele talenten, sprak zijn talen en was een begaafd schrijver en redenaar. Hij had avonturen meegemaakt, was landen in- en uitgeIneke (=Pien) Visser-Menist, Herinneringen van Ine Menist, 2002.
Gesprek Jo Menist-Raapis, 10 oktober 1986; Ellen Santen, Het gevoel dat je anders was, in:
Henk Smeets en Dick de Winter (red.), Wij moesten door ..., Gedenkboek van het Sneevliet Herdenkingscomité, Ridderkerk 2002, p. 146.
7
8
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smokkeld en had belangrijke personen gekend als Lenin, Trotski, Sun-Yat-Sen, Mao
Zedong en Chang Kai-shek. In 1924 bleef hij voor goed in Nederland. Henk Sneevliet werd voorzitter van het NAS en redacteur van De Arbeid. Net als Ab Menist
was hij medeoprichter van RSP en RSAP. Voor de partij zat hij van 1933 tot 1937 in
de Tweede Kamer. Hij was de onbetwiste leider van partij en vakbeweging en ondanks vele tegenslagen, ook in zijn persoonlijk leven, een harde, en zeker niet altijd
gemakkelijke, wilskrachtige werker. Voor zover is na te gaan heeft Ab Menist altijd
de grote politieke lijn van Sneevliet gevolgd.
Henk Sneevliet en Ab Menist waren niet alleen politieke vrienden. Henk Sneevliet
en zijn vrouw Mien waren, ook van Jo Menist, echte vrienden, huisvrienden. Ze gingen met elkaar op vakantie naar Zwitserland en vierden Sinterklaas met de gezinnen.
Maar ze konden elkaar ook de waarheid vertellen. Van Ab Menist kon Henk Sneevliet dat wel hebben. Hij had grote waardering voor zijn zelfstandigheid en oordeel.
Op zondagmiddag behoorden Henk en Mien Sneevliet tot het selecte clubje dat op
Maarland 15, het huisadres van de familie Menist in Rotterdam-Vreewijk, bij elkaar
kwam voor gezelligheid en politiek debat.
Ofschoon vereend in hun opvattingen en met grote waardering en respect voor elkaar zijn er bij de beide charismatische persoonlijkheden verschillen aan te wijzen.
Sneevliet is de theoretische, de visionaire denker met de principiële vaste politieke
lijn. Menist had ook die vastheid maar was toch ook de pragmaticus. Henk was de
macho, die tegelijk iets dichterlijks had en ijdel kon zijn. Menist echter was meer van
’het kleine’, aandacht voor organisatorische zaken maar ook persoonlijke. Zijn vermogen tot empathie en soepele communicatie waren hem daarbij van dienst. Henk
was ook meer ’de meneer’, Ab was ’Ab’ die gemakkelijk met hoog en laag omging.
Tijdens zijn raads- en Statenperiode hadden zijn politieke tegenstanders achting voor
hem. Hij werd een ’aardige man’ gevonden ook al waren ze het politiek hartgrondig
met hem oneens. Illustratief is dat toen een AR-politicus in de raad hoorde dat dochter Ellie na een
ziekte wiskundebijles nodig had, hij ook daadwerkelijk hulp bood.
Bij beide persoonlijkheden lagen de accenten anders. Maar gelijk was hun vermogen om mensen te
enthousiasmeren en voor werk in partij en vakbeweging te winnen. Belangrijk is dat ze elkaar verrassend goed konden aanvullen waarbij het geheel
meer was dan de som der delen. Beiden beseften dat.
Jo Menist zag het scherp toen ze eens opmerkte dat
Sneevliet de theoreticus was en Ab - hoewel hij prima zelfstandig kon denken, zei ze met nadruk - meer
de praktische was van de twee. Maar dat maakte niet
uit. Ze hadden samen één doel, wist ze.
Henk Sneevliet en Mien Sneevliet-Draaijer,
Rumpen 1936 (collectie IISG)
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Ontwikkelingen tot de jaren ’20
Abraham Menist werd op 3 november 1896 te Amsterdam geboren. Hij was de
tweede zoon van Isaac Menist en Esther Gobetz die samen acht kinderen zouden
krijgen. Isaac Menist hertrouwde nadat zijn vrouw aan tuberculose overleden was
met Rachel Ludel, een nicht van zijn overleden vrouw. Zij zou hem nog vier kinderen schenken9. Ook een broer en twee zussen van Ab Menist zijn vroegtijdig aan
tuberculose overleden10.

Esther Gobetz

Rachel Ludel

Isaac Menist

De familie Menist kwam oorspronkelijk uit Amsterdam. Genealogisch onderzoek
wees uit dat ene Meijer Hartog als eerste in 1811 de achternaam Menist aannam.
Armoede maakte dat de vader van Isaac, Leendert Meijer, met zijn gezin Amsterdam
verliet en in het Overijsselse Steenwijk ging wonen. Het gezin keerde later weer naar
de hoofdstad terug.
Ab Menists vader, Isaac, was bakker/kruidenier en had een winkel in de Valkenburgerstraat naast de matsefabriek van De Haan. Ze waren niet rijk. Hun armoede was
niet zo groot als in de steegjes die op de Valkenburgerstraat uitkwamen. Daar was de
Bevolkingsregister (Stadsarchief Amsterdam): Isaac Menist, geb. 18-9-1870 te Amsterdam; Esther Goubetz, geb. 26-12-1865 te Amsterdam. Alle kinderen zijn geboren te Amsterdam: Leendert
(18-9-1894), Abraham (3-11-1896), Meijer (4-4-1898), Emanuel (12-1-1900), Mina (7-1-1902),
Louis (27-11-1903), Betje (8-8-1905), Anna (7-6-1907). De kinderen uit het huwelijk met Rachel
Ludel werden ook te Amsterdam geboren: Philip (13-4-1911), Salomon (29-5-1912), Suze (28-71913), Meyer (12-11-1915).
10
Gesprek Jo Menist-Raapis (23 juni1972/14 oktober1972). Dit waren: de oudste Meijer, Betje en
Anna. De ziekte werd vroeger zoveel mogelijk verzwegen. Het is zeer waarschijnlijk in al deze
gevallen de doodsoorzaak; zie ook: Abraham Menist, Digitaal Monument Joodse gemeenschap in
Nederland: http://www.joodsmonument.nl/person-479295-nl.html (14 juli 2009)
9
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armoede schrijnend. Zowel van Esther Gobetz als van Rachel Ludel is bekend dat
ze prachtig geborduurde schilderijen maakten. Daar was dan toch geld voor. En Ab
Menist ging dan wel niet naar de hbs, hij kon wel naar de ambachtsschool11.
In de buurt werd Isaac als een gezeten iemand beschouwd. Hij stond bekend als
een persoon met een ’groot en wijs karakter’. Maar zijn orthodox-joodse religiositeit
betekende wel dat hij strenge opvattingen had over het ’jood-zijn’. Net als de anderen in het gezin moest Ab naar joodse les. Na de lagere school doorliep Ab de ambachtsschool en ging daarna het meubelmakervak in. Als er in huis iets getimmerd
moest worden deed hij het.
Voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam hij in contact met de socialistische jeugdbeweging; wat later sloot hij zich aan bij de Jongelieden Geheelonthoudersbond (JGOB.)12. Niet zo verwonderlijk, want in het ouderlijk huis discussieerde
men al vroeg met broers, zussen, neven en nichten - Ab zat toen op de ambachtsschool - over ’onrechtvaardigheden in de maatschappij’. Daarbij konden de meningen flink botsen. Ook had Ab al jong gezien dat de drank veel ellende bracht en vaak
de armoede in gezinnen vergrootte13. Zijn leven lang heeft hij geen druppel alcohol
gedronken.
Zijn aansluiting bij de JGOB werd de oorzaak van spanningen met zijn ouders. Aansluiting bij een dergelijke vereniging en deelname aan hun activiteiten gold in het
orthodox-joodse milieu als ketterij. Alleen de verhouding met zijn drie jaar jongere
broer Emanuel die een vurig sociaal-democraat werd, bleef goed14. Ellie Haije-Menist, de dochter van Ab Menist, is zich nooit zo bewust geweest dat ze iets met ’joods’
te maken had. Ze weet nog dat toen ze door haar moeder van de lagere school werd
afgehaald een paar vrouwen zeiden: ”Kijk, daar heb je dat kind van Menist. Je ziet er
niks aan, hè.” Haar opa en oma waren orthodox en hij was afvallig, dat wist ze. ”We
gingen ook niet naar zijn familie toe, maar op een gegeven moment was het contact
weer hersteld. We zijn op een zaterdag naar ze toe gegaan en toen heb ik daar het
licht aangedaan. Mijn opa vond dat niet goed natuurlijk, en die zei: Nee, daar komt
iemand voor”. Met de verschillen tussen orthodox joodse en christelijke rituelen was
Ellie toen niet bekend. ”Ik heb later op de lagere school aan mijn juf verteld dat mijn
opa en oma zo christelijk (!) waren dat ze op zaterdag het licht niet zelf aandeden!
Thuis ging het helemaal niet over joods of niet-joods, het ging over mensen”15.
Ab had, evenals zijn zusjes, geen zogenaamd ’joods uiterlijk’. Volgens Abs vrouw Jo
Menist-Raapis was het in het Jiddisch gebruikelijk aan het eind van een woord de ’d’
weg te laten, zoals in ’gezeg(d)’. Maar ze heeft het hem afgeleerd, vertelde ze me16.
In de verte was nog wel iets te bespeuren van een Overijssels accent.
Gesprek mevr. E. Blasband-Menist, 11 januari 2009.
Deze aansluiting bleek voor zijn verdere leven zeer belangrijk. Bij de JGOB deed hij kennis
op, ontplooide er zijn ideeën in socialistische richting en legde belangrijke contacten (zijn vrouw,
onderduikadressen tijdens de Tweede Wereldoorlog).
13
Gesprek met Marion Beeksma-Haije, 12 januari 2009.
14
Gesprek Jo Menist-Raapis (23 juni1972/14 oktober 1972).
15
Ellen Santen, Wij moesten door ..., in: Henk Smeets en Dick de Winter (red.) Wij moesten door
..., p. 134.
16
Gesprek Jo Menist-Raapis, 10 oktober1986.
11
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Was er nog iets van zijn joods culturele achtergrond overgebleven? De politicus en
schrijver Sal Santen merkte later op dat Ab Menist de enige joodse partijbestuurder in de Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij (RSAP) was. ”Het jood-zijn
betekende voor hem net zoveel als voor mij: iets uit het verleden waar je mee gebroken hebt, meer niet”. Maar de culturele achtergrond deelden ze. Voor Ab en Sal was
het niet moeilijk elkaar met een Jiddisch geintje duidelijk te maken wat ze bedoelden, al waren ze het zeker lang niet altijd eens17.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn alle kinderen van Isaac Menist, Ester Gobetz
en Rachel Ludel vermoord, evenals hun vader en moeder. Alleen Ab’s broer Louis
Menist - hij zat ondergedoken - heeft de oorlog overleefd.

Jeugdbeweging in Nederland

Ab Menist was niet de enige die zich voor het begin van de Eerste Wereldoorlog
vanuit gevoelens van ’onrechtvaardigheid’ en ’oneerlijkheid in de maatschappij’
aangetrokken voelde tot de jeugdbeweging. Het staat vast dat hij er belangrijke ervaringen en scholing zou opdoen, cruciaal voor zijn groei in revolutionair-socialistische richting.

De Zaaier

Voordat Ab Menist lid werd, had de jeugdbeweging vanaf het eind van de negentiende eeuw een grote ontwikkeling doorgemaakt. Omstreeks 1885 ontstonden de
eerste socialistische jeugdverenigingen: in Amsterdam, Groningen, Den Haag en in
Friesland. Ze sloten zich aaneen en vormden een onderdeel van de Sociaal-Democratische Bond (SDB), later na 1894 Socialistenbond geheten. De meeste groepen
verschrompelden tot kleine clubjes die na verloop van tijd verdwenen.
Duurzamer gevolgen had in 1900 het besluit van het Internationaal Socialistisch
Congres waarbij de jeugd opgewekt werd zich ’te organiseren tegen het militarisme’.
Na een inleiding van Henriette Roland Holst nam het congres van de SDAP het
initiatief een commissie in te stellen die het ’jeugdvraagstuk’ moest bestuderen. Een
paar maanden later werd de socialistische jeugdbond De Zaaier opgericht. Doel van
de bond was ’de verbetering van de stoffelijke en geestelijk-zedelijke toestand van
de jeugd, het kweken van een antimilitaristische geest en de opvoeding van de leden
tot klassenbewuste socialisten’.
De Zaaier probeerde na de oprichting het contact tussen partij en jeugdbeweging te
intensiveren. Maar dat stuitte bij de SDAP op verzet. De SDAP keerde zich tegen een
zelfstandige jeugdorganisatie die haar in politiek opzicht voor de voeten kon lopen.
Voor eigen voordeel eiste de partij wel dat een maximumleeftijdsgrens werd gesteld.
De partij hoopte met die maatregel de oudere leden af te romen. Die hadden vaak de
leiding in De Zaaier en daarbij bestuurlijke ervaring opgedaan.
Sal Santen, Sneevliet rebel, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam 1971, p. 70; Bart de Cort,
Solidariteit in anonimiteit. De geschiedenis van de leden van de Onafhankelijke Socialistische
Partij, Papieren Tijger (1932-1935), Breda, 2004, p. 206.
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De verhouding partij en jeugdbeweging werd beter toen De Zaaier in 1905 een nieuw
programma aannam waarbij ’ontwikkeling van de leden’ voorop stond en waarbij
het strijdkarakter naar de achtergrond verdween. De bond telde toen ongeveer 200
leden. Als reactie op dit programma nam De Zaaier een jaar later een motie aan
waarin nadrukkelijk het ’arbeidersvijandig karakter van het militarisme’ aan de orde
werd gesteld. Dat leidde in de bond tot actie. Vlugschriften werden verspreid. Openbare vergaderingen trokken de aandacht. De Zaaier kwam ook met een maandblad
uit wat de groei van de organisatie stimuleerde. Het jaar 1907 werd een hoogtepunt:
436 leden.
Toen in 1909 de Tribunisten18 in de SDAP geroyeerd werden en de Sociaal-Democratische Partij (SDP) oprichtten, koos De Zaaier politiek voor deze marxistische
minderheid. De jeugdbond bleef nog even een zelfstandige revolutionaire jeugdbeweging onder de vleugels van de SDAP, maakte antimilitaristische propaganda en
was actief. Maar de partijstrijd binnen de partij had De Zaaier verzwakt. Het maandblad verdween en de SDAP werkte de jeugdbeweging bewust tegen. De Vlaamse
Jonge Socialisten zorgden ervoor dat in hun blad de stem van de Zaaier toch gehoord
kon worden. Al snel verbrak de SDAP de banden met De Zaaier.
De SDAP was blij van een kritische horzel bevrijd te zijn en richtte zelf een Jeugd
Organisatie (JO) op. Geheel naar eigen ontwerp. De zelfstandigheid van de jeugd
werd beknot. Een commissie van volwassenen hield toezicht. ’De jongelui bleven
nu binnen de perken’, was de mening van SDAP-er Piet Voogd19. Jelle Boersma
merkt in zijn overzicht op dat alle betekenis voor socialistische strijd, dat wil zeggen:
’proletarische strijd’, haar voor goed ontnomen was. In Amsterdam en Rotterdam
ontstond verzet dat uiteindelijk in scheuring uitmondde20.

De Jongelieden Geheelonthoudersbond (JGOB)

De JGOB waarvan Ab Menist lid werd, was op 26 december 1912 opgericht nadat
de Kwekelingen Geheelonthoudersbond geweigerd had zich ook voor arbeidersjeugd open te stellen. Van grote betekenis was dat de JGOB zich ontwikkelde tot
een jeugdbeweging met een sterk proletarische inslag21. Zij kenmerkte zich ten opzichte van andere jeugdgeheelonthoudersbewegingen door jeugdidealisme en zelfstandigheidsstreven. Bij haar werd geheelonthouding, naast geestelijke verheffing,
ook een protest tegen maatschappelijke misstanden, later uitlopend in politieke belangstelling. Tijdens cursusvergaderingen bespraken de leden bijvoorbeeld de verschillende stromingen binnen de arbeidersbeweging. Ze kregen daardoor een betere
Zo genoemd naar het door deze oppositionelen uitgegeven blad De Tribune.
Piet Voogd, Ontwikkeling en organisatie der jonge arbeiders, in: De Socialistische Gids, november 1918, p. 808.
20
Jelle Boersma (=Jacques Engels), Iets over de geschiedenis der Ned. jeugdbeweging, Uitgave
van de Revolutionaire Jeugdbond, aangesloten bij het NAS, okt. 1927, p. 6-10.
21
Ger Harmsen, Blauwe en rode jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse
jeugdbeweging tussen 1853 en 1940, Assen 1961, Sun Reprint 4, p. 108, 109. Uit een beroepenstatistiek met gegevens uit het blad Jonge Strijd van 1 juli 1917, 1 april 1920 en 1 april 1922, bleek
nog 45% van de jongensleden te behoren tot het proletariaat.
18
19
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socialistische opvoeding dan de sociaal-democratische jeugdbeweging, meent Jelle
Boersma22. Het eerste congres dat in augustus 1913 in Utrecht gehouden werd, stelde
de leeftijdsgrenzen op 14 en 23 jaar23.
Derde van rechts:
Ab Menist op
colportagetocht
voor de JGOB.
Rechts (knielend): Mart Stam
(collectie
Purmerends
museum)

Grote invloed op de jeugd had het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog op
4 augustus 1914. De grote sociaal-democratische partijen van de oorlogvoerende
landen gaven de beginselen van de Tweede Internationale (’internationale solidariteit
tussen de arbeiders’) op en stelden zich achter hun nationale regeringen. Landsverdediging werd aanvaard en er was steun voor oorlogskredieten. In ons land spraken
de SDAP en het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen (NVV) met de regering de ’godsvrede’ af waarbij volgens SDAP-leider Troelstra ’de nationale gedachte
de nationale geschillen overheerste’. Verwonderlijk was dat niet. Vanaf het begin
droeg het Troelstraiaans politiek concept het risico in zich van integratie binnen de
kapitalistische sociale orde. Al eerder, in 1902, was de bereidheid uitgesproken het
vaderland in geval van oorlog te verdedigen en in 1911 had Troelstra de landsverdediging zelfs als plicht aanvaard24. Toen zijn zoon zich in 1914 als vrijwilliger aanmeldde bij het regiment grenadiers in Den Haag had de SDAP-leider de daad bij het
woord gevoegd en zijn zoon zelf naar de commandant begeleid.
In Nederland waren de sociaaleconomische effecten van de mobilisatie in 1914 desastreus. Door de economische strafmaatregelen van zowel de Entente (ondermeer
Engeland, Frankrijk en Rusland) als de Centralen (onder anderen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije) tierde de zwarthandel hier welig. De regering trad daar niet hard
tegenop. Het aantal miljonairs verdubbelde. Levensmiddelen werden schaars, de
prijzen stegen. Gedurende de gehele oorlog heerste er een aanzienlijke schaarste die
naarmate de oorlog voortduurde, steeds nijpender werd. De werkloosheid steeg in
Jelle Boersma, Iets over de geschiedenis der Ned. jeugdbeweging, p. 10.
Gedenkboek uitgegeven door den Jongelieden Geheelonthoudersbond (JGOB) ter gelegenheid
van hun 10-jarig bestaan, 26 december 1922, p. 16.
24
Henny Buiting, Richtingenstrijd en partijstrijd in de SDAP. Het ontstaan van de Sociaal-Democratische Partij in Nederland, Stichting beheer IISG, Amsterdam 1989, p. 154.
22
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het algemeen. In de gezinnen van de gemobiliseerde kwam dat alles hard aan. Onrust
en demonstraties tegen de schaarste en de duurte waren het gevolg.
Een deel van de jeugd, waaronder Ab Menist in de JGOB, besefte dat de sociaaldemocratie moreel en praktisch-politiek een nederlaag had geleden toen de oorlog
uitbrak. Ze had die oorlog niet kunnen tegenhouden25. Meningsverschillen binnen
de SDAP over de landsverdediging en de godsvrede hadden hun uitwerking niet gemist. De sociaal-democratische jeugdbeweging ging achteruit. Vooral in Amsterdam
spookte het. Later, in 1916, volgde een leegloop van de door de SDAP gevormde
Jongelieden Organisaties (JO). Vijf honderd leden traden uit. De meesten gingen
naar de populaire jeugdbeweging De Zaaier, een ander deel werd lid van de JGOB
en zorgde daar voor radicalisering26.

De Zaaier en de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC)

Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog had De Zaaier de SDAP al verlaten. Het
wist haar karakter als marxistische jeugdbeweging te handhaven en probeerde de
leden tot bewuste, revolutionaire klassenstrijders op te voeden. Maar de organisatie
bleef klein en zwak. Ze begreep nog onvoldoende dat de jeugd buiten huisbezoek,
vergaderingen en colportage ook zedelijk-geestelijke vorming nodig had, iets wat de
sociaal-democratische jeugdbeweging volgens Jelle Boersma veel beter vorm wist
te geven. De SDAP had in 1918 samen met het NVV de Arbeiders Jeugd Centrale
(AJC) opgericht waarbij, net als eerder bij de Jeugd Organisatie (JO), de touwtjes
strak in handen werden gehouden. Naast financiële steun was er vooral sprake van
ideologische beïnvloeding in reformistische zin, weg van maatschappijomwentelende opstandigheid. Tegelijkertijd toonde de AJC volgens Jelle Boersma wel haar
’bijzondere karakter’: ze gaf de jeugd ’wat de jeugd behoeft en waar zij om vraagt’
en waar De Zaaier in te kort schoot. Dat was: het eropuit trekken in geordende groepen met kleurige vlaggen, met eigen liederen begeleid door mandolines en banjo’s
en kamperen in de vrije natuur waarbij je op elkaars hulp bent aangewezen. En niet
te vergeten: het populaire volksdansen. Dat alles vormde op den duur een andere,
meer broederlijke, meer op het belang van de gemeenschap gerichte gezindheid.
Dit bijzondere karakter was haar kracht maar tegelijk ook haar zwakte. Immers:
de reformistische gezindheid die een vergaande aanpassing aan de kapitalistische
maatschappij tot gevolg heeft, zowel in denken als doen, vlakt iedere revolutionaire
gezindheid af. De klassenstrijd, opvoeding tot klassenstrijder, ontbrak27. En dat stond
bij De Zaaier juist hoog in het vaandel. De Jeugdbond wist de door de sociaaleconomische en politieke omstandigheden geradicaliseerde jeugd steeds meer voor zich te
winnen. Zeker toen onder leiding van de te vroeg gestorven Van Amstel (=Andries
van Gool) De Zaaier uit haar isolement brak en contact begon te zoeken met andere
Ron Blom en Theunis Stelling, Niet voor God en niet voor het Vaderland. Linkse soldaten,
matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van ’14-’18, Aspekt, Soesterberg 2004, p.
16-20
26
Ger Harmsen, Blauwe en rode jeugd, p. 133.
27
Jelle Boersma, Iets over de geschiedenis der Ned. jeugdbeweging, p. 11-14.
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bonden. In 1918 richtte ze zich eerst op het landelijk Verbond van Jonge Syndicalisten. Maar die organisatie voelde niet voor samenwerking. Meer succes had toenadering tot het Verbond van Revolutionair Socialistische Jongeren dat zich als een oppositionele stroming in de JGOB had ontwikkeld. Ook Ab Menist behoorde hier toe.

Antimilitarisme, het Dienstweigeringsmanifest

In het socialistisch denken begin twintigste eeuw en zeker tijdens de jaren van de
Eerste Wereldoorlog waarbij soldaten op weerzinwekkende wijze werden opgeofferd, wakkerde het antimilitarisme bij de jeugd aan. Naast het persoonlijk-ethische motief werd het sociaalrevolutionaire motief als gevolg van de oorlog en zijn
gevolgen daarin steeds sterker. In de periode van 1914 tot 1918 heeft Ab Menist die
belangrijke invloeden ondergaan.
Van invloed waren ook activiteiten van volwassenen, zoals van Henriette Roland
Holst, Bart de Ligt, Van Rees, Van Mierop e.a. Eén van die activiteiten was het
Dienstweigeringsmanifest van september 1915 dat in ons land grote beroering veroorzaakte. Dit manifest ontstond op initiatief van een aantal antimilitaristische predikanten. Emerituspredikant dr. L.A. Bähler had het samen met Lodewijk van Mierop
opgesteld. ’Nationalistische heldhaftigheid der weerbaarheid’ plaatsen zij duidelijk
tegenover ’christelijke heldhaftigheid der weerloosheid’. Het was de verdienste van
Bart de Ligt dat hij het manifest een groter politiek draagvlak wist te geven. Hij was
van mening dat het manifest niet beperkt moest worden tot diegenen die zich op het
standpunt van weerloosheid stelden. Het ging er om dat deze oorlog werd afgewezen. Ook diegenen die zich op morele gronden tegen imperialisme en militarisme
keerden, zoals Henriette Roland Holst en Enka, moesten mee kunnen doen. Het manifest was een groot succes28. Velen ondertekenden het. Er ontstond zelfs nog een
Landelijke Organisatie van Onderteekenaars van het Dienstweigeringsmanifest29.
Na een geruchtmakend proces werd De Ligt samen met Van Mierop in maart 1916
Nadat het Dienstweigeringsmanifest was vastgesteld in Pomona in Utrecht (toen een vegetarisch
restaurant), werd het voor ondertekening rondgestuurd. Het werd daarna in verschillende oplagen
gepubliceerd. De vierde oplage (18 december 1915) had 577 handtekeningen. De vijfde had er
900. De regering stelde vervolging in tegen ondertekenaars. Enkele ambtenaren die getekend hadden, werden ontslagen.
29
Ron Blom en Theunis Stelling, Niet voor God en niet voor het Vaderland, p. 463-515; Herman
Noordergraaf, Niet met de wapenen der barbaren, het christen-socialisme van Bart de Ligt, Ten
Have, Baarn 1994, p. 197-215; B. de Ligt, ”Opruiers?”, Het dienstweigeringsmanifest voor de
rechtbank te Utrecht verdedigd - een slechts ten dele uitgesproken rede, Amsterdam, 1916, p. 3-4:
”Waarde medeburgers! Wij allen, wier namen staan onder deze verklaring, richten ons tot het
Nederlandsche volk om te getuigen tegen den geest van oorlog en militarisme, die al meer en
meer daarover vaardig wordt. Wij verklaren hier openlijk, dat wij ons met onze gansche ziel keeren tegen alles wat tot het militarisme behoort, ook in den vorm van een dusgenaamd volksleger.
Voorzoveelen wij ooit tot gewapende landsverdediging verplicht zouden gerekend worden, hopen
wij de kracht te bezitten om alle persoonlijke, rechtstreeksche deelname te weigeren, de kracht om
liever gevangenisstraf te ondergaan, ja zelfs gefusilleerd te worden, dan ontrouw te plegen aan ons
geweten, onze overtuiging of wat wij de hoogste wetten van algemene menschelijkheid achten”.
28
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voor ’opruiing tot dienstweigering’ veroordeeld tot vijftien dagen hechtenis subsidiair vijfenzeventig gulden boete. Bart de Ligt koos ervoor zijn straf uit te zitten.
Een regelrechte kwelling door de vele grote en kleine vernederingen die hij in de
gevangenis moest ondergaan.
Deze ontwikkelingen maakten dat het aanvankelijk pacifistische standpunt van de
JGOB plaats maakte voor een antimilitaristisch standpunt, hoewel het hoofdbestuur
dat niet wilde verplichten. De Zaaier was radicaler, stond een van binnenuit ondermijnen van het leger voor. Van de vijfhonderd dienstweigeraars tussen 1914 en 1920,
waarvan Ab Menist er een was, waren er ongeveer honderd lid van de JGOB. JGOBers die wél in dienst gingen, zochten tijdens hun diensttijd zoveel mogelijk contact
met elkaar. Dat gaf steun30.

Dienstweigering

Het is niet verbazingwekkend dat zich in de oorlogsjaren onder jongeren mede onder invloed van het Diensweigeringsmanifest en antimilitaristische acties van radicale groeperingen, een groep aftekende die sympathiek stond tegenover individuele
dienstweigering. Ook al was bekend dat je je met dienstweigeren grote problemen
op de hals haalde. Recht op dienstweigering was nog niet bij wet geregeld. De weigeraar kon tot maximaal tien maanden veroordeeld worden. Was hij gehuwd dan kregen vrouw (en kinderen) geen enkele militaire vergoeding. De mogelijkheid bestond
terug te vallen op een kleine uitkering op grond van de Armenwet van 1912. Massale
dienstweigering was praktisch onhaalbaar31.
Ab Menist werd in 1916 voor militaire dienst opgeroepen. Hij diende een jaar bij de
vestingartillerie. In dat jaar kwam hij tot de overtuiging dat oorlog en militarisme
bestreden moesten worden door een persoonlijke daad van dienstweigeren32. In 1917
weigerde hij en werd daarvoor veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf in fort
Spijkerboor waar, evenals in ’De Vlaschakkers’ in Amersfoort, dienstweigeraars opgesloten zaten.
Fort Spijkerboor maakte deel uit van de Stelling van Amsterdam, die uit vijfenveertig forten bestond. De Stelling werd in de jaren 1893 tot 1920 in een wijde kring
met een middellijn van ongeveer 30 kilometer rond de hoofdstad opgetrokken. Fort
Spijkerboor, aan de Westdijk in de Beemster, was toen een ’superfort’. Het bezat
de meest moderne en zwaarst bewapende pantserbatterij. Het is echter nooit voor
oorlogshandelingen ingezet. Wel werden er troepen in gelegerd en heeft het dienst
gedaan als gevangenis voor dienstweigeraars. Op dit moment is het fort in het bezit
van Natuurmonumenten33.
Ger Harmsen, Blauwe en rode jeugd, p. 139.
Ron Blom en Theunis Stelling, Niet voor God en niet voor het Vaderland, p. 417.
32
Max Perthus, Voor Vrijheid en Socialisme. Gedenkboek van het Sneevliet Herdenkingscomité,
GRAMO, Rotterdam 1953, p. 74. Later was Menist van mening dat juist de daad van de massa
van doorslaggevende betekenis was om tot politieke en sociale verandering te komen. Niet een
persoonlijke weigering.
33
Site Beemster’s Welvaart: http://www.beemsterswelvaart.nl/index.html (14 juli 2009); Natuur
Magazine van de Vereniging van Natuurmonumenten, 35ste jaargang, februari 2004.
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Ab Menist zat er gevangen met onder anderen de latere schrijver Hendrik de Man
(pseudoniem van Sal Hamburger) en de anarchist Henk Eikeboom. Na een geslaagde
solidariteitsstaking besloot dit drietal een militante pen te gaan voeren. Spijkerboor
kreeg een door het drietal vervaardigd ondergronds krantje. Daarin werd verslag
gedaan van het wel en wee op het fort. Ze stimuleerden andere weigeraars vol te
houden, te blijven strijden voor een betere, rechtvaardige wereld. Een strafcel, in
gebruik als ruimte waar hoedenzakken gevouwen moesten worden, diende als ’redactielokaal’. De krant werd op zakkenpapier geschreven, met kroontjespen en
keurig in kolommen, een bijna professionele lay-out. Oplage: 10 exemplaren, een
hele prestatie als je bedenkt dat alle exemplaren met de hand vervaardigd moesten
worden. De kopij en het uitgeschreven materiaal verborg men onder een brits. Het
Daghet heette het blad met als onderkop: ’Spijkerboors Nieuwsblad onder redactie
van Freie Jugend’. Henk Eikeboom vulde een belangrijk deel van de krant. Het lijkt
erop dat hij min of meer als hoofdredacteur fungeerde. Ab Menist werkte onder het
pseudoniem Maurik van Appenstein aan het blad mee. Van het handgeschreven blad
zijn twee nummers verschenen34.
De gewetensbezwaarden in fort Spijkerboor hadden een hekel gekregen aan Hendrik
de Man, herinnert Abs dochter Elly Haije-Menist zich: ”Ze vonden hem een eigenwijze, vervelende kletser, onaangenaam in de communicatie.” Dat leidde op een
keer tot een actie, waarbij ook Ab Menist betrokken was. De Man werd beetgepakt
en achterover gelegd, waarna de anderen een pot stroop in zijn mond goten. Zijn
biograaf Gé Vaartjes verbaast zich daar niet over als hij dit voorval te horen krijgt35.
Vlak voor het einde van de Eerste Wereldoorlog kwam Ab Menist weer vrij. Hij
bleek uit vooral binnengesmokkelde boeken een grondige kennis van het marxisme
te hebben opgedaan.

Praktische Idealisten Associatie (PIA)

Ab Menist was ook nog enige tijd aangesloten bij de Praktische Idealisten Associatie,
een beweging die hier vanuit Engeland was geïntroduceerd. Het besef aan het begin
te staan van een algemeen maatschappelijke omwenteling vormde het ideologisch
uitgangspunt. Onder invloed van de Russische revolutie die de praktisch-idealisten
niet alleen aantrok maar ook afstootte, wilde de PIA sociale vernieuwing, maar dan
wel zonder geweld en vernietiging. De PIA ontpopte zich als een ethisch-religieuze
jongerenbeweging, niet vreemd voor het naoorlogse geestelijk klimaat met gevoeligheid voor oosterse wijsheid, theosofie en antroposofie. De betrokkenheid bij de PIA
moet in die jaren zeer intens zijn geweest. In de zomer werden kampen georganiseerd
waar de praktisch-idealisten bijelkaar kwamen. Het programma ademde een cultuur
die herinneringen opriep van jeugdbeweging en geheelonthouding. Bij het kampvuur werden diepe gesprekken gevoerd en idealistische ouderen als J.C. Methöfer
hielden inleidingen. Onderwijsvernieuwer Kees Boeke was vaste gast op de kampen.
Gé Vaartjes, Herman de Man. Een biografie, Aspekt, Soesterberg 1999. p. 72-74 en 589; Het
Daghet, nr 1, eind september 1918 en nr 2, eind oktober 1918.
35
Gesprek Ellie Haije-Menist, 14 september 2001.
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Zijn bijdragen werden erg gewaardeerd. Er was sprake van een zekere verwantschap
met een anarchistisch streven. Veel leden van de PIA waren afkomstig uit gegoede
kringen. Personen als M. van der Goes van Naters, W.A.P. Smit, N. Donkersloot, Jan
Campert, D’Ailly en A. Viruly waren kortere of langere tijd lid. Nadat de spirituele
mystiek wegebde kwam de altijd aanwezige zwakke socialistische onderstroom wat
meer bovendrijven36.
Met studenten en kunstenaars die van de PIA lid waren, heeft Ab Menist contacten
gelegd die hem later van pas zouden komen. Zo maakte de Revolutionaire Jeugdbond (RJB), de jongerenorganisatie van het NAS waarin Ab Menist nog een belangrijke rol zou vervullen, in de jaren dertig gebruik van het kampeerterrein van de PIA
in Huizen. Ook contacten met prof. Frits Grewel die hem in de Tweede Wereldoorlog
behulpzaam zou zijn, zijn terug te voeren op dit PIA-netwerk.

JGOB: ‘Zeker weten’?

Voor goed begrip van de ontwikkeling van Ab Menist is het belangrijk de doelstellingen van de JGOB in het oog te houden. Het bondsblad Jonge Strijd bleef vasthouden aan de strijd voor geheelonthouding en kon zich niet voorstellen dat het al
op jeugdige leeftijd mogelijk was politiek ’zeker te weten’. In het blad kwam de
overtuiging naar voren meer een neutrale organisatie van ’de zoekende jeugd’ te
willen zijn. Jonge Strijd had naast bezwaren tegen de te vaste politieke mening ook
bezwaar tegen de te lage toelatingsleeftijd (19 in plaats van 21 jaar). Op die leeftijd
kan je niet ’zeker weten’37.
Een steeds sterkere stroming binnen de JGOB keerde zich daar tegen. Die was radicaler, meer gepolitiseerd en wilde de strijd over een breder terrein voeren met juist
wel een vaste politieke overtuiging. De Eerste Wereldoorlog met zijn rampzalige gevolgen, de antimilitaristische acties, de Russische revolutie - dit alles maakte dat de
belangstelling van veel JGOB-ers buiten het geïsoleerde gebied van de drankbestrijding kwam te liggen. Deze ’rode’ oppositionele stroming, waarvan Ab Menist met
volle overtuiging deel uitmaakte, gaf op 1 oktober 1917 De stem der Jongeren uit.
Uit deze stroming ontstond het Verbond van Revolutionair-Socialistische Jongeren.
Het stelde haar lidmaatschap open voor hen die tussen de achttien en de achtentwintig jaar waren. Binnen het Verbond van Revolutionaire Jongeren tekenden zich twee
richtingen af: een persoonlijk-religieuze en een sociaalmaterialistische. Deze laatste
richting zocht ondanks bezwaren tegen de volgens hen eenzijdige materialistische
gerichtheid van De Zaaier toch toenadering. De hoop bestond aan dat materialisme
een meer geestelijke diepgang te kunnen geven38.
Toen De Zaaier, enthousiast geworden door de Russische revolutie het Revolutionair-Socialistische Jeugd Comité had gevormd om de krachten te bundelen, trad het
Ger Harmsen, Blauwe en rode jeugd, p. 239-243; André de Raaij, Praktisch-Idealisme toen
en nu, in: Vijftiende Jaarboek Anarchisme, Stichting De AS, 36ste jrg. no.161/162, Moerkapelle
2008, p. 51-54.
37
Gedenkboek JGOB, p. 34-35.
38
Ger Harmsen, Blauwe en rode jeugd, p. 143-145.
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Verbond van Revolutionaire Jongeren toe, maar Ab Menist (nog) niet.
Binnen de JGOB zou de strijd tussen de ’Oude Richting’ en de ’Nieuwe Richting’,
met zijn ruimere doelstellingen, zich steeds meer toespitsen. Daarbij kwam Ab Menist als aanhanger van ’De Nieuwe Richting’ politiek klem te zitten.
Binnen de ’blauwe’ JGOB werden discussies gevoerd die ’rood’ gekleurd waren. Er
waren leden die de JGOB tot blauw-rode bond probeerden om te vormen. De ideeën
van ’de nieuwe mens’ en ’de nieuwe samenleving’ leken in de Sovjet-Unie gerealiseerd te worden. Vooral op de oudere leden van de JGOB oefende die ideologie
aantrekkingskracht uit39.

Vlag aangeboden door de
leden, december 1922,
in: Gedenkboek van de JGOB
1912-1922

Op het Hilversummer congres van de JGOB van 2 tot en met 4 augustus 1919 zou
worden beslist over het lot van de ’Nieuwe Richting’. Maar na aanname van een
motie van het ’blauwe’ Bondsbestuur waarin de vertrouwenskwestie was gesteld,
werden de voorstellen van de ’Nieuwe Richting’ ingetrokken.
Bij de verkiezing van een nieuwe Bondsvoorzitter stonden Ab Menist (namens de
’Nieuwe Richting’) en Henk Witte (voor de ’Oude Richting’) tegenover elkaar. Met
een meerderheid van 33 stemmen werd Ab Menist tot voorzitter gekozen. Hij werd
daardoor gedwongen de Bondsbestuursmotie uit te voeren die niet met zijn eigen
opvattingen overeen kwam. Kort daarna, op de tweede Bondsbestuursvergadering,
bedankte hij daarom voor het voorzitterschap. Zijn opvolger (ad interim) werd Wiebe Everaarts40.
In de loop van 1919 werd duidelijk dat de meeste leden van het Verbond van Revolutionaire Jongeren naar De Zaaier overgingen. Besloten werd het ’Verbond’ op te heffen. Ook het blad De stem der jongeren hield op te bestaan. Voor diegenen die door
het wegvallen van De stem der jongeren zich niet meer konden uiten en die De Zaaier
Jack Otsen, De Purmerendse jaren van Mart Stam, in: Onvoltooid Verleden. Kwartaalblad voor
de geschiedenis van sociale bewegingen, nummer 19, Den Haag maart 2004, p. 29.
40
Gedenkboek JGOB, p. 52 e.v.
39
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(nog) als een te streng vastgelegde richting zagen, verscheen in november 1919 het
blad De Stormklok41 met als ondertitel Onafhankelijk Revolutionerend Jeugdblad.
De redactie ervan berustte bij Henk Eikeboom en Ab de Roode, het pseudoniem van
Ab Menist. Ze kenden elkaar van Spijkerboor. Op de lijst van medewerkers treffen
we een aantal later bekende anarchisten aan. Naast Henk Eikeboom zijn dat Anton
Constandse, Jos. Giesen en Albert de Jong42.
In een redactioneel ’Wat willen wij?’43 verduidelijkt de redactie nog eens de bedoeling van het blad.
Ze wilden zijn:
”een vrije tribune voor elke vooruitstrevende jeugdrichting die zich tot doel stelt de
vernietiging van de huidige levensopvattingen en de opbouw van nieuwe; de revolutionering der samenleving, dus in haar meest volstrekte en uitgebreide betekenis
(over de middelen kan men natuurlijk van mening verschillen)”.
Zij wilden zich daarbij richten tot de gehele jeugd:
”Het wil die jeugd niet in een bepaalde politieke richting opvoeden. Wanneer wij bereiken, dat we de jeugd uit de onverschilligheid wakker luien, wanneer wij beweging
in hun persoonlijk denken krijgen, dan is er voor ons voldoende bereikt”.

JGOB: Scheiding der geesten

De richtingenstrijd in de JGOB werd uiteindelijk op het congres in Arnhem, op
31 juli en 1 augustus 1920, definitief beslecht. Alleen door het ’blauw’ blauw te laten
had de bond een kans te blijven voortbestaan, meent Ger Harmsen. Naast de vraag of
de doelstelling ’blauw’ of ’rood’ moest zijn, speelde de strijd tussen twee generaties
een rol.
Namens de ’Nieuwe Richting’ voerde ook Ab Menist het woord. Namens de ’Oude
Er verschenen waarschijnlijk vier nummers. Het eerste nummer werd aan zoveel mogelijk oud’verbonders’ toegestuurd. Aangenomen werd dat niet-terugsturen betekende dat men geabonneerd
wilde zijn. In Jonge Strijd verscheen als feuilleton De Zoeker, door Dam en Hannes, waarin het
sektarisme van de voortbrengers van De Stormklok en hun aanhangers fel werd gegeseld (zie het
Gedenkboek van de JGOB, p. 54).
Ab Menist heeft aan de eerste twee nummers van De Stormklok meegewerkt. Er is maar één bijdrage van Ab Menist: in het eerste nummer schrijft hij onder de titel De strijd onzer dagen dat hij
hoopt dat de mensheid geleerd heeft van ’de gebeurtenissen van deze tijd’ en stelt dat de strijders
van vroeger geen offers brachten, maar de liefde voor hun beginselen bezieling gaf aan hun strijd
en dat zij de pijnlijkste gevolgen aanvaardden. Terugkerend tot zijn eigen tijd constateert hij: ”Velen nemen niet deel aan de strijd voor een betere samenleving, ja plaatsen zichzelf daartegenover,
omdat de kans er is voor hen, op een ’goede positie’ in deze maatschappij. Juist voor dit gevaar
moeten wij ons behoeden, goed begrijpen dat er geen middenweg is, maar dat onze grote strijd
onze gehele persoonlijkheid opeist.”
42
Ger Harmsen, Blauwe en rode jeugd, p. 145-146.
43
De Stormklok, nr. 2 (december 1919), p. 17-18
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Richting’ spraken onder meer Henk Prakke en Henk Witte. Henk Prakke kwam met
zijn ’Scherpe resolutie’. Die hield in dat zij die al een vaste politieke mening hadden
en daarvoor ijverden, niet in de JGOB thuishoorden. Deze resolutie werd aangenomen44. ’De Nieuwe Richting’ stond buitenspel.
Een later gehouden referendum waarbij slechts een derde deel van de leden zijn stem
uitbracht, bekrachtigde de Scherpe resolutie. Dit veroorzaakte een groot ledenverlies
(500 leden, ongeveer een derde van het ledenaantal). Het anticommunistische anarchisme vond onder de oudere JGOB-ers niet veel weerklank. Het merendeel stapte
daarom gemakkelijker over naar De Zaaier. Dat kon de toeloop maar moeilijk verwerken. Onder de jongeren die waren uitgetreden was er wel aarzeling om zich direct bij De Zaaier aan te sluiten. Pas toen De Stem der Jongeren opgegaan was in De
Zaaier begon deze groep zich duidelijker af te tekenen. Een deel sloot zich organisatorisch aaneen en stichtte het meer libertaire Vrije Jeugd Verbond (VJV). Ab Menist
is er korte tijd lid van geweest45, waarschijnlijk onder invloed van de anarchist Henk
Eikeboom bij wie hij in huis woonde en met wie hij Het Daghet, het Spijkerboors
Nieuwsblad onder redactie van Freie Jugend, en De Stormklok geredigeerd had. Al
snel stapte Ab Menist over naar de Communistische Jeugdbond, zoals De Zaaier nu
heette. Hij zou er een van de leidende figuren worden46. Het is duidelijk dat hij van
zijn half sociaal-democratische, half libertaire opvattingen afstand had gedaan.

Jo Raapis

Ab Menist leerde zijn niet-joodse vrouw Jo(pie) Raapis (Johanna Cornelia Jacoba)
kennen via de JGOB. Nadat ze eerst donateur was geweest van de Kweekelingen
Geheelonthoudersbond (KGOB) waartoe Jo’s oudere zus behoorde, sloot ze zich
met enkele vriendinnen bij de JGOB aan. De Kweekelingen Geheelonthoudersbond
(KGOB) vond ze te netjes. De JGOB was meer socialistisch, proletarisch. Dat trok
haar meer aan.
Jo Raapis was geboren in 1901 als tweede dochter van een diamantslijper. Ze had
nog twee jongere broers en een jongere zus. Haar vader was al vóór 1900 sociaaldemocraat en lid van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond (ANDB)
van Henri Polak. Die werd door haar vader vereerd. Haar oudste zus had de kweekschool afgemaakt en was onderwijzeres geworden. Zelf volgde Jo de mulo en werkte
later op het uitgeverskantoor van Meulenhoff. Ze ontmoette er een aantal bekende
schrijvers. In een intellectueel milieu voelde ze zich thuis. Het kwam tegemoet aan
haar gevoel voor schoonheid en kunst47. Ze voelde zich mentaal ontstegen aan de
Ger Harmsen, Blauwe en rode jeugd, p. 148-149; Gedenkboek JGOB, p. 59 e.v.
Gesprek Jo Menist-Raapis, 10 oktober 1986; Gesprek Z. Griese, 14 oktober 1986; Ger Harmsen
vermeldt nergens dat Ab Menist enige tijd lid is geweest van de Vrije Jeugd Bond. Volgens hem
werd hij direct daarna lid van De Zaaier/Communistische Jeugdbond (p. 148).
46
Ger Harmsen, Blauwe en rode jeugd, p. 218-219. Het ledental van de SDP dat jarenlang rond de
vijfhonderd had geschommeld, was na de Russische revolutie van 1917 vervijfvoudigd. Op het
congres van 1919 van de CPH was naar schatting 20% van de afgevaardigden afkomstig uit de
JGOB; Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 74.
47
Gesprek Jo Menist-Raapis, 10 oktober 1986; gesprek Marion Beeksma-Haije, 12 januari 2009.
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arbeidersklasse, een zeker standsgevoel was haar niet vreemd. Dit in tegenstelling
tot Ab Menist: hij voelde zich één met ’de arbeidersklasse’. Gelijkwaardigheid was
voor hem een vanzelfsprekendheid. Toen Jo later in het meer proletarische milieu
van Rotterdam verkeerde, werd haar houding vaak hooghartig, aanstellerig en verwend gevonden48.
Bij de Rijkspostspaarbank waar ze na Meulenhoff ging werken, verdiende Jo wel het
dubbele maar voelde zich daar uitgebuit en niet op haar gemak. Toen hun eerste kind
in 1925 geboren werd, zegde ze die baan op.
Na afloop van de Tweede Wereldoorlog werd Jo Menist - ze is dan 55 jaar - weer
aangenomen bij Meulenhoff. Ze werkte daar tot haar pensionering op 65-jarige leeftijd49.
JGOB-kampeerweekend 1919, Vreed(t)zame
hongerigen

Ontmoeting en huwelijk

De eerste keer dat Jo van Ab Menist hoorde was toen hij als dienstweigeraar in fort
Spijkerboor vastzat. Door de JGOB werden, vaak met deelname van andere verenigingen, fietstochten naar fort Spijkerboor georganiseerd. Buiten de poort zong en
speelde men, met opzet goed hoorbaar om de dienstweigeraars een hart onder de
riem te steken.
De eerste keren dat ze met Ab Menist in contact kwam, was op een streekcongres in
Purmerend en op een gewestelijk congres van de JGOB, een tentenkamp in Hilversum. Ab was daar een van de sprekers. Met hulp van de latere architect Mart Stam
had hij uit fort Spijkerboor weten te ontsnappen50. Ab viel haar op door de rust die hij
Gesprek Cor Groeneveld-van den Akker, 18/19 januari 2008.
Gesprek Jo Menist-Raapis, 10 oktober 1986.
50
Mart Stam had naam gemaakt als medeontwerper van de Van Nelle-fabriek en als ontwerper van
een achterpootloze stalen buisstoel. Er bestaat tegenwoordig een ’Mart Stam aanmoedigingsprijs’
voor ontwerpers; Gesprek Jo Menist-Raapis, 23 juni 1972/14 oktober 1972: Volgens haar bestond
toen de regeling dat hij die na vluchten weer ongezien terug wist te komen en zich dan vrijwillig
meldde, geen extra straf kreeg. Lukte dit niet dan volgde er wel een ’douw’ van enige maanden.
Het kostte enige dagen om Ab Menist ongezien terug te krijgen in Fort Spijkerboor.
48
49
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uitstraalde en het overwicht dat hij op anderen had. Ze merkte dat hij ook goed naar
de argumentatie van anderen kon luisteren. Ab is dan 19 jaar, Jo 15. In haar ogen is
Ab ’een grote meneer’. Jo Raapis was in die tijd secretaresse van de afdeling Amsterdam van de JGOB. Bij zijn vrijlating, najaar 1918, haalde een vergadering van
JGOB-ers hem feestelijk in. Hij werd lid van dezelfde afdeling als Jo51.
In 1919 verloofden ze zich, een stap die voor Ab de definitieve breuk met thuis betekende. Zijn ouders keerden zich tegen de omgang met Jo Raapis omdat ze geen
joodse was. De eerste keer dat Ab Menist weer in het ouderlijk huis kwam, was bij
het overlijden van zijn zus Anna, omstreeks 1927. Ook de vader van Jo Raapis was
het aanvankelijk niet eens met de omgang van zijn dochter. Zijn afwijzing berustte
meer op het feit dat hij wel wist hoe men gewoonlijk in diamantbewerkerkringen die
merendeels joods waren, over niet-joodse meisjes sprak: ’Die zijn wel om te hebben,
maar je trouwt er niet mee’52.
Vanaf die tijd ging Ab Menist op kamers wonen. Met de schilder Daan Brouwer
woonde hij in november 1919 bij Henk Eikeboom op het Singel in Amsterdam. Toen
Henk Eikebooms vriendin introk was er voor Ab geen plaats meer. Hij ging daarna
op kamers op de Weesperzijde 10, in het pension van Jo Raapis’ vriendin, An van
Witsen. Moeder van Witsen begon dat na de dood van haar man. Ze zou zeer op Jo en
Ab gesteld raken. Ab was als een broer voor An van Witsen die op zesjarige leeftijd
haar vader verloren had. De nauwe band zou levenslang blijven bestaan, ook nadat
ze met pensiongast Freek Smitskamp was getrouwd.
Het huwelijk van Ab Menist en Jo Raapis werd op 14 augustus 1924 te Amsterdam
gesloten, met toestemming van de rechter. De vader van Ab Menist weigerde nog
steeds zijn fiat. Uit hun huwelijk werden later twee dochters geboren: Ellie, op 21
mei 1925 te Amsterdam en Ineke (’Pien’) op 25 november 1933 te Rotterdam53.
Nog lang voelde Jo Menist zich sociaaldemocrate. Ab was sinds 1920 lid van de
CPH en medewerker van Wijnkoop. Jo’s jongere broer Cor had ook communistische
sympathieën. Volgens haar heeft dat zeker invloed op Abs overtuiging gehad. Ab
heeft tijdens de verkiezingen een affiche van CPH-er Louis de Visser voor het raam
hangen, Jo een verkiezingsaffiche van de lijsttrekker van de SDAP. Dat ’vloekte’,
maar volgens Ab moest het ’kunnen’. Het laat naast zijn groeiende revolutionaire
overtuiging de verdraagzame, respectvolle kant van zijn karakter zien.

Jo Raapis sloot zich na afloop van de ’Richtingenstrijd’, augustus 1920, niet aan bij De Zaaier;
een zelfstandige en vrije beslissing die door Ab Menist werd gerespecteerd. Later tijdens de opvoeding van de beide dochters Ellie en Pien zou ook hun vorming een zeker ’vrijlaten’, zelf onderzoeken, te zien geven. De kinderen werden bijvoorbeeld door Ab niet verplicht lid te worden
van de jeugdbeweging van het NAS. Ze moesten zelf hun keuze bepalen, vond hij.
52
Gesprek Jo Menist-Raapis 23 juni 1972/ 14 oktober 1972. Bij het argumenteren met haar vader
dat hij toch inconsequent was, wel vóór de beginselen van de Internationale, maar tegen de omgang, kon hem (voorlopig) niet van gedachten doen veranderen.
53
Elly Haije-Menist (1925-2005) en Ineke (’Pien’) Visser-Menist (1933-2003).
51
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Pinksteren 1935, vooraan: Ineke (=Pien) en Ellie; achteraan: Jo en Ab Menist

Werk

Voor Menist zal er in de jaren van 1914 tot 1918 en kort na de wapenstilstand als
meubelmaker weinig emplooi zijn geweest. Omdat er geen woningen leeg stonden,
waren er ook nauwelijks verhuizingen. Aan de huizen werd in die tijd weinig verbouwd of veranderd. Net als voor behangers en stoffeerders zal de woningnood voor
meubelmakers zeer nadelige effecten hebben gehad. Het is onbekend of hij het vak
daadwerkelijk heeft uitgeoefend. In de bouw waar hij wellicht een baan zou hebben
kunnen vinden, heerste in de periode van de Eerste Wereldoorlog malaise. Kredietverlening door hypotheekbanken was stopgezet. Bij in aanbouw zijnde werken werden arbeiders naar huis gestuurd. Gedurende de oorlog bleef de werkloosheid onder
de Amsterdamse bouwvakarbeiders hoog54.
Wellicht is dit de reden geweest dat Ab Menist eind 1918 koos om tot diamantslijper
te worden opgeleid. Zeker is dat de vader van Jo Raapis, zelf in de industrie werkzaam, geen invloed op die keuze heeft gehad. Zeer waarschijnlijk wel Ab’s tweede
moeder, Rachel Ludel. Zij was diamantsnijdster geweest, een vak dat vaak door
dames werd uitgeoefend55. Voor uitoefening van het vak moest wel betaald worden.
Soms was een toegangsgeld van honderd gulden nodig om de opleidingskosten te
dekken. Ab Menist sloot zich aan bij de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond (ANDB) die tot het NVV behoorde. Hij speelde daar een onopvallende rol.
Na ongeveer een jaar in de diamantsector als ’slijper aan de molen’ gewerkt te heb-

Henk Wals, Makers en stakers. Amsterdamse bouwvakarbeiders en hun bestaansstrategieën in
het eerste kwart van de twintigste eeuw, Stichting beheer IISG, Amsterdam 2001, p. 47.
55
Gesprek Jo Menist-Raapis, 10 oktober 1986.
54

36

HOOFDSTUK 1

ben, stapte Ab Menist eruit. Er was een neergang in de branche en ook kon hij zich
steeds minder verenigen met de belachelijk hoge waarde die de diamant als beursartikel kreeg. De diamant kon een speculatieve waarde krijgen die in geen verhouding stond tot de werkelijk eraan bestede materiaal- en loonkosten.
Ab Menist werkte daarna nog een jaar op het kantoor van De Nieuwe Amsterdammer, het weekblad dat onder redactie stond van mr. Henri Wiessing en in 1914 was
afgesplitst van De Amsterdammer (beter bekend als ’De Groene’) en tot 1920 heeft
bestaan. Jo herinnert zich nog goed de keer dat ze bij de Wiessings dineerden. Ab
bewoog zich in dat milieu als een vis in het water56.
Daarna ging Menist het bouwvak in. Na een periode van slapte direct na de Eerste
Wereldoorlog had de bouw in 1920, 1921 en het grootste deel van 1922 een oppepper gekregen. Deze hausseperiode was niet alleen veroorzaakt doordat de particuliere bouw in de lift zat. Ook het aantal Amsterdammers was toegenomen en de
koopkracht van de arbeiders was omhoog gegaan. Hele wijken werden uit de grond
gestampt. In bijna elke beroepsgroep kwam men werklieden, en dan vooral vaklieden, te kort. Er werden zelfs spoedcursussen in metselen georganiseerd. Het is aan te
nemen dat Menist een dergelijke cursus heeft gevolgd57. Hij werkte als metselaar in
Amsterdam tegen een beduidend lager loon dan hij als diamantslijper had.
Ab Menist werd lid van een bouwvakassociatie die aangesloten was bij Gemeenschappelijk Grondbezit (GGB). Methöfer die bij GGB in 1921 tot eerste algemeen
ambtenaar was gekozen, raadde hem die baan aan. In 1922 metselde Ab Menist als
gastlid een schoorsteen bij de bekende landbouwkolonie De Ploeg in Bergeijk die
van 1919 tot 1929 heeft bestaan. In de periode 1922 en 1925 hebben wel meer gastleden gedurende kortere of langere tijd meegeholpen met verbouwingswerkzaamheden. Volgens Jo Menist grensde de landbouwkolonie aan een klooster. Ook hier
werden de diplomatieke en contactuele eigenschappen van Ab volgens haar zichtbaar. Hij slaagde erin een goede relatie met de kloosterzusters op te bouwen. Van
prof. Frits Grewel hoorde ze pas na de Tweede Wereldoorlog dat Ab toen al, in zijn
metselaarsperiode, lezingen hield voor studenten58.
Ab Menist sloot zich aan bij de Federatie van Bouwvakarbeiders van het revolutionaire Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS) dat een sterke positie had in de hoofdstad. In de Federatie bekleedde Ab Menist bestuursfuncties. Daar zullen zowel zijn
Ibidem; Het werken van Ab Menist in de diamantindustrie wordt niet genoemd in de door Jaap
Hoofdman en Wietse Smid geschreven (en daarna door Max Perthus geredigeerde) biografische
schets in Voor Vrijheid en Socialisme (p. 73-84). In de Duitse verhoren in de ’Archiefmap’ is ook
hierover niets te vinden. Bij de Industriebond-NVV waren de vooroorlogse archieven van de
ANDB niet bewaard gebleven (telefonische inlichting, 19 oktober 1972). In het boek Bewegend
Portret. Levensherinneringen (Amsterdam 1960) van de hoofdredacteur van ’De Nieuwe Groene’
(d.w.z. De Nieuwe Amsterdammer), H.P.L Wiessing, komt Ab Menist niet voor.
57
Henk Wals, Makers en stakers, p. 47.
58
F.J.M. van Puijenbroek, De Ploeg, landbouwkolonie te Best 1919-1929. Produktieve associatie
te Bergeijk 1923-1957, in: Frans Becker en Johan Frieswijk, Bedrijven in eigen beheer. Kolonies
en produktieve associaties in Nederland tussen 1901 en 1958 met bijdragen van J.M. Welcker
en F.J.M. van Puijenbroek, SUN, Nijmegen 1976, p. 268 en 281 (noot 108); Gesprek Jo MenistRaapis, 10 oktober 1986.
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persoonlijke als zijn bestuurlijke talenten opgevallen zijn. In 1924 werd hij voor
korte tijd als vrijgesteld bestuurder naar Rotterdam gestuurd. Een nieuwe periode in
zijn leven brak aan.
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Hoofdstuk 2

Het Nationaal Arbeids-Secretariaat tot circa 1920
Ab Menists keuze voor het NAS is geheel in overeenstemming met zijn politieke en
maatschappelijke ontwikkeling in die periode. Ook de revolutionaire vakbeweging
maakte vanaf haar oprichting in 1893, en zeker in de jaren van de Eerste Wereldoorlog, een hele verandering door. Om de vakbondsmentaliteit van Ab Menist te begrijpen is het van belang de ontwikkelingen in het NAS nader te bekijken.

Strijd tussen parlementairen en antiparlementairen

Het NAS werd opgericht door de Sociaal-Democratische Bond (SDB)59. Dit gebeurde als uitvoering van een besluit van het Congres van de Tweede Internationale dat
in 1891 in Brussel was gehouden.
In de jaren negentig van de negentiende eeuw was het NAS eerst een soort Labour
Party omdat zowel politieke partijen als vakverenigingen bij haar aangesloten konden zijn zonder dat het NAS zich op parlementair-politiek terrein bewoog. Aan de
steeds weer oplaaiende politieke strijd tussen parlementairen die het NAS tot ’bijwagen’ van de SDAP (opgericht in 1894) wilden maken en de antiparlementairen
kwam pas een einde toen in 1896 de Socialistenbond, de opvolger van de SDB, zich
als politieke partij uit het NAS terugtrok. De SDAP werd door het NAS in 1896 zelf
’buiten de deur’ gezet.
De Arbeid, 27 september 1935
(afbeelding Franz Holz)

In 1894 werd de SDB door de Hoge Raad tot ’verboden vereeniging’ verklaard. Na dit vonnis
werd de Socialistenbond opgericht die tot 1900 heeft bestaan; een deel is toen in de SDAP opgelost.
59
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Prominenten in de SDAP waaronder Pieter Jelles Troelstra beschouwden de vakbeweging eigenlijk als een ondergeschikte beweging, als een beweging die van haar
afhankelijk moest zijn en die zij wel in het juiste spoor zouden houden. Daar heeft
het NAS zich altijd hevig tegen verzet. Het noemde zich niet voor niks de onafhankelijke vakbeweging.
SDAP-ers als Pieter Jelles Troelstra, Samuel Pothuis en Jan van den Tempel, hebben
steeds bewust de confrontatie met het NAS gezocht. Zij waren het die oproepen bleven doen een nieuwe vakcentrale tegenover het NAS te stichten. Tot 1905, toen het
sociaal-democratische Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen (NVV) werd
opgericht, verloren de voorstanders van deze lijn voortdurend het pleit. In de SDAP
begrepen oude rotten als Hendrik Spiekman met een lange staat van dienst in de vakbeweging dat de vakbeweging eerst nog moest ’groeien’ voordat hogere contributies,
centralisatie en sterke weerstandkassen mogelijk waren. Henri Polak, prominent binnen het NVV, wilde dat wel en keerde zich ook faliekant tegen het NAS. Al eerder
had hij dat binnen zijn eigen Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond, op
basis van de specifieke economische omstandigheden die het diamantvak kenmerkten, weten te realiseren60.
De strijd tussen de sociaal-democraten en de anarchisten in het NAS is niet bevorderlijk geweest voor de groei. In 1900 zwakte het antiparlementarisme van het NAS
door een reorganisatie enigszins af. Het NAS werd vrijgelaten in de keuze of ze voor
wetten wilde ijveren en dus aan politiek wilde doen. Dit hield verband met acties die
in die tijd werden gevoerd ter verkrijging van betere sociale wetten.
Het NAS was federatief georganiseerd. Elke aangesloten vereniging had recht op één
vertegenwoordiger in het NAS-bestuur. In de Algemene Vergaderingen was daardoor een ondervertegenwoordiging van de grote bonden. Die weinige grote bonden
bleven daarom liever buiten het NAS. Een organisatorische verbetering werd bereikt door het oprichten van Plaatselijke Arbeids-Secretariaten (PAS-sen), de eerste
in Rotterdam in 1897, daarna in Amsterdam, Arnhem, de Zaanstreek en Nijmegen.
Hierdoor werd de mogelijkheid geopend voor plaatselijke afdelingen van vakbonden
om zich via het PAS bij het NAS aan te sluiten61. Met het nieuw opzetten van eigen bestuurdersbonden heeft het NVV een bewuste poging gedaan de revolutionaire
concurrent de wind uit de zeilen te nemen.
De grote spoorwegstakingen van 1903 zijn van cruciale betekenis geweest bij de
scheiding der geesten in het socialistische kamp. Zeker als het ging om tactiek en
strategie. Het voortdurend compromissen sluiten in het NAS over de hoogte van de
contributies, de stemverhoudingen, de structuur van het NAS, maar vooral de deelE. Bouwman, Arbeiders strijdt mee in het NAS. Beginselen en taktiek der vakbeweging, Uitgave
NAS, Amsterdam 1930, p. 7-9; Johan Frieswijk, Rüters spoorwegstakingen nabeschouwd. Kanttekeningen en vraagtekens, in: Socialisme en vakbeweging 2. Jaarboek voor de geschiedenis van
socialisme en arbeidersbeweging in Nederland, SUN, Nijmegen 1979, p. 309; Salvador Bloemgarten, Henri Polak sociaal democraat, Sdu Uitgeverij, ’s-Gravenhage 1993.
61
Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in hoofdlijnen. Ontwerp, SUN-werkuitgave, 1971, p. 37.
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name aan acties voor sociale- en arbeidswetgeving hadden tot 1903 het gezicht van
het NAS bepaald. Een steeds groter deel van de vakbeweging in Nederland ging,
heel langzaam weliswaar, in de richting van gecentraliseerde bonden en aanvaardde
de strijd voor arbeids- en sociale wetgeving als een belangrijk middel. In dit opzicht
ontstond, volgens Johan Frieswijk, heel langzaam een kloof tussen één deel van de
vakbeweging en een ander deel. Die kon door het NAS nooit meer door compromissen gedicht worden.
Door de gebeurtenissen rond de spoorwegstakingen en de mislukte reorganisatie in
het NAS zelf, werd die ontwikkeling nog versneld. Met secretaris Van Erkel aan het
hoofd ging het NAS – de jarenlange provocaties van de SDAP beu – in de aanval met
de zogenaamde ’scheurcirculaire’. Had Troelstra in zijn kerstrede van 1903 niet zelf
gezegd dat het ’ten dode gedoemde’, ’het verlopen NAS’ door een nieuw NAS vervangen diende te worden? Van Erkel had de handschoen opgenomen en gereageerd:
”Scheidt U af van de organisatie waar ge bij aangesloten zijt en sluit U aan bij het
NAS! Wat niet bij elkander hoort moet van elkander af (...)62.”
De scheurcirculaire had een rampzalig effect. Weinig organisaties sloten zich aan.
Het ledental daalde tot een dramatisch dieptepunt: 3250.

Harm Kolthek: hervormingen

Harm Kolthek gaf in 1907 het NAS als secretaris die vastheid van richting die jarenlang had ontbroken. Hij veroordeelde Van Erkels ’ontactische daad’ en hekelde
de allesbehalve rooskleurige toestand die toen in het NAS heerste. Hij verweet het
bestuur slap organisatorisch optreden en gebrek aan ideologische duidelijkheid. Er
werd een reorganisatiecommissie benoemd waarin Kolthek al snel mede leiding gaf
aan vernieuwingen. Kolthek was degene die de intellectuelen van zowel anarchistische als sociaal-democratische kant met gelijke wapens kon bestrijden. Kolthek
was niet alleen een begaafd spreker en auteur, maar ook een kundig en vasthoudend
organisator.
Als toelichting op de door hem geformuleerde beginselverklaring schreef hij een
lijvige, populaire beschouwing over klassenstrijd en kapitalisme onder de titel Van
Eenheid en Strijd. In die Beginselverklaring komt de volgende passage (de zogenaamde ’ongeacht clausule’) voor:
”Ziende dat de bezittende klasse tevens is de machthebbende klasse, doordat de bezitters van alle mogelijke politieke en godsdienstige overtuiging zich steeds hechter
aaneen sluiten in de strijd tegen de arbeiders, wil de onafhankelijke vakorganisatie
de arbeiders organiseren ongeacht hun politieke- of godsdienstige meningsverschilJohan Frieswijk, Rüters spoorwegstakingen nabeschouwd, p. 311-314; Marten Buschman,
De scheurcirculaire. Diskussies over strategie en richting binnen de Nederlandse vakbeweging
(1901-1905), in: Socialisme en vakbeweging 2. Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en
arbeidersbeweging in Nederland, SUN, Nijmegen 1979, p. 167-173; Marten Buschman, Tussen
Revolutie en Modernisme. Geschiedenis van het Nationaal Arbeids-Secretariaat 1893-1907, Uitgeverij Amrit, Den Haag 1993, p. 84-92.
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len. Zij stelt zich daarvoor tot taak het behartigen hunner ogenblikkelijke en toekomstige belangen door bestrijding van de kapitalistische productiewijze, overal waar
die zich openbaart op economisch en politiek terrein.”
Met deze ’ongeacht clausule’ waarvan de tekst ontleend was aan besluiten van het
Congres van de Tweede Internationale (Londen, 1896), had het NAS zijn politieke
onafhankelijkheid bevestigd63.
In het NAS-blad De Arbeid betoogde Kolthek dat
de vakbeweging zeker niet in haar eentje de gehele strijd tegen het kapitalisme kon voeren: ”Er
moet meer gebeuren dan de vakbeweging kan
doen. En dat meerdere moet gebeuren door een
politieke partij.” ”Daarom moet”, zo meende hij,
”niet de vakbeweging ’de’ politieke actie voeren
maar ’haar’ politieke acties. En die voert ze zelfstandig”. Deze uitgangspunten vormden geen belemmering om in 1911 voor het eerst met de door
de Tribunisten opgerichte Sociaal-Democratische
Partij (SDP) samen te werken in het Nationaal Comité voor de achturige arbeidsdag.
Kolthek en met hem grote delen van het NAS
raakte ervan overtuigd dat het NAS veel te ver was
gegaan door alle politieke actie, zoals anarchisten
meenden, als schadelijk te verwerpen, gesalari- Ex-libris van Harm Kolthek,
eerde bestuurders voor parasieten uit te schelden geïnspireerd op zijn Van Eenheid en
Strijd
en de weerstandskas overbodig te verklaren. Als
reactie op datgene wat de SDAP ’leraarde’ was dat wel te begrijpen, vond hij, maar
het was een te overspannen reactie geweest64.
De Beginselverklaring van 1908 werd bij referendum met grote meerderheid aangenomen. Dat was de aanzet tot groei van het NAS. Maar het betekende wel een
slag voor de anarchistische NAS-leden. Prominente anarchisten binnen het NAS,
zoals Lansink jr. en Rijnders, hebben zich nooit bij deze beginselverklaring kunnen
neerleggen. Immers, de ’ongeacht clausule’ betekende in de grond van de zaak de
doodslag voor het anarchistische politieke beginsel dat zij het NAS wensten voor te
schrijven. Al de pogingen van Kolthek om het NAS op een algemeen socialistische
grondslag op te bouwen werden van die kant bestreden. In De Arbeid leidde dat tot
felle ingezonden brieven en polemieken met anarchisten die met de anarchist Rijnders tot in debatvergaderingen toe werden uitgevochten.
De vakbeweging was in de optiek van Kolthek voor alles een ’praktische’ beweging.
H. Kolthek, Van Eenheid en Strijd. Populaire beschouwingen over klassenstrijd en kapitalisme,
Uitgave NAS, Amsterdam 1910, p. 6.
64
H. Kolthek, Over ons congres, in: De Arbeid, Orgaan van het Nationaal Arbeids-Secretariaat,
16 april 1910 en H. Kolthek, Daar is wel wat van waar, in: De Arbeid, 18 september 1912.
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Ook ten aanzien van de sociale wetgeving was Kolthek tot de overtuiging gekomen
dat het NAS na de moeilijke compromissen van de jaren daarvoor geen afwachtende
houding meer kon blijven aannemen. Dat het NAS zich op de mede door Kolthek
voorbereide, nieuwe grondslagen verder positief ontwikkelde, liet zien dat in brede
kring van het NAS die denkbeelden weerklank vonden. Binnen een aantal jaren was
het NAS weer een gerespecteerde vakcentrale, het straalde weer zelfvertrouwen
uit65.

Onderscheid NAS en NVV

Wat de zich socialistisch noemende vakbeweging betreft moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen het NAS en het NVV. Het NVV, vaak aangeduid
als de ’moderne vakbeweging’, gaf er in de dagelijkse strijd blijk van de bestaande
klassen te willen erkennen, de tegenstellingen tussen de klassen te institutionaliseren, met andere woorden beheersbaar en hanteerbaar te maken. Praten, overleggen,
onderhandelen, adviseren en vergaderen, daar ging het in eerste instantie steeds om.
Bij de ingroei van de sociaaldemocratie in de kapitalistische maatschappij werden
de aangeboden kansen door het NVV gegrepen, de klassenstrijd afgezworen en de
overgang gemaakt van klassenorganisatie naar pressiegroep. Revolutionairen in het
NAS, waaronder Kolthek, meenden dat er door de moderne vakbeweging duidelijk
werd aangestuurd op samenwerking met de organen van de staat en van de werkgevers met als doel de kloof tussen de klassen op parlementaire wijze te dichten.
Als er gestaakt werd kwam bij deze vakcentrale de nadruk te liggen op beperktheid
in omvang en tijd. Naast tactische en theoretische verschillen tussen NAS en NVV
speelden verschillen in temperament, en doodordinaire ruzies daar dwars doorheen,
een rol. Door een steeds meer om zich heen grijpende centralisatie kwam in het NVV
het accent in de besluitvorming meer te liggen bij het hoofdbestuur, dus op vakcentraleniveau, dan bij de leden66.
Het NAS legde bewust de nadruk op directe, zelfstandige actie. Kolthek: ”Daarom
verfoeien wij discipline en centralisatie zoals de modernen en christelijken die propageren en toepassen, omdat ze de arbeidersorganisatie dienstbaar maken aan en
inrichten volgens theoretische systemen, waardoor de beste elementen van de strijd
worden verwaarloosd en verstikt, namelijk de zelfwerkzaamheid, de individualiteit
en de solidariteit”.67 Om goed te kunnen werken, betoogde Kolthek, was uitgaande
van de federatieve organisatievorm evenveel homogeniteit van de samenstellende
delen nodig als bij de centralistische. Waar het op aankwam was dat de bestuurders
Marten Buschman en Dick de Winter, Syndicalisme in Nederland: to syn or not to syn. Het
syndicalisme-debat, in: Ger Harmsen en Bob Reinalda (red.), Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, nr. 34, juni 1994, p. 29-31.
66
Th. A. J. M. Jonkergouw, Vakbondsleiders in Nederland. Van vijand en indringer tot bondgenoot
en steunpilaar, Hilversum 1982, p. 57-84; Ger Harmsen en Bob Reinalda, Voor de bevrijding van
de arbeid. Beknopte geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging, SUN, Nijmegen 1975, p.
94-96.
67
H. Kolthek, Over ons congres, in: De Arbeid, 5e jrg., no. 16, 16 april 1910.
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geen dictatoriale macht konden krijgen en werktuigen bleven in de handen van de
leden.
Bij het NVV kwam na haar oprichting in 1905 de vervlechting met het maatschappelijk leven in snel tempo tot stand. Het NVV streefde ernaar als enige belangenbehartiger erkend te worden. Vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog bood de regering
ruime kansen die door de moderne vakbeweging, zoals het NVV werd genoemd,
werden benut. Het grotere NVV bood zich duidelijk aan om binnen het systeem een
aanpassende rol te vervullen. Dit alles kan niet los gezien worden van de strijd om
de macht tussen het NVV en het kleinere revolutionaire NAS68. Ab Menist die, zoals
we gezien hebben, in deze oorlogsjaren radicaliseerde, zal ongetwijfeld sympathie
voor het NAS hebben gehad. Uitingen van hem daarover zijn niet bekend.

Modernisering

Kolthek zag in dat het NAS, wilde het met zijn tijd meegaan, grootschaliger, strategischer en organisatorisch beter gefundeerd moest worden. De ’modernen’ toonden
slechts minachting voor de revolutionaire vakbewegingstactiek van de ’directe actie’
die uitgaat van het bestaan van de klassenstrijd en toespitsing van de klassentegenstellingen. Het NAS hield er bewust aan vast. Niet institutionalisering van het protest
stond bij haar op de voorgrond, maar erkenning van het feit dat staking uiteindelijk
het enige wapen van de arbeiders was, of het nu ging om het afdwingen van betere
arbeidsomstandigheden, een collectief contract of de erkenning van de vakorganisatie zelf. Het NAS heeft op die manier het revolutionaire klassenbewustzijn onder de
Nederlandse arbeiders door haar voortdurende financiële- en moreel-ideologische
steun bevorderd.
In het door de sociaal-democraten opgeroepen beeld van het NAS wordt de revolutionaire rivaal maar al te graag beticht van ’stakingsgymnastiek’ of van het beoefenen van de ’staak-maar-raak-methode’. Dit overigens geheel ten onrechte, want
niet incidenteel, maar bij voortduring heeft het NAS-bestuur – door de praktijk gedwongen – getracht overhaaste stakingen te voorkomen, conflicten weten op te lossen via onderhandelingen of uitgebroken stakingen in goede banen te leiden, zegt
NAS-kenner Johan Frieswijk. Het wilde daarmee voorkomen dat bij iedere staking
steeds weer aan iedereen een uitkering moest worden gedaan. Het NAS heeft zoveel
mogelijk getracht via het leiding geven aan stakingen en een centrale stakingskas
tot een betere strategie te komen. Dat dat niet zo goed lukte, dat het NAS door uitgebroken stakingen in alle beroepscategorieën werd overrompeld, heeft niet alleen
te maken met de opgaande conjunctuur tijdens de periode 1892 – 1914 maar ook
met de oude traditie van actievoeren die gebaseerd was op onderlinge solidariteit en
inzamelingen met steunlijsten. Met die bestaande praktijk van vakbondstraditie had
het NAS – zeker tot 1900 – rekening te houden. Als resultaat van de ’oude beweging’
was het optreden van het NAS in de ontwikkeling van de vakbeweging een noodzakelijke fase die doorgemaakt moest worden voordat een sterk gecentraliseerde
Dick de Winter, Afscheid van het proletariaat? Bouwvakkers als calculerende burgers, in: Tiende
Jaarboek anarchisme, Stichting De AS, 31ste jrg., De AS nr. 142, Moerkapelle 2003, p. 18-20.
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organisatie kon ontstaan. Kolthek besefte dat en voerde daarom noodzakelijke
veranderingen door 69. De bestuursperiode Kolthek tot 1913 zorgde voor een
ombuiging van de afbrokkeling van het
ledental: vlak voor het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog telde het NAS weer
ruim 9.100 leden.
De doorzettende modernisering van de
maatschappij was er de oorzaak van dat
het NAS steeds meer genoodzaakt werd
zich met door de overheid geïnitieerde
wetgeving bezig te houden. De arbeiders,
zo schrijft de voorzitter van de Federatie
van Transportarbeiders van het NAS,
Bertus Bouwman, werden niet alleen genoodzaakt er aandacht aan te besteden,
”maar ook om er zich mee te bemoeien,
omdat deze overheidsbemoeiingen hun
eigen dagelijkse leven en werken steeds
meer gingen raken”.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het NAS, dat als revolutionaire organisatie de
oorlog de oorlog verklaarde, betrokken bij gemeentelijke initiatieven op het gebied
van werkverschaffing. ”Door al deze overheidsbemoeiingen van rijk en gemeente
kon zelfs de meest verstokte anarchist het zich niet langer veroorloven om te zeggen:
ik wil met de Staat en de Gemeente, kortom met de overheidsorganen, niets te maken
hebben”, aldus Bouwman.
In de loop van de jaren zien we dan ook NAS-organisaties deelnemen aan tal van
commissies die krachtens door de overheid uitgevaardigde sociale maatregelen waren ingesteld. Het illustreert het feit dat wil het NAS als revolutionaire vakbeweging
praktisch werk doen, zij steeds zal moeten deelnemen aan de onderhandelingen met
de werkgevers. Daarbij zal het niet zelden nodig zijn dat de onderhandelingstactiek
in de plaats komt van het directe zelfoptreden van de arbeider.
Het eerste jaar van de Eerste Wereldoorlog behoorde het NAS samen met onder
anderen de SDP tot de organisaties die een samenwerkingsverband aanging binnen
het Landelijk Agitatiecomité der Socialistische Arbeidervereenigingen (SAV). Daarbij werden bestaande plaatselijke agitatiecomités verbonden. In 1916 werd het SAV
opgeheven en werd het Revolutionair Socialistisch Comité tegen den Oorlog en zijn
gevolgen (RSC) opgericht. Door deze samenwerking, en zeker ook de invloed van
de Russische revolutie in 1917, werden bij NAS-leden communistische sympathieën
Johan Frieswijk, Rüters spoorwegstakingen nabeschouwd, p. 308; H. Kolthek, De Bouwvakfederatie, in: De Arbeid, 17 april 1912; H. Kolthek, Direkte-actie, in: De Arbeid, 5e jrg., no. 46, 12
november 1910; zie ook: H. Sneevliet, 25 jaar NVV, Uitgave van het NAS, Amsterdam 1931.
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versterkt en nog bestaande antipartijpolitieke opvattingen verzwakt.
Naarmate de klassentegenstellingen zich verscherpten zoals zichtbaar bij de Rotterdamse havenstakingen van 1917 en 1920, was het onmogelijk geworden een duidelijke grens te trekken tussen wat precies economische dan wel politieke actie was.
Grote economische conflicten namen dikwijls een overwegend politiek karakter aan,
meende Bouwman. Er was dan geen sprake meer van ’zuivere loonconflicten’, zoals
vroeger het geval was. Naarmate de conflicten niet alleen een nationaal karakter kregen, zoals bij de zeeliedenstaking van 1911, maar ook internationaal, naar die mate
namen de conflicten een steeds grotere politieke ’kleur’ aan70.
Vlak na de revolutiejaren werd een uitbreiding van de sociale revolutie verwacht. Er
werden daarom van burgerlijke zijde veel concessies gedaan op sociaal gebied. Duidelijk werd dat het NAS wel politieke actie wilde voeren (adresseren, petitioneren en
demonstreren), maar dat de omschrijving van de beginselverklaring van 1908 waarin
gesproken werd van ’uitsluitend met buitenparlementaire middelen’ steeds minder
te handhaven viel. De SDP die na 1918 Communistische Partij Holland (CPH) ging
heten, en de Socialistische Partij (SP) van Kolthek van 1918 begonnen steeds meer
te merken dat NAS-leden deelnamen aan de verkiezingen voor overheidsinstanties.
Het NAS behield zijn onafhankelijkheid, maar pas nadat de banden met de individueelanarchisten in het NAS definitief in 1917 waren verbroken, kon men steeds meer
een ontwikkeling waarnemen die inhield dat de onverzoenlijke strijd tegen het kapitalisme óók in de Kamer of in de gemeenteraad gevoerd moest worden71. Het zou tot
oprichting van de Socialistische Partij van Harm Kolthek leiden72.
Het ledental van het NAS steeg sterk, sterker zelfs dan van het NVV: van 18.400 in
1917 tot ruim 50.000 in het begin van 1920. Met het NVV ontstond toen een formele
samenwerking. De al eerder genoemde transportstaking van 1920 die uitgebroken
was om de eisen van loonsverhoging en achturendag kracht bij te zetten, mislukte
na elf weken. Ideologisch-taktisch divergeerden NVV en NAS fundamenteel. Wilde
het NAS van de aanvang af in de havens een korte staking maar wel op een brede
basis, het NVV wilde en hoopte op een afmatting van de werkgevers door juist de
staking te beperken en in te zetten op de lange duur ervan. Henk Sneevliet die samen
met Bertus Bouwman een belangrijke rol vervulde tijdens de staking, meende dat de
werkgevers in die tijd nooit meer klein te krijgen waren ’met het opgespaarde geld
van de weerstandskassen of bondsvermogens’73. Beide vakcentrales gingen daarna
hun eigen weg.
Vatten we de ontwikkelingen van het NAS samen dan is duidelijk dat het NAS nooit
politiek onafhankelijk is geweest. Voor de Eerste Wereldoorlog was er de invloed
E. Bouwman, Economische en politieke actie, in: De Nieuwe Weg, jrg. 4, 1929, p. 146-147.
Jan Erik Burger, Linkse frontvorming. Samenwerking van revolutionaire socialisten 1914-1918,
Van Gennep, Amsterdam 1983, p. 107-110.
72
Ron Blom, De oude Socialistische Partij van Harm Kolthek. Ontstaan, opkomst en ondergang
van een ’libertair-socialistische’ partij (1918-1928), Eburon, Delft 2007.
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E. Bouwman en H. Sneevliet, Tegen machtswaan en misleiding! De Staking in het Transportbedrijf (14 Februari-26 April 1920), Uitgave van de Ned. Federatie van Transportarbeiders, Rotterdam 1920, p. 35.
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van anarchisten zonder dat het NAS een ’anarchistische’ vakcentrale genoemd kan
worden. Iets wat het NVV in de concurrentieslag met het NAS altijd met opzet naar
voren bracht. Dat heeft een eerlijke geschiedschrijving van het NAS belemmerd. Die
historiografische vertekening schiep een beeld van het NAS waarbij de vakcentrale
het slechts te doen was om ’maar-raak-te-staken’ en overleg te schuwen. Na de Eerste Wereldoorlog onderging het NAS mede als gevolg van de Russische revolutie
steeds meer de invloed van de communisten. Een ontwikkeling die precies aansloot
bij Menists politieke groei en standpuntbepaling.
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De Arbeid, 26 april 1935 (afbeelding Franz Holz)
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Komintern, Communistische Partij Holland en Nationaal
Arbeids-Secretariaat
Na de dood van Lenin in 1924 wist Stalin de macht te grijpen. Hij decreteerde
’het socialisme in één land’, waarbij
de wereldrevolutie, in tegenstelling tot
Lenin en Trotski, geheel afhankelijk
werd gemaakt van het voortbestaan
van de nationalistische belangen van
de Sovjet staat. Eerst vormde het internationalisme van Lenin en Trotski
nog enigszins een tegenwicht tegen het
gepropageerde en in gang gezette centralistisch leiderschap dat in de machtige Communistische Internationale, de
Komintern, gestalte kreeg. Maar nadat
Stalin definitief de macht aan zich getrokken had, kwam de stalinistische regeerstijl tot volle wasdom. Het was een
bewust proces waarbij partij en staat
steeds meer autoritaire, centralistische
en dictatoriale trekken gingen verto- De Rode October, mei 1936 (jrg.1-nr.5)
nen. Aan het eind van zijn leven had (afbeelding Franz Holz)
Lenin nog getracht dat proces een halt toe te roepen, maar dat mislukte. Gerrit Voerman vat dat proces bondig samen: bij de Komintern aangesloten partijen werden
gerussificeerd, gedisciplineerd en gedomesticeerd, in één woord gebolsjewiseerd74.
De precieze houding die Ab Menist als CPH-lid en NAS-bestuurder aannam, is helaas niet in publicaties van die tijd terug te vinden. Wel is er een latere verklaring
van hem waarin hij stelde zich in 1925 bij de oppositie in de CPH, waaronder Henk
Sneevliet en Bertus Bouwman, te hebben aangesloten75. Ook Jo Menist, heeft meermalen beklemtoond dat Ab en Henk Sneevliet politieke vrienden waren: ”Ab kon
niet zonder Sneevliet, de man van de grote theoretische lijnen, hoewel Ab Menist
zeker een zelfstandig denker was. Toch was hij meer een man van de praktijk.”

Gerrit Voerman, De Meridiaan van Moskou. De CPN en de Communistische Internationale,
1919-1930, L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen 2001, p. 436-439.
75
Archiefmap SG 15/42 (NIOD): 1V AB 1101/42, verhoor Ab Menist op 10 maart 1942:
”1925 trat ich einer Oppositionsgruppe dieser Partei bei, die Stellung gegen den damaligen Leiter
Wijnkoop und die Moskauer Richtung einnahm. In dieser Gruppe nahm ich die Stellung des zweiten Vorsitzende in Rotterdam ein.”
74
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Dictatuur vanuit Moskou

De communistische partijen
kregen het bevel zich geheel en
al te modelleren naar de Russische communistische partij. Ze
verloren hun autonomie en werden afhankelijk van Moskou.
Daarbij hanteerde de Komintern
diverse controle- en machtsmiddelen om die afhankelijkheid
kracht bij te zetten. Herhaaldelijk kwamen vertegenwoordigers van de Komintern ’op
visite’, of kregen personen invitaties, ook al was Moskou een
verre en moeilijke reis. Daar
werden ze dan ’gelijk gericht’.
Met financiële middelen voor
de partij kon ook druk uitgeoefend worden. De CPH stelde
zelfs een permanente vertegenwoordiger in Moskou aan. De
Komintern bediende zich van
een aantal internationaal opererende satellieten als de Rode
De Nieuwe Fakkel, 15 januari 1937
Vakbewegings Internationale
(afbeelding Franz Holz)
(RVI), de Internationale Rote
Hilfe (IRH) en de Anti-Imperialisme Liga die allemaal even gemakkelijk weer werden afgeschreven als dat in de Moskouse kraam te pas kwam.
In de jaren twintig werd de houding die de CPH, de Komintern en de RVI tegenover het NAS aannamen steeds meer van belang. De vroegere SDP kende nog een
voorkeur voor het NVV. Ze was immers afkomstig uit de sociaal-democratische
SDAP. Nadat SDP en NAS gezamenlijk in 1911 deel hadden uitgemaakt van een
anti-duurtecomité, en nadat SDAP en NVV bij het uitbreken van de oorlog in 1914
opgekomen waren voor de verdediging van het vaderland, sprak het SDP-congres
van 1915 geen voorkeur voor het NVV meer uit. In 1918, na alle ervaringen tijdens
de Eerste Wereldoorlog, werd gekozen voor het NAS76.
Was de CPH in de zomer van 1920 nog tegen een organisatorische eenheid van NAS
en NVV en zelfs tegen overleg tussen die twee, na het Tweede Kominterncongres
werd door de CPH-leiding op het najaarscongres dat in 1920 in Rotterdam werd
gehouden, de tegenovergestelde tactiek van uit Moskou ’voorgesteld’. De motie van
Ger Harmsen, Voorspel, Ontstaan en Verloop van het schisma in het Nederlandse Kommunisme.
De geschiedenis van de CPH-CC (de Wijnkoop-partij), 1926-1930, in: Mededelingenblad van de
Sociaal- Historische Studiekring, no. 29, augustus 1966, p. 5.
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de partijleiding werd toen nog verworpen, maar op het CPH-congres in Groningen,
najaar 1921, werd een zogenaamde eenheidsresolutie aangenomen die onder andere
inhield dat de drie kleinste federaties van het NAS alvast maar overgeheveld moesten worden naar het NVV77. Verder werd gesteld dat het NAS ’een oorspronkelijk
revolutionaire vakorganisatie [was] wier leiding goeddeels de revolutionaire traditie
verloochent’. Deze resolutie werd aangenomen met 1455 tegen 277 stemmen bij 154
onthoudingen. Bij de tegenstemmers waren onder anderen Bertus Bouwman en Lou
de Visser, vóór stemde Jacques de Kadt.

Oppositie

Rond het begin van 1923 vinden we Jacques de Kadt terug in een partijoppositie (de
Kadt-Bouwman) die zich tegen de vakbewegingspolitiek van de CPH richtte. Ook
keerde ze zich tegen de onduidelijke politiek van de Rode Vakbewegings Internationale (RVI) die onder invloed van de Komintern stond. Naar aanleiding van het,
in Amsterdam gehouden, januaricongres van de CPH kwam De Kadt op 15 april
1923 met een circulaire waarin hij de partijleiding fel aanviel: onder andere wegens
haar ’fractievorming’, haar verdachtmakingen aan het adres van de oppositie en haar
onmacht om een communistische voorhoede tot stand te brengen. Bovendien werd
aangekondigd dat de Executieve van de Komintern - het uitvoerend orgaan van de
Communistische Internationale, kortweg: Ekki - gevraagd zou worden een onderzoek in te stellen. Deze circulaire werd door 159 personen ondertekend onder wie
veel JGOB-ers en NAS-kaderleden.78
Voor partij en vakbeweging brak een roerige tijd aan: een voortdurende, weerbarstige en ook wisselende strijd om de macht, waar we kort op in moeten gaan.
Door de politiek van de CPH-leiding (die ook te intellectualistisch werd gevonden, geen zelfstandige kracht in de strijd was en met haar vakbewegingspolitiek
velen tegen zich innam) en door interne Russische ontwikkelingen (neerslaan van
de Kronstadtopstand, opkomst van het stalinisme) was de sympathie voor het communisme bij de revolutionaire vakbeweging, het NAS, minder geworden. In 1923
werd een referendum gehouden over aansluiting van het NAS bij de RVI: 50% voor,
46% tegen. De voorstanders waren vooral uit de grote steden afkomstig. Op 24 juni
1923 scheidde zich een anarcho-syndicalistische, anti-etatistische oppositie af van
het NAS. Ze stoorde zich al veel langer aan de toenemende communistische invloed
en vormden het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond, het NSV.79
E. Bouwman, De Zevenjarige Oorlog tegen de CPH, om den uitbouw van het NAS, Amsterdam
1927, p. 7-9 (eerder verschenen in Klassenstrijd, jrg. 2, p. 202-212).
78
Ger Harmsen, Voorspel, Ontstaan en Verloop, p. 7-9; De ondertekenaars staan per afdeling
vermeld. Henk Sneevliet (die toen in het buitenland was) en Ab Menist staan er niet bij; wel E.
Bouwman, Brandsteder, J. de Kadt, H. Roland Holst en J. Mourits.
79
Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 134; Volkert Bultsma en Evert van der Tuin,
Het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond 1923-1940, Anarchistiese Uitgaven, Amsterdam
1980, p. 19-42.
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Eind maart 1923 was ook het Comité voor de Derde Internationale gevormd. Daarin werd de interne partijoppositie verenigd met de externe oppositie van NASleden. Het partijbestuur royeerde tientallen leden maar moest dit, na ingrijpen van de
Komintern, weer terugnemen. In een brief van de Komintern van maart 1924 werd
de Wijnkooppolitiek zelfs veroordeeld. Maar het driedaagse congres van april 1924
in Rotterdam dat geheel aan deze geschillen was gewijd, wees deze brief af! De De
Kadt-oppositie die zich hierna afscheidde, was niet tevreden met wat zij zag als ’het
weifelende optreden van een deel van de oppositie: Sneevliet, Bouwman en Brandsteder’. Zij zouden eigenmachtig, volgens De Kadt, een compromis gesloten hebben
met de partijmeerderheid. Sneevliet was van mening dat als de Ekki-delegatie niet
met een compromis was gekomen dat zeker tot een partijscheuring had geleid.
De Kadt was de grote verliezer. De Kadts eis dat de
partijbestuurders Wijnkoop en Van Ravesteyn plaats
moesten maken voor de oppositie zou door de Ekkidelegatie nooit zijn geaccepteerd. In een lange brief
noemde hij ’het schijncompromis’ onaanvaardbaar.
De politieke en persoonlijke breuk tussen De Kadt en
Sneevliet in de oppositie was nu onvermijdelijk. Een
breuk die nooit meer, ook in latere jaren, geheeld zou
worden. De De Kadt-oppositie stapte uit de partij
en vormde de Bond van Kommunistische Strijd- en
Propaganda Klubs, de BKSP80.

Opgedrongen eenheidstactiek

Aan het eind van 1923 hadden de tegenstellingen
tussen NAS en CPH zich verder verscherpt. Richard
Manuel, opvolger van Van Reesema als vakbonds- Bertus Bouwman
secretaris van de CPH, stelde voor dat de communistische leden in de kleinere NAS-federaties zouden
overstappen naar het NVV, iets wat Wijnkoop twee jaar terug ook al had gesuggereerd. Volgens Manuel hadden alleen een paar grotere NAS-bonden bestaansrecht.
Het NAS reageerde furieus. De vakcentrale legde dit moeten overstappen van de
communistische NAS-leden in belangrijke mate uit als wat ze de ’NAS-moet-kapotStudiezaalmap 1741 (IISG), Amsterdam: Nederland, CPH 1923, uittreding J. de Kadt e.a. In
een schrijven van E. Bouwman en J. de Kadt, gedateerd begin mei 1923, wordt gesteld dat de
Amsterdamse oppositie zich pas organiseerde op 24 februari, nadat de Wijnkopianen twee maal
een voorvergadering hadden belegd. Het Comité voor de Derde Internationale werd op 25 maart
landelijk geconstitueerd. Met betrekking tot aansluiting van het NAS bij de RVI wordt opgemerkt:
”Sterkste beletsel tegen die aansluiting is de vakbewegingspolitiek en trouwens het hele optreden van Wijnkoop c.s.”; ook: E. Bouwman, De Zevenjarige Oorlog, p. 10; In de Studiezaalmap
1741 (IISG), over de BKSP: Aan de Revolutionaire Arbeiders, manifest van de BKSP (J. de Kadt
en C.M. Wesselius), begin 1923. Na enige jaren sloten de leiders van de BKSP zich aan bij de
SDAP.
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tactiek’ van de CPH noemde. De oppositie in de CPH was het hiermee eens. Zij hekelde de eenheidsfronttactiek van Wijnkoop en Van Ravesteyn die duidelijk gericht
was op versterking van het sociaal-democratische NVV ten koste van het NAS. In de
ogen van de oppositie was juist een krachtig revolutionair-socialistisch NAS bittere
noodzaak. Versterking van het revolutionair-socialistisch element in de leiding van
het NAS hoorde daarbij81.
Ook op internationaal niveau werd deze eenheidstactiek opgedrongen. In 1924 op
het congres van het Internationale Propaganda Komité (IPK) in Moskou spraken
Henk Sneevliet en Bertus Bouwman. Sneevliet die definitief uit China was teruggekeerd, had de leiding van het NAS op zich genomen. Voor het NAS was deze
ervaren revolutionair-socialist die zowel in Nederland als in Nederlands-Indië en
China zijn sporen verdiend had, een versterking. Bovendien kende hij de weg in
Moskou. Sneevliet sprak er als voorzitter van het NAS en Bouwman als voorzitter van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders. Beiden keerden zich in
felle bewoordingen tegen het Sovjet-Russisch streven om de organisaties die van het
IPK deel uitmaakten, aansluiting te laten zoeken bij de sociaal-democratische Internationale Transport Federatie (ITF) waarvan Edo Fimmen secretaris was. Het was
ondenkbaar dat Bouwman zich bij de ITF zou melden. Nog geen drie jaar eerder was
zijn organisatie als te revolutionair uit het ITF gezet!
Sneevliet wees er in zijn rede nog eens op dat het NAS ontstaan was in specifiek
Nederlandse omstandigheden. Het NAS had een eigen dertigjarige traditie en bestond daarmee als revolutionaire vakbond veel langer dan welke andere bij de RVI
aangesloten organisatie ook. Het abrupte en geforceerde nieuwe geloofsartikel van
de internationale organisatorische vakbondseenheid hield daarmee geen enkele
rekening, betoogde hij. ”Het aanvaarden van deze tactiek zou tot grote verwarring en tot scheuring van het NAS leiden”. Sneevliet had zich eind 1923 al eerder
tegen de partijleiding van de CPH gekeerd die hij omschreef als ’de smerige, rotte,
sectariërsbende van Deventer’82. Het was duidelijk: het bestuur van het NAS stelde
zich unaniem achter de tegenstem van NAS-afgevaardigde Theo Dissel op het derde
RVI-congres.

Tegen oplossing in het NVV

In het voorjaar van 1925 deed zich opnieuw onenigheid voor binnen de CPH over de
politiek van de leiding. De oppositie in de CPH van NAS-communisten en de BKSP
hadden samen het Revolutionaire Arbeiders Comité (RAC) gevormd, waarbij zich
ook de voor de CPH belangrijke afdeling Amsterdam had aangesloten. De Executieve van de Komintern stelde nu eisen, onder andere dat de almachtige leiding van
de CPH die bestond uit het triumviraat Wijnkoop, Van Ravesteyn en Ceton, moest
inbinden ten aanzien van het NAS en dat op de kandidatenlijsten ook arbeiders geplaatst moesten worden. Maar op het CPH-congres dat van 9 tot en met 11 mei 1925
81
82

Gerrit Voerman, De Meridiaan van Moskou, p. 192.
Ibidem, p. 190 en 229.
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in Amsterdam gehouden werd, verwierp een meerderheid van 975 tegen 706 stemmen een compromisvoorstel van de Komintern om de oppositie meer plaats te geven
in het partijbestuur, de redactie van De Tribune en het parlement. Toen de Komintern bij haar eisen bleef, trad het partijbestuur per 18 mei af, met uitzondering van
Lou(is) de Visser en Albert Jan Frederiks83. Er werd nu een voorlopige CPH-leiding
gevormd. Pas na deze pro-NAS-opstelling van Moskou en de afscheiding van de
anarchosyndicalisten in 1923, kon het NAS-congres van december 1925 besluiten
zich aan te sluiten bij de RVI84. Begin 1926 werd dat in een referendum met een grote
meerderheid bekrachtigd.
Op het CPH-congres in 1926 werden de partijbestuurders Van Ravesteyn, Wijnkoop
en Van Burink geroyeerd. Het nieuw gekozen partijbestuur met onder anderen Sneevliet en Bouwman, was vrij heterogeen. Afgesproken werd dat partij haar houding
ten opzichte van het NAS zou bepalen op een conferentie met het NAS op 13 en 14
november van 1926. Een contactcommissie moest een regelmatige samenwerking
bevorderen. Maar ook het nieuwe partijbestuur bleek de bewondering voor de op
het NVV gerichte vakbewegingspolitiek - men zag heil in de ’Fimmen-richting’ in
het NVV - te delen85. Opnieuw een knieval voor de reformistische vakbeweging, iets
wat de bestuursleden Sneevliet en Bouwman onmogelijk konden accepteren.
Ger Harmsen, Voorspel, Ontstaan en Verloop, p. 14; Bouwman betwijfelt of dit wel de voornaamste reden is geweest. Zo stelt hij in zijn brochure De Zevenjarige Oorlog: ”Vast staat dat de
Komintern de vakbewegingspolitiek van Wijnkoop c.s. nooit vierkant en openlijk, voor alle NASleiders duidelijk, heeft afgekeurd en vast staat ook, dat Wijnkoop c.s. niet uit de leiding der CPH
zijn verwijderd, doch dat zij zelf in 1925 geweigerd hebben om de leiding langer in hun handen te
houden, omdat zij weigerden de door de Komintern aangebrachte wijziging in de volgorde van de
kandidatenlijst voor de Tweede Kamer te aanvaarden”. (p. 12).
84
Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 135; NAS-verslag over de jaren 1925, 1926,
1927 (en het eerste kwartaal van 1928), Amsterdam 1928, p. 92.
85
Ger Harmsen, Voorspel, Ontstaan en Verloop, p. 16: ”Fimmens politieke denken werd beheerst
door de dreiging van het opkomend fascisme”. Alleen een proletarisch eenheidsfront van alle
vakbonden en een samengaan van communisten en socialisten zou in zijn ogen de opmars van het
fascisme kunnen stuiten. Door de Fimmen-oppositie in het NVV werd sedert januari 1926 het blad
Eenheid uitgegeven. Fimmen moest zijn ’eenheidsstreven’ staken, daartoe gewongen door zijn
eigen ITF (Internationale Transportarbeiders Federatie) waarvan hij secretaris was.
Zowel Sneevliet als Bouwman keerden zich tegen het eenheidsstreven van Edo Fimmen dat gesteund werd door de CPH. Het zou volgens Sneevliet (NAS-verslag over de jaren 1925, 1926,
1927 en het eerste kwartaal van 1928, p. 92) neer komen op ”rein reformistische eenheidspropaganda” waarbij het revolutionaire NAS maar moest verdwijnen. Juist ”versterking der NAS-organisaties [is] de voorwaarde om tot eenheid te komen”.
Bouwman in De zevenjarige Oorlog (p. 14): ”Terwijl de leiding der CPH zeide een bondgenootschap met het NAS te willen, kregen leden der CPH evenwel het advies om de Fimmen-comités
te steunen, het blaadje Eenheid te verspreiden, waarin in samenwerking met de Wijnkoopgroep
een systematische campagne werd gevoerd voor de zo spoedig mogelijke verdwijning van het
NAS”. En op p.15: ”Een week na de conferentie met het PB kreeg het NAS-bestuur kennis van
een opdracht der plaatselijke Vakvereenigingscommissie van de CPH te Amsterdam aan verschillende niet in de vakbeweging georganiseerde CPH-leden om zich aan te sluiten, let wel, niet in de
bestaande NAS-organisaties, maar bij de moderne en neutrale vakbeweging”.
83
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Eind 1926 hield de uitgebreide Executieve van de Komintern in Moskou een zitting. Een ontwerpresolutie van de vakverenigingscommissie van de CPH, waaraan
Lou de Visser had meegewerkt, zou daar worden ingediend. De NAS-leiding werd
daarin veroordeeld vanwege haar weigering de eenheidsbeweging van Edo Fimmen
te steunen. Het NAS werd aangeraden zich te concentreren op de grotere Federaties
en zich alvast ’ideologisch’ voor te bereiden op ’oplossing der niet levensvatbare
kleine Federaties van het NAS’ in het NVV. De RVI zond in 1927 vertegenwoordiger
Alexandre Delobelle naar Holland. Zijn conclusies zouden Moskou niet bereiken
omdat hij in Parijs gearresteerd werd.
Het NAS-bestuur onder leiding van Henk Sneevliet keerde zich tegen ’de proefnemingen van de partij op het terrein van oppositionele arbeid in de grote vakbonden’.
Hij vond de daad van de voormalige NAS-bondgenoot in de oorlogsjaren nog bedenkelijker omdat de CPH tot deze tactiekverandering besloot juist op het moment dat
de terugloop van de revolutionaire vakbeweging inzette na de nederlagen van 1920.
Sneevliet was het niet eens met Lenin die in zijn geschrift tegen de kinderziekten
van de communistische beweging tot die tactiek had aangespoord. Sneevliet: ”Wij
leefden in de tijd dat de strijdbereidheid van het Europese proletariaat werd overschat en dus ook de mogelijkheid van snelle vorming van communistische partijen.
Uit revolutionair opportunisme, uit revolutionaire dadendrang, werd het besluit geboren om de activiteit van de leden der communistische partijen met betrekking tot
de vakbeweging op het terrein van de oppositionele arbeid in de grote vakbonden
te ontplooien.” Zeker in de specifiek Hollandse verhoudingen kon daar niet aan gedacht worden, was Sneevliets mening. Ook Trotski was, net als Lenin, van oordeel
dat de vakbeweging zich zou moeten onderwerpen aan de discipline van de partij.
Hij werd daar in Klassenstrijd scherp op aangevallen door Bertus Bouwman. ”Naast
haar innerlijke organisatie moeten vakverenigingen het recht hebben tot zelfstandig
handelen, zij moeten ook, ja bovenal, zelf haar beginselen en strijdwijzen vaststellen.” Communisten zouden anders ’hun collega’s in het NAS die geen lid zijn van
de CPH, moeten bedriegen’, wat natuurlijk ongewenst was. Het NAS-bestuur stelde
zich op het standpunt dat het bestaande NAS versterkt diende te worden. Dat wil
zeggen: nieuwe organisaties vormen en nieuwe leden werven onder zowel georganiseerden als ongeorganiseerden. Militante kameraden die in andere vakbonden werkzaam waren moesten daar zo veel mogelijk blijven om hun taak te vervullen86.
Inmiddels waren Sneevliet en Bouwman uit het partijbestuur getreden, maar bleven
nog wel enige tijd lid van de vakverenigingscommissie in de CPH. Maar ook dat
gaven ze op omdat ze het niet langer verenigbaar achtten met de posities die ze in het
NAS bekleedden. Het leverde geen boze reacties op uit Moskou waar nog pogingen
werden gedaan een totale breuk met het NAS te voorkomen.

H. Sneevliet, De daad nu. Oppositie en Rev. Vakbeweging, Uitgave NAS, Amsterdam 1932, p.
16-18; E. Bouwman, De verhouding van de vakbeweging tot de politieke partij, in: De Nieuwe
Weg, 1930, p. 74-79.
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Los van de RVI

Toen echter de RVI en de Komintern de NAS-leiding per telegram aanvielen, en de
CPH daar gebruik van maakte in haar verkiezingsmanifest, was de maat vol. Op 30
mei 1927 zond de RVI nog wel een brief aan het NAS waarin werd voorgesteld om
met de leden ’principieel te discussiëren over de vraag van de arbeid in de moderne
en neutrale bonden en het overbrengen van de kleine NAS-federaties in deze bonden
en liquidatie dezer kleine Federaties voor te bereiden’87. Maar het NAS riep zijn
vertegenwoordiger bij de RVI terug en op het NAS-congres van 19 juni 1927 was de
scheiding met de RVI een feit. Ook verlieten NAS-communisten van de CPH, zoals
Sneevliet, Bouwman, Brandsteder en Langkemper, de partij.
Ab Menist hoorde daar ook toe. Hoe Ab Menist persoonlijk op de hiervoor geschetste ontwikkelingen reageerde is helaas onbekend. Wel kan worden aangenomen dat
Ab Menist zich geheel heeft kunnen verenigen met de opvattingen van de NASoppositie die in 1927 uit de CPH trad88. Hij behoorde tot de lijn Sneevliet-Bouwman
die hij als gesalarieerde in het NAS goed had leren kennen. Het NAS-besluit om
CPH-leden die lid van het NAS waren en zich gebonden wisten aan de directieven
van de Komintern niet langer bestuursfuncties te laten bekleden, zal zeker zijn instemming hebben gehad. In de zuivering die volgde werd een groot aantal ’communistische elementen’ uit het NAS verwijderd.
De Centrale Inlichtingen Dienst, vaak uitstekend op de hoogte, tekende in haar verslag aan dat het NAS zich niets meer door Moskou wilde laten voorschrijven: ”Het
heeft zijn volledige zelfstandigheid hervonden.”89

E. Bouwman, De Zevenjarige Oorlog, p. 16-23.
Gesprek Jo Menist-Raapis, 6 oktober 1986.
89
Gerrit Voerman, De Meridiaan van Moskou, p. 329.
87
88
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Hoofdstuk 4
Naar Rotterdam

Zoals we eerder zagen werd Ab Menist in 1924 voor korte tijd als vrijgesteld bestuurder voor de Bouwvak Federatie naar Rotterdam gestuurd. Hij hielp daar mee
bij de bevoorrading van een schip dat levensmiddelen voor de industriële kolonie
Koezbas in de Sovjet-Unie waar veel Nederlandse communisten werkzaam waren,
vervoerde90. Daarna werkte hij weer in de Amsterdamse bouw. Sinds 1922 metselde
hij bij verschillende bouwondernemingen91.
In 1926 benoemde de Rotterdamse afdeling van de Federatie van Bouwvakarbeiders
Ab Menist definitief tot bezoldigd bestuurder, later ook tot secretaris van het Rotterdamse PAS92. Het PAS-gebouw in de Maasstraat was een strategisch goed gekozen
locatie, vlakbij de havens en niet ver van het centrum van de stad. In de periode
daarvoor was het een zeemanshuis geweest. Dat huisde voortaan in een pand aan de
Willemskade langs de Maas93.
Er waren voor Menist bij de aanvang van zijn werkzaamheden heel wat moeilijkheden te overwinnen. De plaatselijke organisatie kenmerkte zich door een zeer
heterogene samenstelling. Bovendien drukte een anarchosyndicalistische traditie
haar stempel op de NAS-mensen in Rotterdam. Er bestond veel wantrouwen tegen
iedere partij en iedere vorm van parlementarisme. Dat werd nog versterkt door de
wisselvallige, onbetrouwbare politiek van de CPH ten opzichte van het NAS. Persoonlijke rivaliteit en animositeit tussen bestuurders vormden eveneens een hinderpaal om tot vruchtbaar werk te komen.
In samenwerking met andere bestuurders slaagde Ab Menist erin een groot deel van
verschillende tekortkomingen in de Rotterdamse organisatie te overwinnen. Een betere verstandhouding tussen de bestuurders zelf en de verschillende onderdelen was
het gevolg. In het bijzonder viel zijn geestelijk overwicht op en zijn buitengewoon
tactisch optreden in dit overwegend proletarische milieu. Ab Menist bleek de capaciteiten te bezitten een goed bestuurder te kunnen zijn. Een aantal jaren na zijn benoeming in Rotterdam was hij de spil geworden van de NAS-beweging in die stad.

Koezbas = afkorting van Koeznjetskej Bassejn, een ten zuiden van Tomsk in Siberië gelegen
steenkoolrijk gebied.
91
NIOD, lV AB nr. 1101/42.
92
Bob Reinalda, Menist, Abraham (Ab), in: Rena Fuks-Mansfeld (eindredactie), Joden in Nederland in de twintigste eeuw. Een biografisch woordenboek, Winkler Prins/het Spectrum, Utrecht
2007, p. 216; Volgens Gemeentearchief Rotterdam (GAR): Ab Menist woonde vanaf 19 november 1926 in de Rösener Manzstraat 49 b (Rotterdam Tussendijken), vanaf 18 augustus 1928 op
het Maarland 15 (Rotterdam Zuid-Vreewijk), vanaf 17 juni 1940 in de Iependaal 174 (Rotterdam
Zuid-Vreewijk) inw. en op 4 november 1940 werd hij afgevoerd naar Amsterdam (Waverstraat
62).
93
Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 74-76.
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Cor van den Akker
Cor van den Akker94 kwam op 17-jarige leeftijd als typiste/secretaresse bij Ab
Menist op kantoor op voorspraak van haar zwager, NAS-bestuurder Theo Dissel.
Ze heeft dit werk gedaan tot ze op 10 mei 1940 na het bombardement op Rotterdam
noodgedwongen moest stoppen. ”Ik heb al die jaren een goed contact met Ab Menist gehad; hij was eerlijk, had aandacht voor me en kon luisteren. We vormden een
goed koppel. Hij was als een vriend; ik kan rustig zeggen dat ik van hem een tweede
opvoeding gekregen heb. Ik was verlegen. Ik was ook nog maar zeventien! Hij kon
me vertrouwen. Als secretaresse had ik soms zwijgplicht. Als Ab Menist en Henk
Sneevliet in het geheim bijvoorbeeld naar Parijs gingen. Ik denk dat ze daar contact
hadden met de zoon van Leon Trotski, Leo Sedov. Dan mocht ik daar niets over vertellen. Daar hield ik me aan”.
In het PAS-gebouw ontmoette ze Jef Last die in Tuindorp Vreewijk in de Wilgeweerd
35 woonde, en Geert van Oorschot, de latere uitgever. Ze nam de laatste nog eens
mee naar huis waar haar vader een lekkere prak zuurkool voor hem klaarmaakte.
Willem van Iependaal de bekende dichter die eigenlijk Van der Kulk heette maar
zich zo noemde omdat hij in Vreewijk in de Iependaal woonde, kwam ook langs.
”Het was een boeiende tijd”, vertelt ze, ”er gebeurde altijd wat. O nee, het was niet
altijd koek en ei daar op kantoor. Er waren wrijvingen. Logisch. Maar er werd ook
veel gelachen. Jaap Hoofdman [die we nog bij de Algemene Werklozenbond zullen
leren kennen] was een aanjager. Hij lachte veel en zong soms dolkomische liedjes.
Dat was nodig om het vol te houden. De concierge en zijn vrouw die in het gebouw
woonden, waren jammergenoeg onvriendelijke, chagrijnige mensen. Ze deden niet
aardig tegen werklozen en tegen de NAS-jeugd, weet ik nog. Nee, goede service
verleenden ze niet”.
Bij de onthulling van de
Willem van Iependaalplaquette op de muur van
zijn vroegere woning in
de Iependaal (RotterdamVreewijk).
V.l.n.r: Hennie de Wintervan Tilborg, Rie van
Otterloo, onbekend, Tinus
de Winter, Jaap van
Otterloo, Cor Groeneveldvan den Akker en Derk
van der Graaf, 30 mei
1987

94

Gesprek Cor Groeneveld-van den Akker, 18/19 januari 2008.
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Maarland 15,
Rotterdam-Vreewijk
2009

Maarland 15

Na enige tijd in Spangen te hebben gewoond verhuisden de Menisten naar een gerieflijke woning aan het Maarland in Tuindorp Vreewijk niet ver van Jef Last vandaan. In die woning woonde een goede kennis, de architect Mart Stam, die het huis
uit moest omdat hij op christelijk-pacifistische gronden dienstweigerde en een straf
van een half jaar diende uit te zitten.
Ab Menist kende hem uit zijn JGOB-tijd. Mart Stam had hem niet alleen uit Fort
Spijkerboor helpen ontsnappen maar had ook samen met hem en enkele andere
JGOB-ers jaren geleden colportagetochten met Jonge Strijd rond Purmerend gemaakt95. Het huis zag er wat inrichting betreft modern-progressief uit met het bruine
zeil op de grond en de knalgele muren. Jo Menist kan zich dit nog goed herinneren.
Wat ze ervan vond? ”Ik vond het prachtig en liet het zo”. In huis stond ook een klok
die de Menisten, naast andere spullen, van Van Reesema hadden overgenomen toen
die in 1924 naar de Sovjet-Unie vertrokken was.
Op zondagmiddag kwam op Maarland 15 ook vaak een vriendenclubje bijelkaar.
Gerard Boomgaard, Gerrit de Wilde en zijn vrouw Irene Stoel waren regelmatige
bezoekers. Net als Christien (Stien) de Ruyter-de Zeeuw en haar man Dirk, die zeer
op Jo Menist gesteld waren. Ze schaakten graag. De vrienden An en Freek Smitskamp vermaakten zich met een partijtje Russisch biljart. Er werd uiteraard over politiek gesproken, maar ook over literatuur en muziek, wat tegemoet kwam aan Jo’s
belangstellingwereld. Met Piet van Rosse, een vriend uit de JGOB-tijd, ging Jo af
en toe naar de film. Natuurlijk kwamen ook hun vrienden Henk Sneevliet en zijn
Jack Otsen, De Purmerendse jaren van Mart Stam, p. 30; Faits divers, in: Onvoltooid Verleden. Kwartaalblad voor de geschiedenis van sociale bewegingen, no. 20, december 2004, p. 47.
(http://www.onvoltooidverleden.nl/index.php?id=32&no_cache=18&sword_list[]=Ab&sword_
list[]=Menist) (14 juli 2009); Herman Selier, Het leven van architecte Lotte Stam-Beese. Weg met
het individualisme, in: Cultureel Supplement NRC Handelsblad, 24 februari 1989.
95

59

AB MENIST

vrouw Mien langs. Jo Menist: ”Sneevliet was een flirt en kon best ijdel zijn, maar
hij mocht dat, hij was wel wat. Ik bewonderde hem. Hij was een echte talenman,
wat me aansprak. In Parijs werd Sneevli-èt, zo spraken ze dat daar uit, eens op straat
herkend. Sneevliet antwoordde direct in vloeiend Frans. Hij werd uitgenodigd voor
de vergadering waar die mensen opweg naartoe waren. Sneevliet kreeg het woord.
Interrupties uit het publiek beantwoordde hij met groot gemak. Het was perfect!” Ze
kon ook best kritiek tegen hem uiten. ”Ik zei dan: Je praat te moeilijk Henk. Met te
veel tussenzinnen. Dan snappen ze je niet. Weet je wel aan het eind waar je aan het
begin aan begonnen bent? Kon hij goed tegen.”96 Jo Menist mocht Jaap Hoofdman
ook graag, maar vond hem niet de geschikte persoon om op de politiek-culturele
zondagmiddagen aan te schuiven.
Ab Menist werkte hard en was weinig thuis. Af en toe maakte hij tijd vrij om, samen
met zijn vrouw en kinderen en zijn secretaresse met echtgenoot Henk Groeneveld,
met de boot een tochtje op de Maas te maken. Die boot behoorde toe aan de Federatie
van Transportarbeiders van het NAS. Die konden daarmee, wanneer dat nodig was
tijdens een staking, snel over water met de havenarbeiders in contact komen.97
Ab Menist paste zich snel aan de Rotterdamse verhoudingen aan. Zijn vrouw Jo niet.
Zij had heimwee naar Amsterdam en bezocht de hoofdstad regelmatig.

96
97

Gesprek Jo Menist-Raapis, 10 oktober 1986.
Gesprek Cor Groeneveld-van den Akker, 15 januari 2008.
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Naar landelijke bekendheid
Ab Menist behoorde, na zijn uittreden uit de Communistische Partij Holland (CPH),
tot de oprichters van het Revolutionair Socialistisch Comité in Rotterdam dat de uitgetreden oppositie organisatorisch wilde binden. Soortgelijke comités werden ook in
andere plaatsen opgericht. In 1928 verenigden die zich landelijk in het Revolutionair
Socialistisch Verbond (RSV) dat een kristallisatiepunt vormde voor revolutionairsocialistische heroriëntering buiten de CPH om98. Het Revolutionair Socialistisch
Verbond (RSV) gaf in 1928 het blad Solidariteit uit.

De oprichting van de Revolutionair Socialistische Partij

De landelijke formatie werd in 1929 omgezet in een nieuwe politieke partij, de Revolutionair Socialistische Partij (RSP). De nauwe band met het revolutionaire NAS
bleef bewaard. Dat leidde tot een vruchtbare samenwerking na de slechte ervaringen
met de CPH.
Bij haar ontstaan was de RSP in 1929 samengesteld uit leden van de oudste Nederlandse vakcentrale, het NAS, ontevreden sociaal-democraten van de SDAP en oudBKSP-ers die na de opheffing van de BKSP in 1928 zich niet bij de SDAP hadden
aangesloten. Daarnaast bestond ze ook uit belangrijke resten van de Socialistische
Partij (SP) die door oud-NAS-secretaris Harm Kolthek in 1918 was opgericht. De SP
kwam voort uit de sociaalanarchistische stromingen in zowel NAS als de Federatie
van Revolutionair-Socialisten in Nederland (FRS) die zich vanuit een anarchistische
positie ontwikkeld hadden in de richting van het marxisme. Deze politieke tendensen vonden hun oorsprong in het milieu van de Socialistenbond van Domela Nieuwenhuis dat bestond uit, vrijdenkers, antimilitaristen, radicale vrouwenorganisaties,
coöperaties en het NAS. Onder invloed van de radicaal-linkse samenwerking tijdens
de Eerste Wereldoorlog en als gevolg van de Russische revolutie hadden deze groeperingen een extra politieke impuls gekregen99. Harm Kolthek had van 1918 tot 1922
voor de SP zitting gehad in de Tweede Kamer. Toen hij niet herkozen werd verliet
hij teleurgesteld in 1925 de partij en werd aanhanger van het gedachtegoed van de
Amerikaanse politiek econoom Henry George. Die zag in particulier grondbezit de
bron van alle maatschappelijke ongelijkheid.
De RSP verwierp de afhankelijkheid van Moskou die voor de CPH inhield dat het
NAS naar ’de grafkamers van het NVV’ gedirigeerd moest worden. Op vakbondsMax Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 74.
Ron Blom, De Socialistische Partij. ’Libertair-socialistische’ partijvorming tijdens de Eerste
Wereldoorlog, in: Martin Kraaijestein en Paul Schulten, Wankel evenwicht. Neutraal Nederland
en de Eerste Wereldoorlog, Aspekt, Soesterberg 2007, p. 340; Ron Blom, De oude Socialistische
Partij van Harm Kolthek, p. 197-228.
98
99
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gebied keerden de nieuwe partij zich tegen de exclusieve oriëntatie van de communistische partij op het sociaal-democratische Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen (NVV). De RSP wilde zich weer baseren op de grondslagen die tot oprichting
van de Derde Internationale hadden geleid en bestreed daarom de sociaaldemocratie
die zich steeds meer aan de kapitalistische maatschappij aanpaste.
Wat internationale verbindingen betreft: de RSP trad niet toe tot de door Trotski
gedomineerde linkeroppositie in de Sovjet-Unie maar werkte er wel, ondanks meningsverschillen, mee samen. Over een aantal punten had de door Trotski geleide oppositie binnen de Komintern, later de IKL (= Internationale Kommunistische Liga)
geheten, een ander standpunt dan de RSP. De oppositie wilde dat men binnen de
communistische partij bleef om daarin een eigen politiek te propageren. Het oprichten van nieuwe revolutionaire arbeiderspartijen en een nieuwe internationale werd
veroordeeld. Zo ook moest men zijn ideeën binnen de grote moderne vakbeweging
propageren.
In het Nederlandse politieke landschap tussen de beide wereldoorlogen is het revolutionairsocialisme van de Revolutionair Socialistische Partij en later de Revolutionair
Socialistische Arbeiders Partij (RSAP) slechts een ’stroompje’ geweest. Maar wel
een fel, idealistisch en bruisend stroompje.
In het landelijk Revolutionair Socialistisch Verbond dat aan de RSP vooraf ging,
bleek Ab Menist nog niet op de voorgrond te treden. In het verbondsblad Solidariteit100 zijn nog geen bijdragen van zijn hand te vinden. Later in 1929 als de RSP is
opgericht zien we in haar orgaan De Baanbreker tamelijk regelmatig zijn kritische
bijdragen, vooral over de Rotterdamse raad.
Bij de aankondiging van de Landelijke Conferentie ter oprichting van een Revolutionair Socialistische Partij (RSP) wordt Ab Menist niet genoemd als kandidaat
voor het Dagelijks Bestuur (DB) en ook niet als lid van een commissie die het beginselprogramma moet ontwerpen101. Twee weken later, op 26 januari, volgde een
publicatie in Solidariteit van een amendement dat door de afdeling Rotterdam was
ingediend en waarop Menist zeker invloed heeft gehad: het DB moest een grotere
samenstelling krijgen, 5 in plaats van 3 leden; en ook Sneevliet moest tot de DBkandidaten behoren. Het PB diende uitgebreid te worden tot 9 leden.
Na heropening van de openbare zitting van het oprichtingscongres werd meegedeeld
dat inderdaad besloten was een partijbestuur te vormen bestaande uit 9 leden, naSolidariteit, weekblad van de Rev. Soc. Partij in Nederland, stond onder redactie van Jelle
Boersma (=Jacques Engels), H. Sneevliet, M.J. Vonk. Medewerkers waren o.a. E. Bouwman, W.
Dolleman, C. Kitsz.
101
Solidariteit, nr. 38, 12 januari 1929. Het Oprichtings Congres van de RSP vond plaats op 2 en
3 februari 1929.
Tot aan het eerstvolgende congres stelde het Voorbereidend Comité voor: het Partijbestuur bestaat uit 7 leden. Voor het Dagelijks Bestuur drie: voorgesteld werden R. Stenhuis (voorz.), J.
Boersma (secr.) en W.F. Blaauw (penningm.) die ter conferentie gekozen moeten worden. De vier
overige leden worden gekozen door vier op de conferentie aan te wijzen afdelingen; voor de commissie werden voorgesteld: R. Stenhuis, H. Sneevliet, D. de Lange, J.H. Roebers, W.F. Blaauw,
J. Boersma en E. Bouwman.
100
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melijk H. Sneevliet (voorz.), J. Molenkamp (secr.) en W.F. Blaauw (penningm.). De
overige bestuursleden zouden worden aangewezen door de afdelingen: twee door
Amsterdam, één door Rotterdam, één door Den Haag, één door Zaandam en één
door Twente. Besloten werd ook een secretarispropagandist vrij te maken.
Voor Rotterdam werd dat Daan Groeneveld102. De reden dat Ab Menist door deze
bekende vakbondsman gepasseerd werd, kan gelegen hebben in het feit dat hij nog
maar kort in Rotterdam werkzaam was. De eerste keer dat Ab Menist vermeld wordt,
is in een verslag van het oprichtingscongres van de RSP bij dan gevraagde kritiek op
de gepresenteerde stellingen van het partijprogram103.
Pas twee jaar na de oprichting van de RSP komen we in De Baanbreker de mededeling tegen dat A. Menist lid is van het partijbestuur. Het partijbestuur is niet meer
samengesteld uit negen leden. Het zijn er dan tien. Vijf DB-leden en vijf (gewone)
leden104.
In 1929 nam de RSP direct al deel aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Een
hele inspanning. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1929 kreeg Ab Menist wel
het voorzitterschap van een commissie die in de verschillende Rotterdamse wijken
de verkiezingscampagne moest coördineren. In Rotterdam stond Menist als derde
geplaatst op de verkiezingslijst, achter de beide landelijke lijsttrekkers Sneevliet en
Bouwman105.
De pas opgerichte partij bleek in Rotterdam nog onbekend te zijn: er werden slechts
1.504 stemmen in Rotterdam behaald, terwijl dat er landelijk bijna 21.800 waren.
Slechts 7 van de 18 kiesdistricten waren als gevolg van een misverstand landelijk
verbonden. Als alle 18 lijsten verbonden waren geweest zou verkiezing van een Kamerzetel tot de mogelijkheden hebben behoord. Er was slechts een tekort van ongeveer 3.500 stemmen. Het stemmenaantal voor de van de CPH afgesplitste Communistische Partij Holland-Centraal Comité (CPH-CC) van David Wijnkoop en de CPH
van Lou de Visser bedroeg resp. 29.860 en 37.622106. Beiden werden gekozen.
In 1930 werd Ab Menist benoemd in een commissie die voor de partijlanddag een
concept gemeenteprogram zou ontwerpen107. Hij begon steeds meer uit de schaduw
te treden. Zijn bekendheid zou nog groter worden toen hij zowel in de Provinciale
Staten van Zuid-Holland als in de Rotterdamse gemeenteraad gekozen werd.

Solidariteit, 16 februari en 2 maart 1929 (in ’Uit de Rotte stad’).
Solidariteit, 9 februari 1929. Menist vond dat besturen van bedrijfsorganisaties benoemd moesten worden door vrije verkiezingen en dat ziekteverzekering ook na 26 weken geduurd te hebben,
nog moest doorgaan.
104
De Baanbreker, Orgaan van de Rev. Soc. Partij, 2e jrg., no. 51, 11 april 1931: DB: H. Sneevliet
(voorz.), S. Zwart (secr.), G. Dijkstra (penningm.), A. Langkemper (lid) en F. Bosman (lid). Verder
de volgende leden: D. Groeneveld, T. de Haan-Zwagerman, A. Menist, v. Schaick uit Enschede
en W. van Setten, Amsterdam.
105
Solidariteit, 1e jrg., no. 51, 13 april 1929.
106
Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 104.
107
De Baanbreker, 1e jrg., no. 49, 29 maart 1930.
102
103
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In de Provinciale Staten van Zuid-Holland (1931)

Sterker kwam de RSP naar voren bij de Statenverkiezingen van 1931: het leverde
6.068 stemmen op. De verkiezingsstrijd werd in Rotterdam gevoerd met vergaderingen, manifesten, gekalkte leuzen en met het houden van vijf-minuten-speeches vanaf
de propaganda auto108. Door de resultaten in geheel Zuid-Holland werd Ab Menist
op 7 juli 1931 geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten. Hij zou het blijven tot
de inval van de Duitsers in 1940.
Vanaf 1919 werden de Provinciale Staten volgens een stelsel van evenredige vertegenwoordiging gekozen voor een periode van vier jaar. Na vier jaar traden alle
leden gelijk af. De Provinciale Wet van 1850 schreef gewone vergaderingen van
Provinciale Staten voor: een zomerzitting in juli en een najaarszitting. Beide zittingen bestonden weer uit een aantal vergaderingen (gemiddeld een stuk of tien).
Het geheel stond onder leiding van de Commissaris des Konings, jhr. mr. dr. H. A.
van Karnebeek, een enkele keer was dat (waarnemend) jhr. mr. L.E.M. von Fisenne.
De commissaris had geen stemrecht. Bij een stemming mocht hij slechts adviseren.
Naast de twee jaarlijkse zittingen kwamen ook buitengewone zittingen voor. Ook die
bestonden uit een aantal vergaderingen.
In de praktijk lag het zwaartepunt van het bestuur ook na 1850 sterk bij het uit
de Provinciale Staten gekozen college van Gedeputeerde Staten waartegen Menist
zich scherp zou keren. Dit college bestond uit zes leden van wie om de drie jaar de
helft aftrad. Net als voor 1850 bleven de Provinciale Staten fungeren als kiescollege.
Maar nu niet meer voor de Tweede Kamer maar nu voor de Eerste Kamer. Na 1923
waren dat 12 van de 50 leden109.
Menist heeft in zijn periode als Statenlid niet veel vergaderingen gemist. Hij hield
zich niet altijd met alle beraadslagingen bezig en heeft zeker stemmingen aan zich
voorbij laten gaan. Dat is ook wel te begrijpen. Het College hield zich vooral bezig met technische zaken die betrekking hadden op Waterstaat en toezicht op de
gemeenten. Menist zal zich niet kundig genoeg hebben gevoeld steekhoudende
opmerkingen te maken over bijvoorbeeld ’Dijkbeheer Hoeksche Waard’, ’Beroep
Dordrecht inzake geweigerde vergunning uitbreiding electrische centrale’ of het ’tertiair wegenplan binnen de bebouwde kom’. Dan spraken de specialisten. Maar als
het om algemene beschouwingen ging waarbij sociaal-maatschappelijke of politieke
aspecten van de arbeiders aan de orde kwamen dan liet hij met nadruk zijn stem horen. Daarbij kwam hij nog al eens in aanvaring met de voorzitter die hem verweet te
veel ’in het politieke’ uit te weiden en zijn voorzittersgezag niet te aanvaarden.

De Baanbreker, 3e jrg., no. 10, 4 juli1931.
Nationaal Archief, ’s-Gravenhage, Archief van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland,
1813-1945, Gedrukte notulen van de Prov. Staten van Zuid-Holland, inleiding (inventarisnummer
3.02.20.02).
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109
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Met Gerrit van Burink in de raad

Bij de Gemeenteraadsverkiezingen werkte de RSP samen met de groep Van Burink110. In 1926 had de CPH, waarvan Van Burink toen lid was, onder druk van
Moskou moeten kiezen voor het revolutionaire NAS of het reformistische veel meer
leden tellende NVV. De CPH scheurde als gevolg van deze vakbondskwestie. Gerrit
van Burink koos net als de gehele Rotterdamse afdeling de kant van David Wijnkoop
die pro-NVV was. Van Burink werd bestuurder van de nieuw opgerichte communistische partij, de CPH-C(entraal) C(omité).
Ondanks de verdeeldheid in communistische kring wist Van Burink het jaar erop
zijn Rotterdamse gemeenteraadszetel met gemak te behouden. Ook Wijnkoop profiteerde van de ongekend grote populariteit van Van Burink in arbeiderskringen. Hij
werd zelfs door de hondstrouwe achterban van Van Burink in de Tweede Kamer geholpen. De CPH-CC werd in de zomer van 1930 opgeheven. Wijnkoop onderwierp
zich aan de leiding van de CPH en zou zich daarna een onvervalste stalinist tonen.
Van Burink wenste niet op zijn stappen terug te keren en boog niet als Wijnkoop diep
in het stof.
In 1930 maakte Van Burink de oversteek naar de RSP van Henk Sneevliet en Ab
Menist. Hij bleef daarna voor de communisten de gebeten hond. Een communist, die
zich overigens later bij de RSP aansloot, kalkte de volgende verdachtmaking op de
stoep van het Bospolderplein in Rotterdam-West:
Van Burink van de RSP
waait met alle winden mee.
Voor één gulden meer
slaat hij zijn kameraden neer.
De RSP plaatste Van Burink om politiektactische redenen als eerste, dus als lijsttrekker, op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1931. Ab Menist had daar
zelf op aangedrongen. Hij deed een stapje terug, stond tweede. Van Burinks achterban zorgde voor een belangrijk deel voor de twaalfduizend stemmen waarmee hij en
Ab Menist in de raad kwamen.
Bij de begrotingsbehandeling voor 1932 baarde Menist in de Rotterdamse raad opzien. Hij beperkte zich met opzet niet tot de afzonderlijke posten van de begroting
Judith Sargentini, Gerrit van Burink, straatvechter en politicus (1891-1961). Het bewogen leven van een Rotterdams raadslid in de eerste helft van de twintigste eeuw, van communist tot fascist, onuitgegeven doctoraalscriptie, Amsterdam oktober 1999; Jan Nijdam en Ruud Uittenhout,
Gerrit van Burink, in: Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in
Nederland, deel 6, Stichting beheer IISG (BWSA), Amsterdam 1995, p. 39-43; Ger Harmsen,
Nederlands Communisme. Gebundelde opstellen, SUN, Nijmegen 1982, p. 80-83; Rood Rotterdam in de jaren ’30. Uitgave Raket, Rotterdam januari 1984, p. 91; Herman Pieterson, Tussen
NAS en Komintern. Ontwikkeling en aanhang van SP, RSP, OSP, RSAP (1918-1940), in: Menno
Eekman en Herman Pieterson, Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen, Stichting beheer IISG,
Amsterdam 1987, p. 171; Voorwaarts (de Rotterdamse uitgave van Het Volk), 26 juli 1932; De
Baanbreker, 2e jrg., no. 42, 7 februari 1931; De Baanbreker, 4e jrg., no. 52, 29 april 1933; De
Baanbreker, 5e jrg., no. 2, 13 mei 1933.
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Gerrit van Burink no. 1, Ab Menist no. 2; beiden gekozen
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maar leverde tevens kritiek door te wijzen
op de wijdere samenhang met het kapitalistische stelsel111. Na de verkiezing in
1931 van Menist tot gemeenteraadslid en
lid van de Provinciale Staten van ZuidHolland, komen we vaak de vragen die hij
in de gemeenteraad stelde in de Kroniek
van de partijkrant tegen.
Al snel kwam Ab Menist met Van Burink politiek in aanvaring. Van Burink
vond dat de begeleidingscommissie van
de RSP (lees: het partijbestuur) niets te
zeggen had over zijn aanhang en dus ook
niets over zijn raadszetel.
De bom barstte in het voorjaar van 1932
toen bleek dat Van Burink op zijn zachtst
gezegd wat merkwaardig was omgesprongen met RSP-gelden bij zijn werklozenwerk voor de Rotterdamsche Werkloozen Van Burink in het uniform van een
Bond van de partij. Tegen de samenwer- Duitse militair van het Kontroll Komando,
king met Van Burink rees binnen de RSP augustus 1941, kamp Erica, Ommen
verzet. In een brochure werd tegen hem
gewaarschuwd: Van Burink zou niet alleen geld verduisterd hebben in december
1931 maar ook uit zijn geweest op een gesalarieerde baan. In juni 1931 bij de gemeenteraadsverkiezingen waarbij Ab Menist als tweede op de lijst stond, zou hij liever gezien hebben dat hij een eenmansfractie had kunnen vormen. Dan had hij ’een
gesalarieerde baan’ kunnen afdwingen. De conclusie in de brochure was hard. Van
Burink had een ziekte: ”Het geld heeft hem in plaats dat hij het geld heeft, en dat is
ongeneselijk.” Van Burink werd geschorst.
Menist was voorzitter van de commissie van Onderzoek in Rotterdam. Maar het
hoofdbestuur in Amsterdam wilde Van Burink nog een kans geven nadat hij had toegegeven dat hij fout gehandeld had en zich, volgens Menist, uit het politieke leven
wilde terugtrekken.
Ab Menist was ook al niet te spreken over het vaak agressieve optreden en onbeheerste taalgebruik van Van Burink tijdens discussies in de raad. Hij geneerde zich
ervoor.
Op 26 juli 1932 kreeg Van Burink het in de raad zelfs lijfelijk aan de stok met zijn
voormalige CPH-partijgenoot en raadslid Willem Reuderink. Van Burink was door
Reuderink in zijn hand gebeten en had een bloedige schram op zijn hoofd. Reuderink
had een gebroken rib en een pijnlijk gezicht en oog.
111

De Baanbreker, 3e jrg., no. 39, 23 januari 1932.
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De verstrengeling van Van Burinks politieke en financiële zaken leidde uiteindelijk
tot zijn royement, mede omdat duidelijk was geworden dat hij in fascistisch vaarwater (’tegen de bonzen en voor de corporatieve gemeenschapsgedachte’) was terecht
gekomen. Zijn raadszetel bleef hij op persoonlijke titel bezetten. Bij de Tweede Kamerverkiezingen werd door de RSP na het wegvallen van de aanhang van Van Burink dan ook maar 6438 stemmen behaald.

De Nieuwe Fakkel, 14 juni 1935 (afbeelding Franz Holz)
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Hoofdstuk 6
De overval

Tussen de CPH en de RSP bestond in die tijd veel wrijving. Vaak verhinderden
provocateurs een discussie, soms sneuvelde er meubilair tijdens bijeenkomsten in
het Rotterdamse Verkooplokaal aan de Goudsesingel. Cor Groeneveld: ”Het was
dan gelijk al onrustig met die communisten erbij. Ze interrumpeerden herhaaldelijk,
van verschillende kanten. Een normale toespraak was niet mogelijk. Het ’kolkte’ gewoon. Henk, mijn man, pakte er eens een stuk of acht bij kop en kont en smeet ze de
zaal uit. Ze moet er nog om lachen: ”Bij de achtste kwam de rechercheur naar Henk
toe: We nemen het nu wel van u over.”112
Ook in Amsterdam kwamen zulke taferelen voor. Het was niet ongewoon dat na
gevechten de zaal ontruimd werd.

Grof geweld

Ook grovere manieren werden niet geschuwd. Op woensdagavond 18 november
1931 sloeg een knokploeg van de CPH op de hoek van het Maarland en de Groene
Hilledijk Ab Menist in het donker neer en beroofden hem van zijn tas. Een lantaarn
was voor dat doel onklaar gemaakt. Uitvoerig werd in de kranten de toedracht weergegeven en de methoden van de CPH veroordeeld. Zo berichtte de Oprechte Haarlemsche Courant, stadseditie van 20 november 1931 op de voorpagina:
”Woensdagavond om 6 uur is ’t Rotterdams raadslid Menist van de Revolutionair
Socialistische Partij, secretaris van het Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), bij zijn
woning op het Maarland (linker Maasoever) door een aantal communisten, onder aanvoering van Klinkhamer, districtsbestuurder der Communistische Partij voor ZuidHolland, opgewacht en in het donker onverhoeds met stoelpoten neergeknuppeld.
De aanvallers namen het slachtoffer zijn tas af, die later een tiental huizen verder
geopend in een tuintje is teruggevonden. Men had dus blijkbaar verwacht daarin iets
te zullen aantreffen, maar er zaten slechts kranten in (...). De heer Menist is later met
veel moeite weer op handen en voeten gekomen en zo naar zijn huis toegekropen.”
Het Volk (avondblad) berichtte op 19 november 1931 dat volgens mededeling van
het NAS Menist op straat werd aangesproken en gevraagd of er iets besproken kon
worden. Menist zou gezegd hebben dat dat bij hem thuis wel kon, maar werd op weg
naar huis aangevallen door een troep communisten en zogenaamde RVO-lieden113.
Gesprek Cor Groeneveld-van den Akker, 18-1-2008.
RVO= Rode Vakbewegings Oppositie, een mantelorganisatie van de Komintern die trachtte
zowel binnen als buiten bestaande bonden te werken. Het Volk (avondblad, 20-11-1931) over de
RVO: ”De RVO heeft uitsluitend ten doel de moderne en syndicalistische vakbeweging [d.w.z.
respectievelijk NVV en NAS] dwars te zitten”.
112
113
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Door een slag op zijn hoofd raakte hij bewusteloos. Ook zou Menist de leider van
het groepje herkend hebben.
In haar commentaar op deze gebeurtenis vermeldde Het Volk op 20 november dat:
”Klinkhamer en degene die Menist waarschijnlijk op het hoofd geslagen heeft, geroyeerden zijn van de moderne Metaalbewerkersbond en zich nu aangesloten hadden bij de metaalbewerkersorganisatie van het NAS, waar echter de avond te voren
eveneens tot hun royement besloten was.”
Verder leverde Het Volk in hetzelfde commentaar kritiek op dit geweld:
”Wat al deze communistische geweldplegingen verbindt (...). Gelijk in de openbare
lichamen al haar aanvallen zich richten op de sociaaldemocratie, in de laatste tijd
ook op de NAS-partij, zo richt zich haar geweldpleging ook enkel en alleen tegen
medearbeiders (...). Geen antikapitalistische partij is zij maar een antisocialistische
partij (...) Men weet zeer goed, dat de brede massa der arbeidende klasse ontoegankelijk is voor de communistische voorstellingen en strijdmethoden (...). Uit woede
over de mislukking van de pogingen om met zulke middelen de arbeidersklasse te
winnen, neemt men zijn toevlucht tot geweld.”

De Baanbreker, orgaan van de rev. soc. partij,
3e jrg., no.31, 28 november 1931
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Reacties

Deze overval wekte grote verontwaardiging op bij de partijgenoten van Menist. In
De Baanbreker114:
”Het zou een schandelijk plichtsverzuim zijn als we een dergelijk feit voor kennisgeving aannemen en tot de orde van de dag overgaan (...). Wij stellen verantwoordelijkheden vast en zoeken die hogerop (...) direct bij de verantwoordelijke leiders
van de CP en de redacteuren van het vod De Tribune (...) Wij propageren overal de
boycot van De Tribune (...) onze plicht de gepleegde provocatie te beantwoorden.”
Ook De Nieuwe Weg115 viel de CPH aan. Partijgenoot Abraham B. Soep wees op het
culturele gevaar van de geweldmethoden van de CPH:
”Wij stippelen deze lijnen uit naar aanleiding van het treurige voorval met Menist,
omdat de tegenwoordige CP er een politieke methode op nahoudt die slechts een
cultureel gevaar voor de West-Europese revolutie betekent (...) De CP drijft op haatmotieven (...) Zij zoekt haar aanhang en invloed door te werken met aan het communisme vijandige bruutheid, en te speculeren op het dierlijke in de mens.”
Een voorlopige, ook wel begrijpelijke beantwoording van de aanslag op Menist was
er inmiddels al geweest. De Oprechte Haarlemsche Courant van 20 november berichtte daarover:
”De partijgenoten van de aangevallene hebben er geen politieke zaak van willen
maken, aldus de NRC, en naar de regelen van de bloedwraak, die ook door de Chicagosche bandieten in ere wordt gehouden, beleefdheidshalve een contra-bezoek
gebracht aan de heer Klinkhamer, deze uit zijn huis gehaald en flink afgedroogd,
zoals dat in arbeidersterminologie heet. Het ex-communistische raadslid Van Burink,
tegenwoordig lid van de Rev. Soc. Partij, was ook bij deze knokploeg.”
De CPH beperkte zich na de losgekomen negatieve perspublicaties tot scheldpartijen
in de Rotterdamse rubriek van De Tribune. Voor de CPH-ers bleef het ’de fascist
Menist’116.
Het dreigen met fysiek geweld door de CPH was ook al eerder voorgevallen. Cees
Frenay van de Schiedamse CPH zou Henk Sneevliet bij een spreekbeurt in RotterDe Baanbreker, 3e jrg., no. 31, 28 november 1931.
A.B. Soep, De betekenis van het geval Menist, in: De Nieuwe Weg, jrg. 1931, p. 381-384: ”Een
revolutionaire partij, die in haar vaandel ’het kommunisme’ schrijft, kan wel de onderste lagen
raken en trachten te beïnvloeden, doch zij mag niet moreel in de donkerste diepten afdalen en de
daar geldende a-morele praktijken tot de hare maken” (...) ”De tegenwoordige CP houdt er een
politieke methode op na die slechts een kultureel gevaar voor de West-Europese revolutie betekent.”
116
Max Perthus, Henk Sneevliet revolutionair-socialist in Europa en Azië, SUN, Nijmegen 1976,
p. 346.
114
115
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dam wel eens aan zijn mes rijgen. Cor Groeneveld: ”Prompt kreeg Sneevliet begeleiding. Onder anderen van mijn echtgenoot Henk Groeneveld, een goede bokser die
dicht tegen de Olympische Spelen aanzat. Hij heeft Sneevliet die met de trein naar
Amsterdam terug moest, toen thuisgebracht.”117
Henk Groeneveld heeft daarna nog een tijd samen met Piet Schot, Jaap Hoofdman en
Jan den Besten ’s nachts de wacht gehouden op het Maarland. Ook Herman Peters en
Derk van der Graaf, stevige marinemannen, en Blok die later Duitse vluchtelingen
onderdak verleende, hielpen mee. Piet Schot en Jan den Besten waren werkloos, vertelt Cor Groeneveld. ”Zij hielpen later ook met de Algemene Werklozenbond, met
het vouwen van circulaires in het PAS-gebouw aan de Maasstraat bijvoorbeeld. Het
waren beiden intelligente mensen, een heel ander slag dan de meer ’volkse’ mensen
die de CPH aanhingen. Ook Kees Oudenaarden hielp mee aan de Maasstraat. Hij
had net als Piet Schot en Jan den Besten geen functie. Zo deed Janus Londerman
bijvoorbeeld boodschappen.”118.
Er hebben zich daarna geen onregelmatigheden op het Maarland meer voorgedaan.

117
118

Gesprek Cor Groeneveld-van den Akker, 18 januari 2008.
Ibidem.
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Crisis en werkloosheid.
Het Nationaal Arbeids-Secretariaat in de jaren dertig
Tijdens het voorzitterschap van Henk Sneevliet werd de organisatie van het NAS
hechter. Het aantal stakingen in die jaren nam af, mede als gevolg van de meer
kwetsbare positie van de nog werkende arbeider. In Nederland ontstond als gevolg
van de economisch-financiële crisis in de Verenigde Staten met een in het oog springende beurskrach in Wallstreet op ’zwarte donderdag’ 29 oktober 1929, grote werkloosheid. Een internationaal economisch afbraakproces was het gevolg. De gevolgen
daarvan grepen diep in de Nederlandse economie in. Vooral de scheepvaart, maar
ook de landbouw, werd zwaar getroffen. Een van de meest zichtbare uitingen van de
economische baisse was de massale werkloosheid119.
Meerdere jaren achtereen waren er in Nederland meer dan 350.000 werklozen. Een
indruk van de situatie geeft dit bericht:
”Bij 1.064 organen van openbare arbeidsbemiddeling stonden per 12 januari 1935 in
totaal 440.358 werkzoekenden ingeschreven (waaronder 11300 vrouwen). Hiervan
waren er 422.520 werklozen.”120
Rotterdam was in de depressietijd van de jaren dertig die in Nederland in de jaren
1932-1936 het hardst woedde, één van de zwaarst getroffen steden. Het gemiddelde werkloosheidscijfer in de periode 1931-1935 steeg ten opzichte van de periode
1926-1930 met 22,8%. Een kleine veertig procent van de beroepsbevolking was in
handel en verkeer werkzaam.
De Rotterdamse economie was zeer conjunctuurgevoelig. In de Rotterdamse haven
speelde het kolen- en ertsverkeer een overheersende rol. Beide waren vatbaar voor
conjuncturele schommelingen. Bovendien was de haven sterk verbonden met het
Duitse achterland en daarvan in grote mate afhankelijk. De periode 1929-1932 laat
dan ook een sterke daling in de omvang van het goederenvervoer zien. Pas in 1937
werd weer het niveau van 1929 bereikt. Van de circa 11.500 vaste en losse havenarbeiders die in 1929 in de haven werkten, waren er in 1934 nog 6.300 over. Ook na
1937 bleef de werkgelegenheid in de haven ver achter bij het niveau van 1929. De
doorgevoerde rationalisatie in die acht jaar zal daarvan mede oorzaak zijn geweest.
De teruggang in het massagoedtransport had ook zijn gevolgen voor de Rotterdamse
scheepvaart. De Rotterdamse rederijen waren voor het merendeel gespecialiseerd in
de zogenaamde trampvaart (de tramp vervoerde massagoed). Het gevolg: een aanzienlijke werkloosheid onder zeelui en binnenvaartmatrozen. Daar bleef het niet bij.
Ook toeleveringsbedrijven werden getroffen.
Jacqueline Bos, Werkloosheidsbeleving: apathie, acceptatie of verzet? Een comparatieve studie
naar werklozenprotest in Rotterdam, gedurende de perioden 1975-1985 en 1929-1939. Doctoraalscriptie maatschappijgeschiedenis EUR, Rotterdam september 1986, p. 6.
120
Keesings Historisch Archief (jaargangen 1931 tot en met 1942), p. 1673 A (5 februari 1935).
119
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Het centrum van Rotterdam kenmerkte zich door kleine bedrijfjes, werkplaatsen
en ateliers. Timmerwerkplaatsen, stoffeerderijen, bakkerijen, sigarenmakerijen en
confectieateliers waren daar ruim vertegenwoordigd. De crisis betekende voor veel
van deze kleine ondernemingen de genadeslag. Toen hun klanten als gevolg van de
crisiswerkloosheid en de daarmee gepaard gaande koopkrachtdaling niet langer hun
vaste uitgavenpatroon konden handhaven, dolven zij het onderspit. Voor de kleine
straathandelaren als kooplieden, bloemventers en ijscomannen, vaak aanhangers van
Gerrit van Burink, viel er geen droog brood meer te verdienen121.
Piet de Rooy schat voor het hele land het aantal direct getroffenen van de werkloosheid, waaronder ook de gezinsleden, op het hoogtepunt van de crisis op 2 miljoen122.
Voor Rotterdam komen we uit op een aantal van 200.000 direct getroffenen op een
bevolking van ongeveer 600.000. Eén op de drie Rotterdammers had dus voor kortere of langere tijd tijdens de depressie met de gevolgen van werkloosheid te maken.
Uit de personeelsbezetting in de negen
belangrijkste industriële sectoren blijkt
dat het economisch dieptepunt bijna
overal in de jaren 1934-1936 viel. De
scheepsbouw werd het zwaarst getroffen: in 1929 bedroeg de personeelsbezetting 10.626, in 1932 2.231. Pas in
1936 was er sprake van dat de economie in totaal opkrabbelde, maar het niveau van 1929 werd op geen stukken
meer gehaald123.
Tegen deze achtergrond moet de opkomst (en het succes) van de Algemene Werklozenbond (AWB) waarin Ab
Menist zo’n belangrijke rol speelde,
worden geplaatst.

Verminderde strijdbaarheid
Stempellokaal, lino van L. Cardinaals,
in: NRC Handelsblad 24 oktober 1979

Hoe was het gesteld met de strijdbaarheid onder de arbeidende bevolking?
In het algemeen was die sinds 1920
afgenomen. De grote sociaal-demo-

Jacqueline Bos, Werkloosheidsbeleving, p. 8.
P. de Rooy, Het isolement der werklozen, in: P.W. Klein en G.J. Borger (red.), De jaren dertig.
Aspecten van crisis en werkloosheid, Meulenhoff Educatief, Amsterdam 1979, p. 199. De Rooy
gebruikt voor de gezinsleden een vermenigvuldigingsfactor 4.
123
Stephen Snelders, De Algemene Werklozenbond in Rotterdam (1936-1940), in: Henk Smeets
en Dick de Winter, Wij moesten door ..., Gedenkboek van het Sneevliet Herdenkingscomité, Ridderkerk 2002, p. 59-60.
121
122
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cratische en confessionele bonden waren verstard, het waren aangepaste bureaucratische bolwerken geworden. Werklozenkassen, uitkeringen en het stempelen aan de
vakbondsgebouwen bevorderden de weerbaarheid onder de bevolking ook niet. De
regering kwam bovendien tegemoet in de betaling van de kosten van vrijgestelden.
Volgens Henk Sneevliet onderging het NAS die verstarring in mindere mate ’vanwege de in het NAS levende geest en actiemethoden’.
Kon het NAS groeien onder deze omstandigheden? Sneevliet was van mening dat een
revolutionaire vakbeweging alleen tot haar recht kan komen als ze groeit en machtig
wordt op de principiële grondslag die ze heeft.124 Maar door het ambtenarenverbod
in 1934, waarbij ambtenaren geen lid van ’extremistische organisaties’ mochten zijn,
verloren het NAS en de RSP/RSAP duizenden leden. Vooral de NAS-federatie van
Overheidspersoneel waarvan velen tot het Amsterdamse gemeentepersoneel behoorden, werd zwaar getroffen. Voor het NVV en SDAP gold het ambtenarenverbod
per 12 september 1938 niet125. Wel bleef het gelden voor defensiepersoneel dat lid
van SDAP en/of NVV was. Het Trotz Alledem-Fonds waarvan Jo Menist penningmeester was, fungeerde als dekmantel voor betaling van overheidspersoneel dat niet
openlijk lid kon blijven. Ook stortten NAS- en RSAP-bestuurders maandelijks een
bijdrage in het fonds. Op de vraag aan Jo Menist of het fonds gebruikt werd om in
het levensonderhoud van Henk Sneevliet te voorzien126 antwoordde ze daar ’niets
van te weten’127.
Het ambtenarenverbod en de wurgende werkloosheid verminderden en verlamden de
strijdbaarheid onder de arbeiders. De aanvankelijke groei van het NAS sloeg om in
snelle terugloop. Toch heeft het NAS bij de weinige stakingen in de jaren dertig nog
een behoorlijke invloed weten uit te oefenen. Later legde het zich in verschillende
plaatsen in Nederland ook toe op politieke beïnvloeding van de werkloze arbeiders.
De ontwikkelingen in het NAS waren voor Henk Sneevliet één van de redenen zich
in 1934 meer en meer uit het NAS terug te trekken. Hij was bovendien volkomen
overbelast. Het liefst had hij zich geheel tot het politieke werk van de RSP/RSAP,
dat toch zijn voorkeur had, willen bepalen. Maar het NAS kon niet zonder hem.
Tenslotte werd een compromis gevonden dat hij als onbezoldigd voorzitter aanbleef.
Veel aan het voorzitterschap verbonden werk werd door anderen, waaronder Ab Menist, overgenomen128.

Max Perthus, Henk Sneevliet, p. 368.
Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 137-138; Keesings, p. 3517 (30 oktober
1938).
126
Dit in tegenstelling tot wat beweerd wordt in: Jos Spijkers, Het Nationaal Arbeids-Secretariaat
in Nederland (1927-1940), deel 2, Oproeien tegen de stroom, 1932-1940, onuitgegeven doctoraalscriptie, Nijmegen 1979, p. 267.
127
Tinus de Winter (gesprek met met Jo Menist-Raapis), 5 september 1979.
128
Max Perthus, Henk Sneevliet, p. 368.
124
125
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Pogingen tot organisatie van werklozen

Hoe speelde het NAS op de werklozenproblematiek in? Al in 1929 werden in het
Verkooplokaal aan de Goudsesingel door het PAS-Rotterdam bijeenkomsten voor
werklozen georganiseerd. Daar kwamen enkele duizenden op af. Op 4 maart van dat
jaar werd geprotesteerd tegen de intrekking van een extra toeslag door Maatschappelijk Hulpbetoon en het verbod om daar op straat op demonstratieve wijze uiting aan
te geven. Menist had zich telegrafisch tot de burgemeester gewend met een verzoek
tot een spoedonderhoud. Dat werd wel toegestaan maar het verbod bleef gehandhaafd. Ook via het sturen van adressen aan de raad, waar het raadslid Van Burink
aandacht voor vroeg, liet het PAS van zich horen129.
Al in januari 1930 richtte het NAS een Algemene Werklozenbond op maar van de
aangesloten NAS-organisaties kwam op dat moment weinig medewerking. Er bestond vrees dat de met opzet laag gehouden contributies voor de werklozenbond de
eigen leden uit de vakorganisaties zou wegzuigen. Het NAS-bestuur bleef ondanks
deze tegenwind onveranderlijk van mening dat het grote leger van werklozen georganiseerd diende te worden. Maar ook een Landelijk Werklozen Comité (19311932) redde het niet.
De opgerichte Rotterdamse Werklozenbond stuurde in 1931 de gemeenteraad een
schrijven ’houdende verzoek verschillende nader aangegeven maatregelen ten behoeve van werklozen te treffen’. Ab Menist haakte daar, hij was dat jaar tot raadslid
gekozen, in de raad behendig op in. Maar het voorstel werd onvoldoende ondersteund en maakte daarna geen onderdeel meer uit van de beraadslagingen. Het voorstel kwam nog wel op aandrang van Menist en Van Burink in handen van B en W als
preadvies ter afdoening130.
Ab Menist kwam in 1933 met een plan een Algemene Arbeidersbond op te richten
die zowel werkenden als werklozen zou opnemen. Maar ook dit werd een fiasco131.
Wel werd door het NAS een werklozenkrant uitgegeven en werden drukbezochte
protestvergaderingen georganiseerd en demonstraties gehouden. Toen het personeel
van De Bijenkorf klaagde over de lonen werden de demonstranten door de Rotterdamse politie hard de trappen van het gebouw afgeslagen. Cor Groeneveld, ’voelt’
het nog. ”Het personeel liet ons toen in de steek. Mijn man is toen zo hard op zijn
hoofd geslagen. Zijn haarwortels zijn er voor altijd door beschadigd.” Zelf had Cor
een ’jongenskoppie’, vertelt ze. Ze hoorde een van de agenten zeggen: ”Is het nou
een vrouw of een man? Als het een man is dan slaan we die naar beneden”.
Het harde politieoptreden wekte grote verontwaardiging. Gemeenteraadslid Ab Menist werd opgeroepen snel naar de Coolsingel te komen132. Het politieoptreden was
voor Menist een voortdurende ergernis. In de raad zou hij er keer op keer op terugkomen. In 1935 trachtte hij via een interpellatie burgemeester Droogleever Fortuyn als
hoofd van de politie een uitspraak over het politieoptreden te ontlokken. Maar deze

Solidariteit, 1e jrg., no. 46, 9 maart 1929; De Baanbreker, 1e jrg., no. 28, 2 november 1929.
Handelingen van de Gemeenteraad van Rotterdam 1931, p. 648; ingekomen stuk no. 1305.
131
Stephen Snelders, De Algemene Werklozenbond, p. 64.
132
Cor Groeneveld-van den Akker, 19 januari 2008.
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verschool zich achter het argument dat hij niet geïnterpelleerd kon worden. Daarvoor
bestond volgens Ab Menist geen rechtsgrond133.

Samenwerking NAS-RSP/RSAP

Bij de in juli 1934 afgekondigde steunverlaging stelde het NAS zich evenals de OSP
en de RSP achter de werklozen op. Ondanks geschillen over tactische en politieke
kwesties was er tussen het NAS en de RSP meestal een goede samenwerking. Die
bleef ook na de fusie waarbij de OSP en de RSP tot RSAP fuseerden bestaan, hoewel vele oud-OSP-ers het NAS afwezen. Samenwerking was er ten aanzien van de
werklozen en hulp aan de Spaanse arbeiders tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Eerst
via het comité Rood Spanje, later via het Internationaal Solidariteits Fonds.
Wat de RSP aantrok in het NAS was het feit dat het NAS onveranderlijk had vastgehouden aan haar socialistische instelling. De vakcentrale had aan daadwerkelijke
actie van de arbeiders steeds ’primaire betekenis’ toegekend. De instandhouding van
het NAS en ook de verdere ontwikkeling van het NAS, ook al was dat in de jaren
dertig een zware opgave, werd door de RSP/RSAP als een wezenlijk belang voor de
socialistische strijd van de Nederlandse arbeidersklasse gezien. Hoewel er ook een
kleine minderheid is geweest die niet pro-NAS was, heeft de RSP/RSAP altijd verklaard samenwerking met het NAS voor bepaalde concrete eisen te willen nastreven.
En dat is in de jaren dertig veelvuldig en met succes gebeurd134.
Pas in 1936 wist het NAS, samen met de RSAP, in Rotterdam de Algemene Werklozenbond (AWB) nu wel van de grond te krijgen. Het was direct een groot succes.
Vele duizenden ongeorganiseerden werden lid. Een deel daarvan sloot zich aan bij
het NAS. Daarover later meer.

Handelingen van de Gemeenteraad van Rotterdam 1935, p. 559-560 (4 juli 1935).
Dick de Winter, Van RSP tot MLL-Front, in: Henk Smeets en Dick de Winter (red.), Wij moesten door ..., p. 13.
133
134

77

AB MENIST

De Arbeid, 17 juli 1936 (afbeelding Franz Holz)
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Het ontstaan van de Onafhankelijke Socialistische Partij
Binnen de SDAP ontstond, onder invloed van de Russische revolutie en de gematigder opstelling van de SDAP, een linkse oppositie met onder anderen Edo Fimmen, Piet J. Schmidt en Franc van der Goes. Ook de leider van de SDAP, Pieter
Jelles Troelstra had korte tijd de invloed van de revolutionaire ontwikkelingen in
Rusland en andere Europese landen en Azië ondergaan. Maar zijn revolutiepoging
van november 1918 was een tragische inschattingsfout en daardoor een faliekante
mislukking geworden. Al jarenlang had hij zelf een parlementair-electorale strategie
gevolgd. Het was een proces van ’sociaaldemocratisering’ wat inhield dat de SDAP
(en ook het NVV) zich steeds meer aan de kapitalistische maatschappij had aangepast waarbij het naderbij brengen van het socialisme steeds verder naar de horizon
verdween. Na zijn ’operetterevolutie’ was de rol van Troelstra uitgespeeld. Vanaf
dat moment zouden de rechtse krachten in de SDAP in de persoon van Vliegen en
Schaper het politieke heft definitief in handen nemen135.
In de jaren na de Eerste Wereldoorlog kwam de linkervleugel in de SDAP tot grote
activiteit. In 1926 verscheen onder redactie van Fimmen en Schmidt een oppositieblad onder de naam Eenheid. Het nam stelling tegen het opportunisme van de
SDAP-leiding, maakte propaganda voor buitenparlementaire actie en verdedigde het
standpunt van eenheid van de socialistische beweging.
Op het partijcongres in april 1928 ging het er vanwege een Open brief,136 waarin
de oppositie het partijbestuur op de korrel nam, heftig aan toe. Een van de afdelingen had een motie ingediend om Piet Schmidt te royeren vanwege een rede die hij
had gehouden voor de Liga tegen Imperialisme en Koloniale overheersing (ook wel
Anti-imperialisme Liga, of kort, de Liga genoemd). Dit breed opgezette eenheidsfront was van communistische makelij. De Duitser Willy Münzenberg die zeer bevriend was met Edo Fimmen, was er de architect van. In opdracht van Stalin en de
Komintern heeft Münzenberg welbewust linkse wetenschappers, intellectuelen en
kunstenaars gemanipuleerd en geëxploiteerd voor de zaak van de Sovjet-Unie. Het
partijbestuur stelde in plaats van de motie een resolutie voor waarin de onverenigbaarheid werd uitgesproken van het lidmaatschap van de SDAP met dat van de Liga,
de IRH (Internationale Rode Hulp) en de Eenheidsgroepen die niet ten onrechte als
Henny Buiting, Richtingenstrijd, p. 843; Ron Blom en Theunis Stelling, Niet voor God en voor
het Vaderland, p. 1020; Ton Geurtsen, Sociaaldemocratie in Nederland. Een geschiedenis van
verloren illusies, Papieren Tijger/Rode Emma, Breda/Amsterdam 1994, p. 181-197.
136
Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 107-108. De ’Open Brief aan het partijbestuur van de SDAP’ werd door een paar honderd leden ondertekend. Als punten werden genoemd: meer actieve klassenstrijd en scholing daarin, geen deelname aan een burgerlijke regering,
campagne tegen dreigend oorlogsgevaar, eventueel met behulp van de algemene werkstaking,
ondersteuning en samenwerking met de Indonesische en andere oosterse vrijheidsbewegingen en
streven naar meer eenheid in de internationale arbeidersbeweging in het belang van de internationale klassenstrijd.
135
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’planeten van de Derde Internationale’ werden afgeschilderd.
Ook de RSP nam in 1929 het besluit niet aan de Liga deel te nemen. De beslissing
van de SDAP – de resolutie werd op het congres aangenomen – kwam op geheel
andere gronden tot stand dan die van de RSP. De SDAP richtte zich met de resolutie
tegen de revolutionaire vleugel in de arbeidersbeweging. De RSP keerde zich in haar
afwijzing van de Liga tegen de stalinistische verwording van de linkervleugel en de
afhankelijkheid van het Russische staatsapparaat.
Eenheid werd door de oppositie in de SDAP opgeheven. Een nieuw oppositieblad,
De Socialist, kwam er voor in de plaats.

Oprichting van de OSP

Een paar maanden later, in februari 1929, nam het buitengewoon congres van de
SDAP een motie aan waarin gesteld werd dat oppositionele groeperingen in de partij
ontbonden zouden moeten worden. De Socialist mocht wel blijven verschijnen. De
oppositie ging gewoon voort met het houden van haar eigen politieke weekends. Die
vielen niet onder het partijbesluit.
De linkervleugel in de SDAP nam de volgende jaren in kracht toe. Haar politieke
grondslag nam steeds vastere vormen aan. De tegenstellingen met de rechtervleugel
in de partij verscherpten zich. Op het partijcongres van de SDAP, in Beekbergen in
de winter van 1930-1931, besefte het partijbestuur dat het uit tactisch oogpunt verstandig was met de in kracht toegenomen oppositionele stroming tot een compromis
te komen. Het partijbestuur stond toe dat Piet Schmidt in de partijleiding kwam. Een
volgend stap was de uitgave van het blad De Sociaal-Democraat in ruil voor opheffing van De Socialist.
Het nieuwe blad zou
onder verantwoordelijkheid van de partijleiding verschijnen.
In de redactie zouden
mensen van de linkervleugel opgenomen
worden. Zowel links
als rechts zouden er
vrijelijk kritiek in
kunnen uiten. Maar
dat gebeurde niet137.
Bijeenkomst OSP,
Kraantje Lek,
Haarlem 1933/34
Dick de Winter, Libertairen en linkse eenheidsfronten. Anti-Imperialisme Liga en ANTIFO, in:
Zesde jaarboek Anarchisme, Stichting De AS, 27ste jrg., De AS nr. 126/127, Moerkapelle 1999,
p. 98-101; Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 106-112
137
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Affiche van de OSP
(collectie IISG)

Het plaatsen van artikelen
van links werd door de rechtervleugel tegengewerkt. Een
deel van de linkervleugel ging
toen door met het uitgeven
van De Socialist.
Maar er was meer gebeurd.
Een rede van Schmidt voor
de VARA-microfoon was gecensureerd. Schmidt weigerde daarna op principiële gronden wijzigingen aan te brengen. Toen een brief van Schmidt over
de textielstaking van eind 1931, en gericht tegen de leiding van het NVV, niet
geplaatst werd, kwam hij op 1 januari 1932 zelf met een oppositieblad, genaamd De Fakkel. Nadat op het Paascongres van 1932 een resolutie tegen het
bestaan van de oppositiebladen en tegen de vorming van oppositie binnen de
SDAP was aangenomen, trad Schmidt uit de partij. Samen met onder anderen
Fimmen en De Kadt vormde hij de Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP).
De OSP, opgevoed in de SDAP, sprak zich op vakbewegingsgebied uit voor organisatie binnen het NVV. Het NVV en de SDAP begonnen nu druk uit te oefenen op
vakbewegingsbestuurders die tot de OSP waren toegetreden. Fimmen, de secretaris
van de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF), kon daardoor maar kort
voorzitter van de OSP zijn. Hij moest het opgeven na een motie van wantrouwen van
zijn eigen ITF, daartoe aangezet door het NVV.
Eind 1932 bleek de OSP op haar congres 7.200 leden te tellen, maar de partij was
wel zeer heterogeen samengesteld. De noodzaak van een revolutionaire partij werd
wel ingezien, al bleef de voorkeur voor het NVV bestaan, zelfs toen het NVV actieve
OSP-leden in haar organisatie begon te royeren.

Karel van Staal

Op 7 juli 1932138 mengde Menist zich in de gewone zitting van de Provinciale Staten
in de discussie of Karel van Staal die uit de SDAP was gestapt en lid was geworden
van de OSP, Statenlid kon blijven. De fractievoorzitter van de SDAP Ter Laan was
furieus. Van Staal moest zijn zetel opgeven, vond hij. In zijn felle betoog sprak hij
over ’politiek fatsoen’ en ’zeteldieven’.
Menist wilde de kwestie nadrukkelijk uit het oogpunt van klassenbelang beoordelen.
Het is geen ’huiselijke twist’ zoals hier wordt gezegd, het is erger dan een burenruzie. ”Het gaat hier om de kwestie van politiek en tactiek die in de arbeidersklasse
moet worden uitgevochten.” Want, legde Menist uit, het gaat om twee tegengestelde
Nationaal Archief, Archief van het Provinciaal bestuur van Zuid-Holland, inventarisnummer
440.
138
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zienswijzen: de revolutionaire opvatting van de RSP dat de arbeidersklasse tot het
socialisme kan komen door revolutionaire strijd en de opvatting van de SDAP die
meent er te kunnen komen ’uitsluitend door politieke bemoeiingen, meer als kiesvereniging’.
Of de OSP die zich van de SDAP heeft afgescheiden, een aanwinst is? Menist is gematigd positief. Als de OSP de revolutionaire ontwikkelingen van de arbeidersklasse
wil dienen, dan begroet hij de oprichting van de OSP. Hij hoopt in de toekomst te
zien dat de OSP-ers ’kameraden, revolutionaire strijders voor het socialisme’ zullen worden. In die geest werd Karel van Staal door hem begroet. Maar hij is er niet
gerust op of de partij ’volkomen in revolutionaire richting zal gaan.’ Maar de poging
om ’in dit land te komen tot een grotere revolutionaire massa, zal door ons ondersteund worden’.
Menist had het politiek goed aangevoeld. Toen de OSP in 1933 geen Tweede Kamerzetels behaalde, bedankte de teleurgestelde Van Staal voor het dagelijks bestuur van
de partij waarin hij zitting had genomen. Even later keerde hij de OSP de rug toe. Om
terugkeer in de SDAP mogelijk te maken zegde hij zijn zetel in de Provinciale Staten
op. Het betekende het einde van zijn politieke carrière.139

Londens Bureau

Op internationaal gebied werkte de OSP in het Internationaal Bureau voor Revolutionair Socialistische Eenheid (het zogenaamde Londens Bureau) samen met andere
partijen en groepen in het buitenland. Behalve de Britse ILP, de Pools-joodse Bund
en de Noorse Arbeiders Partij kwamen daar later nog bij de Italiaanse Socialistische
Partij (Maximalisten), de Zweedse Socialistische Partij, de Spaanse Partido Obrero
de Unificación Marxista (POUM), de verschillende linkervleugels van sociaal-democratische partijen (als de Franse Section Française de l’Internationale Ouvrière
(SFIO) en een aantal kleinere organisaties en groeperingen. Speciale steun gaf de
OSP aan de ook bij het Londens Bureau aangesloten SAP, de Deutsche Sozialistische
Arbeiter Partei. Deze partij ging na het aan de macht komen van Hitler op 31 januari
1933 in de illegaliteit. Vele leden vluchtten naar het buitenland, waaronder Nederland, waar ze werden opgevangen140.

Bob Reinalda, Karel van Staal, in: BWSA deel 8 (2001), p. 254-259.
Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 112; Bart de Cort, Solidariteit in anonimiteit, p. 120-134.
139
140
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Hoofdstuk 9
De weg naar de fusie

Eind jaren twintig, begin jaren dertig van de vorige eeuw stak in Nederland het fascisme de kop op. In de heersende economische crisissfeer vond het een vruchtbare
voedingsbodem. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bundelden verschillende stromingen binnen het revolutionaire deel van de arbeidersklasse de krachten in de SAV, de
Socialistische Arbeidersvereenigingen, en het RSC, het Revolutionair Socialistisch
Comité. Dat leverde toen resultaat op in acties tegen de duurte en schaarste aan levensmiddelen.

Antifo

Begin jaren dertig kwam er weer een samenwerkingsverbond van links-socialistische groeperingen in Nederland tot stand: het Comité Anti-Fascisme en Oorlog
(het Antifo). De impuls ging uit van de RSP. Sneevliet,
en ook Ab Menist, waren van mening dat door ook nu
schouder aan schouder te staan de sterk verbreide onverschilligheid en verlies van klassenbewustzijn onder de
bevolking overwonnen zou kunnen worden.
Op de eerste voorbereidende vergadering werden het
NAS, de OSP en een aantal libertaire organisaties waaronder de Internationale Antimilitaristische Vereeniging
(IAMV) en het Nederlandsch Syndicalistisch Verbond
(NSV) uitgenodigd. De Perhimpoenan Indonesia - de InGé Nabrink (collectie IISG)
donesische studentenvereniging in Nederland - de NASvrouwenbond, waarin Jo Menist actief was, en de jeugdorganisaties van zowel OSP
als RSP deden eveneens mee. Gesmeerd verliepen deze inleidende besprekingen
niet. Maar op 8 juli 1932 werd dan toch het landelijk Comité Anti-Fascisme en Oorlog (Antifo) definitief gevormd. Jacques de Kadt werd voorzitter, Henk Sneevliet
secretaris. Later dat jaar sloten de landelijke organisatie van de IAMV, de Vrij Socialistische Vereeniging (VSV) en het Socialisties Jongeren Verbond (SJV) zich ook bij
het Antifo aan. Een maand later trok de IAMV zich al weer terug na een referendum
in eigen kring. Wel kregen afdelingen de vrijheid zich al dan niet aan te sluiten. De
aangesloten afdelingen hadden gezamenlijk het recht iemand in het hoofdbestuur
van het Antifo zitting te laten nemen. Van dat recht maakte IAMV-er Gé Nabrink
gebruik.
Het Antifo vormde zoveel mogelijk plaatselijke comités. Openbare vergaderingen,
meetings, optochten - soms op kleurig uitgedoste fietsen - en demonstraties werden
in veel gemeenten georganiseerd. Men riep op vergaderingen te bezoeken waar onder anderen Henk Sneevliet, Jacques de Kadt, Gé Nabrink en Ab Menist spraken.
Met hulp van actieve ploegen werd op muren en straten gekalkt. Iedere fascistische
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brutaliteit moest onmiddellijk de kop in worden gedrukt. ’Helpt ons in het verzet
tegen oorlogsvoorbereiding en transport van oorlogsmaterieel’, stond er in het manifest van het Antifo, ’steunt ons in de strijd tegen de reactie’.141 De opkomst van Hitler
betekende een verscherping van de politieke situatie.

De Socialistische Arbeidersweer (SAW)

De Nationaal Socialistische Beweging (NSB) van Anton Mussert begon zich krachtiger te roeren. In verschillende plaatsen trad de partij met zogenaamde colportagetochten provocerend op. De OSP ging als reactie daarop als partij over tot het instellen van een eigen ordedienst: de Socialistische Arbeidersweer (SAW). Deze moest
de partij beschermen tegen eventuele ordeverstoringen door fascisten. Ook OSP-er
Joop Flameling was van de partij:
”Ik hielp mee met de organisatie en trad zelf toe. Het zag er in het begin veelbelovend
uit, we kregen vanuit Amsterdam een instructeur toegewezen en oefenden gezamenlijk met de groepen van Hilversum en Utrecht op de Leusderheide alsof wij soldaten
van het Rode Leger waren. De instructeur, die ik maar met zijn initialen J.B. zal aanduiden, was een man met een militaire opleiding waardoor alles nog echter leek. Na
enige tijd zou echter blijken hoe gevaarlijk het kan zijn als een dergelijke organisatie
niet voldoende onder een deskundige en politieke controle van de partij gehouden
wordt. Het binnendringen van provocateurs is dan zeker niet denkbeeldig.”
Kort daarop kreeg hij van deze instructeur een Browning met tien patronen. Voorzichtig geworden benaderde Joop Flameling Piet Schmidt die onraad rook en adviseerde het wapen onvindbaar te maken. Het leek Joop Flameling daarop gewenst de
activiteiten van de SAW wat af te remmen. Maar dat viel bij sommige leden niet in
goed aarde. Uiteindelijk wenste hij niet meer te functioneren in een sfeer van vaagheid en onzekerheid. Mensen nodeloos in gevaar brengen door de inzet van figuren
die buiten hun boekje gingen, moest een halt worden toegeroepen. Bovendien kregen Piet Schmidt en Jacques de Kadt, met in zijn kielzog Sal Tas - later CIA-medewerker -, hooglopende ruzie over de SAW. De Kadt verweet Schmidt dat hij zich met
zijn SAW leende voor revolutionaire romantiek. Deze beschuldiging was onjuist.
De Kadt was altijd al tegen de oprichting van de SAW geweest en kon volgens Joop
Flameling nu gemakkelijk zeggen: ”Zie je nou wel!” De SAW zou in 1934 worden
opgeheven.
Joop Flameling stelde nog de noodzaak van verhoogde agitatie tegen het Hitlerfascisme in het OSP-bestuur aan de orde. De OSP had immers zelf tot boycot van Hitler
Duitsland opgeroepen. De partij ontketende nu een groot opgezette campagne met
openbare vergaderingen, manifesten, suggestieve aanplakbiljetten en straatacties. De
SDAP en het NVV werden opgeroepen een overeenkomstig standpunt in te nemen.
Tevergeefs, de leiding van het NVV en de SDAP hielden de boot af.142
Ook in Rotterdam bereidden jongeren van de RSP en het NAS zich voor op provocaties van de NSB. De partijgenoten Henk Groeneveld en Derk van der Graaf gaven
141
142

Dick de Winter, Libertairen en linkse eenheidsfronten, p. 98-103.
J oop Flameling, Herinneringen van Joop Flameling, IISG, Amsterdam z.j., deel l, p. 46-49.
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Verkiezingen in Rotterdam 1933 bij het PAS-gebouw; vierde van rechts:
Ab Menist, tussen de 3 en de 2 van lijst 32 in, knielend: Jaap Hoofdman (collectie IISG)

jongeren vechtonderricht en training in de bokssport om fascisten gemakkelijker van
het lijf te kunnen houden.
Het Antifo groeide. Begin oktober 1932 was er al een netwerk van vijfentwintig
plaatselijke Antifo-comités door heel Nederland. Er werden pogingen gedaan een
debatvergadering tussen de leider van de Fascistenbond Jan Baars en Henk Sneevliet te organiseren. Dat zou pas lukken op 22 januari 1934, een goed jaar later. Het
was een groot succes. De zaal in het Amsterdamse Bellevue puilde die avond uit,
de ordedienst, waarvan ook de SAW deel uitmaakte, had alles goed in de hand. Het
debat smaakte naar meer. Geestverwanten van Sneevliet wilden nog wel eens een
dergelijke debatvergadering meemaken. Maar dan tussen ir. Anton Mussert, van de
veel grotere Nationaal Socialistische Beweging (NSB), en Sneevliet. Die is er nooit
gekomen143.

De OSP verlaat het Antifo

Het Antifo heeft niet lang bestaan. Er bestond uiteindelijk toch te veel spanning
tussen de verschillende groepen die er deel van uitmaakten. Bij de oprichting van
het Antifo hadden enkele libertaire organisaties zo al hun twijfel (’te veel politiek’).
Maar ook met de grootste organisatie binnen het Antifo, de OSP, ontstonden probleDick de Winter, De ordedienst van de Onafhankelijke Socialistische Partij (1932-1935), in: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging (BNA), nr. 29, maart 1993, p. 39-45.
143
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men. De OSP verplichtte haar leden die in loondienst werkten, uitsluitend lid te zijn
van het NVV. Dat leidde tot ernstige conflicten met het NAS en de RSP. Zeker toen
de OSP haar leden het advies gaf liever ongeorganiseerd te blijven wanneer men per
se geen lid van het NVV wilde zijn. Op haar beurt irriteerde het de OSP-leiding als
er ’vaderlijke vermaningen’, ’opvoedkundige wenken’ en ’rechterlijke afstraffingen’
aan haar adres in de RSP- en NAS-pers verschenen. RSP en NAS beschuldigden de
OSP van sabotage van de activiteiten toen ze wel aan de landelijke demonstratie van
SDAP en NVV mee had gedaan maar niet aan het demonstratief congres van het
Antifo zelf. Het was duidelijk dat de OSP zich voor de naderende Tweede Kamerverkiezingen wilde losmaken uit de greep van het Antifo en zich zelfstandig, los van
de RSP, wilde profileren.
Op 1 februari 1933 brak de OSP-leiding met het Antifo en beschouwde het nu, geheel voorbarig, als ontbonden. Maar de andere aangesloten organisaties moesten erkennen dat met het wegvallen van de grotere OSP de basis wel erg smal was geworden. Op regionaal niveau functioneerde het nog wel verder. Leden van plaatselijke
OSP-afdelingen verzetten zich tegen het feit dat de leiders van de partij het Antifo als
opgeheven beschouwden en bleven deel uitmaken van het eenheidsfront.
Het terugtrekken van de OSP kwam op en buitengewoon pijnlijk tijdstip. Een dag
ervoor, op 31 januari, was Hitler tot rijkskanselier benoemd. Volgens Henk Sneevliet, en zeker ook naar de mening van Ab Menist, had de OSP door deze daad een
zware verantwoordelijkheid op zich geladen. Het NAS verklaarde dat het Antifo
onder deze omstandigheden juist meer nodig was dan ooit.
In september 1933 werd het Antifo definitief opgeheven144.

De Zeven Provinciën

Begin 1933 kwamen in de Indische wateren marinemensen van het Nederlandse
oorlogsschip De Zeven Provinciën tegen de doorgevoerde loonsverlagingen en hun
slechte arbeidsomstandigheden in verzet. Ze sloegen aan het muiten. De Nederlandse regering liet De Zeven Provinciën bestoken met vliegtuigbommen. Op 9 februari
1933 vloog Th.H.J. Coppers als waarnemend leider in een vliegtuig van het type
Dornier ’Wal’ naar het pantserschip en liet een bom op de boot vallen. Daarbij werden drie en twintig opvarenden, zowel blank als bruin, gedood. Er waren ook vele
gewonden. De bemanning gaf zich over. Sommigen verdwenen voor jaren achter de
tralies. Nederland was diep geschokt door deze ongehoorde misdaad. Velen, ook als
zij de daad van de matrozen afkeurden, hadden geen goed woord over voor het optreden van de regering. Vlieger Coppers kreeg door zijn rigoureuze optreden zoveel
problemen dat hij de dienst werd uitgezet. In 1940 vond hij als invlieger de dood bij
een vliegtuigongeluk145.
Op de solidariteitsmanifestatie die in de grote zaal van de Diamantbeurs in Amsterdam door het Antifo werd belegd, waren vierduizend aanwezigen. Wegens publicatie
Dick de Winter, Libertairen en linkse eenheidsfronten, p. 103-105.
Dik Top, Soesterberg 80 jaar militaire luchtvaart, Uitgave van de auteur in samenwerking met
Repro-Holland BV, Alphen a/d Rijn 1993, inleiding en p. 95.
144
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De achterkant van de gevangenis
in Amsterdam, juli 1933

van een ’opruiend’ manifest over De
Zeven Provinciën waarbij Sneevliet
het had over ’de Nederlandse Potemkin’, belandde hij eind februari in de
cel. NAS, RSP en anti-militaristen
wekten op tot een solidariteitsstaking
en tot verdere en principiële dienstweigering. Dat was voor justitie aanleiding Ab Menist en anderen, net als
eerder Henk Sneevliet, wegens opruiing te arresteren. Pas na een week
werd Menist weer vrijgelaten146.
Ab Menist die samen met andere
vooraanstaande NAS-bestuurders als
getuige à decharge voor Sneevliet optrad, verklaarde het manifest zuiver te
zien als onderdeel van de algemene
actie die het NAS voerde tegen de
loonsverlagingen. Als poging tot opruiing had hij het niet opgevat. Het
manifest, betoogde Menist, deed juist
een beroep op het gezond verstand van de marine mensen. Toen de president van de
rechtbank hem vroeg uit welke zinnen hij dat ’gezond verstand’ meende af te leiden,
antwoordde Menist dat het hele artikel als zodanig aanvoelde147.
Bij zijn verdediging haalde Sneevliets verdediger mr. Benno Stokvis de woorden van
Henriette Roland Holst aan:
”Sneevliet heeft van nature een sterk sociaal gevoel, gevoel voor rechtvaardigheid,
hij is actief en strijdbaar, een actieve idealist, een man van sterke hartstochten die
zich niet altijd zelfbeperking oplegt, hij is rondborstig (...) Hij is onbaatzuchtig en
zou, als hij dat niet was geweest, in het politieke leven een veel belangrijker plaats
volgens zijn talenten hebben kunnen innemen.”
Advocaat Stokvis overhandigde nog een verzoekschrift aan de rechtbank waarin om
onmiddellijke invrijheidstelling van Sneevliet werd gevraagd. Het verzoekschrift
was mede ondertekend door Henriette Roland Holst. De rechtbank veroordeelde
Sneevliet tot vijf maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest.

A. Storm, Gevangenname en huiszoeking, in: Bevrijding, anarchistisch maandblad gewijd aan
de vernieuwing van het socialisme (red. A.R. de Jong, A. Storm, Bart de Ligt), no. 175 maart
1933, p. 28.
147
De Arbeid, 28ste jrg., no. 27, 5 april 1933.
146
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Verkiezingsleuzen van de OSP op het Stieltjesplein, Rotterdam 1933

De RSP kreeg door het proces en de gevoerde acties flink wat publiciteit. Het lukte
Henk Sneevliet uit de cel in de Tweede Kamer gekozen te worden.
De OSP voor wie de Tweede Kamerverkiezingen mede een reden waren geweest
het Antifo te verlaten, slaagde er ondanks een veelheid aan acties niet in een zetel
te veroveren. Het Sneevliet-effect heeft de OSP zeker stemmen gekost. De teleurstelling was groot. Beide partijen haalden samen bijna 76.000 stemmen, wat goed
was geweest voor twee zetels. Het gevolg van de uitslag was wel dat de OSP zich
concreter wilde opstellen en steeds meer overwoog met de RSP te fuseren. Maar aan
een direct streven naar eenheid met de RSP viel zo snel na de verkiezingen nog niet
te denken. OSP-lid Joop Flameling148:
”Wij richtten ons veel sterker op de linkse oppositie van de Sociaal Democratische
partijen in het buitenland. Er bestonden sterke banden met onder andere de sinds 1931
bestaande SAP in Duitsland, de Noorse Arbeiderspartij en de Engelse ILP waarmee
wij tot internationale samenwerking wensten te komen. Deze partijen hadden sterke
banden met massaorganisaties, hetgeen wij van wezenlijke betekenis achtten. In de
RSP had men daarentegen geen al te hoge dunk van de OSP, zulks alleen al omdat
wij, zo meende men, als linkse socialisten toch geen echte revolutionairen konden
zijn. Daar kwam nog bij dat Sneevliet een nog al overtrokken betekenis toekende
aan het forse aantal stemmen dat op de RSP-lijst was uitgebracht. Hij verloor daarbij
uit het oog dat hierbij heel wat proteststemmen waren van mensen die verder geen
enkele interesse hadden voor de RSP als partij. De verkiezingsuitslag betekende dan
148

Joop Flameling, Herinneringen, deel 1, p. 46-47.
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ook geen doorbraak zoals hij dat graag wilde doen voorkomen. De RSP bleef de
kleine partij die het was, hoofdzakelijk gevoed vanuit het NAS. OSP en RSP bleven
vooralsnog gescheiden optrekken, maar een toenadering tot elkaar lag toch in het
verschiet.”

Opnieuw samenwerking: het Comité van Verweer

Op de Internationale Conferentie in Parijs in de zomer van 1933 klaarde de lucht
tussen de OSP en RSP weer enigszins op waardoor de grondslag gelegd kon worden
voor een nieuw samenwerkingsverband. Hoop op een fusie van de twee partijen was
daarbij niet denkbeeldig.
Op 20 september 1933 resulteerde dat in de oprichting van een nieuw eenheidsfront:
het Comité van Verweer tegen Reactie, Fascisme en Oorlog, in het kort: Comité van
Verweer. Ook nu bleek al snel dat het fundament niet sterk genoeg was. De belangrijkste leiders van de OSP, waaronder vooral De Kadt, wensten geen permanente maar
slechts een incidentele samenwerking. De Kadt wenste de handen vrij te hebben. Het
NAS moest met pijn constateren dat men ook in de eigen gelederen niet meer warm
liep. In maart 1934 werd het Comité van Verweer opgeheven nadat, alweer, de OSP
als eerste had opgezegd. Toch bleven ook nu op plaatselijk niveau OSP-afdelingen
binnen het Comité van Verweer samenwerken. Het Comité van Verweer Noord-Holland Noord en het samenwerkingsverband in Rotterdam, waarin Ab Menist actief
was, boekten nog opmerkelijke successen. Zelfs de Rotterdamse CPH sloot zich,
hoewel kort, bij het eenheidsfront aan. Toen geëist werd dat het eenheidsfront de
vredespolitiek van de Sovjet-Unie moest aanvaarden en dat natuurlijk weigerde, trok
de CPH zich terug. Ook in een debatvergadering op 23 november 1934 waar Paul de
Groot en Ab Menist de degens kruisten, bleek dat de CPH liever over de vredespolitiek van de Sovjet-Unie wilde debatteren dan met revolutionaire organisaties in Nederland samen strijden voor
eisen waarover ’in de revolutionaire arbeidersbeweging
op precies dezelfde manier
wordt gedacht’.
Ook nu kon niet van een totale
mislukking van dit eenheidsfront gesproken worden149.

Affiche van het Comité van
Verweer (collectie IISG)
Theo van Veen en Dick de Winter, Linkse eenheidsfronten, Anti-Imperialisme Liga, ANTIFO
en Comité van Verweer, in: Henk Smeets en Dick de Winter (red.), Wij moesten door ..., Gedenkboek van het Sneevliet Herdenkingscomité, Ridderkerk 2002, p. 49-51; Verslag van het NAS over
de periode 1 januari 1934-1 juli 1937, Uitgave NAS Amsterdam, p. 19-21.
149
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’Bond van geruischloozen’

De OSP en de RSP namen vergelijkbare standpunten in met betrekking tot de werklozenproblematiek. Die problematiek werd niet alleen veroorzaakt door de crisis
van 1929. Ook andere factoren speelden een rol zoals de bezuinigingspolitiek van
de regering, het vasthouden aan de Gouden Standaard (een ’harde’ gulden) en loondaling. Het werklozenprotest was in Nederland internationaal gezien zeer gering.
De werklozen behoorden, volgens Piet de Rooy, tot ’de bond van geruischloozen’.
Werklozen hadden hun belangstelling voor politiek verloren en bleven op hun plaats
binnen het bestaande zuilensysteem. De Rooy: ”Al met al was er de moeilijk oplosbare situatie, dat werklozen vonden dat hen tekort gedaan werd, én dat dit niet zou
verbeteren door van zuil te veranderen of deel te nemen aan een organisatie die het
hele zuilensysteem verwierp. De psychische kosten van de berusting in deze situatie
zijn, zoals te begrijpen, zeer groot geweest.”150
Joop Flameling151 zegt daarover:
”Je moet het zelf ondergaan hebben om te weten wat de dagelijkse gang naar het
stempellokaal betekent. Hoe ambtenaren met rechercheurbevoegdheid zomaar in je
huis konden komen om te controleren of je niet stiekem probeerde wat bij te verdienen. Of hoe je blij moest zijn als je uitverkoren werd om een kledingstuk van het
crisiscomité te mogen ontvangen voor de kinderen. Vragen wanneer er weer een
kans was op een paar maanden werkverschaffing, want dat scheelde weer een paar
gulden. Wat het betekent te zien hoe velen apathisch werden en hoogstens nog konden schelden op de rotzooi.
De klassenbewusten in dat gigantische werklozenleger waren nog het beste af. Ik
geef toe dat dit een vreemde uitspraak lijkt. Maar zij kenden de oorzaken van deze
ellende, stelden zich strijdbaar op en bleven gevrijwaard van de greep van het proces
van degeneratie waarin velen dreigden ten onder te gaan. Zij hadden het verre van
gemakkelijk maar bleven overeind en vormden zo een sterke morele steun voor hun
kameraden.”
Hoe moeilijk ook, Ab Menist wilde met het NAS en RSP in Rotterdam, maar ook
landelijk, de lethargie en somberheid doorbreken. Ook de OSP was van mening dat
de arbeiders zelf, door strijd, deze noodlottige gang van zaken moesten zien te keren.

P. de Rooy, Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding 1917-1940. Landelijk en Amsterdams
beleid, Van Gennep, Amsterdam 1978, p. 224.
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Joop Flameling, Herinneringen, deel 1, p. 53.
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Hoofdstuk 10
De huurstaking

In augustus 1933 brak in Rotterdam-Centrum, in de Eerste en Tweede Diergaardestraat, een huurstaking uit. Tweeëntwintig gezinnen waren daar bij betrokken. Ab
Menist leidde de staking.

Een succesvolle actie

De toestand in de huizen was zeer slecht. De woningen bestonden uit één kamer
met een slaaphok achterin. Naast de kamer was een keukentje. In die ruimte leefde
een gezin dat ongeveer acht personen telde. Ouders en kinderen moesten in het ene
slaaphok de nacht doorbrengen. De toegang: via een kastdeur. Ventilatie ontbrak.
Alles was verveloos. Van deuren en ramen waren de ruiten gesprongen, veel wc’s
waren onbruikbaar. De kelders stonden van de straat af open zodat katten en ratten
vrij toegang hadden. De stank van
de dieren die daar hun behoefte deden, kwam door de vloeren heen.
Kasten moesten dichtgetimmerd
worden vanwege de ratten. Deze
woningen die aanvankelijk twee
gulden en vijfentwintig cent aan
huur per week opbrachten, gingen
van hand tot hand waarbij telkens
een huurverhoging werd doorgevoerd. Tijdens de staking stelde
Menist vast dat de laagste huur
vier gulden en vijfennegentig cent
was en de hoogste vijf gulden en
vijfennegentig cent. De huurstakers eisten een verlaging van een
gulden, het verrichten van de nodige reparaties en een tuimelraam in
de slaaphokken voor ventilatie. De
huiseigenaar ging niet op de eisen
in. De bewoners stuurden hierop
een adres naar de gemeenteraad. In
de raad ging Menist hierop in152.
De Arbeid, 8 september 1938
Na het adres kwamen achtereen- (afbeelding Franz Holz)
Handelingen van de Gemeenteraad van Rotterdam 1933: Adres (om de huren te verlagen) en
motie (ingekomen stuk 1387) in zake toestanden en huren aan de 1e en 2e Diergaardestraat, p.
1284.
152
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volgens de bouwpolitie, een hoofdinspecteur van politie, een redacteur van Het Orgaan van de Vereeniging van Huiseigenaren en de directeur van die Vereeniging
van Huiseigenaren de woningen bekijken. Deze laatste, directeur Buskop, onderhandelde namens de huisbaas. Hij stelde voor de nodige reparaties te verrichten, een
tuimelraam te maken en de huur op vier gulden en vijftig cent te brengen.
Op een vergadering waar Ab Menist als adviseur optrad, werden deze voorstellen
door de bewoners afgewezen. Men besloot aan het gevraagde vast te houden. Ab
Menist diende als raadslid een motie in en wist zo te voorkomen dat Maatschappelijk
Hulpbetoon het huurgeld van de steuntrekkers onder de stakers zou inhouden. De
huiseigenaar schakelde de rechter in. Na bemiddeling van mr. A. van der Hoeven,
waarbij ook de burgemeester zich had ingespannen, werd de huur teruggebracht tot
vier gulden en vijftig cent. De huiseigenaar zou alle gerechtelijke kosten voor zijn
rekening nemen. Alle reparaties zou hij laten verrichten. Bovendien zou de bouwpolitie beoordelen of de oude huurschuld geannuleerd zou worden. Hendrikx komt in
haar scriptie tot de conclusie dat uit alle reacties van de bewoners naar voren kwam
dat ’een huurstaking die niet geleid werd door de communisten, meer geaccepteerd
werd, geloofwaardiger overkwam en meer resultaat had’153. Een compliment voor
RSP-er Menist!

Crooswijk, ‘De Rotterdamse Jordaan’

In 1934 kwam de climax voor de door de crisis geteisterde arbeiders. In Amsterdam
brak de Jordaan-opstand uit. Deze spontane opstand was de bekende druppel. De
deflatiepolitiek had een sterke daling van de economische bedrijvigheid tot gevolg
gehad. De werkloosheid breidde zich uit. Op de sobere uitkeringen werd alweer sterk
gekort. Het ergst waren de allerarmsten, de ongeorganiseerden en ongeschoolden
eraantoe. Voor hen was de grens van het draagvermogen bereikt. Het aanhoudend
warme weer speelde ongetwijfeld ook een rol.
In Rotterdam leefde de Rotterdamse ’Jordaan-opstand’ voort onder de naam ’De
julirellen van 1934’. Directe aanleiding was ook hier de mededeling dat de steun
verlaagd werd. De eerste dag dat die zou worden uitgekeerd was op 7 juli. Evenals
in Amsterdam werd in Rotterdam een poging gedaan om uit protest een algemene
havenstaking te organiseren. Het PAS, waar Ab Menist secretaris van was, riep op
9 juli de staking uit. Het werd geen succes, omdat snel vanuit onder andere Pernis
arbeiders konden worden ingezet.
Waar de strijd werkelijk werd uitgevochten was in de ’Rotterdamse Jordaan’: in
Crooswijk. Daar werden op 9 juli 1934 bij de stempellokalen briefjes uitgedeeld
waarin werklozen werden opgeroepen om ’s avonds tussen 7 en 8 uur samen te komen op de Crooswijkse weg. De politie wist de mensen daar te verdrijven. Maar ze
trokken zich terug in de zijstraten van de Crooswijkse weg en begonnen daar de straten open te breken. Barricaden van straatlantaarns, straatstenen en huisraad werden
H.G.M. Hendrikx, Rellen en huurstakingen in Rotterdam tijdens de jaren dertig, Doctoraalscriptie, z.p., zomer 1977, p. 38-41.
153

92

HOOFDSTUK 10

opgericht. Daarachter vandaan gooiden de bewoners projectielen naar de politie. De
strijd was hevig. In sommige straten had de politie de situatie niet meer in de hand.
Die avond kwamen agenten van de afdeling Speciale Diensten, bewapend met een
automatisch pistool, onder leiding van een inspecteur de politiemacht versterken.
De straten werden met schijnwerpers verlicht. De politie begon de barricades af te
breken en op te ruimen. Vanaf de daken vocht de bevolking verder. Met straatstenen, trottoirbanden, flessen, kruiken en oud huisraad gooide men naar de politie.
Er werd zelfs op hen geschoten, wat de politie met pistoolvuur beantwoordde. Een
zestienjarige jongen raakte hierbij gewond. Een dag later werd een vrouw door een
verdwaalde kogel in de buik getroffen en overleed aan de gevolgen.
Tegelijkertijd gingen ook verschillende andere straten in huurstaking. Alle links-radicale partijen - OSP, CPH en RSP - ondersteunden de actie. In de meeste gevallen
eiste men een gulden huurverlaging. Vrijwel alle huiseigenaren weigerden dat. De
RSP betichtte een maand later de CPH ervan de huurstaking te hebben laten vastlopen.
Het succes van deze ’Rotterdamse Jordaanopstand’ was klein. Gebrek aan eenheid
tussen de verschillende partijen, en vooral de extreme opstelling van de CPH, concludeert Hendrikx, is de hoofdoorzaak dat men er niet in geslaagd is ’het merendeel
van de ontevredenen langer dan een paar dagen op de been te brengen.’ Voor een
deel ook is het povere resultaat van die julidagen te wijten aan de doeltreffende
tactiek van de Rotterdamse politie. ”Het inschakelen van de militaire politie en het
afsluiten van Crooswijk heeft een complete overwinning van de politie tot gevolg
gehad154.”
Hoe kan het optreden van de bevolking zo succesvol mogelijk zijn? RSP-lid Tinus de
Winter die de huurstakingen van dichtbij meemaakte, noemt enkele indicatoren155.
Succes van huurstakingen hangt voor een groot deel ook af welke mensen in een bepaalde straat wonen. ”Je had de huurstaking in de Tuinderstraat, het was eigenlijk overal.
Ook hier bij ons, in het Westen. Maar de Tuinderstraat had een opstandige bevolking,
als geheel, als straat. Dat bevordert natuurlijk de actie (...) In Crooswijk hadden wij
nogal tamelijk veel mensen, zodat onze mensen daar een rol konden spelen.” Volgens
De Winter gaat het er niet om dat je per se de leiding moet hebben.”Het is niet van
belang of je katholiek of christelijk bent, of CPH of RSAP, het gaat om de huurstaking en die moet je gezamenlijk doen.” Van belang is comitévorming te stimuleren.
”Het NAS en de RSP probeerden dat. Ze gingen van het standpunt uit dat je bij
die acties altijd andere mensen nodig hebt. En als je andere mensen daarbij wilt
betrekken, vooral mensen die buiten de arbeidersbeweging staan, dan moet je daarvoor comités vormen. Comitévorming betekent dat je mensen van verschillende
pluimage voor een concreet doel samenbrengt, voor een huurstaking of een actie (...)
Comités komen, comités gaan, dat is het principe. Als een dergelijke staking voorbij
is heeft zo’n comité geen zin meer. Maar het gaat er dan om welke mensen zijn er zo
geïnteresseerd geraakt in het werk dat er gedaan is dat ze ook de behoefte gevoelen
154
155

Ibidem, p. 42-49.
Uitgave Raket, Rood Rotterdam, p. 265-267.
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om daar mee door te gaan. Dat is comitéwerk, en dat moet je niet doen door er een
cachet op te leggen zoals dat met de CPH veelal het geval was. Alles wat zij in het
verleden gezien en gehoord hebben daarvan zeggen ze dat het hun werk geweest
is. Onzin. Want een actie kan niet gevoerd worden door alleen maar leden van een
organisatie, die moet gevoerd worden door alle mensen die bereid zijn er iets voor
te doen. Des te minder er een cachet op ligt, des te gemakkelijker krijg je er andere
mensen bij.”
En daar slaagde Ab Menist met zijn tact, geduld en doorzettingsvermogen wonderwel in.
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De fusie tussen de Onafhankelijke Socialistische Partij
en de Revolutionair Socialistische Partij
Bij de protestbetogingen tegen de steunverlaging, in juli 1934 in de Jordaan en in
Rotterdam-Crooswijk, stelden de OSP en de RSP zich achter de protesterenden op.
Er vielen doden, in de Jordaan Gerrissen, en er werden arrestaties verricht. De Kadt
die in de OSP een prominente rol speelde maar zich samen met Sal Tas ondubbelzinnig had uitgesproken tegen de Jordaanopstand, was uit angst voor arrestatie met hem
in een taxi naar België gevlucht. Het bestaansrecht van de OSP werd door De Kadt
en Sal Tas (’Sal Taxi’) openlijk in twijfel getrokken. Ze pleegden daarmee politiek
gezien zelfmoord en werden door de OSP geroyeerd156.
Nog steeds was de OSP meer gericht op het NVV en internationaal op het Londens
Bureau. De RSP richtte zich welbewust op het revolutionaire NAS en meer op oppositionele groepen die zich afgekeerd hadden van het stalinisme en de Derde Internationale (Komintern) die onder invloed van Moskou stond. Er was contact met de
linkeroppositie van de trotskisten. Was er kans op fusie tussen OSP en RSP?

’Verklaring van Vier’

In augustus 1933 had in Parijs een Internationale Conferentie plaats voor socialistische groepen die buiten de Tweede of Derde Internationale stonden. Deelnemers
waren de bij het Londens Bureau aangesloten partijen. De trotskistische Internationale Kommunistische Liga (IKL), de vroegere Linkse Oppositie die op een enkele
uitzondering na uit meer dan twintig zeer kleine landelijke secties bestond, was ook
vertegenwoordigd. Sneevliet was afgevaardigd door de RSP. Ter voorbereiding had
Trotski voor de conferentie thesen en resoluties geschreven. Tot daadwerkelijke besluiten kwam het niet. Wel vond een minderheid (OSP, RSP, SAP(D) en IKL) elkaar
in een resolutie over de vorming van nieuwe proletarische revolutionaire partijen
en de voorbereiding van een Vierde Internationale (’Verklaring van Vier’). Aan het
eind van de resolutie werd besloten tot vorming van een permanente commissie, het
latere Centrum tot Voorbereiding van de Vierde Internationale, met de nadruk op
voorbereiding157.
Menno Eekman, Het Socialisme - Nu!, De Onafhankelijke Socialistische Partij 1932-1935, in:
Menno Eekman/Herman Pieterson, Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen, Sichting Beheer
IISG, Amsterdam 1987 p. 100.
157
Isaac Deutscher zegt (op p. 264 van zijn The Prophet Outcast, Trotsky 1929-1940, London,
Oxford University Press, 1963) over deze aansluiting van de vier partijen: ”All the others were
frightened by the fierceness of Trotsky’s opposition to both reformism and Stalinism; even the
three who joined did so with reservations; and they did not form an International but merely a
preliminary organisation. Outwardly Trotsky was pleased with this start, and saw in it an event as
significant as the Zimmerwald Conference had been in its time.”; Max Perthus, Henk Sneevliet,
p. 359-360.
156
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Hiermee was het geschil tussen de IKL en de RSP over de vorming van nieuwe revolutionaire partijen weggenomen. De RSP sloot zich in oktober 1933 provisorisch,
onder voorwaarden, organisatorisch bij de IKL aan met het oog op haar afwijkend
standpunt in verschillende kwesties. Op het partijcongres van de RSP eind maart-begin april 1934 werd dit besluit bekrachtigd. Maar in de praktijk kwam er weinig van
terecht. De partij zou ook nooit als sectie deel van de IKL uitmaken.
In de loop van dat jaar maakte de RSP ernstig bezwaar tegen de intrede van de Franse
sectie in de Franse sociaal-democratische partij. De bedoeling was daarmee invloed
uit te oefenen op de sterke linkervleugel van die partij. Maar het gevolg was versplintering en verlies van vertrouwen. Formeel was het ook in strijd met de Verklaring
van Vier. De Franse IKL-sectie trad zelfs toe tot de sociaal-democratische Tweede
Internationale zonder enig overleg binnen de IKL. De ’aansluiting’ van de RSP bij de
IKL werd minder belangrijk toen de fusieonderhandelingen met de OSP begonnen.
Ruimte tussen de twee kleine linkse partijen kwam ook vrij omdat, als gevolg van
een conflict in de partijleiding van de OSP tijdens de werklozenacties, invloedrijke
opposanten als Jacques de Kadt en Sal Tas het veld hadden moeten ruimen158.

Fusiebesprekingen

De resolutie om tot de vorming van nieuwe proletarische partij te komen was voor
zowel de OSP als de RSP een gemeenschappelijk uitgangspunt. In januari 1935
kwam men overeen dat men vrij kon kiezen tussen het NVV en het NAS. Wel moest
rekening gehouden worden met het feit dat oppositionele arbeid binnen het NVV tot
het vakbewegingswerk van het NAS behoorde. De vakbewegingskwestie bleef in de
praktijk een struikelblok. De meerderheid van de OSP-ers oriënteerde zich nu eenmaal op het NVV. Sneevliet zelf dacht daar genuanceerd over. Hij was van mening
dat de RSAP geen NAS-partij moest zijn. Maar het NAS mocht niet losgelaten worden omdat dan belangrijke, waardevolle krachten verloren zouden gaan. Het ging
hem er ook niet om partijleden uit het NVV los te weken zoals Joop Flameling die
NVV-lid was, had ervaren. Er werd nogal eens aan hem getrokken om ook lid van
het NAS te worden. Hij voelde daar niets voor, en Sneevliet viel hem bij. ”Ik vind
dat je het niet moet doen. Je bent in het NVV van meer waarde dan in het NAS. Wij
hebben daar al zo weinig mensen en dat is jammer. Blijf dus maar zitten waar je zit,
mocht je geroyeerd worden dan kan het altijd nog.” Er waren inderdaad OSP-ers lid
geworden van het NAS nadat ze door het NVV waren geroyeerd. Er was geen ander
alternatief. De vooroordelen die ze tegen het NAS hadden, werden daardoor wel
afgezwakt, weet Joop Flameling159.
Op internationaal gebied zou de RSAP zowel deelnemen aan de conferenties van
het Londens Bureau (als waarnemer) als aan de besprekingen van het opgerichte
trotskistische Centrum voor de Vierde Internationale (als deelnemer). De politieke
Max Perthus, Henk Sneevliet, p. 365; Henk Sneevliet, Voor de Vierde Internationale. De groei
van de gedachte, in: De Nieuwe Fakkel, 11 maart 1938, 4e jrg., nr. 10.
159
Joop Flameling, Herinneringen, deel 1, p. 57 en 86.
158
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Fusiecongres van de OSP en RSP tot RSAP
in de Rotterdamse Diergaarde, 2 en 3 maart 1935

standpunten werden in algemene zin samengevat in een gemeenschappelijke beginselverklaring. Ook over de lijsten voor Provinciale Staten- en gemeenteraadsverkiezingen werd men het eens.

Fusiecongres: Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij (RSAP)

Op 2 en 3 maart 1935 vond in de Diergaarde in Rotterdam het fusiecongres plaats.
Piet Schmidt werd voorzitter en Henk Sneevliet secretaris van de Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij (RSAP). Ook Ab Menist maakte deel uit van het Partijbestuur.
Van insiders was bekend dat Henk Sneevliet die nu secretaris was, zich nogal nadrukkelijk als dé leider liet gelden. Volgens voorzitter Piet Schmidt verliep hun samenwerking goed. Hij was het ook geheel eens met Sneevliet dat er meer tijd nodig
was voor de voorbereiding en de oprichting van een Nieuwe Internationale. Het
had volgens hem weinig zin de zaak te forceren en niet verder te komen dan een
samenbundeling van trotskistische groepen die in werkelijkheid weinig te betekenen
hadden. ”Zo wordt het geen echte Internationale. We hebben daarvoor echte arbeiderspartijen nodig”, had Piet Schmidt Joop Flameling verteld. ”Wij moeten dus wat
afstand nemen van het Centrum van de Vierde Internationale, want dat is veel te eng.
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Trotski kan geen begrip opbrengen voor onze positie hier. Nou, je kunt wel nagaan
Joop, dat wordt banvloeken slingeren.”160
Het partijorgaan werd De Nieuwe Fakkel en als maandblad verscheen De Internationale, de opvolger van De Nieuwe Weg (na negen maandelijkse afleveringen opgevolgd door De Rode October). Bij de fusie was ook een deel van de Communistische Partij Oppositie (CPO) betrokken met onder anderen Richard van Riel en
Frans Goedhart die zich van de CPH hadden afgescheiden. Van Riel (pseudoniem
van Richard Manuel) trad samen met een deel van de CPO toe.
De nieuwe partij startte niet met de ledensterkte die de OSP kort na de oprichting
in 1932 had. De crisis en de nederlagen die de socialistische arbeidersbeweging in
Nederland had geleden, hadden hun uitwerking niet gemist. Aan grootte en slagkracht had de revolutionair-socialistische beweging, ondanks alles wat gedaan werd,
ingeboet.
Spoedig na de fusie vonden de Gemeenteraads- en Statenverkiezingen plaats. Op de
RSAP werden 51.600 stemmen uitgebracht. Bij de Gemeenteraadsverkiezingen iets
minder. Het bleek dat het samengaan van de beide partijen minder weerklank bij de
arbeiders had gevonden dan verwacht werd161.

Fusiecongres OSP en RSP in Rotterdam, 3 maart 1935. Het nieuwe bestuur:
v.l.n.r., Daan Bosma, Fokke Bosman, Bertus Bouwman, Willem Dolleman, Ab Menist,
Henk Sneevliet, Franc van der Goes, Piet Schmidt, Stien de Zeeuw, Stan Poppe
Joop Flameling, Herinneringen, deel 1, p. 65.
Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 116-117; Menno Eekman, Het Socialisme
- Nu!, p. 104.
160
161
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De NAS-jeugdbeweging: de Revolutionaire Jeugdbond
In 1926 boog een commissie zich over het werk onder jongeren. Vijf jaar eerder had
Luuk Spanjer zich in de NAS-brochure De aanslag op de Jeugd fel gekeerd tegen
een door de regering ingediend ontwerp van wet tot Regeling van de lichamelijke
ontwikkeling van de rijpere jeugd. Volgens hem hield het niets anders in dan de mannelijke jeugd van 16 tot 19 jaar tot een geschikt willoos werktuig in dienst van het
militarisme te maken. Het werd tijd, meende Spanjer, de gelederen te sluiten en op
te trekken onder de leuze: ’Geen kind, geen man en geen cent voor het militarisme’.
De arbeidersjeugdorganisaties moesten met alle middelen gesteund worden en niets
moest worden nagelaten wat revolutionering van de jeugd kon bevorderen162.

NAS: een eigen jeugdbeweging

De geest die hieruit sprak heeft ongetwijfeld invloed gehad op de voorbereidingscommissie. Die was samengesteld uit vertegenwoordigers van het NAS en de communistische jeugdbond De Zaaier. Het doel stond vast: een vorm van samenwerking
zien te vinden voor propaganda onder de jeugd. Het NAS tastte daarvoor in de buidel. De bij het NAS aangesloten organisaties zouden jeugdvergaderingen bekostigen
die door de commissie samen met De Zaaier zouden worden georganiseerd. Daartoe
zou een bijblad in het blad De Zaaier worden gelegd. Jongeren werden daarin opgewekt lid te worden van de revolutionaire NAS-jeugdbeweging.
Maar daar kwam niets van terecht. De CPH waarmee de jeugdbond De Zaaier nauwe
banden had, verlegde onder invloed van de Komintern haar politieke steun van de
revolutionaire vakbeweging naar de reformistische sociaal-democratische vakbeweging. De Zaaier-propagandisten - als ze zich al beschikbaar stelden - weigerden als
spreker op te treden of werkten het beleggen van vergaderingen tegen. Ook het door
het NAS bekostigde inlegvel werd niet in het blad De Zaaier ingesloten. Bij het NAS
bestond al snel de indruk dat ’de gehele oplage ergens op een zolder bleef liggen’. Na
een aantal maanden trok het NAS haar vertegenwoordigers uit de commissie terug.
Begin oktober 1926 werd de samenwerking verbroken.
Het NAS besloot nu zelf een plan voor jeugdpropaganda te maken. Ab Menist was
de aangewezen man voor de voorbereidingscommissie. Nadat enige misverstanden
bij de federatiebesturen waren opgelost, werd op 5 februari 1927 in De Arbeid de oprichting van de Revolutionaire Jeugdbond (RJB) bekend gemaakt. Het eerste bestuur
werd aangevuld met (de oudere) Ab Menist; hij werd tweede voorzitter. Dat was
geen probleem. Iedereen wist dat hij zijn sporen in de jeugdbeweging had verdiend.
Menist was het geheel eens met Sneevliet die het kweken van een sterke mentale
overtuiging bij de jeugdige arbeiders en arbeidsters van het NAS van levensbelang
L.B. Spanjer, De aanslag der jeugd, Uitgave van het Nationaal Arbeids-Secretariaat, Amsterdam, 1921, p. 1, 2 en 16.
162
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achtte voor de revolutionaire beweging. Alle jeugdige NAS-leden moeten tot actieve
leden van de RJB ontwikkeld worden, was hun mening. Dat was geen gemakkelijke
taak. Al te vaak bleek dat jongeren lid waren geworden op aandrang van hun ouders,
niet uit eigen initiatief. Onderzoek wees uit dat het er veel jongeren slechts om te
doen was de materiële voordelen van het NAS-lidmaatschap te genieten. Op het
stichtingscongres werd Ab Menist in de commissie van de RJB benoemd die zich
diepgaand zou gaan bezighouden met de economische, politieke en culturele taken
en eisen van de jeugd163.
RJB-kamp, Ferdinand Domela
Nieuwenhuis-Oord van het NAS,
Beekbergen 1932

RJB in Rotterdam

In Menists Rotterdam lukte
het een goed functionerende
RJB-afdeling op te richten.
Daar werd meer dan in Amsterdam rekening gehouden
met de aard en de verlangens
Links voor: Henk en Mien Sneevliet, rechts voor: Pam Sneevliet,
Beekbergen, 1932?/1934?

van de plaatselijke jeugd zelf.
Iets waar Jelle Boersma die de
complete leiding van de RJB
op zich genomen had, al eerder de nadruk opgelegd had.
De gunstige ervaringen in de
Rotterdamse afdeling leidden
tot cursusvergaderingen, ontspanningsavonden (op zaterdag) en fietstochten (op zondag). Er waren ook gezamenlijke zondag(dans)bijeenkomsten. Muziekuitvoeringen
(mandoline) waren populair. Spreekkoren en avondwandelingen stonden ook op het
programma. Deze juiste mix van scholing en ontspanning had het beoogde succes.
Het versterkte de band tussen de leden. Wie wilde kon ingeschakeld worden bij het
leiding geven aan de kinderbeweging.
NAS-verslag over de jaren 1925, 1926, 1927 (en het eerste kwartaal van 1928), Uitgave NAS,
Amsterdam 1928, p. 79-85; NAS-verslag over het tijdvak 1 april 1928 tot 1 juli 1931, Uitgave
NAS, Amsterdam 1931, p. 176-178.
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Er werden kinderkampen georganiseerd, onder andere op het NAS-kampeerterrein,
het Ferdinand Domela Nieuwenhuisoord, in Beekbergen. Maar ook bij het propagandawerk (kalken bijvoorbeeld) voor de RSP/RSAP en het cursuswerk van het
PAS-Rotterdam was altijd wat te doen. Dokter Joh. Tuyt gaf eens een cursus sexuele
voorlichting (’De jeugd en het sexuele vraagstuk’) die ook de interesse wekte van
arbeidsters van de Van Nelle fabriek.
In Rotterdam wist de RJB aantrekkingskracht uit te oefenen op het meer radicale
deel van de jeugd dat bij de AJC was aangesloten. In 1928 stapte een groep onder
leiding van Nelis Oosterwijk over naar de RJB.

Afscheid van Jelle Boersma

Op 7 juli 1928 zat Ab Menist het eerste RJB-congres in Bilthoven voor. Als gewoon
hoofdbestuurlid maakte hij deel uit van de RJB. In oktober nam hij tijdelijk de administratie van het RJB-blad De Vonk op zich. Vijf jaar lang, tot in 1933, speelde Ab
Menist een belangrijke rol binnen de RJB. In maart 1932 werd hij vermeld als voorzitter op het RJB-congres in Rotterdam. In oktober 1933 maakte hij nog deel uit van
een commissie die zich boog over de noodzakelijke ideologische voorbereiding164.
Tact en ervaring waren ook nodig geweest toen het in 1930 tot een politieke breuk
kwam met Jelle Boersma. Die had tot dan toe nuttig werk verricht. Mede onder invloed van Henriette Roland
Holst had Jacques Engels
zich steeds meer tot een aanhanger van geweldloosheid
ontwikkeld. Zijn artikelen in
De Vonk waarin hij positieve
opmerkingen maakte over
Ghandi en Troelstra, vonden geen genade. Volgens
Sneevliet en Menist was dat
in flagrante strijd met de politieke opvoeding tot klassenstrijder. Jacques Engels
moest afscheid nemen van
de RJB en trok zich terug uit
het NAS165.
Verklaring van het hoofdbestuur n.a.v. de artikelen van
Jelle Boersma (=Jacques Engels), juli 1930

De Vonk, Maandblad van den Rev. Jeugdbond, 6e jrg., no. 6, oktober 1933.
Verklaring van het hoofdbestuur en Jelle Boersma, Afscheid. Aan de leden van de RJB en aan
de lezers van De Vonk, in: De Vonk, Maandblad van de Rev. Jeugdbond, juli 1930, 4e jaargang,
no. 3; J. Engels, Voor een strijdend socialisme. Een korte schets van mijn leven, eigen uitgave,
1997, p. 35-44; idem, De socialisten en de oorlog, Uitgeverij ’Nimo’, Monnickendam 1962, p.
112-113; Bart van der Steen, Henk Sneevliet, Leider van de Revolutionair Socialistische Partij
(1929-1934). Hoe hij zijn leiderschap vorm gaf, Doctoraalscriptie, Leiden 2006, p. 105-107.
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Mede als gevolg van deze controverse lichtte Ab Menist op het tweede congres van
de RJB in het gebouw van het Haagsche Vakcomité in Den Haag zijn Stellingen van
oude en nieuwe strijdmethoden tegen oorlog en oorlogsvoorbereiding toe. Hij stelde
vast dat de strijd tegen het militarisme niet losgemaakt kan worden van de strijd
tegen het kapitalisme. En hij waarschuwde voor samenvoeging van verschillende tegenstanders van het militarisme in een speciaal antimilitaristisch verband. ”Het bergt
het gevaar in zich van het op de achtergrond drukken der klassentegenstellingen, van
de verzwakking van de klassenstrijd door pacifistische beïnvloeding. Slechts door
enge verbinding van de strijd tegen het militarisme met de revolutionaire machtsvorming der arbeidersklasse kan op vruchtbare wijze de macht van het militarisme
worden ondermijnd en de gezindheid worden gekweekt die daadwerkelijke strijd
tegen de oorlog mogelijk maakt (...) Zolang de bourgeoisie wapenen bezit [moeten]
we er doelbewust op uit gaan haar te ont-wapenen. En dat kan alleen gebeuren door
directe politieke en economische strijd tegen de organen die in handen zijn van de
heersende klasse (...) In geval van oorlogsgevaar zal geen middel onbeproefd mogen
worden gelaten om de oorlog te voorkomen. Met de meeste klem zal moeten worden
gepropageerd het toepassen van sabotage, massale dienstweigering, algemene werkstaking en burgeroorlog in geval van uitbreken van oorlog.”
De RJB nam de stellingen aan. In een aantal afleveringen van De Vonk werkte Menist deze stellingen in eenvoudige bewoordingen verder uit166.
Omdat de RJB deel uitmaakte van het NAS werden op het eerstvolgende NAScongres eind 1931 deze stellingen door Menist in een referaat opnieuw naar voren
gebracht. Al veel eerder had Ab Menist met volle overtuiging afstand gedaan van
de pacifistische opvattingen uit zijn jeugd. Menist herinnerde daarom zijn gehoor
aan zijn eigen periode als dienstweigeraar: ”Wat had toen een prachtige propaganda
in het leger gemaakt kunnen worden.” Veel liever wees hij zijn gehoor op het klassenbewuste gedrag van de Groningse soldaat die tijdens de aardappelrelletjes van de
Eerste Wereldoorlog weigerde op de arbeiders te schieten. Onder applaus besloot hij:
”Dergelijke propaganda is voor ons van veel grotere waarde.”
De stellingen die slechts redactioneel een kleine wijziging ondergingen, werden in
een resolutie vervat en onder applaus met algemene stemmen aangenomen167.
Na de Tweede Wereldoorlog werden Menists stellingen ook nog overgenomen door
het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties, het OVB, dat zich toen had
losgemaakt van de door de CPN gedomineerde Eenheids Vakcentrale (EVC).

Stellingen over oude en nieuwe strijdmethoden tegen oorlog en oorlogsvoorbereiding (RJB),
als bijlage in: NAS-verslag over het tijdvak 1 april 1928 tot 1 juli 1931, p. 179-181; Ab Menist,
Stellingen van oude en nieuwe strijdmethoden tegen Oorlog en Oorlogsvoorbereiding, in: De
Vonk, no. 8, 4e jaargang, december 1930; idem, Ons standpunt ten aanzien van oorlog en oorlogsvoorbereiding, in: De Vonk, no.10, 4e jaargang, februari 1931; idem, Tegen oorlog en oorlogsvoorbereiding, in: De Vonk, 4e jaargang, no. 12, april 1931.
167
De Arbeid, 26ste jrg, no. 52, 26 december 1931; 2 januari 1932, 27ste jrg., no. 1; 16 januari
1932, no. 3; 23 januari 1932, no. 4.
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Jef Last

Jacques Engels werd opgevolgd door Jef Last. Die was, na ruzie, uit de SDAP gestapt. Sneevliet haalde hem enthousiast als nieuwe kracht binnen. Hij meende de
extraverte schrijver voor zowel NAS als RSP goed te kunnen gebruiken. Last had
furore gemaakt met de Roode Auto waarmee hij het land had rondgetoerd om voor
het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IvAO) propaganda te maken. Last, niet
gehinderd door bescheidenheid, zag voor zich wel een leidersrol in de RSP weggelegd.
Hij bleek een populaire leider van de RJB. Vooral in Amsterdam wist hij grote invloed op een aantal jongeren uit te oefenen. Ook de door hem geleide Vereniging
Voor Volks Ontwikkeling (VVVO) sprak velen aan. Maar al snel botste de ongemakkelijke individualist Last met Sneevliet op politieke gronden. Last bleek een lastpak
die kritiek bleef uiten op het partijbestuur waar hij uit verwijderd was. Net als eerder
binnen de SDAP probeerde hij een oppositiegroep binnen de RSP te organiseren.
Een deel van de jeugd kreeg hij mee. Steeds vaker kreeg hij het verwijt een artiest te
zijn die zich meer op de politiek zou moeten concentreren.
Nog tijdens zijn conflicten met de RSP in 1931 was hij als correspondent van het
populaire blad Het Leven naar de Sovjet-Unie vertrokken. In een serie artikelen deed
hij verslag van zijn reisindrukken. Lyrisch van enthousiasme keerde hij naar Nederland terug en schreef zich daarna in bij de CPH. Dat was politiek tegen het zere
been van het antistalinistische NAS en de RSP. Jef Last werd uit beide organisaties
geroyeerd168. Sneevliet reageerde tijdens het NAS-congres van eind 1931 op de geuite kritiek om Last ’binnen te halen’. Hij trok het boetekleed aan en ondersteunde
’de maatregel die moet voorkomen dat ik in mijn honger naar nieuwe krachten mistast’.169
Ook Ab en Jo Menist hadden ervaren wat het betekende als een Ruslandganger terugkeerde. Toen An Griese-Goudkuil, een vriendin die bij de Menisten aan de overkant van het Maarland aan de Bree woonde, naar de Sovjet-Unie vertrok om daar
’een kijkje te nemen’, nodigde ze Jo Menist uit met haar mee te gaan. Die had daar
geen enkele behoefte aan. ”Waarom ga je niet mee?”, vroeg An Griese. ”Ik lees
boeken!”, had Jo Menist geantwoord. ”Ja, maar je moet er geweest zijn.” An kwam
terug als een gelovige. Ze was, zoals dat met velen ging, ingepakt en werd lid van
de Communistische Partij. Het contact dat eerst innig was geweest - Ab Menist had
hen nog op de vrijkomende woning aan de Bree in Vreewijk gewezen - werd van de
Griese-kant daarna definitief verbroken170.

Scheuring

Op 24 maart 1935 fuseerden de RJB en het Socialisties Jeugdverbond (SJV) van de
OSP tot het Rev. Soc. Jeugd Verbond (RSJV).
Bart van der Steen, Henk Sneevliet, p. 76-81; Bart van der Steen, Met de Roode Auto op reis.
Een fragment uit de memoires van Jef Last, in: Onvoltooid Verleden, nr. 23, mei 2007, p. 7-28.
169
De Arbeid, 27ste jrg., no. 3, 16 januari 1932.
170
Gesprek met Jo Menist-Raapis, 10 oktober 1986.
168
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Als gevolg van het conflict in de RSAP tussen voor- en tegenstanders van de Open
Brief voor de Vierde Internationale waarbij de RSAP verder wilde met de voorbereiding van een nieuwe Vierde Internationale, scheurde het RSJV daarna in tweeën.
Veel oud SJV-ers die zich net als de oud-OSP-ers onder invloed van de Duitse SAP
van die voorbereiding afkeerden, verlieten de Jeugdbond en de pas opgerichte RSAP.
Toen oud-OSP-ers de Bond van Revolutionair-Socialisten (BRS) - Henk Sneevliet
sprak smalend van de Bond van Rustende Schutters - stichtten, was het RSJV al
uiteen gevallen. Pas medio april 1938 vormden de tegenstanders de Onafhankelijk
Socialistisch Jeugdvereniging (OSJV), dat als een aan de BRS gelieerde jeugdbeweging beschouwd kan worden171.
Het deel dat trouw bleef aan de politieke lijn van Sneevliets RSAP en dat dus voorstander bleef van het voorbereiden van een Vierde Internationale, vormde in 1936 de
Leninistische Jeugdgarde (LJG) met als leider Theo van Driesten. Later volgde Joop
Flameling hem op.
Eind 1937 deed zich nog een scheuring in partij en jeugdbeweging voor. De betekenis daarvan was kleiner dan die van de BRS. Een aantal voornamelijk uit Rotterdamse pro-Trotski-aanhangers die door de RSAP geroyeerd waren, vormde de Groep van
Bolsjewiki-Leninisten (GBL), die zich als Nederlandse sectie bij de trotskistische
Vierde Internationale aansloot. Ook Sneevliets schoonzoon Sal Santen verliet de
LJG en de RSAP. In 1939 zou een aantal Rotterdamse jongeren zich weer bij de LJG
aansluiten wat niet door iedereen met gejuich ontvangen werd omdat ze zich eerder
tegen de politiek van de RSAP hadden gekeerd en geroyeerd waren.172

Bart de Cort, Solidariteit in anonimiteit, p. 161; Herman Pieterson, Tussen NAS en Komintern,
p. 138-139.
172
Brief Tinus de Winter, oud-hoofdbestuurder van de LJG, aan het hoofdbestuur (2 februari
1937), in: Archief Theo van Driesten, IISG, Amsterdam, map 17, Stukken betreffende de afdeling
Rotterdam (1936-1937), z.j.; Bart de Cort, Solidariteit in anonimiteit, p. 162.
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Hoofdstuk 13
De moeilijke jaren dertig

Een groot aantal Rotterdamse arbeiders behoorde tijdens de crisisjaren tot het leger
van werklozen. Op een bevolking van ongeveer 600.000 inwoners was het aantal
werklozen lange tijd circa 50.000 of meer. Vooral onder NAS-leden trof men veel
werklozen aan. Wat de organisatie van de werklozen betreft moest het NAS fel opboksen tegen de communisten.

Werklozenactie

Bij het in 1931 door het NAS opgerichte Landelijk Werklozen Comité (LWC) kon
men zich niet individueel aansluiten. Het LWC bestond uit een aantal Plaatselijke
Werklozen Comités (PWC) die over het algemeen niet best functioneerden. Het
PWC-Amsterdam bijvoorbeeld was wel actief, organiseerde veel demonstraties,
maar een handicap was dat het aantal deelnemers vrij gering was. Bovendien bestond
bij het NAS altijd de vrees voor het binnendringen van ongewenste ’communistische
RVO-elementen’. Ook werd geklaagd dat het aantal werkloze leden van de verschillende bij het NAS aangesloten federaties zich niet bij het PWC betrokken voelden.
Op 28 februari 1932 organiseerden het NAS en het LWC een werkloosheidscongres.
Geëist werden een 7-urige werkdag en een 40-urige werkweek. Arbeid moest uitsluitend verricht worden door mensen uit de leeftijdsgroep van 16-55 jaar. Deze eisen
moesten gekoppeld worden aan uitbreiding van het onderwijs, ouderdomspensioen
en een premievrije werkloosheidsverzekering. De financiële gevolgen van de werkloosheid moesten ’geheel door de bezittende klasse en de overheid’ worden gedragen. Na het congres volgde een demonstratie van 2.000-2.500 personen. Nog meer
deelnemers waren betrokken bij de grote demonstraties in Rotterdam en Amsterdam
die op 5 maart 1932 werden gehouden op initiatief van SDAP en NVV. Het NAS had
zich daarbij aangesloten.
Het NAS slaagde er niet in de werklozenactie een permanent karakter te geven. In
de zomer moest de uitgave van het LWC-blad De Werkloosheid gestaakt worden.
Het LWC verdween kort daarna. Dit wil niet zeggen dat het NAS minder aandacht
aan de werklozenproblematiek besteedde. Eind 1932, op 20 november, werd door
het NAS al weer een demonstratief congres tegen het zogenaamde ’Welter-plan’
georganiseerd. Het stond voor een belangrijk deel eveneens in het teken van de strijd
tegen de afbouw van de werklozenondersteuning en de verlaging van de lonen in de
werkverschaffing.
Op 30 januari 1933 organiseerde de RSP in Rotterdam samen met NAS (PAS) en
NAS-Vrouwenbond een demonstratie voor een extra toeslag aan werklozen in verband met de kou. Het was niet gelukt toestemming voor de demonstratie te verkrijgen173. De demonstratie werd door de politie uitelkaar gedreven.
173

Jos Spijkers, Het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland, p. 233-234.
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Op 1 februari 1933 wilde Menist het in de gemeenteraad dan niet ’over de politie die
het verkeer regelt’ hebben maar de politie ’als klasseninstrument van de heersende
klasse’. Hij viel daarbij de burgemeester als hoofd van de politie aan. ”Wat de politie
wel doet, zien we herhaaldelijk; dat hebben wij in de laatste tijd geregeld gezien. Dat
is het belemmeren van de vrije meningsuiting van de arbeiders. En U, als Burgemeester, als hoofd van de politie, gaat daarbij geregeld de politie voor.” Menist viel
ook de sociaal-democraten in de Raad aan die ’geen enkel woord’ gesproken hebben
over het ’demonstratieverbod dat wij hier in Rotterdam kennen, over het niet vrij
mogen vergaderen en bijeenkomen op pleinen, op meeting terreinen’. Een vinnig
debat tussen Menist en de burgemeester was het gevolg174.
Een voorbeeld van de beknotting waar Menist op doelde ging over de leus ’Kiest
Sneevliet uit de cel’. Die was voor de Tweede Kamerverkiezingen vrijgegeven maar
burgemeester Droogleever Fortuyn als hoofd van de politie wilde daar niets van
weten. ’Uit de cel’ moest eraf.
Later dat jaar in de gemeenteraadszitting van 28 december 1933 kwam Menist nog
eens terug op het verbieden van demonstraties. De inperking zat hem dwars. ”In
Rotterdam hebben de arbeiders geen gelegenheid meer om ook maar op enigszins
bescheiden schaal te demonstreren. Als hier naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen toch een demonstratie plaatsvindt dan schrijft men in de pers hele artikelen
daarover en worden er tal van ingezonden stukken geplaatst over de revolutionairen
die de arbeiders naar de Coolsingel [waar het stadhuis staat] brengen. Dan, mijnheer
de Voorzitter, is de verontwaardiging bij u en bij de andere leden van het politiecorps
heel groot, maar men vergeet, dat men daar zelf de directe oorzaak van is omdat
iedere demonstratie in Rotterdam wordt verboden.”175

Steunverlaging

De in het najaar van 1933 door de Regering Colijn afgekondigde vermindering van
de steunregeling in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
stuitte op fel verzet van het NAS. ’De franje van de steunregelingen’, zo heette het,
werd er door Colijn afgeknipt. Menists Rotterdamse PAS ging in de demonstratie
voorop. De onaangevraagde demonstratie op de Coolsingel in Rotterdam bestond uit
7.000 à 8.000 deelnemers. Als altijd werd er op de massa ingehakt176. Ook in andere
plaatsen zoals in Amsterdam en Enschede werden straatacties georganiseerd.
Toch lijkt het erop dat het NAS begin jaren dertig de communistische Werklozen
Strijd Comités (WSC’s), onder leiding van Gerrit van Burink, moest laten voorgaan
bij het organiseren van werklozen.
Later in de jaren dertig zou vooral in Rotterdam onder leiding van Ab Menist een
krachtige NAS-werklozenorganisatie opbloeien die de communisten overvleugelde.
De Baanbreker en De Arbeid vermeldden de naam Menist steeds regelmatiger, vaak
Handelingen van de gemeenteraad van Rotterdam 1933, gemeenteraadszitting 1 februari 1933,
p. 425-426 en 441.
175
Ibidem, gemeenteraadszitting 28 december 1933, p. 1606.
176
Verslag van het NAS over de periode 1 juli 1931-31 december 1933, p. 93.
174

106

HOOFDSTUK 13

Gerrit van Burink (met
toeter) spreekt belangstellenden toe bij een
openbare verkoping
in de Helmersstraat in
Rotterdam, in:
Ons Rotterdam, 11e
jrg., no. 3, 1989

in de artikelen over Rotterdam die op pagina vier verschenen onder de kop ’Plaatselijk nieuws’ en ook enige tijd onder de kop ’Rotterdamse Kroniek’. Menist leverde
onder andere commentaar op de gemeentebegroting van 1930 waarbij hij consequent
opkwam voor de zwakkeren. Hij bekritiseerde de post Maatschappelijk Hulpbetoon
(MHB), omdat daarin een verschuiving plaatsvond naar meer geld voor de werkverschaffing en minder voor directe steun aan de werklozen. Ook gaf Menist aan dat de
zogenaamde tariefsverlaging alleen maar ten voordele van de grootbedrijven was.
Hij schreef in De Baanbreker ook meer algemene politieke beschouwingen als de
verdediging van Trotski tegenover Stalin en de strijd tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam met als inzet het verkrijgen van de kaliaanvoer uit de gebieden van
Elzas-Lotharingen.
Ab Menist ontwikkelde zich tot een goed spreker. Hij was een redenaar, weet Cor
Groeneveld. ’Vooral in januari bij de algemene beschouwingen in de raad. Ik zat
dan altijd op de tribune, bracht de stukken naar hem toe. Hij kon weleens ’onhandig’
beginnen, maar dat kende ik van hem. Dan dacht hij na. Op een rustige manier kon
hij vlijmscherpe dingen zeggen.”177

Dood van Pim Sneevliet

Begin 1932 begeleidde Ab Menist zijn vriend Henk Sneevliet en diens tweelingzoon Pam naar de doodskist waarin de andere tweelingbroer Pim lag. Hij had door
middel van een gasslang zelfmoord gepleegd. Naast de scheiding van zijn ouders
- Henk Sneevliet en Betsy Brouwer waren op 26 september 1924 gescheiden - was
een doorslaggevende reden zijn homosexualiteit. Henk Sneevliet ging van wanhoop
en verdriet hevig te keer rond de kist, uitroepend: ”Waarom heb je dat gedaan?”
Daarna declameerde hij de Mei van Herman Gorter uit zijn hoofd, terwijl hij in groot
177

Gesprek Cor Groeneveld-van den Akker, 20 oktober 1986.
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verdriet om de kist beende. Ab Menist kon zijn tranen niet binnen houden. Hij sprak
gevoelige woorden bij de crematie van Pim Sneevliet op Westerveld178.
In 1935 zou hij weer met de dood geconfronteerd worden. Hij begeleidde toen partijgenoot Ernst Oudenaarden naar Duitsland. Zijn zoon Kees was zeeman en onder
duistere omstandigheden (was het moord door de nazi’s?) om het leven gekomen.
Op 25 maart 1935 keerde hij niet op zijn schip de Zaanland terug. De opvarenden
verklaarden dat van drank geen sprake was. Wel hadden nationaalsocialisten hem
willen dwingen de Hitlergroet te brengen, wat tot moeilijkheden had geleid. Voor de
jood Menist was het zeker niet ongevaarlijk, Hitler was al aan het bewind, maar hij
had de moed Ernst Oudenaarden bij de identificatie in Duitsland terzijde te staan.
Het lichaam kon pas naar Rotterdam overgebracht worden nadat zijn vader een verklaring had ondertekend ’dat de matroos per ongeluk van de wallenkant te water was
geraakt’.179
In 1936 werd Ab Menist namens de familie persoonlijk bedankt voor zijn hulp de
jonge LJG-er Guus van Diejen die door de Gestapo uit willekeur in Duitsland gevangen was genomen, met hulp van het Proletarisch Steun Fonds (PSF) en een Duitse
advocaat vrij te krijgen. Vader Jil van Diejen merkte op: ”Wij willen ieder aanraden
lid van het PSF te worden want hetgeen nu met ons is gebeurd kan morgen U gebeuren”.180

Werklozenkas en aanval op levenspeil

De regering bracht de vakorganisaties in de jaren dertig in een moeilijke positie.
Zij werden belast met het uitbetalen van ondersteuning aan haar leden, waarbij de
regering een vergoeding gaf voor de kosten van de vrijgestelden die de werklozen
uitbetaalden.
Deze opgedrongen overheidstaak zag men als een belemmering voor de onafhankelijkheid van de NAS-vakbeweging. Verscheidene federaties hadden daarom na het
aannemen van het Werklozenbesluit in 1917 aanvankelijk geweigerd aan de werklozenkassen mee te doen. Ze waren bang dat de organisatie op die manier een andere
taak opgedrongen zou krijgen dan waar voor ze bestemd was, dat het NAS in een
’verzekeringsinstituut’ zou ontaarden en als bewuste strijd- en klassenorganisatie
gevaar zou lopen aan mentale kracht in te boeten. Net zoals dat bij het NVV was
gebeurd. Maar door de praktijk gedwongen - leden stapten over naar andere bonden
die wel aangesloten waren - moest het NAS de staatswerklozenkas uiteindelijk wel
aanvaarden181.
Tijdens de crisisjaren voerde de regering (vanaf augustus 1929 het derde kabinetRuys de Beerenbrouck en vanaf 1933 de drie kabinetten-Colijn), een aanpassingspolitiek door. De lonen van de nog werkenden daalden voortdurend. Steeds meer
Ibidem, 15 januari 2008; De Vonk, 5e jrg., no. 12, april 1932; In 1937 zou ook Pam Sneevliet
zelfmoord plegen; Dick de Winter en Jan Hekkenberg, Henk Sneevliet en Betsy Brouwer, (http://
www.onvoltooidverleden.nl/index.php?=265) (17 september 2009).
179
De Arbeid, 30ste jaargang, no. 19, 10 mei 1935.
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De Arbeid, 31ste jaargang, no. 38, 18 september 1936.
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178

108

HOOFDSTUK 13

mensen verloren hun baan. Tijdens de werkloosheid werden
vaak het eerst actieve en bewuste
arbeiders uit het werk gestoten.
De steunbedragen werden verder
aangepast aan de loonsverlagingen182.
Ab Menist was betrokken bij het
oprichte Revolutionair Agitatie
Comité (RAC) dat in 1932 verzet
aantekende tegen deze maatregelen. Jan Mourits was voorzitter en
Ab Menist secretaris. Het RAC
stuurt twee adressen naar de gemeenteraad. In het eerste adres
werd aangedrongen op versnelde
plannen voor werkverruiming,
verhoging van de uitkering aan
gehuwden en kostwinners. Verder
werd geëist dat de steunnormen
voor alle werklozen gelijk zouden
zijn, dat een uitkering ineens van
honderd gulden werd uitgekeerd
en kleding en schoeisel werden
verschaft.
Het tweede adres was een protest tegen het belemmeren van actie en het doorgevoerde demonstratieverbod in de gemeente. Ab Menist keerde zich in de raad fel
tegen de CPH die zich zoals zo vaak aanmatigde het alleenrecht te hebben op een
eenheidsfront tegen de reactie, d.w.z de heersende conservatieve bestuurlijke elite,
en hun aanvallen op het levenspeil. En hij schamperde over de opmerking van de
SDAP dat zij niet meedeed aan het RAC omdat ’het comité de macht van de arbeidersorganisaties breekt’. ”Het Werklozen Agitatie Comité, het WAC, is het RAC
geworden”, vond de SDAP183. Veel succes had het RAC niet, maar er werd tenminste
protest aangetekend, onverschilligheid doorbroken.
De aanvallen op het levenspeil gingen door. De Rotterdamse raad besloot op 24
februari 1932 tot een 3% loonsverlaging voor het gemeentepersoneel (onder andere
Menist en de SDAP waren tegen). In mei 1934 zette de Tweede Kamer een verdere
steun- en loonsverlaging door184. Op 16 oktober 1934 was in het collectieve contract
voor het havenpersoneel al een loonsverlaging van 6% vastgesteld. Anderhalf jaar
De Nieuwe Fakkel, 1ste jrg., no. 91, 28 februari 1936: Menist komt voor de bestuursperiode
1931-1935 van het Rotterdamse gemeentebestuur tot een aantal van zeven loonsverlagingen.
183
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later, op 29 december 1935, werd door de raad een 5% loonsverlaging voor het gemeentepersoneel aangenomen. Tot de voorstemmers behoorde nu wel de SDAP die
in het college vier wethoudersposten bezette. Menist, de CPH en de lijst Van Burink
stemden tegen.
Bij de steunregelingen maakte men onderscheid tussen georganiseerden en ongeorganiseerden (niet-verzekerden). Op 4 oktober 1933 kwam een herziening van de
steunregeling tot stand, waarbij de zogenaamde ’franje’ werd afgeschaft die voor de
vier grootste gemeenten, waaronder Rotterdam, gold. De aanpassing hield in dat georganiseerden die zogenaamd ’uitgetrokken’ waren van de werklozenkassen, d.w.z.
dat zij geen reglementaire uitkeringen van die kassen meer ontvingen, na 26 weken

De Arbeid, 9 oktober 1936 (afbeelding Franz Holz)

110

HOOFDSTUK 13

’dubbel uitgetrokken’ werden. Zij kregen twaalf gulden en vijftig cent per week voor
man en vrouw, plus een gulden en vijfendertig cent voor elk kind. Tot dan toe waren
die bedragen dertien gulden en vijftig cent resp. een gulden en vijftig cent en bovendien nog toeslagen van een gulden resp. vijftig cent voor het eerste en elk volgend
kind. Ongeorganiseerden kregen minstens vijftig cent per week minder. In de vier
grote steden werd nu van de totale verdiensten van de gehuwde werkende vrouw
twee derde deel op de uitkering in mindering gebracht, terwijl tot dan toe de eerste
vijf gulden vrijgelaten werd.
Een poging om de ’franje’ te laten vervallen was eerder door de regering-Ruys de
Beerenbrouck niet aangedurfd, nadat arbeiderskringen in oktober 1932 in verzet gekomen waren. Eind maart 1934 werd, in verband met de werkloosheid, besloten
gehuwde werkende vrouwen zoveel mogelijk te ontslaan en bijbaantjes te verbieden.
Pas in 1937 bij een voorzichtige opleving van de economie zouden de regelingen
weer wat soepeler worden185.

De Provinciale Staten (1934)

Bij de Buitengewone zitting van 13 maart 1934 van de Provinciale Staten die gingen
over Herziening salarisregeling Provinciaal personeel verdedigde Ab Menist ook
daar met kracht de aanslag op het levenspeil van dat personeel186.
Menist stelde vast dat de gewijzigde economische verhoudingen werden gebruikt
’om salarisverlagingen in het algemeen er door te krijgen, maar dat de arbeidersklasse, ook de ambtenaren en werklieden in dienst van de Provincie, aan die gewijzigde verhoudingen geen schuld hebben’. Hij legde er de nadruk op dat de financiële
toestand van de Provincie helemaal niet zo is dat tot salarisverlaging moest worden
overgegaan. ”Nee, men doet dat op gronden die in wezen buiten de financiële verhoudingen van onze Provincie liggen. Men doet het op maatschappelijke gronden
waarmee de bourgeoisie van dit land meent te moeten regeren.” Voor Menist was het
duidelijk dat de lasten weer op de rug van de arbeidersklasse gelegd werden. ”Men
kan beter overgaan het gouden kalf van het kapitalisme te slachten, in plaats van de
positie van het personeel in overheidsdienst aan te randen.”
Bovendien, argumenteerde Menist, waren de kosten van levensonderhoud van de arbeidersklasse niet omlaag gegaan. ”De huren zijn even hoog gebleven, en zeker niet
belangrijk gedaald. Brood, aardappelen en varkensvlees, vet - eerste levensbehoeften die de arbeiders zich moeten aanschaffen voor het weinige geld dat zij verdienen
- zijn zelfs in prijs gestegen. Het voorbeeld van versobering zou gegeven moeten
worden aan de top, door een deel van de hoge salarissen te geven ter wille van het
volksbelang, maar daar is niets van gebleken.”
Menists conclusie: er was voor Gedeputeerde Staten geen enkele reden de regering
Keesings, 4 oktober 1934, eind maart 1934 en 27 mei 1937: Er werd toen twee gulden vrijgelaten van de verdiensten van elke inwonende minderjarige en vier gulden van elke inwonende
meerderjarige.
186
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te volgen en salarisverlaging te verdedigen. Veel eerder zou het nodig zijn, maar
daar durfden Gedeputeerde Staten vanuit hun reactionaire gezindheid niet mee te komen, ’miljoenenwerken’ uit te voeren waardoor de noodlottige omstandigheden van
de arbeidersklasse zouden kunnen worden opgeheven. Aan het slot van zijn betoog
keerde hij zich fel tegen de afbraak van de autonomie van de gemeente en andere
lichamen die door de regering werden aangetast en waarbij afgeweken werd van
grondwettelijke democratische principes. Het moest afgelopen zijn met ’de buigingen die men maakt voor het meest reactionaire deel van ons land. Zo denkt men het
kapitalisme is stand te houden’.
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De verkiezingen en de media in de periode 1929-1935
In de periode voorafgaande aan de Tweede Kamerverkiezingen van 1929 schonk De
Baanbreker veel aandacht aan de wijze waarop de verkiezingsstrijd werd gevoerd. In
Rotterdam beschilderden partijgenoten over een lengte van 300 meter de Maasbrug
met de leus ’Stemt Sneevliet Rev. Soc. Partij’. Daarvoor waren ook al op dijken,
muren en kaden zulke leuzen gekalkt187.

Radiozendtijd

Ook werd gebruik gemaakt van het voor die tijd nieuwe fenomeen radio. De RSP
had bij de minister van waterstaat een kwartier zendtijd aangevraagd. De PTT achtte
zich politiek niet capabel de uitzendingen van de ’extremistische’ partijen, zo werden
de RSP, de CPH en de CPH-CC aangeduid, op hun inhoud te beoordelen. Daarom
werd aan de minister van Justitie assistentie gevraagd van een politiefunctionaris.
Die zou op gezette tijden politieke vergaderingen moeten bijwonen en de betrokken
ambtenaar moeten adviseren. Eventueel zou de politiefunctionaris met machtiging
en onder verantwoordelijkheid van de minister van Waterstaat de zender kunnen
uitschakelen. Om bij eventuele moeilijkheden sterk te staan legde men radiolezingen
van de ’extremistische’ partijen op een wasrol vast. De lezingen van de grote(re)
partijen werden slechts ’aangehoord’.
Op 14 juni 1929 vond de uitzending plaats, van 19.15 tot 19.30 uur.
In een afzonderlijk schrijven had de minister er nog eens op gewezen dat de inhoud
van de verkiezingstoespraak niet in strijd mocht zijn met de veiligheid van de staat,
de openbare orde of de goede zeden. De zender zou direct worden uitgeschakeld als
in strijd met dit voorschrift gehandeld zou worden. De RSP was gewaarschuwd.
Toen Henk Sneevliet in de studio van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek in
Hilversum aankwam, bleek dat de vrijzinnigdemocraat mr. P.J. Oud die vóór hem
van 19.00 tot 19.15 uur sprak, niet aanwezig was. Toen Oud alsnog arriveerde was
de helft van zijn spreektijd verstreken. Sneevliet was er getuige van hoe Oud hijgend
en onder hoge druk zijn pleidooi voor staatspensioen voor zijn partij, de Vrijzinnig Democratische Bond (de lijst-Marchant), afwerkte. Terwijl mr. Oud zijn minuten volmaakte verscheen er een auto voor de studio waaruit vier personen stapten.
De vier vertegenwoordigers die de veiligheid van de staat, de openbare orde en de
goede zeden moesten bewaken waren speciaal uit belangstelling voor hem gekomen,
merkte Sneevliet sarcastisch op.
Toen hij tegen 19.15 naar de zendkamer ging, zagen een paar aanwezige partijgenoten een van de mannen snel een koptelefoon opzetten om vooral geen woord van het
De Baanbreker, 1ste jrg., no. 8, 15 juni 1929; Dick de Winter, De Radio Omroep-Vereeniging
voor Arbeiders (ROVA). Revolutionair-socialisten en de ether, 1929-1940, in: Tijdschrift voor
Mediageschiedenis, 2004, p. 57-59.
187
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gesprokene te hoeven missen. Een van de anderen vroeg nog belangstellend of de
luidspreker ingeschakeld was, zodat hij en zijn twee collega’s ook controle konden
uitoefenen. De uitzending hoefde niet onderbroken te worden. Henk Sneevliet hield
zich keurig aan de richtlijnen.
In zijn rede keerde hij zich tegen de sociaaldemocratie die in zijn ogen ’een burgerlijke beweging’ was geworden. Sociaal-democraten spraken over klassenstrijd,
maar predikten de klassenvrede. Ze hadden de mond vol van internationalisme en
ontwapening maar de politieke praktijk was daarmee in flagrante tegenspraak. Henk
Sneevliet constateerde bovendien een groot verlangen naar het regeringspluche, naar
regeren in een coalitie. Maar eenmaal tot de regeermacht geroepen, zo wist hij, zou
de sociaaldemocratie de moeilijkste karweien voor de bezittende klasse opknappen.
”De sociaal-democratische beweging vervormt de strijdorganisaties der arbeiders tot
hulporganen van de kapitalistische staat en de bezittende klasse.”
Met de sociaal-democratische Tweede Internationale, sprak Sneevliet, was het droevig gesteld. Zo ook met de communistische Derde Internationale van Moskou. In
de Sovjet-Unie had politieke verwildering toegeslagen en vierde geestelijke verwarring hoogtij. Daarvan was ook al niets te verwachten. De RSP echter streefde
de samenbundeling van alle werkelijk revolutionaire krachten na. De partij hechtte
grote betekenis aan direct en daadwerkelijk optreden van de arbeiders. Ze was voor
de volkomen onafhankelijkheid van Nederlands-Indië en kwam op voor de volledige amnestie aan de duizenden politieke slachtoffers van koloniaal wanbeheer en
machtsmisbruik. De partij sprak zich ook uit voor amnestie aan principiële dienstweigeraars en afschaffing van het militaire stelsel. De RSP keerde zich nadrukkelijk
tegen toepassing van staatsgeweld in alle landen.
Het laatste deel van zijn rede moest Henk Sneevliet noodgedwongen al improviserend inkorten. Zijn redevoering bleek te lang te zijn. Hij heeft nooit geweten dat zijn
rede door de autoriteiten op een wasrol was vastgelegd.
Sneevliets toespraak voor de microfoon bleek niet alleen door de overheid maar ook
door de luisteraars met aandacht beluisterd te zijn. Sneevliet was opgetogen. Het was
de eerste keer, schreef hij in De Baanbreker, dat hij met dit bijltje had gehakt. Hij had
zelf kunnen constateren hoe groot de waarde van het radiopropagandamiddel was.

De ROVA

Al eerder probeerden NAS en RSP zendtijd te krijgen bij de VARA en de AVRO.
Maar beide hielden de boot af. Daarom nam het NAS uit frustratie zelf het heft in
handen. Op 23 maart 1929 formeerde de vakcentrale een voorlopig comité dat een
eigen omroepvereniging moest voorbereiden.
Op 7 mei werd officieel de Revolutionaire (later: Radio) Omroep-Vereeniging voor
arbeiders (ROVA) opgericht. Het omroepblad heette Luidspreker.
Door de grote politiekautoritaire repressie die door de confessionele politieke elite
tijdens het interbellum werd uitgeoefend, bleek het onmogelijk het revolutionairsocialistische geluid via een eigen omroepvereniging te laten klinken. De defensief
ingestelde overheid die op gezagsversterking uit was, wilde alle ’extremistische ge114
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luiden’ uit de ether bannen en is in die opzet geslaagd. Angst voor de propaganda
van revolutionaire organisaties en verstoring van de maatschappelijke orde zat er bij
de regering diep in. De democratische structuur in ons land stond onder spanning en
begon af te brokkelen.
NAS en RSP kunnen niet verweten worden dat ze bij hun inspanningen voor de
ROVA ontactisch of onbehoorlijk geopereerd hebben. Beide organisaties gedroegen
zich bij de formele procedures die nu eenmaal nodig waren om de noodzakelijke
rechtspersoonlijkheid van de overheid te verkrijgen, uiterst correct. Politieke tegenwerking van het ministerie van Justitie, en een overdreven angst voor het communistische spook maakten dat de ROVA geen schijn van kans kreeg. Koninklijke goedkeuring van de statuten van de ROVA, noodzakelijk om zendtijd te kunnen krijgen,
is dan ook nooit afgekomen. Ook al was het NAS, waar de ROVA toch onderdeel
van uitmaakte, wel koninklijk erkend en had het zich met 17.000 leden bij de ROVA
aangesloten.
Toen in 1932 alle pogingen om rechtspersoonlijkheid te krijgen waren mislukt, heeft
het NAS nog overwogen voor de ROVA een stichting in het leven te roepen. Ook
werd de mogelijkheid bekeken de ROVA nieuw leven in te blazen door het onderdeel
te laten uitmaken van haar culturele ’poot’, de Vereniging Voor Volks Ontwikkeling
(VVVO). Dat moet op een mislukking uitgelopen zijn. Er wordt daarna nergens
meer in de periodieken van het NAS en RSP/RSAP iets van de ROVA vernomen188.

Sneevliet uit de cel, in de Kamer

Vier jaar later, in 1933, waren er weer Tweede Kamerverkiezingen. Op 5 april van
dat jaar sprak waarnemend voorzitter van de RSP, Bertus Bouwman, de tekst van de
verkiezingsrede voor de microfoon uit. Voorzitter Henk Sneevliet was verhinderd.
Hij zat een straf uit wegens een ’opruiend’ manifest naar aanleiding van de muiterij op de pantserkruiser De Zeven Provinciën. Sneevliet had zich solidair verklaard
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met de opvarenden die in de wateren van Nederlands-Indië tegen hun slechte arbeidsomstandigheden in verzet waren gekomen en aan het muiten waren geslagen.
De Nederlandse regering liet het schip bestoken met vliegtuigbommen waarbij een
aantal opvarenden, zowel Europeanen als inlanders, werd gedood. Ab Menist was,
samen met Henriette Roland Holst, Nelis Kitsz en Bertus Bouwman, nog als getuige
à decharge opgetreden. Ab Menist, Jo Menist en dochter Ellie hadden Henk Sneevliet op 13 mei, de dag van zijn verjaardag, naar de gevangenis een gelukstelegram
gestuurd189:
”Beste Henk, we wenschen je toe veel geluk, sterkte en moed. Jouw verjaardag
wordt door duizenden in het land meegeleefd. Dat we nog lang met elkaar mogen
strijden.”
Aan het eind van zijn redevoering voor de microfoon herinnerde Bertus Bouwman
aan Domela Nieuwenhuis die in 1886 tot een jaar gevangenisstraf was veroordeeld
en daarna tot volksvertegenwoordiger was gekozen. Hij sprak de verwachting uit
dat
’allen wier rechtsgevoel diep gekrenkt is door de gevangenhouding van Sneevliet de
boodschap van onze partij overnemen:
Sneevliet uit de cel - in de Kamer!
Sneevliet worde openbare aanklager in het parlement!
Kiest nummer 1 van lijst 32!’
En inderdaad, Sneevliet werd in 1933 in de Tweede Kamer gekozen. Dat had al
eerder met de verkiezingen voor de RSP in 1929 kunnen gebeuren. De RSP zat toen
dicht tegen een zetel aan. De verschillende lijsten in het land waren toen wegens
ziekte van Willem Dolleman en daardoor ontstane communicatieproblemen niet verbonden geweest. De nadruk die politieke tegenstanders legden op ’Een stem voor de
RSP is een weggegooide stem’ speelde vast en zeker ook een rol.
Sneevliet noemde later zijn hondje Toedjoe (=zeven), een verwijzing naar de perikelen rond De Zeven Provinciën.
Naar aanleiding van de moord op de opvarenden van De Zeven Provinciën en de arrestatie van Henk Sneevliet organiseerden de besturen van het Rotterdamse PAS en
de RSP een grote openbare protestvergadering in het Verkooplokaal. Ab Menist was
een van de sprekers. De Rotterdamse politie kwam in actie: deed huiszoeking in het
PAS-gebouw in de Maasstraat waar manifesten in beslag werden genomen. Een van
de gearresteerden was Ab Menist die kort daarna weer werd vrijgelaten190.
Op 11 maart sprak hij op een openbare protestvergadering in het Verkooplokaal die
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flink de aandacht trok. Menist keerde zich fel tegen Hitler die sinds eind januari de
touwtjes in Duitsland in handen had, sprak over De Zeven Provinciën en solidariteit
met het Indische volk. Hij maakte duidelijk dat een noodzakelijk eenheidsfront in
Duitsland tegen Hitler door de verderfelijke tactiek van zowel sociaal-democraten
als communisten geen levensvatbaarheid had.
En over het eenheidsfront hier in Nederland? De OSP was eind januari uit het Antifosamenwerkingsverband gestapt. Menist was duidelijk. Er zat maar één ding op: het
moest haar fout zo snel mogelijk herstellen en haar plaats weer innemen191.

1935: Opnieuw in de Rotterdamse raad en Provinciale Staten

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van juni 1935 behaalde de RSAP 7.131 stemmen
in Rotterdam. Menist behield daardoor zijn plaats in de raad. Op de afgesplitste lijst
van Burink (handeldrijvende middenstand) werden 11.845 stemmen uitgebracht,
waarmee die twee zetels kreeg. De CPH veroverde twee zetels (had er in 1931 één)
en de SDAP kreeg er nu twintig (in 1931: 15) en leverde vier wethouders.
Met 12.521 stemmen werd Ab Menist voor de tweede keer in de Provinciale Staten van Zuid-Holland gekozen. Op 3 juli 1935, tijdens de Eerste gewone zitting192,
keerde hij zich tegen de geheime voorbesprekingen bij de samenstelling van het
college van Gedeputeerde Staten. Menist kapittelde vooral de sociaal-democraten
die na de gewonnen gemeenteraadsverkiezingen waarbij ze de burgerlijke partijen
verantwoordelijk stelden en onmogelijke beloften aan de kiezers deden, nu weer
met die partijen om de tafel zaten. De SDAP had volgens Menist moeten ’opwekken
tot de strijd die de arbeidersklasse heeft te voeren. Maar in werkelijkheid wilde de
SDAP niets anders dan samenwerking zoeken met de rooms-katholieken, de antirevolutionairen en de vertegenwoordigers van de Vrijheidsbond’. De manier waarop
het College van Gedeputeerde Staten haar belangrijke taak die onder andere bestaat
uit toezicht op de verschillende gemeenten, uitoefende kon op geen enkele wijze op
Menists instemming rekenen. Aan de verkiezing van het College van Gedeputeerde
Staten deed hij dan ook niet mee.
Landelijk werden door de RSAP in 1935 in totaal 24 zetels behaald, wat 13 meer was
dan de RSP in 1931 had gekregen193.

De Arbeid, 28ste jrg., no. 20, 11 maart 1933.
Nationaal Archief, Archief van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland, inventarisnummer
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De Nieuwe Fakkel,1 mei 1936 (afbeelding Franz Holz)
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Interne moeilijkheden binnen de
Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij
De jonge RSAP kreeg al snel met interne moeilijkheden te kampen die onder andere
veroorzaakt werden door de opstelling ten aanzien van het Centrum tot voorbereiding van de Vierde Internationale. Binnen het Centrum wilde de Duitse SAP zich
niet meer richten op de vorming van de Vierde Internationale, wel op een Duits
eenheids- en volksfront. Deze eenheidsfronttactiek werd later door de Komintern gepropageerd op haar zevende wereldcongres, 2 augustus 1935. Door het streven van
de SAP ontstond een scherpere tegenstelling tussen de IKL en het ’Londens bureau’
waarbij de SAP was aangesloten. Ook binnen de RSAP stond een deel van de leden
achter de SAP-koers, vaak waren dat de oud-OSP-leden die al bezwaren tegen de fusie hadden gehad. Bovendien hadden die overwegende bezwaren tegen verbindingen
met het NAS en waren ze gekant tegen de leninistische koers van de partij194.
Er ontstond een oppositie toen het partijbestuur de zogenaamde Open Brief betreffende de Vierde Internatonale ondertekende.

Oppositie

De Nieuwe Fakkel van 19 juli 1935 gepubliceerde de Open Brief. Daarin werd een
beroep gedaan op groeperingen die van de Tweede Internationale en de Derde Internationale afbrokkelden, contact op te nemen met Schmidt of Sneevliet van de
RSAP in Nederland om tot een organisatorische en ideologische voorbereiding van
een Vierde Internationale te komen.De oppositie vocht de ondertekening aan. Het
stuk zou niet bekend zijn bij de overige partijleden. Bovendien was een dergelijke
ondertekening in strijd met de opdracht van het fusiecongres.
Oud-OSP-er Jan Bladergroen en ook anderen plaatsten discussieartikelen in de nummers van 6, 17 en 24 september van dat jaar. In partijafdelingen escaleerde het. Er
bleken al schorsingen te hebben plaatsgevonden, getuige een motie van de afdeling
Den Haag, in De Nieuwe Fakkel van 17 september 1935, ten gunste van de geschorste Jan Molenaar. Willem Dolleman had als voorzitter wel ondertekend maar
verklaarde het met de motie niet eens te zijn.
Een week later maakte De Nieuwe Fakkel de schorsing van tien Rotterdamse afdelingsbestuurders bekend. Tegelijk werd een motie gepubliceerd van de ledenvergadering van de federatie Rotterdam van de RSAP die gehouden was op 16 september
1935:
”De ledenvergadering (...) constateert dat het partijbestuur (PB) op generlei wijze
noch in de afdelingen, noch in het orgaan, de zakelijke discussie over de kwestie der
Internationale Verbindingen heeft verhinderd of bemoeilijkt; spreekt daarom haar
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scherpe afkeuring uit over een in Rotterdam anoniem verschenen en verspreid orgaan, genaamd De Oppositie en eist van het partijbestuur dat het strenge maatregelen
zal nemen tegen die leden die zich met het uitgeven en verspreiden van dit orgaan
belasten en die aldus een onverantwoordelijk spel spelen met de belangen en de
strijd van de Partij (..).”
De motie was ondertekend door A. Menist (voorzitter) en Stien de Ruyter-de Zeeuw
(secr.) en aangenomen met 97 tegen 58 stemmen.

Bezwaren

J. Bladergroen195, het pseudoniem van H.
Bovenkerk, vatte de bezwaren van een
deel van de oppositie samen in een brochure.
*Hij beschuldigde het partijbestuur van
’bureaucratie’, omdat zij de ’voorlopige
overeenkomsten’ die de besluiten op
het fusiecongres volgens hem waren,
als altijd geldige reglementen was gaan
beschouwen. Zijn verwijten gingen uit
naar de oud-RSP-ers die volgens hem de
RSAP naar hun hand en die van het NAS
wilden zetten. Maar ook de vroegere leiders van de OSP werden aangevallen,
omdat die zich na de fusie omwille van
die fusie steeds te lankmoedig opstelden
bij conflicten. De RSP had het meeste
belang bij de fusie. Het had bij het aangaan van de fusie ongeveer 1200 leden;
de OSP 2700.196
*Door de deelname aan NAS-acties werden de modern georganiseerden afgestoten. De strijd tegen de communisten groeide
soms geweldig uit tot een omvang die, volgens de opposanten, in geen verhouding
stond tot de aandacht die de Nederlandse communisten verdienden.
*De oppositie meende dat ze zich in de partijpers niet genoeg had kunnen verklaren. Daarom werd in het conflict over de ondertekening van de Open Brief door
enkele Rotterdammers het ’Oppositieblaadje’ uitgegeven. Daarin werd gediscussieerd over de kwestie van de Internationale. Er volgde een schorsing door het partij-

Jan Bladergroen(=H. Bovenkerk), Bureaucratisch Sectarisme of Revolutionaire Democratie?
Over aard en redenen van het konflikt in de RSAP, z.j, z.p.
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bestuur zonder dat de geschorsten op vergaderingen verklaringen konden afleggen.
Tenslotte verscheen het petitionnement, dat als een gemotiveerd protest tegen de
’schorsingsterreur’ bedoeld was en dat door 500 leden ondertekend werd. Een van
de geschorsten was de al eerder genoemde Jan Molenaar, lid van het PB. Bovenkerk
stelde geen vertrouwen in het Buitengewoon partijcongres dat nog gehouden moest
worden. Slechts twee van de geschorsten zouden een verklaring mogen afleggen,
ook de vertegenwoordiging zou niet meer in overeenstemming zijn met de meningen
van de leden. De geschorsten werd geweigerd te komen en door schorsingen waren
partijafdelingen die aanvankelijk tegen het partijbestuur waren, omgezet in pro-partijbestuur. Het loslaten van het zogenaamde Amsterdamse Bureau en de daardoor
mogelijke aansluiting bij de IKL veroordeelde hij als het de rug toekeren van een
werkelijke internationale eenheid, en daarvoor in de plaats zich te begeven naar een
steriel, dogmatisch sectarisme197. Het opgeven van de fusie noemde hij echter onjuist
en hij vertrouwde op de beslissing van zijn partijgenoten.
In bepaalde passages van zijn brochure werd Bovenkerk persoonlijk: hij noemt
sommige RSP-leiders ’doorkneed in intriges en fractievorming’ en eerder ’NAS-bestuurders’ dan ’partijmensen’198. In Rotterdam, stelde hij, was de verhouding tussen
oud-OSP-ers en oud-RSP-ers slecht. Toen Stien de Ruyter-de Zeeuw op een ledenvergadering van de Federatie Rotterdam (waarin meerdere afdelingen) over de Open
Brief had gesproken, bleef een deel van de vergadering ontevreden. Men vond de
voorlichting onvoldoende. Er volgden persoonlijke en onaangename discussies:
”Het optreden van de voorzitter Menist, die ondanks het feit, dat men aan het begin
van de vergadering nadrukkelijk het uitsluitend informatorische karakter ervan had
vastgesteld, toch trachtte een beslissing te forceren, vergrootte het wantrouwen.”199

Reactie

Voorzitter Piet Schmidt kwam zelf naar Rotterdam. Hij veroordeelde de verspreiders
van het ’Oppositieblaadje’ scherp. Er volgde een motie van afkeuring tegen de geschorste bestuursleden en er volgden schorsingen door het PB.
Schmidt kwam opnieuw. Daarover maakte Bovenkerk hem felle verwijten:
”Een ordevoorstel om de geschorste bestuursleden toe te laten om zich te verdedigen, weigerde Menist pertinent in stemming te brengen, op grond van de dwaze
bewering dat de federatieledenvergadering door het PB was belegd en dat het PB
hier dus de orde bepaalde.”200

Jan Bladergroen, Bureaucratisch Sectarisme, p. 21.
Ibidem, p. 5.
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Piet Schmidt greep niet in.
Door het PB werden drieëndertig leden geschorst. Op 3 oktober was er weer een
vergadering; de voorzitter was er opnieuw bij. Nu werd een motie van orde om
de geschorste leden toe te laten, wel in behandeling genomen. Maar Piet Schmidt
wilde niet met hen in één vergadering. De motie werd verworpen met 115 tegen
89 stemmen, waarna de voorstemmers van de motie apart gingen vergaderen. Het
partijbestuur schorste de tweeëndertig initiatiefnemers van het ’petitionnement’ als
lid. Omdat de Rotterdamse afdelingen III en IV de schorsing van haar bestuurders
weigerden te erkennen, werden ook zij geroyeerd.
In De Nieuwe Fakkel van 5 en 12 november 1935201, reageerde Menist op de beschuldigingen van de oppositie in twee artikelen onder de titel: Voor of tegen de
Vierde Internationale. Hij zag bij de oppositie slechts persoonlijke en geen politieke argumenten: de inhoud van de Open Brief was het belangrijkst. De oppositie
was het daarmee eens, maar keerde zich toch halfslachtig tegen ondertekening van
dit belangrijke besluit. Voor Menist was het duidelijk dat de politiek van de Duitse
SAP-leiding voor de oppositie richtsnoer was. En uit de politieke uitingen van de
SAP bleek zonneklaar dat de SAP de belangrijke Verklaring van Vier van augustus
1933, waarbij tot voorbereiding van een Vierde Internationale was besloten, had
losgelaten.
Op het Buitengewone Congres dat op 16 en 17 november 1935 in Utrecht werd
gehouden, werden de tegenover elkaar staande groeperingen het niet eens. Een deel
van de opposanten onder wie J. Molenaar, Franc van der Goes, P. Marsman (=E. van
Tijn), A(ntoon) van den Berg en Kees de Groot trad uit de partij en richtte de Bond
van Revolutionair-Socialisten (BRS) op. Ook vormden zich onafhankelijke groepen.
De scheuring kostte de RSAP ongeveer 1.000 leden. De BRS werd politiek gezien
min of meer een afspiegeling van de emigrantenorganisatie van de Duitse SAP202.
Op een conferentie in Engeland van het Internationale Bureau, in augustus 1935, had
de RSAP op verzoek van de Duitse SAP het secretariaat al overgedragen aan de ILP.
Het Bureau werd nu weer van Amsterdams Bureau het Londens Bureau. Voortaan
zou de RSAP een waarnemer naar het Londens Bureau sturen waarbij de BRS was
aangesloten. De RSAP bleef tegelijkertijd lid van het Centrum tot Voorbereiding van
de Vierde Internationale203.
Op het huishoudelijke congres van de RSAP werd daarna besloten:
*het PB-beleid betreffende de Open Brief goed te keuren;
*de schorsingsbesluiten van het PB om te zetten in royementen, en de regelingen
voor een eventuele terugkeer, te hanteren door het PB, goed te keuren;
A. Menist, Voor of tegen de Vierde Internationale. De politiek der SAP-leiding richtsnoer voor
de ’oppositie’, in: De Nieuwe Fakkel, 1ste jrg., no. 68 en 70, 5 en 12 november 1939.
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*de betrekkingen met de Duitse SAP te verbreken vanwege haar ’aandeel in de verwekking van oppositie tegen de partij’.
Deze besluiten werden aangenomen met 2.464 tegen 241 stemmen bij 214 onthoudingen204.

Vertrek Piet Schmidt en Stien de Ruyter-de Zeeuw

Een nieuwe ontwikkeling deed zich voor toen Piet Schmidt (voorzitter van de RSAP,
gemeenteraadslid voor Amsterdam, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en redactielid van De Nieuwe Fakkel), in een persbericht op 31 augustus 1936
plotseling zijn aftreden aankondigde. Dat aftreden was eerder bij de pers dan bij de
partij bekend. Pas in De Nieuwe Fakkel van 4 september werd duidelijk dat hij geen
verschil meer zag tussen Hitler en Stalin, door de terreur en de doodvonnissen die de
laatste in Rusland ontketende. Hij wilde daarom de clausule met betrekking tot aanvaarding van de dictatuur van het proletariaat uit het partijprogram geschrapt zien.
Hierover bestond in het PB beslist geen overeenstemming! Op 5 september werd, in
een vergadering van het PB met de districtsvertegenwoordigers, besloten tot royement van Piet Schmidt en Chr. (Stien) de Ruyter-de Zeeuw, die ook uit het Dagelijks
Bestuur was gestapt. Ze had zich politiek met Schmidt verbonden205. Het buitengewoon vriendschappelijke contact dat er altijd bestaan had tussen de Menisten en
Stien de Ruyter-de Zeeuw en haar man Dirk werd door de laatsten nu verbroken.
Het RSAP-congres van 7 en 8 november 1936 in Amsterdam wees een beroep van
de twee af. Een ordevoorstel van Zaandam tot afwijzing daarvan werd met 1.725 tegen 7 stemmen aangenomen. Piet Schmidt legde zijn mandaten neer en trad evenals
Stien de Ruyter-de Zeeuw weer tot de SDAP toe, de partij die ze jarenlang bestreden
hadden. Hun vertrek werd afgedaan als desertie206.

De Provinciale Staten (1936)

Tijdens de tweede zitting van de Provinciale Staten, op 18 december 1936207, keerde
Ab Menist zich tijdens de bespreking van de Provinciale begroting tegen Gedeputeerde Staten, de NSB en de sociaal-democraten. Die laatsten wilden niets van een
klassenfront weten.
Hij ergerde zich aan het feit dat bij de behandeling van de begroting over het werk
van Gedeputeerde Staten niet mocht worden gesproken. ”Ik moet constateren dat het
College volledig de aanpassingspolitiek van de regering ondersteunt, in verschillend
opzicht veel reactionair werk heeft verricht.” Menist onderschreef dat beleid in het
geheel niet en zou zijn stem niet aan deze begroting geven.
De Nieuwe Fakkel, 1e jrg., no. 72, 19 november 1935.
Keesings, p. 2436, 2449 en 2536.
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Is Gedeputeerde Staten wel
een democratisch orgaan,
vroeg hij zich af. Hij was er
zelf duidelijk over. ”Men verdedigt in deze tijd democratische instellingen, maar vergeet dat wij hebben een zeer
ondemocratische
instelling
namelijk het College van Gedeputeerde Staten dat een zeer
grote macht bezit.”
Ook keerde Menist zich fel
tegen de NSB. Die had in een
brochure verkondigd dat het
College van Gedeputeerde
Staten met de zweep verjaagd
diende te worden.
Verschillende Statenleden hadden zich daar aan geërgerd,
waren verbaasd over ’de poppenkast die hier wordt vertoond’ en meenden dat het
hoog tijd werd dat ’de zweep
van Mussert’ ook hier maar
De Arbeid, 21 augustus 1936 (afbeelding Franz Holz)
eens moest huishouden. Over
die laatste uitspraak was Menist weer hogelijk verbaasd. Want hij wist dat de nationaalsocialisten ’zich tegenover
arbeidersvergaderingen wel van middelen bedienen die harder aankomen dan een
zweep. Dat was in het buitenland wel voldoende gebleken!’
Menist borduurde verder over ’de zweep’. De NSB betoogde hij, kan alleen ’de
zweep’ hanteren ’doordat er enige kapitaalkrachtige vriendjes bereid zijn die beweging te steunen’. ”Als de NSB geld nodig heeft gaat zij niet naar de arme verdrukte
middenstand, maar dan zijn het de grote kapitalisten hier en in Indonesië die bereid
zijn de NSB te ondersteunen.” Hij werd daarop gestopt door de voorzitter. ”U dwaalt
werkelijk te veel af”. Maar Menist ging door met argumenteren. ”Zij hebben gezocht
de rijke, goedgesitueerde grootkapitalisten die juist van de ellende onder de Indonesische bevolking hebben geprofiteerd, hun kapitalen hebben verzameld (...) Van
dat geld verschijnen de brochures die ook ten doel hebben de Colleges van Gedeputeerde Staten weg te jagen.”
Hij fulmineerde niet alleen tegen de nationaalsocialisten maar nam ook de sociaal-democraten, als arbeiderspartij, op de korrel. ”Tegen het nationalisme en nationaalsocialisme moet stelling genomen worden, en het is verkeerd voor de arbeidersklasse, als
er arbeiderspartijen zijn, die in concurrentie met het nationaalsocialisme proberen
enige van de propagandaleuzen waarmee deze heren werken, over te nemen.” Aan
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het eind van zijn betoog onderbrak de voorzitter hem nog twee keer met het verzoek
’deze politieke dingen’ binnen het kader van de Provinciale begroting te behandelen. Hij bestrafte Menist met de woorden dat hij er een ’te grote uitbreiding’ aangaf.
Vervolgens keerde Menist zich tegen de werkverschaffing. Daarmee wordt werk aan
de werkloze vakarbeider onttrokken, constateerde hij. Toch wilde hij de motie voor
de werkverschaffing wel ondersteunen omdat het werk ’wel op normale wijze moet
worden uitgevoerd’. Ook de motie over borgstellingfondsen voor de middenstand
ondersteunde Menist. Al geloofde hij niet dat deze fondsen de middenstand belangrijk zouden helpen. Veel belangrijker vond hij renteloze voorschotten. Hij wilde die
graag aan de motie verbonden zien en hoopte dat Gedeputeerde Staten dat zouden
bevorderen.

Eenheid door klassenfront

Het partijcongres koos veertien leden in het PB, waaronder Joop Flameling en vijf
leden in het DB: H. Sneevliet, S. Poppe, A. Menist, A. Langkemper en F. Bosman.
Ook werd de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1937 vastgesteld met als lijsttrekker Henk Sneevliet die na het wegvallen van Piet Schmidt de
rol van voorzitter van de RSAP op zich nam. Ab Menist stond tweede, gevolgd door
Stan Poppe en Fokke Bosman e.a. Het congres stelde verder ook het standpunt van
de RSAP vast ten aanzien van het klassenfront:
”Het congres (...) constaterende dat meer dan ooit de kracht van de proletarische
klasse en de met haar verbonden sociale groepen, op het terrein van buitenparlementair daadwerkelijke strijd tot uiting moet worden gebracht;
verder constaterende, dat het wekken van illusies door de planeconomie van de sociaaldemocratie, het doen van concessies aan de nationale gedachte en de landsverdediging door de sociaal-democraten en de communisten, zowel als grondslag van
de klassenstrijd verlatende volksfrontpolitiek der Stalinisten, enerzijds voortvloeien
uit gebrek aan vertrouwen in de daadkracht der proletarische massa’s, anderzijds
verwarring en verzwakking toebrengen aan de weerbaarmaking van de proletarische
massa;
(...) handhaaft de klassenfrontpolitiek welke de partij steeds heeft voorgestaan, die
op basis van een minimumprogram van eisen met behoud van eigen karakter zoveel
mogelijk organisaties en groepen van de proletarische klasse tot eenheid van actie
samenbindt;
(...) roept de arbeiders van Nederland en de met hen verwante groepen op, hun krachten te concentreren op de verwezenlijking van het rode klassenfront”. 208
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De Nieuwe Fakkel 14 juni 1935 (afbeelding Franz Holz)
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Teleurstellende verkiezingen 1937
De arbeidersbeweging in Nederland kenmerkte zich steeds meer door berusting.
Passiviteit die RSAP en NAS wilden doorbreken. De laatste stakingen in de periode
1935 tot 1937 traden op in de textiel (Tilburg) en in de visserij (IJmuiden).
Van het NAS als ’extreme’ organisatie daalde het ledental. Veel aangeslotenen waren
werkloos en konden zo weinig invloed in de bedrijven uitoefenen. Ook het ledental
van de RSAP daalde langzaam maar gestaag.
Op het NAS-congres van 1937 werd een bestuursresolutie ingediend waarin voorstellen werden gedaan over te kiezen strijdmethoden in deze verslechterde omstandigheden en over de vorming van comités om leiding te geven aan acties. Deze
comités moesten een algemene opzet hebben, zodat iedereen de mogelijkheid had
eraan deel te nemen. Als comités het juiste antwoord waren om actiebereidheid onder
de arbeiders te kanaliseren, méér dan nu in de vakbeweging het geval was, dan zou
de vakorganisatie er zelfs toe moeten overgaan naar de achtergrond te verdwijnen.
Maar dan moesten er natuurlijk wel genoeg comités gevormd zijn. Henk Sneevliet
sprak daar op het NAS-congres zo over:
”Waarom meen je, dat je eerst al die strijdbare arbeiders in je bond moet hebben gebracht, voordat de strijd gevoerd kan worden? (...) Ik durf niet in te zetten op de kaart
van de stakingen, geproclameerd door de besturen - wij moeten zetten op de kaart
van de stakingen, geproclameerd door de mannen zelf (...) In de bedrijven moeten
naamloze organen komen die de ontevredenheid tot uiting willen brengen.” 209
Het congres nam echter geen besluit over deze comitégedachte. Er was weerstand.
De aangesloten organisaties moesten zelf hun houding bepalen.

Verlies Tweede Kamerzetel

De Tweede Kamerverkiezingen van 1937 verliepen voor de RSAP teleurstellend. Er
was hard gewerkt. Maar de door Sneevliet ingenomen Kamerzetel van 1933 kon niet
worden behouden. In Rotterdam had de Duitse kunstenaar Franz Holz die uit Nederland naar België was uitgewezen, nog stiekem meegeschilderd aan verkiezingswagens. Hij was daarvoor illegaal de grens gepassseerd. Franz Holz, zijn werkelijke
naam was Franz Meyer, werkte vanuit België nog steeds voor het NAS en de RSAP.
Zijn indringende politieke prenten sierden De Arbeid en De Nieuwe Fakkel210.
Aan de verkiezingsinzet in Amersfoort had het ook naar Joop Flamelings mening
zeker niet gelegen.
Discussie over het tactiekvraagstuk in De Arbeid, 32ste jaargang, no. 41 (8 oktober 1937), no.
43 (22 oktober 1937) en no. 44 (29 oktober 1937).
210
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Henk Sneevliet in de
Tweede Kamer.
Op de een na achterste bank links (collectie Spaarnestad)

”Wij belegden wijkvergaderingen in de open lucht, waar ik meestal het woord voerde. ’s Nachts hielden we onze plak- en schildertochten waarbij we steevast door
de politie achtervolgd werden die ijverig onze biljetten overal weer aftrok. Hierbij
gebeurden ook leuke dingen. Wij opereerden namelijk in kleine groepjes waarbij we
de politie op een dwaalspoor probeerden te brengen door een paar man hard te laten
fietsen naar een of andere uithoek. De agenten gingen daar dan achteraan zodat wij
wat rustiger konden werken. Zo herinner ik mij dat we op een schutting in prachtige
letters de tekst: COLIJN VERDWIJN geschilderd hadden. Toen we later in de nacht
eens gingen kijken of het er nog stond viel onze mond open van verbazing, want de
tekst was keurig aangevuld. Nu stond er: COLIJN VERDWIJN ALS EEN SCHEET
IN DE MANESCHIJN!”211
Nu propaganda via de ether onmogelijk was kon dat toch nog wel eens op verrassende andere manier gevoerd worden. Zo schreef A. Geluk die lid was van de RSAP
na de oorlog in Het Vrije Volk212:

211
212
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A. Geluk, Propaganda onder het ijs, in: Het Vrije Volk, 17 oktober 1983.
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”In een huisje aan de Kralingse Plas woonde een partijgenoot. Toen de plas enige tijd
bevroren was, kwam een van de werkers van de RSAP op de gedachte onze affiches
op het ijs naast de baan in te vriezen. We trokken met een klein groepje in de nacht
van zaterdag op zondag naar de plas om met heet water een klein oppervlak van het
ijs te ontdooien, daarop een aanplakbiljet glad te strijken en te overgieten met een
weinig water. Dat bevroor natuurlijk ogenblikkelijk. De verwondering (en zeker ook
bij velen de ergernis) was groot toen men ’s zondagochtend deze originele verkiezingsstunt kon aanschouwen. Ergernis was er zeker bij de SDAP-ers die, argeloos de
schaatsen onder gebonden, met deze activiteit werden geconfronteerd. Ja, het ging er
in die jaren soms grimmig aan toe. Je kunt er nu slechts om glimlachen.”
Een nadeel was dat ook nu, in 1937, de verkiezingslijsten niet verbonden waren. Er
werden slechts 32.846 stemmen behaald. Dat waren er in 1933 nog 27.000 voor de
OSP geweest en ruim 48.000 voor de RSP (in 1929 had de RSP 21.768 stemmen
behaald). De laatste jaren was duidelijk dat de druk van de reactie sterker geworden
was. Toch had Sneevliet goede hoop op herverkiezing gehad. De kern van de partij
had volgens Joop Flameling geen krimp gegeven.
Financieel was het zetelverlies van Sneevliet een tegenvaller. Die inkomsten vielen
weg, waardoor de partij geen vrijgestelde meer had. Sneevliet sneed het gevoelige
onderwerp aan in zijn woning aan de Overtoom in Amsterdam waar een partijbestuursvergadering werd gehouden. Alleen Ab Menist, Willem Dolleman en Joop
Flameling waren aanwezig.
Joop Flameling: ”Sneevliet zei dat hij er zelf maar over begon omdat niemand anders
dat deed en daar was hij door teleurgesteld. Hij was van mening dat de partij hem in
staat moest stellen zijn werk te kunnen voortzetten. ’Ik meen daar recht op te hebben’, zei hij. Ab Menist was het daar niet mee eens: ”Niemand van ons kan zulke
rechten laten gelden”, zei hij. ”Ik wel, met mijn staat van dienst heb ik daar toch wel
recht op”, was Sneevliets antwoord. ”Er zijn er zoveel met een staat van dienst, maar
dat impliceert toch niet dat zij allen recht op betaling hebben?”, reageerde Menist.
Sneevliet zei dat hij het al pijnlijk genoeg vond om er over te beginnen. Willem Dolleman zei niets. Ik was van mening dat salariëring, indien mogelijk, gewoon een partijbesluit moest zijn en dat het niet aanging dit in een onderonsje te regelen. Hierbij
kreeg ik Menist en Dolleman aan mijn zijde, maar er werd besloten het onderwerp
nog even aan te houden om alles nog eens even goed te overdenken.”213

SDAP en NVV steeds meer geaccepteerd

In deze periode, eind jaren dertig, werd de SDAP steeds meer een geaccepteerde
parlementaire macht. Het NVV was als vakorganisatie erkend bij de wet op het algemeen verbindend verklaren van een Collectieve Arbeids Overeenkomst (CAO1937). Voor beide was mede als gevolg van de buitenlandse (Duitse) ontwikkelingen
een ’nationale houding’, met acceptatie van het koningshuis en de nationale drie213

Joop Flameling, Herinneringen, deel 1, p. 68.
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kleur, een vanzelfsprekendheid. ’Volksgemeenschap’ en ’gezag’ kregen meer nadruk
dan klassenstrijd en revolutie. De politieke elite aanvaardde beide organisaties als
betrouwbare partners, zeker op momenten dat moeilijke maatregelen op sociaal gebied moesten worden doorgevoerd. Een gevolg was dat de SDAP en het NVV op 12
september 1938 werden geschrapt van de lijst van voor defensiepersoneel verboden
verenigingen214.
In 1939 leverde de SDAP voor het eerst twee ministers aan een regering, namelijk
J.W. Albarda (minister van Waterstaat) en Jan van den Tempel (minister van Sociale
Zaken).

214

Keesings, 30 oktober 1938.
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Internationale ontwikkelingen
De RSAP richtte in de tweede helft van de jaren dertig naast de binnenlandse problematiek de aandacht ook op belangrijke internationale ontwikkelingen, zoals de
stakingsbeweging in België en Frankrijk, de bestrijding van het Duitse nationaalsocialisme, de processen in Rusland, de Italiaanse veldtocht in Abbessinië en vooral de
Spaanse burgeroorlog. In Spanje voltrok zich een sociale revolutie.

De Spaanse burgeroorlog.

Spanje kende al rond 1920 grote, felle stakingen waarop het anarchosyndicalisme en
het anarchisme veel invloed hadden. Het land zelf was door een complex van factoren geen eenheid: regionaal nationalisme (Catalonië en Baskenland) stond tegenover
centralisme (vooral Madrid), industriesteden tegenover het platteland, en ook was er
een topzware bureaucratie van ambtenaren en officieren.
Na de verkiezingsoverwinning van 1931 riepen liberalen en socialisten de republiek
uit. Een grondwet werd aangenomen die de grondslagen bevatte voor een parlementaire democratie. Antiklerikale wetten volgden, evenals bestuurshervorming die gericht was op federale opbouw en agrarische hervormingswetten. Behalve de oude belangengroepen waren ook de meer radicale boeren en arbeiders ontevreden vanwege
het te langzame tempo van verandering. Een conservatieve regering die vanaf eind
1933 aan het bewind was, ondervond veel tegenstand. Als reactie volgde in februari
1936 een overwinning van de gehele republikeins gezinde oppositie, verenigd in het
zogenaamde Volksfront. Een links-liberaal kabinet werd gevormd. Communisten en
socialisten namen daar niet aan deel.
Hervormingen werden nu sterker doorgevoerd dan tevoren. Toen de regering echter het legerkader wilde uitdunnen, ontstond een gespannen toestand: op 17 juli
1936 begon de muiterij van de regimenten vanuit Spaans Marokko, onder leiding
van Franco. Na snelle successen stuitte hij op tegenstand van de industriegebieden

De onneembare barricade, gevormd
door de anarchosyndicalistische vakcentrale CNT samen met de libertaire
politieke organisatie FAI
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(Madrid, Barcelona, Bilbao) en van
het mijngebied van Asturië. Tegen de
muitende regimenten vormden zich
legers van vrijwilligers: de burgeroorlog was begonnen. Aan beide zijden
werden radicale elementen sterker. Bij
Franco was dat de fascistische Falange,
aan de kant van de regering waren dat
de anarchosyndicalistische en revolutionair-socialistische organisaties die
echter steeds meer verdrongen werden
door de communistische partij die onder sterke invloed van de stalinistische
Sovjet-Unie stond. Overigens hadden
deze communistische organisaties vóór
de Burgeroorlog slechts een geringe rol
gespeeld.
Internationaal stelden de landen zich
zeer verschillend op: Italië en Duitsland steunden Franco, de Sovjet-Unie
steunde de regering. Daardoor kreeg de
Kaft van een brochure van het Internationaal
communistische partij meer invloed en
Solidariteits Fonds (ISF) van de RSAP, juni
kon, geholpen door de Sovjet geheime
1938 (afbeelding Franz Holz)
dienst, sleutelposities opeisen.
Frankrijk en Engeland bepaalden zich tot een passieve houding.
Wel werd op 9 september 1936 een Internationaal Comité van Non-interventie bijeengeroepen (Frankrijk, Engeland, Sovjet-Unie, Duitsland en Italië) waarop tot een
blokkade rond Spanje werd besloten. Maar men hield zich daar niet aan. Franco had
de steun van 80.000 man Italiaanse troepen en Duitse luchtsteun (bombardement op
het stadje Guernica). De regering kreeg hulp van internationale vrijwilligers.
Catalonië werd in april 1938 van de rest van het regeringsgetrouwe Spanje afgesneden. Op 19 januari 1939 viel Barcelona en op 28 maart Madrid. De burgeroorlog
had aan meer dan een miljoen mensen het leven gekost. Een groot gebied was verwoest215.

De POUM

Door de aanvankelijke terughoudendheid van de volksfrontregering kreeg het verzet
van arbeiders en boeren een revolutionair karakter. Fabrieken en land werden onteigend en comités opgericht. In Catalonië nam de revolutionair-socialistische Partido
Obrero de Unificación Marxista (POUM) vanaf het najaar 1936 uit tactische overRepertorium van de Sociale Wetenschappen, Moderne Geschiedenis (1815-heden), Elsevier,
Amsterdam 1960, p. 279-281.
215
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wegingen met haar leider Andrés Nin deel aan de regering. De POUM was, zoals
eerder vermeld, aangesloten bij het Londens Bureau.
De RSAP vormde samen met NAS, BRS en voor korte tijd ook het NSV, het hulpcomité Rood Spanje. Het geld was bestemd voor de POUM en voor de grote anarcho-syndicalistische vakbeweging CNT. Tussen de POUM en de RSAP ontstond
een steeds betere samenwerking. De Nieuwe Fakkel ruimde veel plaats in voor een
intensieve berichtgeving. Vanaf juni 1937 had ze daar met Theo van Driesten een
eigen vertegenwoordiger.
De POUM werd het slachtoffer van de Russische interventie in de Spaanse politiek.
De communistische organisaties wonnen onder druk van Stalin aan invloed in de
regering. POUM-milities en haar organisaties werden verboden, haar kader vervolgd
en hun Catalaanse minister Andrés Nin uit zijn functie verdreven.
De Sovjet geheime dienst, de GPOe, was zeer actief om de zogenaamde ’trotskisten’
van de POUM die in tegenstelling tot de stalinisten wel de sociale revolutie wilden
doorvoeren, verdacht te maken en te arresteren. Achter de linies vonden verhoren,
martelingen en executies plaats. Andrés Nin was daar in augustus 1937 het slachtoffer van216.
De Spaanse kwestie vormde voor de RSAP een van de breekpunten met de IKL van Trotski. Op een conferentie van zijn
Centrum voor de Vierde Internationale in Genève, juli 1936,
wilde de IKL - de Duitse SAP was al eerder uitgetreden - de
vakbewegingspolitiek van de RSAP bespreken. Sneevliet die
aanwezig was, weigerde dat onvoorbereid te doen. Het was
op deze conferentie juist de bedoeling geweest het program
van de Vierde Internationale voor te bereiden. Na overleg met
het partijbestuur in Nederland verliet hij de conferentie.
Er bestonden tussen Trotski en de RSP belangrijke geschilpunten217. Trotski was lange tijd voorstander van een georganiseerde oppositie in de partijen van de Komintern. De RSP
niet. Die zag meer heil in de vorming van nieuwe revolutionaire partijen, zoals zij zelf. De RSP meende dat het de enige
manier was om onder de dictatuur van de Stalinfractie binnen

Andrés Nin

Max Perthus, Henk Sneevliet, p. 388-390 en Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme,
p. 66-68 en 120-121; Jan Molenaar, Fascist of Socialist. De beschuldigingen tegen de spaanse
arbeiderspartij voor marxistische eenheid (POUM) ontrafeld, Uitgave Bond van Revolutionaire
Socialisten, oktober 1938, p. 13-16.
217
Max Perthus, Sneevliet, p. 339-341; Guy Desolre, Victor Serge, Leon Trotski en Henk Sneevliet en de Vierde Internationale (1936-1940): http://www.marxists.org/nederlands/desolre/1997/
1997serge.htm (14 juli 2009); Bart van der Steen, De trotskistische beweging in Nederland. Geschiedenis van de eerste generatie, in: Kritiek. Jaarboek voor socialistische discussie en analyse,
Aksant, Amsterdam 2008, p. 48-50; Leon Trotski, Open brief van L.D. Trotski + commentaar
Henk Sneevliet, De banvloek uit Coyoacan, in: De Nieuwe Fakkel, 4e jaargang, no. 7, 18 februari
1938.
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de Komintern uit te komen. Sneevliet en met hem de RSP maakten geen deel uit van
deze trotskistische oppositie. De partij sympathiseerde er wel mee. In haar publicaties waarin vele artikelen van Trotski te vinden waren, kwam ze met kracht op voor
de rechten van de oppositie.
Een ander geschilpunt was de vakbewegingskwestie. De RSP was voorstander van
een revolutionaire vakbeweging. In ons land, onder de Nederlandse verhoudingen,
was dat het NAS. Trotski wilde binnen de massa van de grote sociaal-democratische
vakcentrales blijven en daar communistische propaganda bedrijven.
Bovendien bestond er in de jaren twintig tussen Sneevliet en Trotski verschil van
mening over toetreding van de Chinese communisten tot de Kwomintang. Sneevliet
had die samenwerking in de periode dat hij in China was, bepleit. Die tactiek was
ook in overeenstemming met de resoluties die in 1920 door de Commissie voor
Nationale en Koloniale Vraagstukken en de Komintern onder voorzitterschap van
Lenin waren aangenomen. Sneevliet zag zeker ook de grenzen van deze intrede-tactiek. Trotski was altijd tegen intrede geweest tijdens de geheime stemmingen van
het Politieke Bureau. Maar pas in 1927 sprak de Russische oppositie zich uit voor
uittreding uit de Kwomintang.
In de tweede helft van de jaren dertig werkten die verschillen nog steeds door. Toen
Sneevliet zich afkeerde van de door Trotski op eigen houtje geproclameerde Vierde
Internationale met het argument dat veel meer geduld en voorbereiding nodig waren, barstte de bom bij Trotski. Sneevliet had goede redenen voor zijn afwijzing: het
programma van de Vierde Internationale was te eng en haar basis in de arbeidersbeweging te smal. De Vierde Internationale bestond uitsluitend uit zeer kleine trotskistische organisaties. Mede onder invloed van de valse inblazingen van de Stalin-spion
Marc Zborowski die Sneevliet zwart maakte, keerde Trotski zich met krenkende
argumenten af van Sneevliets RSAP- en NAS-politiek.

Breuk met de trotskistische Vierde
Internationale

In oktober 1936 werd een conferentie van het Londens
Bureau in Brussel gehouden. Sneevliet en Menist waren
aanwezig als waarnemers. Het partijbestuur vond hun
aanwezigheid van belang in verband met de Spaanse
Burgeroorlog en een mogelijk nieuwe internationale
bundeling van krachten.
Het trotskistisch Centrum bekritiseerde het sturen
van waarnemers. Ook had het Centrum kritiek op de
Spaanse POUM die ze opportunisme verweet door
haar deelname aan de Volksfrontverkiezingen van februari 1936 en aan de Catalaanse regering in het najaar
van 1936. Het partijbestuur van de RSAP stelde zich op
het standpunt, hoewel het deze politiek van de POUM Boeren, de grond is van
nooit onderschreef, dat dit voor haar geen reden was jullie, POUM
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om samenwerking met de POUM te weigeren. Ook werd terdege rekening gehouden
met de bijzondere ontwikkelingen en achtergronden in Spanje.
Trotskisten werden niet moe te herhalen dat de POUM een ’centristische’ instelling
had, wat onjuist was: de POUM was een revolutionaire partij die al het mogelijke
deed de macht in handen van de arbeidersklasse te leggen. De verwijdering tussen
de RSAP en het Internationaal Secretariaat van Trotski’s Centrum voor de Vierde
Internationale werd nog vergroot toen dat Centrum besloot om zelf een groep van
Spaanse Bolsjewiki-Leninisten te stichten.
Op 27 december 1936 was de RSAP in de personen van Ab Menist en Tjeerd Woudstra (= Stan Poppe) voor het laatst aanwezig op een conferentie van het Centrum. De
partij wenste zich niet op te laten sluiten in het enge, dictatoriale verband van de door
Trotski verordonneerde Vierde Internationale. Bovendien had deze Vierde Internationale geen echte binding met belangrijke arbeidersorganisaties. Het trotskistische
Centrum presenteerde zich gaandeweg als Vierde Internationale alsof het al een feit
was, terwijl die in werkelijkheid nog opgericht moest worden.218
Op de RSAP-conferentie in Beekbergen, juli 1937, werd de politiek van het Internationaal Secretariaat van Trotski afgewezen en de betrekkingen verbroken. Naast de
politieke tegenstellingen tussen Sneevliet en Trotski waren er naast geschillen over
Spanje (de POUM) ook fundamentele verschillen over de verdediging van de SovjetUnie. Trotski was onvoorwaardelijk vóór verdediging, de RSAP niet. Naast politieke
wrijvingen ontstonden er ook persoonlijke tegenstellingen. Zeker toen Trotski de
RSAP, en Sneevliet in het bijzonder, ervan beschuldigde te veel gebonden te zijn aan
het NAS (’verderfelijk in de sfeer van de vakbeweging’) en Sneevliets oprechtheid
als revolutionair politicus in twijfel trok (”gebrek van de RSAP aan een revolutionair
program van actie en het als resultaat daarvan onprincipiële karakter van agitatie”).
Met het zogenaamde plan Wolf hebben de trotskisten in de RSAP nog getracht de
RSAP politiek over te nemen en Sneevliet (en Menist) op een zijspoor te rangeren,
wat overigens mislukte219.
Een gevolg van dit alles was het uittreden van een tweede, maar kleine, trotskistische
oppositie binnen de RSAP, eind 1937/ begin 1938: de Groep van Bolsjewiki-Leninisten (GBL). Enige leden waren al geroyeerd en buiten de partij komen te staan. De
kleine formatie heeft tot het begin van de Tweede Wereldoorlog bestaan en gaf het
blad De Enige Weg uit220.
Ab Menist stond achter de politiek die Henk Sneevliet ten aanzien van Trotski en
zijn zelf uitgeroepen trotskistische Vierde Internationale voerde. Toen de Rotterdamse trotskisten Gerrit de Wilde en Herman Peters probeerden Aart Verzijl, een van de
218
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medewerkers van De Rode Omroep, over te halen zich aan te sluiten bij de GBL,
greep Ab Menist in. Aart Verzijl: ”Op het PAS-kantoor in de Maasstraat kwam hij
op me af. En met een vingertje wenkte hij me. ’Kom jij eens even hier Aart’. Het
gevolg: Aart ging niet naar de GBL.” 221
Op het RSAP-congres van 1938 stelde een kleine minderheid dat het PB geen duidelijke houding ten aanzien van de POUM-politiek had aangenomen. Maar het betekende niet dat daardoor de noodzakelijke steun aan de POUM werd ontzegd. Integendeel, de RSAP heeft zich altijd tot het uiterste ingespannen hulp te bieden.

RSAP en non-agressiepact

Vanaf 1936 trof Duitsland duidelijk oorlogsvoorbereidingen, die onder andere bestonden uit de remilitarisering van het Rijngebied, deelname aan de Spaanse Burgeroorlog en inlijving van Oostenrijk bij Duitsland (maart 1938). Hitler richtte zich
daarna op Tsjecho-Slowakije (de Sudeten-Duitsers). Een poging van de geallieerden
en Mussolini om het Tsjechische conflict te lokaliseren lukte niet (München, 30 september 1938). Stalin was niet uitgenodigd.
Maart 1939 werd door Hitler Praag bezet waarbij hij profiteerde van de weifelende
en lankmoedige opstelling van Engeland en Frankrijk. Op 23 augustus 1939 sloten
Duitsland (Von Ribbentrop) en de Sovjet-Unie (Molotov) een non-agressiepact, ook
wel het Hitler-Stalinpact genoemd. Molotov had even ervoor de joodse diplomaat
Litwinow vervangen. Het pact hield onder andere in elkaar niet te zullen aanvallen
en neutraal te blijven als een derde mogendheid met een van de verdragspartners in
oorlog geraakte. In een geheim protocol werd een verdeling in politieke invloedssferen aangegeven: Finland, Estland en Letland werden aan de Sovjet-Unie, Litouwen
en Wilna aan Duitsland toebedeeld. Het pact bracht in de communistische gelederen
een schok te weeg. De leiding van de CPH moest het goedpraten.
Op 1 september 1939 viel Duitsland Polen binnen en op 3 september verklaarden
Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. De Sovjet-Unie tekende met Estland, Letland en Litouwen non-agressieverdragen met het recht op een aantal militaire bases en tot bezetting van bepaalde gebieden. Finland wilde geen non-agressieverdrag tekenen. Omdat voor de Sovjet-Unie de verdediging van Leningrad dat
dicht bij de Finse grens lag, zwaar telde begon het een oorlog tegen Finland met het
non-agressiepact met Duitsland als steun in de rug. Een ongelijke strijd die duurde
van 30 november 1939 tot 12 maart 1940222.
In de RSAP kwam daardoor de verdediging van de Sovjet-Unie opnieuw aan de
orde. Over het oorspronkelijke standpunt van de RSAP dat de Sovjet-Unie in geval van oorlog met revolutionaire middelen verdedigd moest worden, bestonden al
lange tijd meningsverschillen binnen de partij. De passage over de verdediging van
de Sovjet-Unie was al uit het beginselprogram gelicht. Een commissie zou hierover
later rapport uitbrengen. In 1939 had het merendeel van de partij afstand gedaan van
de verdediging. Dit vraagstuk zou tijdens de illegaliteit op een dramatische manier
opnieuw aan de orde komen.
221
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De Arbeid, 22 januari 1937 (afbeelding Franz Holz)

Luchtbescherming

Op de partijconferentie van eind 1939 was er ook verdeeldheid over de luchtbescherming. De partij had zich steeds tegen propaganda voor luchtbescherming gekeerd.
Ze zag daarin psychologische oorlogsvoorbereiding. Afdoende beveiliging tegen
luchtaanvallen, bracht Ab Menist naar voren in de raad, zou voor de totale burgerbevolking in de steden een denkbeeldige zijn223. Bovendien gaf de luchtbescherming
niet alleen de mogelijkheid dienstplichtigen maar ook de burgerbevolking te militariseren. In de partij waren ook partijgenoten die van mening waren dat bescherming
van de burgerbevolking niet tegengehouden mocht worden. Bouw van schuilplaatsen
moest daarom niet afgewezen worden. De RSAP, en ook Menist, hield ondanks deze
223
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tegengeluiden principieel vast aan ’geen man, geen cent voor het militarisme’224.
”De arbeidersklasse toch heeft bij een oorlog niet alleen geen enkel belang, maar
wordt daarin slechts betrokken voor belangen die speciaal tegen de arbeidersklasse
gericht zijn.” In de raad werd hij door communisten en sociaal-democraten hierop
hard aangevallen. Maar de partij wilde niet op het hellende vlak terechtkomen, waar
Menist de communisten en sociaal-democraten juist op aanviel. Menist had dan ook,
mede namens zijn partijgenoot Cees Vrins, bij een kredietverstrekking aan werkloze
kleermakers tegen gestemd toen bleek dat het om de vervaardiging van militaire
uniformen voor Defensie ging225.

Internationaal Arbeiders Front (IAF)

De laatste jaren voor de oorlog voerde de RSAP een actieve propaganda tegen de
komende oorlog. Zij kon die vanuit haar ideologie niet anders zien als een imperialistische oorlog: slechts in het belang van de machthebbers en niet van de arbeidersklasse. De RSAP, de ILP en de POUM e.a. richtten in 1938 het Internationaal
Arbeiders Front (IAF) op dat in oktober 1938 een conferentie hield. Besloten werd,
hoe moeilijk dat ook was, de komende imperialistische oorlog te bestrijden met revolutionaire massa-actie226. Zowel de RSAP als de LJG die zich bij dit Internationale
Arbeiders Front hadden aangesloten, kregen van Trotski de wind van voren.
Sneevliet deelde het politiek bureau op 9 april 1940 mee dat besprekingen met de
Federatie van Anarchisten in Nederland (FAN) en met de verschillende radencommunistische groepen om samen tot een Nederlands Anti-Oorlogsfront te komen op
niets waren uitgelopen.

Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 124; Friesland en de luchtbescherming, in:
De Nieuwe Fakkel, 5e jrg., 3 maart 1939, no. 9.
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Hoofdstuk 18

De Rotterdamse Algemene Werklozenbond en de periode
van verschijnen van Recht voor Allen.
In Rotterdam was in 1936, waarschijnlijk niet op initiatief van Menist, een Algemene Werklozenorganisatie in het levengeroepen, die zich richtte op ongeorganiseerden
en zich had aangesloten bij het NAS227. Al eerder, in januari 1935, had op advies van
Menist het PAS-Rotterdam besloten om samen met de RSP een gratis adviesbureau
voor werklozen op te zetten. Daar kon hulp op sociaal en juridisch gebied gegeven
worden. Bestaande regelingen zouden op die manier zo volledig mogelijk benut kunnen worden.
Ab Menist wist een regeling te treffen met de gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon (MHB) om alle gevallen van ongeorganiseerde werklozen te bespreken. Het werk van het adviesbureau voor sociale kwesties (en moeilijkheden bij
de steunuitkeringen) dat vooral steunde op de inspanningen van Jaap Hoofdman en
Ab Menist, kweekte goodwill onder de werklozen. De oprichting van dit adviesbureau kan beschouwd worden als de directe voorloper van de Algemene Werklozenbond (AWB).
Wanneer de AWB precies werd opgericht is nergens in de bronnen vermeld. Wel
staat vast dat op 26 mei 1936 een eerste ledenvergadering werd gehouden die de
statuten goedkeurde. Het eerste bestuur werd samengesteld: Ab Menist voorzitter,
Jaap Hoofdman secretaris en Tinus de Winter penningmeester, die later opgevolgd
werd door Jan Bestman. De AWB moet toen al wel enkele weken bestaan hebben. De
vergadering constateerde namelijk dat ’de laatste weken een toevloed aan leden’ te
zien had gegeven. De oprichting was een plaatselijk Rotterdams initiatief. Dat blijkt
uit een brief van de landelijke secretaris van het NAS aan het PAS-Rotterdam van 16
juni 1936 met het verzoek om nadere informatie over de oprichting.

Statuten en concept

De Statuten laten zien dat de bond officieel was aangesloten bij het PAS-Rotterdam.
De AWB verenigde zich met haar doelstelling: het streven naar een socialistisch productiestelsel. Verder wilde de bond strijden voor de verbetering van de materiële en
geestelijke positie van de werklozen in het algemeen en de leden in het bijzonder. De
AWB wilde ook per se algemeen zijn: alle werklozen, ongeacht hun godsdienstige
of politieke overtuiging moesten zich verenigen en stellen op het standpunt van de
klassenstrijd (punt 2). Daarmee werd de ongeacht clausule van het NAS integraal
Wim Bot, A. Menist, in: Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging
in Nederland, deel 1, Stichting tot beheer van materialen op het gebied van de sociale geschiedenis, Amsterdam 1986, p. 79-80; Volgens een telefonische mededeling van Jaap Hoofdman aan
Tinus de Winter zou dit initiatief voor de AWB zijn uitgegaan van ’twee Rotterdammers’ en ’niet
van hem of Ab Menist’ (aantekening van Tinus de Winter).
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overgenomen.
Als middelen tot het bereiken van deze doelstellingen ’langs wettige weg’ werden
onder meer genoemd het aankweken van klassenbewustzijn, het organiseren van
demonstraties en petitionnementen, het opzetten van een adviesbureau (wat dus al
gebeurd was), het uitgeven van een orgaan (dat werd Recht voor Allen) en andere
geschriften, het onderhouden van betrekkingen met andere organisaties met dezelfde
doelstellingen enzovoort (punt 3).
Het bestuur van het PAS had in de samenstelling van het bestuur van de AWB een
beslissende stem. Het benoemde vier van de zeven bestuursleden. De andere drie
werden gekozen door de ledenvergadering van de bond. De functies werden onder
de bestuursleden verdeeld. Elk even jaar traden er vier leden af en elk oneven jaar
drie (punt 5).
Het concept achter de AWB was duidelijk: door actieve belangenbehartiging wilde
de AWB de ongeorganiseerde werklozen aantrekken. Door propagandistische activiteiten zou hun socialistisch bewustzijn verhoogd kunnen worden. De kans dat
de bond zou afglijden tot slechts pure belangenbehartigingpolitiek werd verkleind
doordat het PAS-bestuur de meerderheid van de bestuursleden aanwees. De Arbeid
vatte de ideeën van de AWB als volgt samen: ”[het ging erom] een organisatie te
scheppen om de velen die eerst door en tijdens de crisis de noodzakelijkheid van een
organisatie leerden beseffen, de mogelijkheid te bieden zich in een bond te organiseren.” Om de leden er rijp voor te maken om, als ze weer werk hadden, ook tot het
NAS toe te treden kregen ze gratis De Arbeid (punt 7).
Hoewel de AWB zich in de eerste plaats richtte op de belangenbehartiging en het
administratieve functioneren bleef de bond nooit uit het oog verliezen dat, zoals De
Arbeid het uitdrukte, de actieve deelname aan de arbeidersstrijd in het algemeen en
de werklozenstrijd in het bijzonder punt één van de taak was228.
In 1933 had een van de leiders van het NAS, Bertus Bouwman, een Schema tot het
oprichten van een bond van werkloze arbeiders opgesteld. Bouwman was bang voor
communistische infiltratie. Een vergelijking van zijn rapport met de statuten van de
AWB maakt duidelijk dat de oprichters van de AWB daar minder bang voor waren.
Om dat gevaar tegen te gaan had Bouwman voorgesteld om de leden van de bond in
tienmanschappen te organiseren. ”De zekerste methode om het RVO-element buiten
de deur te houden.”229 De leiders daarvan zouden een raad van vertrouwensmannen
vormen die het dagelijks bestuur zouden adviseren. Dat idee werd door de AWB niet
gevolgd. Een andere vrees van Bouwman, namelijk dat de leden van de federaties
naar de werklozenbond met lagere contributie zouden overlopen, bleek niet juist
omdat alleen ongeorganiseerden lid van de AWB konden worden.
Jaren eerder had Menist al eens een Algemene Arbeiders Bond willen oprichten, een
strijdorganisatie van werkenden en werklozen die aangesloten zou zijn bij het NAS.
De werkenden zouden dan 25 cent contributie betalen en de werklozen 10 cent.
In dit hoofdstuk is voor de Algemene Werklozenbond vooral gebruik gemaakt van Stephen
Snelders’ studie, De Algemene Werklozenbond, p. 65-66.
229
Jos Spijkers, Het Nationaal Arbeids-Secretariaat, p. 235.
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Bouwman had er terecht op gewezen dat de belangen van de federaties van het NAS
dan in het gedrang zouden komen. Vooral die federaties die weinig belang hadden
bij een weerstandskas, zoals de Nederlandsche Federatieve Bond van Personeel in
Openbaren Dienst. Het plan van Menist ging toen niet door.
De AWB werd opgericht door een kleine groep zeer politiek bewuste personen. Niet
alleen werkloze leden van de RSAP, zoals Piet Schot en Tinus de Winter, maar ook
mensen zonder politiek verleden. De kern van de AWB zou uiteindelijk uit ongeveer
50 tot 100 leden bestaan. Naast Ab Menist was het vooral ook Jaap Hoofdman die
tevens secretaris van de Rotterdamse federatie van de RSAP was, die een belangrijke
praktische rol ging spelen in de AWB. Hun samenwerking in de dagelijkse werkzaamheden zou zeer vruchtbaar zijn.

Erkenning

Sinds 1934 waren steeds meer gemeenten ertoe overgegaan de in hun ogen ’moderne’ werklozenorganisaties faciliteiten te verlenen voor het stempelen, uitbetalen
en behandelen van klachten. Eén van de doelstellingen van de AWB was geweest het
eveneens verkrijgen van deze erkenning. De gemeente definieerde moderne werklozenorganisaties als organisaties die bestonden uit personen die werkloos waren en
niet georganiseerd waren geweest toen ze nog werkten.
Organisaties van werklozen werden erkend als ze waren aangesloten bij een plaatselijke vakcentrale of een door de rijkswerkloosheidsdienst gesubsidieerde werklozenkas. Dit hield in dat de door de CPN georganiseerde Werklozen Strijd Comités
(WSC’s) niet erkend werden. De AWB wel. Die was immers aangesloten bij het
PAS. Het duurde wel even voor die erkenning afkwam. In de week van 17 juli 1936
viel hierover een positieve beslissing. Uitbetaling van het steungeld bleef wel onder
controle van de Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon.
De aangesloten werklozen bij de AWB hadden onder meer als groot voordeel dat
ze in tegenstelling tot de ongeorganiseerde werklozen in het algemeen een vast
stempeluur hadden. Het stempelen werd op die manier ontdaan
van het mensonterende formalisme om steeds op wisselende
tijdstippen aanwezig te moeten
zijn. Wisselende tijdstippen die
door de autoriteiten bewust waren ingesteld om, zo meenden zij,
zwart werk te voorkomen.

Recht voor Allen, Orgaan van de Federatie Rotterdam
der RSAP, half juni 1938
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gustus 1.000 en eind augustus kwam het ledental al boven de 1.500 uit. Begin november had het bijna de 2.000 bereikt. Hoewel een dergelijke groei opzienbarend
is te noemen, was ze niet uniek. In Amsterdam maakte de communistische werklozenorganisatie Eendracht Maakt Macht die zich ook sterk op belangenbehartiging
richtte en probeerde in het NVV te worden opgenomen - wat later lukte -, eveneens
een dergelijke groei door: in januari 1937 telde deze organisatie 4.000 leden230.

Recht voor Allen

Op 1 juli 1936 verscheen het eerste nummer van Recht voor Allen, Orgaan van de
Algemene Werklozenbond. De getekende kop van het blad was van de hand van

De Arbeid, 4 september 1936 (afbeelding Franz Holz)
230

Stephen Snelders, De Algemene Werklozenbond, p. 66-68.
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Gerrit de Wilde. Dit blad bleef een belangrijk propagandawapen van de AWB, ook
toen het Orgaan van de Federatie Rotterdam der RSAP als ondertitel ging voeren.
Aanvankelijk was het een maandblad. Maar het succes was zo groot dat het met
ingang van oktober 1936 tweewekelijks verscheen. In Recht voor Allen, waarvan
Ab Menist de redactie voerde - hij was ook voorzitter en algemeen adviseur van de
AWB -, werd veel aandacht besteed aan de plaatselijke situatie. Zijn secretaresse Cor
Groeneveld typte het eerste nummer. Ze zou het blijven doen231.
Vooral Jaap Hoofdman signaleerde veel misstanden bij het verlenen van steun
door de Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon en de gemeentelijke sociale
dienst. Die besprak hij met Ab Menist. Soms kon het propagandistisch worden uitgebuit. In de raad nam Menist eens demonstratief een bedorven en stinkend blik
Argentijns gehakt mee dat Maatschappelijk Hulpbetoon op vertoon van een bon
aan werklozen uitdeelde voor een bedrag van vijfendertig cent. Werklozen herdoopten daarop Maatschappelijk Hulpbetoon in Maatschappelijk Honger Betoon232.

Recht voor Allen, orgaan van de Algemene Werklozenbond, no. 1,
1 juli 1936, met de kop: voor werkers-voor werklozen

In het eerste nummer van Recht voor Allen werden de werklozen opgeroepen zich te
verenigen: ’Strijden moeten wij, willen we niet onder gaan’. Henk Sneevliet behandelde de relatie werklozen en de regeringspolitiek. In het eerste nummer werd er de
nadruk op gelegd dat het blad voorlichting wilde geven over alle vraagstukken die de
werkloosheid en haar gevolgen betroffen. Het blad beperkte zich niet tot de werklozen alleen, maar richtte zich ook op de werkenden: hun belangen grepen immers op
allerlei manieren inelkaar. Het kapitalisme werd fel aangeklaagd, zoals in het artikel
van Sneevliet. Hij beschuldigde de regering ervan ’het heilige recht van het privaatbezit der bezittende klasse te beschermen’. En de werklozenzorg? Het doel van alle
werklozenzorg is het verlangen van de bezittende klassen gedweeë en onderworpen
Recht voor Allen, voor werkers - voor werklozen. Orgaan van de Algemene Werklozenbond,
Rotterdam. Het blad verscheen eerst maandelijks; m.i.v. 5 oktober 1936 verscheen het tweewekelijks. In september 1936 wordt meegedeeld dat de RSAP, PAS en AWB permanent gaan samenwerken en dat Recht voor Allen hun orgaan wordt.
232
Herman Romer, Wonen in een hut, geen vlees, geen verlichting, en werkverschaffing, in: Rotterdam Vandaag & Morgen, 6 november 2008, p. 8-9.
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arbeidskrachten te krijgen, aldus Sneevliet.
Over de AWB werd in het eerste nummer al meegedeeld dat het 500 leden telde.
In het artikel Werkloos is rechteloos ging mr. Chr. (Stien) de Ruyter-de Zeeuw233 in
op de betekenis van de grondrechten. Ten aanzien van de 450.000 werklozen bleken
de ambtenaren van de Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon zeer veel te mogen:
zij moesten toegelaten worden in de huizen. In sommige gemeenten moest zelfs wel
eens de sleutel worden afgegeven. Werklozen die voor een revolutionaire organisatie
werkzaam waren of met de politie in aanraking kwamen, konden rekenen op gedeeltelijke steunintrekking.
In een ander artikel dat ging over de werking van de Dienst voor Maatschappelijk
Hulpbetoon, werden de sociaal-democraten aangevallen. Een sociaal-democratische
wethouder van Sociale zaken (wethouder Dijk) in het gemeentebestuur betekende
nog niet dat er verzet kwam tegen de maatregelen van Den Haag. Nee, het was zelfs
zo dat het sociaal-democratische gemeentebestuur zelfstandig tot steunverlagingen
overging.
Al eerder had Menist de sociaal-democraten daarop aangevallen in De Nieuwe Fakkel. Naar aanleiding van de samenstelling van dit gemeentebestuur, schreef hij:
”Onder het vorige college van B en W, bestaande uit rechtse vertegenwoordigers, is
op een ’voorbeeldloze’ wijze bezuinigd. Zeven maal zijn de lonen verlaagd. Aanpassen en aanpassen was het parool. Aanpassen naar de wil van Colijn, zo was het en
zo is het nog.”234
Maar dat speelde zich af in de periode dat de sociaal-democraten in oppositie waren
tegen de bezuinigingen. Bij de (gemeenteraads)verkiezingen wonnen ze daardoor vijf
zetels. Het nieuw gevormde sociaal-democratische gemeentebestuur besloot echter
toch tot een achtste loonsverlaging. Ook wist het gemeentebestuur nog 3,1 miljoen
gulden aan bezuinigingen te vinden. Daarom vervolgde Menist in zijn artikel:
”Aan ons de taak de arbeiders van Rotterdam duidelijk te maken dat de sociaal-democratische machtsposities niets anders dan schijn zijn. Aan ons de taak de arbeidersklasse te doordringen dat alleen door buitenparlementaire druk een socialistische
raadsmeerderheid zich krachtig kan verzetten tegen afbraak en aanpassing. Aan ons
de taak om deze buitenparlementaire actie te verwekken.”
Verder bevatte het eerste nummer van Recht voor Allen mededelingenrubrieken,
waarin onder andere de spreekuren van het adviesbureau en aankondigingen van
bijeenkomsten (film, zang, dans, voordracht), advertenties en tekeningen235.
Zij was de dochter van de SDAP-wethouder in Rotterdam, lid van het Dagelijks Bestuur van de
RSAP en secretaresse van de Federatie Rotterdam van de RSAP. Zij werd betaald voor haar werk
voor de AWB als advocaat en was ook medewerkster van Recht voor Allen.
234
De Nieuwe Fakkel, 1ste jrg., no. 91, 28 februari 1936.
235
In het eerste nummer verschenen vijf advertenties. Dat aantal nam in de volgende nummers iets
toe. Na enige tijd kwamen geen advertenties meer voor..
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In de volgende jaren zou in Recht voor Allen veel aandacht voor werklozenproblemen gecombineerd worden met stellingnames betreffende politieke ontwikkelingen.
De woorden van Menist in de raad - ’aan ons de taak duidelijk te maken dat de sociaal-democratische machtspositie niets anders dan schijn is’ - waren door Recht voor
Allen dat de sociaal-democraten omschreef als ’dienstknechten der bourgeoisie’,
ter harte genomen. De activiteiten van de Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon
werden nauwlettend gevolgd. Tal van voorbeelden van onrechtvaardig handelen van
de dienst kwamen in de krant. Menist stelde ze ook in de raad aan de orde. Zo werden
controleambtenaren er bijvoorbeeld van beschuldigd bewijzen van overtreding te
’fabrieken’. Volgens Recht voor Allen trad de Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon als handlanger van de werkgevers op.
Een drietal voorbeelden van schrijnende gevallen:
*een 65-jarige vrouw die een deel van haar woning had verhuurd aan een 70-jarige
Duitse koopman werd de ondersteuning ingehouden omdat ze verkering zouden hebben;
*een jongeman met een salaris van acht gulden per week werd ontslagen omdat hij
trouwde. Hierop kreeg hij de uitkering van een ongehuwde die nooit meer mocht
bedragen dan vijftig cent beneden de helft van zijn laatst verdiende loon. Het jonge
paar moest rondkomen van een salaris van drie gulden en vijftig cent per week, terwijl de huur alleen al drie gulden bedroeg;
*een zoon die naast zijn ouders
woonde werd bij een controle ’s
ochtends vroeg in nachtgewaad
in zijn eigen bed aangetroffen.
Maar de controleur beweerde
dat hij door een gat in de omheining van zijn ouders (waar
hij niet mocht slapen) naar zijn
eigen huis was gevlucht.
Met de werklozen, aldus Recht
voor Allen, kon alles gedaan
worden. Dat was ook logisch
volgens het blad: hoewel het
kapitalisme een natuurlijke behoefte had aan werklozen was
hun aantal nu veel te groot. Wat
het kapitalisme betrof kon de
werkloze daarom ’verrekken
Moskouse processen, De Nieuwe
Fakkel, 28 augustus 1936 (afbeelding Franz Holz)
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van de honger’. Dat zou alleen maar een besparing opleveren.
Fascisme, stalinisme en reformisme werden fel veroordeeld. Veel artikelen waren
gewijd aan de strijd in Spanje. Men had geen goed woord over voor de bloedige
terreur van Stalin in de Moskouse processen en vroeg aandacht voor Trotski’s gerechtvaardigde aanklachten. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog riep het
blad op tot klassenstrijd tegen elke imperialistische macht. De verkoop van vliegveld
Waalhaven aan defensie werd scherp veroordeeld.
Menist voerde de redactie van Recht voor Allen. Het was Jaap Hoofdman die achter
de Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon aanzat en Menist in de raad van ’munitie’ voorzag. Over de oplage van het blad zijn weinig cijfers bekend. De oplage
wordt door de jaren heen vrij stabiel op 5 à 6.000 exemplaren geschat236.

Tegen steunverlaging

Toen de minister van Sociale Zaken mr. M. Slingenberg in 1936 met plannen kwam tot intrekking van huurbijslagen voor de werklozen en herziening van de standaardlonen, wat steunverlaging met zich mee zou
brengen, protesteerden verschillende steden daar tegen. Op 5 augustus 1936 organiseerden PAS-Rotterdam, AWB en RSAP in Rotterdam een protestmeeting. In
het Algemeen Verkooplokaal spraken Ab Menist en Bertus Bouwman de 1.500 aanwezigen toe. Ze stelden voor om de afschaffing van de huurbijslag in mindering te
brengen op de bestaande huur. Soortgelijke manifestaties waren in Den Haag met
600 aanwezigen en Dordrecht met 400 deelnemers. Ook in andere steden werden
protestacties gehouden. De protesten - ook het NVV had daartoe opgeroepen - hadden enig succes. Oorspronkelijk zou vanaf 30 augustus 1936 de huurtoeslag gehalveerd worden en een standaardloon ingevoerd worden voor arbeiders die over een
periode van vier jaar minder dan zesentwintig weken hadden gewerkt. De minister
stelde daar enkele minimale verbeteringen voor de allerlaagste steungroepen tegenover.
Het AWB-orgaan Recht voor Allen en De Arbeid voerden een felle campagne tegen
Slingenbergs plannen. Een grote protestmeeting in Rotterdam werd voor 13 september aangekondigd. Het NVV wees een gezamenlijk protest af en hield samen
met de SDAP een week eerder, op 6 september, een eigen protestmeeting die maar
liefst 170.000 deelnemers trok. Hiertegen viel de opkomst op 13 september wat tegen, hoewel het Verkooplokaal met een capaciteit van 3.000 bezoekers goed bezet
bleek.
In een motie van deze openbare protestvergadering in het Rotterdamse Verkooplokaal die uitging van het Landelijk Comité van Actie en tegen de Steunverlaging,
gevormd uit NAS, RSAP, Landelijk Comité voor Strijd en Solidariteit, de AWB en
de LJG, werd ondermeer geëist dat ’de aderlatingen in welke vorm ook op de toch
al schriele werklozenzorg’ werden stopgezet en dat de steunregeling die voor juli
1934 gold zou worden hersteld, evenals ’steun voor de thans van steun verstoken
236
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jeugdige werklozen’. Verder eiste men een algemene huurverlaging van 20% voor
alle woningen onder de huurprijs van 600 gulden per jaar. Als eerste toepassing werd
van rijk en gemeenten verlangd dat men maatregelen nam ’waardoor de huren van
gemeente- en woningbouwverenigingwoningen met ten minste 20% zouden worden
verlaagd’ en ook ’over te gaan tot het bouwen van goedkope woningen, zonder dat
aan de eisen die aan arbeiderswoningen moeten worden gesteld, iets wordt te kort
gedaan’. Werkende en werkloze arbeiders kregen aan het eind van de motie het advies om massaal aan buitenparlementaire acties deel te nemen ’zijnde de enige weg
die tot verwezenlijking van bovengestelde eisen kan leiden’. Tot besluit werd de
motie ter kennis gesteld van de regering, gemeentebesturen en de pers237.
Toen ook de Rotterdamse wethouders een protest lieten horen, besloot Colijn de
regelingen twee weken uit te stellen.

Kritisch volgen

In september 1936 deed de NVV-bestuurder H. Lindeman een oproep tot huuractie.
Politiek behendig riep Menist in Recht voor Allen iedereen op zich te houden aan het
door NVV-bestuurder Lindeman gegeven parool238. Dat luidde:
”als de arbeiders de verlaging door de afschaffing van de huurtoeslag krijgen, dan
moeten zij die op hun eigen hun huiseigenaren verhalen en niet meer huur betalen
dan de oude huur, verminderd met de vervallen huurtoeslag.”
Later bleek dat het NVV onder druk van de SDAP moest terugkomen op deze oproep. Lindeman trok toen zijn woorden in. Uiteindelijk werd, met ingang van 4 oktober 1936, de huurtoeslag helemaal afgeschaft. Maar diegenen die vóór 1 oktober
ondersteuning kregen, ontvingen een overgangstoelage die even groot was als de
oude huurtoeslag239.
Elke aflevering van Recht voor Allen bevatte altijd wel de beschrijving van strenge
toepassingen van de regels door de Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon. Vermeld werd bijvoorbeeld dat het erg moeilijk was iets te doen aan een opgedrongen
loonsverlaging. Als arbeiders weigerden hiermee akkoord te gaan dan werd dat beschouwd als werkweigering. Op grond daarvan stopte onherroepelijk de steun.
Als voorbeeld van de willekeur en ingrijpen in het persoonlijk leven een voorbeeld
dat goed de stijl en de toon weergeeft van zulke signaleringen in Recht voor Allen
(23 november 1936):
”Geval van een werkloze A. in Crooswijk: weduwnaar kreeg bezoek van een vrouwelijke kennis. De Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon verbiedt deze omgang!
De Arbeid, 31ste jaargang, no. 38, 18 september 1936.
Recht voor Allen, extra nummer, zomer 1936.
239
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De Algemene Werklozenbond, p. 67-69.
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De man is bereid de vrouw te huwen. Als een ambtenaar de man met de vrouw op
straat tegenkomt wordt zonder meer de steun stopgezet, is hij nu al 5 weken geheel
zonder inkomen en ligt hij (met hulp van de buren) ziek te bed. Geen enkele reden
voor deze daad van willekeur. De vrouw verdient zelf een loon van drie gulden kan
daarvan niet leven en geen vrees hoeft te bestaan, dat de man oncontroleerbare inkomsten uit zijn connectie zou putten.”
Veel voorkomend zijn ook de gevallen, waarin de Dienst voor Maatschappelijk
Hulpbetoon de steun aan ouden van dagen en weduwen verlaagde als bleek dat zij
een deel van hun pensioen- of weduwerente hadden vergeten op te geven bij het
overige inkomen. Naar aanleiding van gevallen, waarin door ambtenaren verkeerde
beslissingen genomen werden (iemand werd extra geld geweigerd voor reiskosten
van een ziekenhuisbezoek aan zijn ernstig zieke dochter; een man werd medegedeeld dat hij weer moest gaan stempelen, hij overleed twee dagen later), hekelde
Recht voor Allen het wantrouwen in de oprechtheid van de ondersteunden dat bij de
Dienst bestond240:
”Door de werkloze te zien als iemand die slechts geld kost, iemand die een gemakkelijk leventje neemt, iemand die altijd bereid is daarvoor te liegen en te bedriegen,
ontstaan dergelijke ongeoorloofde verhoudingen.”
Menist kwam binnen de groep werklozen op voor de minst bedeelden onder hen: de
trouwlustigen, die bij trouwen de uitkering van gehuwden niet konden krijgen en de
zogenaamde armlastigen. Tot deze laatste groep die een lagere uitkering kreeg, behoorden circa 20.000 personen, vooral zieken, alleenstaande vrouwen, invaliden en
ouden van dagen. Eind december 1938 ontstond hierover een conflict in de gemeenteraad tussen Menist en burgemeester Oud, jaren terug de architect van de bezuinigingen onder Colijn als minister van Financiën. De reden: er werd geen extra kolengeld, geen extra kleding, dekking en schoeisel verstrekt. De burgemeester probeerde
in de raadsvergadering steeds weer over te stappen naar het volgende agendapunt,
maar Menist kwam steeds hardnekkig terug op de kwestie241.
Elke poging de salarissen te verlagen had zijn aandacht. Zeker zogenaamde ’technische herzieningen’ die het mogelijk maakten een bepaalde groep iets meer te geven,
maar dan wel in samenhang met een personeelsinkrimping elders. In de strijd voor
betere levensomstandigheden werd door Menist compensatie geëist voor de gevolgen van de devaluatie, die van 26 op 27 september 1936 in Nederland was afgekondigd. Eén van de gevolgen was een prijsstijging van ruim één procent binnen zes
weken tijd. Later zouden de prijzen ten gevolge van de oorlogstoestand zelfs met
meer dan 10% stijgen242.

Recht voor Allen, begin maart 1940.
Recht voor Allen, begin januari 1939.
242
Recht voor Allen, januari 1940.
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Uit: Recht voor Allen, Orgaan van de Federatie Rotterdam der RSAP, half juli 1938

Recht voor Allen riep de mensen op actie
te voeren tegen de huiseigenaren - ook
tegen de gemeente als grootste huiseigenaar - door het vormen van buurtcomités en het stellen van gerechtvaardigde
eisen. Gedemonstreerd werd er ook met
de leus sterke prijsstijgingen, dus nu
ook loon en steun omhoog. Werklozen
liepen met sandwichborden en een grote ’briefkaart’ met daarop deze leus in
het centrum van de stad en wilden die
de gemeenteraad aanbieden. Voor aankomst was alles door de politie in beslag
genomen243.

Adviesbureau

De positie van de werkenden verslechterde. Bij werklozen van wie er velen
meer dan vier jaar werkloos waren, trad
verpaupering op. Op de adviesbureaus
werkten mensen van het PAS die vertrouwd waren met de regelingen voor
werklozenzorg. Jaap Hoofdman was
iemand die zich als bezoldigde van het
PAS intensief in deze ingewikkelde materie had ingewerkt.
Bij het Bureau voor Arbeidsrecht van het NAS dat ook voor de AWB werkte en
waaraan enige tijd Stien de Ruyter-de Zeeuw als advocate verbonden was, kon juridisch advies worden ingewonnen. Er werd hard en succesvol gewerkt waardoor het
Bureau voor Arbeidsrecht de door de sociaal-democraat Hendrik Spiekman al eerder
in de havenstad opgerichte Rotterdamse Bestuurdersbond-bureaus (RBB-bureaus)
tijdelijk overvleugelde244. Volgens Stien de Ruyter-de Zeeuw was Jaap Hoofdman
’de tweede man achter Menist’ en het prototype van een modern, degelijk en betrouwbaar bestuurder. Zijn zwakke punt was zijn (over)gevoeligheid voor de ellende
waarmee hij te maken kreeg. Die leidde nog al eens tot overmatig drankgebruik. ”Iedereen kende hem bij café Timmer.” Met hulp van dr. Ben Sajet heeft hij geprobeerd
De Nieuwe Fakkel, 5e jrg., no. 43, 27 oktober 1939.
D. Linders, Mr. Chr. A. de Ruyter-de Zeeuw, in: Rotterdamsch Jaarboekje, uitgave van het
Gemeentearchief Rotterdam en het Historisch Genootschap Roterodamum, reeks 10, jaargang 04,
1996, p. 150/151.
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van zijn verslaving af te komen. Jaap Hoofdman kon humoristisch zijn en was zeer
bevriend met de Menisten. Helaas was hij geen spreker, merkt Stien de Ruyter-de
Zeeuw op. ”Ik heb altijd ’leuk’ met Ab en Jaap samengewerkt.”245
Als zakkenstopper, begonnen bij de firma de Roode aan de Goudse Rijweg, had Jaap
Hoofdman zich opgewerkt tot rechtskundig adviseur die ook al had hij de officiële
papieren niet, toch toegang kreeg tot de balie. De voorbeelden die Ab Menist in de
raad en de Staten naar voren bracht, kwamen vaak regelrecht vanuit de dagelijkse
praktijk waar Jaap Hoofdman middenin stond. Als Ab Menist in de raad interpelleerde in verband met de inhouding van de steunuitkering aan werkloze bouwvakarbeiders steunde hij op kennis die Jaap Hoofdman had vergaard en had aangereikt246.
Het belangrijkste onderdeel van de AWB, weet ex-bestuurslid Piet Schot, was dit
adviesbureau. Het bureau was van groot belang voor werklozen die er gratis terecht
konden bij moeilijkheden die ze ondervonden met de steun of bij andere sociale
kwesties. Samen met Jaap Hoofdman werkte Piet Schot het advies zonodig uit en
werd contact onderhouden met de betrokken instanties. Piet Schot kon zich herinneren dat ze vaak heel wat wisten te bereiken door alleen al te dreigen zaken in de
gemeenteraad door Menist te laten behandelen247.
De AWB hielp ook een van de opmerkelijkste inwoners van Rotterdam, de reus van
Rotterdam, Rein Rijnhout die met zijn lengte van twee meter en zevendertig centimeter in de stad wel opviel. Hennie de Winter: ”De vader van Rein kwam stempelen
in het PAS-gebouw aan de Maasstraat. Ab heeft veel voor Rein gedaan. Hij zorgde
voor eten, een aangepast bed en schoenen.” Piet Schot weet nog dat hij in de Tweede
Wereldoorlog een dubbel rantsoen kreeg248.
In september 1936 werd op de linker Maasoever een tweede adviesbureau geopend.
Ook veel niet-leden, zelfs communisten, bezochten daar het spreekuur. De AWB was
groter dan de moderne, katholieke en christelijke werklozenbonden samen. Maar
van een groeiende revolutionaire gezindheid onder de Rotterdamse bevolking was
geen sprake. Het ledental van het PAS steeg in 1936 slechts van 1.365 naar 1.413.
In 1937 was nog wel sprake van groei van de AWB; het ging om 319 leden. Maar die
moesten na enige tijd weer worden uitgeschreven omdat ze werk hadden gevonden.
Ze werden daarna wel automatisch lid van het PAS waarmee de groei van het PAS
direct verklaard kan worden: van 1.413 naar 1.731. De AWB stabiliseerde in deze
periode. Het laatste ledental dat bekend is dateert van april 1938. Toen telde de bond
1.800 leden. Een rol speelde ongetwijfeld de concurrentie van andere werklozenbonden. Daarnaast was de dalende werkloosheid een structurele factor. Zeker in 1939
liep het ledental terug. De dalende werkloosheid zal, ook hier, naast de mobilisatie
een rol gespeeld hebben249.
Gesprek met Chr. de Ruyter-de Zeeuw, 6 oktober 1986; Gesprek met Jo Menist-Raapis, 6 oktober 1986.
246
Gesprek Aart Verzijl, 17 november 1993.
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Stephen Snelders, De Algemene Werklozenbond, p. 70.
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Gesprek Piet Schot, 28 december 1992 en Hennie de Winter, 13 januari 1994.
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Stephen Snelders, De Algemene Werklozenbond, p. 74.
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Propaganda en agitatie

De AWB toonde zijn revolutionaire idealen door een nauwe samenwerking met de
RSAP en het PAS bij het organiseren van openbare protestvergaderingen, bijvoorbeeld tegen de Moskouse processen. Ook werd met anderen samengewerkt. Zo trad
op 19 september 1938 naast Ab Menist de bekende anarchist Anton Constandse op
als spreker op een vergadering over de internationale toestand. De meeting trok bijna
800 belangstellenden.
De propaganda-activiteiten werden ook verbonden met ontspannings- en ontwikkelingswerk. Voor haar werk voor de VVVO bezocht Cor Groeneveld een cursus om
meer van film te begrijpen250. ”Er werden dertien filmcursussen op zaterdagmorgen
gegeven in het Luxor theater aan de Kruiskade. Na mijn werk op zaterdagmorgen
ging ik daar heen. Daar kreeg ik ’les’ van L.J. Jordaan; die vertelde over het hoe en
waarom van de film. Ook heb ik nog een cursus van vier avonden gevolgd bij dr. van
der Spek. Die was directeur van het Psychiatrisch Ziekenhuis Maasoord. Hij liet dan
bijvoorbeeld een film zien over ’het egocentrisch type’. Over verschillende onderscheiden typen liet hij films zien en vertelde daar dan over.”
Cor Groeneveld zocht de films uit die in het Citytheater aan de Hoogstraat en toen
het storm liep ook in het Oostertheater werden vertoond. Ze bekeek de films en
adviseerde Ab Menist welke te nemen. Ze zette ook de kaarten uit en zat op zondagmorgen in het Citytheater achter de kassa. ”De arbeiders die bij het PAS afrekenden, waren altijd eerlijk.” Verboden films werden in aanwezigheid van de politie
vertoond. Derk van der Graaf die ook tot het netwerk van de AWB hoorde, verkocht
op die zondagochtenden boeken en brochures van uitgeverij De Vlam. Ook Derk
van der Graaf en Gerard Boomgaard die vaak op zondag bij de Menisten te gast
waren, zochten wel films uit. Dat was niet altijd een succes. Cor Groeneveld: ”Een
keer heeft Theo van Driesten eens een film uitgezocht. De mensen klaagden dat het
een rot film was! De ochtenden kostten gelukkig niet veel. Er was een film en een
spreker. Natuurlijk sprak Ab Menist voordat er een film werd gedraaid. Zo bepleitte
hij op 10 april 1938, voordat Charlie Chaplins meesterlijke Modern Times werd gedraaid, het oprichten van een ’Rood Defensiefonds’. Maar ook Henk Sneevliet, Dolf
Langkemper, Wietse Smid, Willem Dolleman en Bertus Bouwman kwamen graag
op zondagochtend. De bioscoop zat vaak vol. De mannen namen ook hun vrouw
mee. Het was in die arme jaren dertig een uitje voor weinig geld. Kop Jansen kwam
soms declameren. Het was een groot succes.
Een dergelijk volle bioscoop was natuurlijk een uitgelezen publiek voor Henk Sneevliet. Hij sprak eens in het W(ester) B(ioscoop)-theater op de Nieuwe Binnenweg. Ik
zie het nog voor me: de vertoonde film ging over parelvissers, een schrijnende film.
Ik weet de naam nog: The White Shadow. Ze spuugden hun longen uit. Sneevliet
hield een gloedvol betoog. Hij was een geweldige redenaar, maakte grote indruk op
het publiek, wist die emotie over te brengen. Hij maakte ook nooit notities. Toen er
eens Indische danseresjes optraden op een Indische ochtend - je weet hoe hij zich
altijd met Nederlands-Indië bezig hield, hij was er geweest - sprak hij op indrukwekkende wijze. Hij sprak de meisjes aan in het Maleis! Sneevliet was toch een talen250

Gesprek Cor Groeneveld-van den Akker, 27 augustus 2003, 19 en 25 januari 2008.
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wonder. Hij stond eens aan de telefoon. Sprak Engels, antwoordde tussendoor in het
Nederlands en las tegelijk in een Chinese krant.”
Maar voor Joop Flameling was het ook een wonderlijke ervaring te merken dat ’een
groot mens soms toch klein kan zijn’. Sneevliet claimde bij Ab Menist namelijk dat
hij alleen, en niet samen met Joop Flameling, in beide theaters een redevoering zou
houden. Ab Menist: ”Hij heeft geen enkel bezwaar tegen jou gemaakt. Ik voor mij
denk dat hij bevreesd is voor verlies van zijn populariteit. Er zijn hier honderden
mensen aanwezig en daar wil hij het woord voeren. Hij is hier al zo vaak geweest.”
”Maar we zijn er nog niet uit”, ging hij verder. ”Ik wil geen ruzie hebben en heb
Sneevliet voorgesteld dat jullie allebei dan maar moeten spreken, hoewel dat eigenlijk niet kan bij een filmvoorstelling. Uiteindelijk ging hij hiermee akkoord onder de
voorwaarde dat hij het eerst zou spreken en daarna jij. Ik hoop dat je daar mee kan
instemmen.” Joop Flameling, nijdig, ging daarmee niet akkoord. Hij sprak toch als
eerste en zei dat hij het kort zou houden om Sneevliet in de gelegenheid te stellen hen
toe te spreken. Ook hij wilde geen ruziestemming251.
Propaganda werd ook gevoerd via de Vereniging Voor Volks Ontwikkeling (VVVO).
Het VVVO was een onderdeel van het NAS. Onder die paraplu dirigeerde Kop Jansen de Rode Makkers die spreekkoren uitvoerden. Er was een mandolineorkestje en
een zangvereniging die putte uit de Socialistische Liederentafel met als dirigent Jos
van Leeuwen. Ook was er een Vrouwenclub onder leiding van Jo Menist. Er werd
gewandeld, gedeclameerd en er werden feesten georganiseerd, bijvoorbeeld tijdens
de 1 meiviering en Sinterklaas.
De boottochten waren populair. De afdeling Rotterdam van de RSAP en NAS ging
dan met de Fop Smit-boot naar Oostvoorne. De afdeling Oostvoorne/Rockanje, een
afdeling die enige tijd heeft bestaan, werd daar dan bij betrokken. Deze afdeling bestond voornamelijk uit ontevreden tuinders. Er was onder hen opstandigheid omdat
de geteelde groente werd doorgedraaid en tuinders failliet gingen. Henk Torremans,
zelf ook tuinder, zat voor de RSAP in de raad en was voor de kleine gemeenschap
zelfs locoburgemeester.
Eerst gingen de Rotterdammers met de boot naar Hoek van Holland. Aan boord was
het gezellig. Er was een buffet. Een bandje aan boord speelde dansmuziek. Aan dek
werd gezongen en gedanst. Op het strand hielden Ab Menist, Daan Groeneveld en
Wietse Smid propagandistische speeches. Het versterkte de onderlinge band. Vaak
waren 150 tot 200 man aan boord. Dan ging het weer huiswaarts. De Oostvoorners
gingen met de stoomtram terug252.
De stempellokalen waren uitgelezen punten voor propaganda en agitatie. Piet Schot
vertelde dat daar in feite elke dag gedemonstreerd werd. Hij herinnert zich felle discussies met communisten. Ook trok men wel vanuit bepaalde punten in de stad, of
vanuit het PAS-gebouw aan de Maasstraat 1b, demonstratief naar het stadhuis.
In de werkverschaffing voerde de AWB met opzet praktisch geen acties. Dit was in
251
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Joop Flameling, Herinneringen, deel 1, p. 78-79.
Gesprek Derk van der Graaf, 15 februari 1988.
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overeenstemming met de algemene lijn van het NAS. Natuurlijk werd de werkverschaffing fel afgekeurd. Daarmee beperkte de regering bewust het aantal gesteunde
werklozen. Het loonpeil kon daardoor gedrukt worden. Stakingen in de werkverschaffing beschouwde het NAS veelal als onbegonnen werk. Het vele grondwerk dat
werd verricht, maakte dat geen economische druk kon worden uitgeoefend. Staken
was daarom weinig zinvol. Werd er toch gestaakt dan was een korte actie zinvol, volgens het NAS. ”Als uiting van protest, als uiting van gekrenkt rechtsgevoel van de
tewerkgestelde arbeiders tegen het tergende optreden van een opzichter of tegen het
niet willen onderhandelen van een Rijksinspecteur.” Ook was een korte staking soms
nuttig om de andere werklozen en werkenden attent te maken op een schrijnende
situatie in de werkverschaffing. De communistische Rode Vakbewegings Oppositie
(RVO) probeerde stakingen in de werkverschaffing juist zo lang mogelijk in stand
te houden. Daarom werd deze organisatie als een gevaarlijk element beschouwd.
Niet voor de kapitalistische klasse, aldus NAS-leider Jan Molenkamp, maar voor de
arbeiders.253

’Trotskistenbondje’

Op het gebied van de werklozenorganisatie verloor de in getal veel grotere communistische organisatie de concurrentieslag in Rotterdam. De communisten hadden
in Rotterdam toch altijd al minder aanhang dan in Amsterdam. Maar ongetwijfeld
heeft ook een rol gespeeld dat de communisten onder druk van Moskou hun eigen
RVO ophieven en zich op het NVV moesten richten. Van betekenis was dat het uit
een paar honderd leden tellende communistische Werklozen Strijd Comité uit de
Rotterdamse wijk Crooswijk zich op 14 april 1936 ophief. De communisten hadden
de meerderheid in het bestuur verloren. De leden stapten massaal over naar de AWB,
wat natuurlijk propagandistisch benut werd. Latere communistische pogingen om
weer een werklozenbond op te richten haalden niets uit. De succesvolle AWB was
waarschijnlijk toen al te sterk in de Rotterdamse arbeidersklasse verankerd254.
De CPN keerde zich dan ook tegen het ’Trotskistische Werklozenbondje’ en betitelde
Menist als een ’vijand van de arbeidersklasse en van de Sovjet-Unie’. Zelfs hadden
ze de onbeschaamdheid hem als ’een kameraad van de fascisten’, iemand die op één
lijn stond met de bourgeoisie en de fascisten in de hetze tegen het antifascistische
Volksfront in Spanje, voor te stellen. Joop Flameling geeft in zijn herinneringen een
bloemlezing255 van infame leugens waarbij de CPN zich bediende van het scheldwoord Trotskist/Trotskisme: ’De vermomming van het fascisme is het Trotskisme’,
’Fascisme en Trotskisme werken hand in hand’, ’Ophitsing tot moord op Stalin’ en
’Het Trotskisme moet uitgeroeid worden als een gifplant’. Andersom was de kritiek
Jos Spijkers, Het Nationaal Arbeids-Secretariaat, p. 236-237; Stephen Snelders, De Algemene
Werklozenbond, p. 71.
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Stephen Snelders, De Algemene Werklozenbond, p. 72.
255
Joop Flameling, Herinneringen, deel 1, p. 91; In de Resolutie van het Partijbestuur der CPN
over het Trotzkistenproces (aangenomen in de zitting van 21 februari 1937) lezen we onder andere: ”De activiteit van de RSAP is een directe ondersteuning van het fascisme in Nederland, niet
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ook niet mals, maar nooit van dit allooi. In Recht voor Allen verschenen scherpe politieke prenten van de gevluchte Duitse kunstenaar Franz Holz. Daarin werden zowel
de CPN als de SDAP als dienstknechten van de bourgeoisie voorgesteld.
Zelfs na de Tweede Wereldoorlog heeft de communistische schrijver Theun de Vries
in zijn roman Februari (over de Februaristaking van 1941) nog de euvele moed gehad op een laaghartige manier de koppeling fascisme en trotskisme in één persoon
te laten samenkomen256.

AWB als voorbeeld

In 1938 werkte de RSAP in het Landelijk Comité voor Strijd en Solidariteit verder
met het stimuleren van de comitégedachte, waarover al eerder in 1937 op het NAScongres gesproken was. De werklozenbonden pasten uitstekend in de uitwerking van
de comitégedachte. De partij wilde daarmee de scheiding tussen werkenden en werklozen zoveel mogelijk opheffen. Werklozen konden op die manier gemakkelijker aan
de revolutionair-socialistische beweging verbonden worden. In het blad van de AWB
kwam dat al duidelijk naar voren. Recht voor Allen kreeg als ondertitel Orgaan van
de Federatie Rotterdam der RSAP.
De succesvolle Rotterdamse AWB diende landelijk als voorbeeld waarbij met het
NAS werd samengewerkt. In Amsterdam, Den Haag, Deventer, Weststellingwerf,
Dordrecht, Arnhem, Almelo, Hilversum, Alkmaar, Vlissingen Purmerend, Noordwolde en Groningen was dat het geval. Op 26 mei 1938 werd in Rotterdam onder
leiding van de AWB een Landelijke Conferentie van werklozenorganisaties gehouden met als doel een overkoepelende Landelijke Werklozenbond te stichten. Maar
dat werd geen succes. De medewerking van de plaatselijke NAS-organisaties bleek
onvoldoende257.
Net als in Rotterdam werden adviesbureaus opgericht. Waar mogelijk knoopte men
contacten met RSAP-raadsleden aan. Zij konden weer meer greep krijgen op gemeentelijke instanties en vakbewegingskanalen van het NAS inschakelen. Op die
manier konden problemen opgelost worden waar een werkloze als enkeling machteloos tegenover stond. Naast de landelijke kranten van RSAP en NAS, De Nieuwe
Fakkel en De Arbeid, verschenen nu ook plaatselijke en regionale bladen die naast
politieke propaganda ook ingesteld waren op werklozenwerk, op acties in de bedrijven en demonstraties. In Dordrecht heette het blad De Baanbreker, in Amsterdam
alleen door de misdadige campagne tegen de eenheid van de arbeidersbeweging en het volksfront,
die zij voert, maar ook door de levendige verbinding tussen Sneevliet en Trotski, die op zijn beurt,
zoals het proces te Moskou bewezen heeft, in directe verbinding tot het Duitse fascisme staat” (..)
”Onze partij is er nog niet voldoende van doordrongen, dat het trotzkisme niets anders dan een
agentuur van het fascisme in de rijen der arbeiders is, en op dezelfde voet als het fascisme moet
worden bestreden.”
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Klassenstrijd, in Den Haag De Anti-Fascist en in Weststellingwerf De Wekker. Op
vergaderingen kreeg men meer gehoor. Niet alleen in Rotterdam werden voortaan
filmochtenden gehouden. De propaganda werd met opzet gedecentraliseerd, vaak
ook goedkoper gemaakt in verband met de werkloosheid. Het partijblad De Nieuwe
Fakkel bijvoorbeeld werd verkocht voor 5 cent; andere bladen die goedkoop waren:
De Baanbreker (Dordrecht) en Recht voor Allen (Rotterdam).
Zo trachtte de beweging van Sneevliet en Menist in deze moeilijke jaren weer basiswerk te doen door zich te richten op de comitégedachte. Het succes was zeker ook
voor een deel aan de persoon van Menist toe te schrijven. Maar zonder dit gezamenlijke praktische werk, wisten ze, was alle discussie en polemiek over revolutionaire
en socialistische theorie zinloos kathederwerk258.

Recht voor Allen, Orgaan van de
Federatie Rotterdam der RSAP, half juli 1938
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Hoofdstuk 19
Tegen de stroom

Bij de Tweede Kamer verkiezingen in
1937 ging de RSAP in Rotterdam achteruit
(6.831stemmen). De RSAP legde de AWB
bij de verkiezingen in 1939 geen partijstempel op. De afdeling Rotterdam adviseerde eerst nog om met een aparte Rotterdamse lijst uit te komen met de populaire
Ab Menist als lijsttrekker. Maar het PB
verwierp dat. Ook in Rotterdam zou een en
dezelfde lijst met een en hetzelfde program
aangehouden worden.
In 1939 wierp het werk van de AWB zijn
vruchten af. Het stemmenaantal van de
RSAP nam bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam sensationeel toe tot
16.934 stemmen, 5,7% van het totaal aantal stemmen.
Waar kwamen die tienduizend nieuwe
stemmen vandaan? Ze konden niet alleen
van de CPN gekomen zijn die vergeleken
De Arbeid, 29 april 1938
(afbeelding Franz Holz)
met de raadsverkiezingen van 1935 4.000
stemmen verloor. Waarschijnlijk was een
groot deel ook te vinden onder de 4.000 kiezers die in 1935 nog niet en in 1939 wel
stemden. De Nieuwe Fakkel zocht de nieuwe kiezers eveneens onder de modern
georganiseerden die honderden exemplaren van Recht voor Allen afnamen en naar
de adviesbureaus gingen. Vooral werklozen die vroeger SDAP en CPN stemden,
moeten RSAP gestemd hebben.
Hoe dan ook, het lijkt vast te staan dat het werk van de AWB vooral onder de werklozen de sympathie voor de revolutionair-socialisten had doen toenemen259. In een
volgend hoofdstuk komen we er uitgebreid op terug.

Klassenfront en kritiek op de Sovjet-Unie

Recht voor Allen schonk in de loop der jaren steeds aandacht aan internationale ontwikkelingen. Beseft werd dat er een oorlog zou komen maar ook dat het kansen kan
scheppen:
259
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”Al moge 1939 ons nog dichter en mogelijk wel midden in de Wereld Oorlog brengen, aan de andere kant is met zekerheid vast te stellen dat de mogelijkheden, juist
door toespitsing der tegenstellingen, voor de arbeidersklasse groter worden.”
Stelling werd genomen tegen de blokken van aanstaande oorlogvoerenden. De arbeiders werden opgeroepen het klassenfront te voeren: ’Geen deelname aan welk
imperialistisch oorlogsfront dan ook, slechts werken aan de vernietiging van beide
imperialistische machten is onze taak’260. Het ging erom de oorlog om te zetten in
een sociale revolutie.
Naar aanleiding van het non-agressiepact, dat in augustus 1939 tussen Hitler en Stalin gesloten was, merkte Recht voor Allen op dat dit voor het proletariaat dezelfde
betekenis had als die van de reactie hier in Nederland, namelijk het doel de wereldrevolutie te vernietigen.
Bij Menist leefde het sterke besef dat het als gevolg van de internationale verbindingen van het kapitalisme onmogelijk zou blijken buiten de oorlog te blijven. Dat
gegeven, gevoegd bij het feit dat in sommige landen de arbeidersbeweging zich liet
inschakelen bij oorlogsvoering en oorlogsvoorbereiding, maakte dat Menist opnieuw
een dringende oproep deed tot vorming van een klassenfront261:
”Op ons rust niet alleen de taak om uiting te geven aan onze afschuw voor oorlog
en kapitalisme, ons wacht de taak om de massa te doordringen van de oorzaken (...)
Om de massa aan te geven de weg, die hen zal leiden uit de hel van het kapitalisme
(...) De werkelijke roep om de vrede kan slechts komen uit de monden van hen, die
zich niet verbonden, in welke vorm dan ook, met één der oorlogvoerende partijen
(...) Deze roep (...) zal weerklinken uit de kelen van de arbeiders uit alle landen, die
de vaan van het socialisme trouw zijn gebleven.”
De zekerheid dat ook Nederland in de oorlog betrokken zou worden werd nog vergroot door het uitbreken van de Fins-Russische oorlog waarbij de Sovjet-Unie uit
militair-strategisch eigenbelang Finland binnenviel. Volgens Henk Sneevliet, en Ab
Menist was het ongetwijfeld met hem eens, kon de RSAP de Sovjet-Unie niet meer
als een te verdedigen arbeidersstaat erkennen.
Ab Menist wilde de arbeidersklasse doordringen van het feit dat ”de vijand in eigen
land” staat262:
”De vraag is niet meer: zal dit of dat land in de oorlog betrokken worden. De vraag
die thans opgeld doet is: wanneer zal het gebeuren? (...) De arbeidersklasse draagt
een zware verantwoordelijkheid. De oorlog zal langer duren, het aantal slachtoffers
ten gevolge van de oorlog zal steeds meer toenemen naarmate vredesdaden van de
arbeidersklasse uitblijven (...) De vijand van de arbeidersklasse staat in eigen land:
Recht voor Allen, eind maart 1939.
Recht voor Allen, eind september 1939 en begin januari 1940.
262
Recht voor Allen, begin maart 1940.
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het is het kapitalisme (...) Tegenover hen die de oorlog noodzakelijk achten en die
haar voeren roepen wij op tot verbroedering van alle arbeiders in alle landen, over de
fronten en over de grenzen heen.”

Antimilitarisme

Aanpassing verhinderde de arbeidersklasse lange tijd haar positie werkelijk te kunnen versterken en verbeteren. ’Aanpassing’ stond daarbij voor versobering van het
leven: loonkorting, steunverlaging en aantasting van de sociale positie. Sinds oktober 1936 gold voor de kapitalisten weer een ’opleving’, aldus Menist, die vooral te
danken was aan devaluatie en aan rationalisatie263. Maar dat betekende wel dat arbeiders als overbodig op straat werden gezet en dat jongere, goedkopere werknemers de
plaatsen van ouderen innamen.
De functie die ’aanpassing’ lange tijd vervulde, werd vanaf 1937 overgenomen door
de internationale toename van de oorlogsproductie (bewapening) en landsverdediging. Het nationalistische gevoel kreeg weer meer accent in Nederland. Ook bij sociaal-democraten en communisten, wat duidelijk naar voren kwam bij de verloving
van prinses Juliana met Bernhard van Lippe-Biesterveld en bij de standpuntbepaling
ten aanzien van een eventuele onafhankelijkheid van Nederlands-Indië. Roestam Effendi (CPN) verklaarde eind februari 1938 in de Tweede Kamer dat zijn partij op dat
moment tegen de losmaking van Nederland was omdat dat het Japanse militarisme
in de kaart zou spelen. De RSAP was van mening dat juist een zelfstandig Indonesië
met een sterke volksbeweging niet zo gemakkelijk te veroveren was. Bovendien
betekende het een steun voor de Chinezen in de strijd tegen Japan264.
Het antimilitarisme van de RSAP kwam tot uiting bij Menists opstelling in de gemeenteraad met betrekking tot de verkoop van het vliegveld Waalhaven. Al vanaf
februari 1938 waren er geruchten over verkoop en een andere, een militaire bestemming van vliegveld Waalhaven. Pas na een interpellatie door Menist werd deze zaak
in mei van dat jaar in de gemeenteraad behandeld. Zijn naar voren gebrachte bezwaren dat het vliegveld als militair object door het omringende water ook ’s nachts te
vinden zou zijn, dat de burgerbevolking gevaar zou lopen, dat Nederland als kleine
staat niets in te brengen had tegen de militaire macht van Duitsland en dat de arbeidende klasse zich juist moest verzetten tegen ieder militaire versterking van welke
imperialistische staat dan ook - dat alles verhinderde de verkoop uiteraard niet.
In Nederland werd de gouden standaard later losgelaten dan elders, n.l. pas per 27 september
1936. Het depreciatie (=waardevermindering)percentage t.o.v. de oorspronkelijke goudwaarde
van de respectievelijke valuta’s (sinds 1929) bedroeg voor Nederland 18%, voor België 27%,
voor Engeland 39%, voor de Verenigde Staten, Italië en Zweden 41% en voor Frankrijk en Denemarken zelfs 52%. Nederland, België en Zwitserland hadden voor herstel van het evenwicht een
kleiner percentage nodig omdat vóór invoering van de depreciatie het binnenlandse prijspeil al
was verlaagd (Keesings, 23-11-1937).
De kosten van levensonderhoud waren van september 1936 tot september 1937 gestegen met
5,2% (voedsel met 6,4%) (Keesings, 23 november 1937).
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Recht voor Allen, begin april 1938.
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Net als bij het al eerder aangeroerde standpunt betreffende luchtbescherming verkondigde de tweekoppige RSAP-fractie dat de tot dan toe genomen maatregelen
beslist onvoldoende waren. Die waren niet gericht op de volkswijken, wekten maar
illusies en konden daardoor mogelijk zelfs tot een actieve oorlogsbereidheid leiden.
’De bevolking heeft recht op beveiliging, maar die wordt haar door het kapitalisme
niet geschonken’265.

De installatie van mr. P.J. Oud

Voor opschudding zorgde Menist bij de installatie van mr. P.J. Oud, de vroegere
minister van Financiën, tot burgemeester van Rotterdam. Nadat hij welkom was geheten door locoburgemeester, de SDAP-er Arie de Zeeuw, de vader van Stien de
Ruyter-de Zeeuw, en raadsnestor T. Schalekamp, nam ook Menist het woord. Dit
werd kennelijk door niemand verwacht, want de Oprechte Haarlemsche Courant
van 20 oktober 1938 vermeldde wel beide eerste sprekers en de aanwezigheid van
vele collega-burgemeesters, maar pas de volgende dag het optreden van Menist, zonder overigens de inhoud van zijn rede weer te geven:
”De plechtige raadszitting, waarin mr. P.J. Oud als burgemeester van Rotterdam
werd geïnstalleerd heeft een verrassend slot gekregen, door het optreden van de
rev.-socialist Menist die het nuttig oordeelde aan de vriendelijke welkomstwoorden,
welke door wethouder De Zeeuw en door het oudste raadslid, de heer Schalekamp
waren gesproken, enige minder vriendelijke toe te voegen. Burgemeester Oud, die
enigszins overrompeld werd door deze door niemand verwachte demonstratie, moest
eerst even aan de gemeentesecretaris vragen, hoe het geachte raadslid, dat het woord
had gevraagd, eigenlijk heette.
Overigens toonde mr. Oud een bewonderenswaardige kalmte, aldus De Telegraaf.
Zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken luisterde hij naar de venijnige taal
van de heer Menist en toen deze was uitgesproken sloot hij de vergadering, zonder
te treden in hetgeen de heer Menist had gezegd.”
Recht voor Allen, dat vlak na de installatie werd uitgebracht, drukte de toespraak natuurlijk wel af. Bovendien werden circa 40.000 manifesten met zijn rede verspreid.
Hennie de Winter was erbij toen een stapel van deze manifesten van de publieke
tribune werd gegooid266.
Menist, die zich gewoonlijk onthield van alle plechtigheden, zei bij de installatie toch
aanwezig te willen zijn omdat Oud daarbij kwam als voorzitter van de vergaderingen.
Bovendien nam hij het woord omdat hij het niet eens was met de vriendelijke woorden die T. Schalekamp namens de Raad had gezegd. Rotterdam, betoogde Menist,
was een proletarische stad die zwaar geteisterd werd door de economische crisis, (...)
Recht voor Allen, eind mei 1938; De Nieuwe Fakkel, 5e jrg., no. 50, (’Onze Rotterdamse Kroniek’), 15 december 1939.
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Raket, Rood Rotterdam, p. 265.
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Een deel van de raadzaal
tijdens de installatie van
mr. P.J. Oud tot burgemeester van Rotterdam op
28 oktober 1938
(foto GAR XXXIII 474.01)

door de chaos van het
kapitalistische stelsel.
Het was maar schijn
dat de moeilijkste jaren
voor Rotterdam voorbij waren, want het
aantal ondersteunden
door de Dienst voor
Maatschappelijk Hulpbetoon was opgelopen van 37.000 (in 1934) tot 48.000 (in 1938). Vervolgens richtte
Menist zich tot mr. P.J. Oud:
”Gij zijt persoonlijk medeverantwoordelijk voor een beleid dat wij in de crisisjaren
gekend hebben en dat zeer planmatig het levenspeil van de arbeidersbevolking heeft
afgebouwd (...) Het proletariaat van Rotterdam heeft die aanpassingspolitiek van
minister-president Colijn van U, toen gij nog minister van Financiën waart, als een
nodeloze kwelling beschouwd (...) Indien waar is wat van bepaalde zijde is geuit, dat
gij hier naar Rotterdam zijt gekomen om orde op zaken te stellen, laat ik dan duidelijk zeggen, (...) dan vindt gij in mij Uw felste bestrijder.”267
De verhouding tussen Menist en Oud zou hierna altijd gespannen blijven. De burgemeester zei later tegen Jo Menist dat hij Ab Menist altijd gerespecteerd had. ”Hij
kwam altijd goed beslagen ten ijs. Naar velen hoefde ik niet te luisteren, maar bij
Menist moest ik mijn aandacht erbij houden.”268
Hoewel het meestal serieus toeging in de raad, waren er ook momenten van grote
hilariteit. Een van die momenten was toen bij een redevoering van Menist zijn kunstgebit uit zijn mond vloog. Ab Menist herstelde het snel en vervolgde met kunstgebit
zijn toespraak.

Kritiek op CPN en SDAP

Wat partijpolitiek betreft volgde de RSAP vooral de SDAP en de CPN nauwlettend
in hun koers. Dat had natuurlijk alles te maken met een min of meer gemeenschappelijke kiezersgroep. Elk van de partijen beleed het beginsel van het ’socialisme’ op
haar eigen wijze, hoe verschillend de interpretatie en praktische uitwerking ook was.
Recht voor Allen, eind oktober 1938; Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 78-80
(Zie bijlage 2 voor de hele toespraak).
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Gesprek Jo Menist-Raapis, 10 oktober1986.
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De RSAP verweet de SDAP herhaaldelijk haar vroegere houding ten aanzien van
bezuiniging en bewapening te hebben losgelaten. De CPN werd vooral aangevallen
om haar machtsaanspraken, gedirigeerd vanuit Moskou, en om haar meegaandheid
betreffende bewapening en nationalisme. In 1935 viel Ab Menist tijdens een debatvergadering met CPN-leider Paul de Groot de Duitse communistische partij aan. De
Groot verdedigde de KPD die met de Duitse nazi’s ’op de lijn van samenwerking
zat’ tegen de sociaal-democraten die door de communisten valselijk voor sociaalfascisten werden uitgemaakt. En dat dan, volgens Menist, ”ruim zes maanden voor
de overwinning van de ergste vijand der arbeiders, Hitler”.269
De Nieuwe Fakkel drukte met graagte getuigenissen af van mensen die kort daarvoor
uit de CPN getreden waren. Recht voor Allen van 14 december 1936 berichtte dat
zelfs colporteurs van Ons Orgaan, een uitgave van een communistisch werklozencomité, bij het adviesbureau van de AWB om raad waren komen vragen.
Omgekeerd besteedden de communisten op hun wijze ook aandacht aan de RSAP.
Schalker verklaarde op het CPN-partijcongres van 1938270:
”Rotterdam is de typische plaats waar het Trotzkisme is onderschat en waar men de
bestaande organisaties nog tolereerde, en waar door grote delen van de Rotterdamse
arbeidersklasse en door grote delen van de partij (CPN), de Trotzkistische beweging
nog als een uiterst radicale vleugel in de arbeidersbeweging wordt gezien.”
Vroeger werden nog wel eens discussies georganiseerd tussen de RSAP en de CPN.
De Nieuwe Fakkel van 9 april 1937 maakte melding van een discussie in de Marxistische Arbeiders Club tussen Menist en stalinisten. Later bleken zulke discussies
niet meer mogelijk. In een extra nummer van Recht voor Allen, waarschijnlijk half
mei tot eind mei 1939, werd het verzoek vermeld van twee CPN-leden en een anarchist die lid was van de Federatie van Anarchisten in Nederland (FAN). Ze vroegen
Menist of hij bereid was een van de CPN-leiders voor een debat uit te dagen. Menist
schreef daarop een brief aan de CPN, waarin hij om een gelijke tijdverdeling vroeg.
Als eventuele onderwerpen stelde hij voor: ’Is het volksfront verantwoordelijk voor
de nederlaag van de Spaanse Arbeider? Klassefront of Volksfront?’ of: ’Wat is de
taak van de arbeidersklasse tegen de naderende imperialistische wereldoorlog?’. Hij
kreeg er slechts indirect antwoord op via een artikel van Schalker in Het Volksdagblad van 11 mei 1939. Menist werd verweten ’provocateurmethoden’ te gebruiken
en voor een klassenfront met de bourgeoisie te zijn, namelijk ’tegen het antifascistische volksfront’.
Schalker kreeg antwoord in een sarcastisch gedicht in De Arbeid van 19 mei 1939271.
De Arbeid, 30ste jaargang, no. 1, 4 januari 1935.
Het Volksdagblad, 23 maart 1938.
271
Recht voor Allen heeft later een aantal bijdragen van deze soort, geschreven door Spectator,
gebundeld en van een kort voorwoord voorzien van Ab Menist. Onder de titel Zotteplakkers kon
het voor 10 cent gekocht worden bij uitgeverij De Vlam (Overtoom 468/een hoog, Amsterdam)
of bij de administratie van Recht voor Allen, Maasstraat 1b, Rotterdam. Ik heb dit bundeltje nooit
gezien.
269
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De maker is onbekend:
Aan mijn ex-vriend ’Lou’
Visser Lou, wat kan jij jokken
in jou(w) ’polletiek’ gedaas
over oorlog en fascisme,
aan de boorden van de Maas.
Schelden, honen, modder spuiten
Op onze makker A. Menist
En hem lafweg degraderen,
tot een Hitler-vriend-fascist!
Malle kwast, jij deftig Lou-tje
Moskous Stalin-hengelaar.
Hoe kon jij je zo verlagen
Gé-pé-oese lasteraar!
Hoe durf jij toch zo te zwammen,
Jij vóórheen nog communist.
Nou er str... komt aan de knikker,
Ben je volbloed nationalist...?
Ouwe David – ’Lourens Bulker’
Durft gij nog naar Rusland gaan?
Wees voorzichtig, ouwe dwazen,
’t reisje komt je duur te staan.
Jullie beide(n) staan op ’t lijssie
Daar op het ’t Kremlin ’Golgotha’
Net als jullie ouwe makkers,
Boucharin en Jagoda.

Kritiek op Franco en Hitler

Vanaf 1938 greep het Openbaar Ministerie in wanneer kritiek geuit werd op de buitenlandse staatshoofden Hitler en Franco. Het leidde tot vervolgingen wegens ’belediging’. In 1938 klaagden NSB’ers in brieven aan de officier van Justitie over het
beledigen van Juliana, Bernhard, Hitler en Mussolini. In november van dat jaar werd
bezwaar gemaakt tegen een pamflet dat verspreid was waarin Hitler ’beledigd’ zou
zijn. Vervolging volgde tegen tien RSAP-ers, onder wie Jaap Hoofdman. Tegen de
veroordeling van Hoofdman door de politierechter ging de officier van Justitie in hoger beroep. Vervolging werd ook ingesteld tegen hen die het waagden een raambiljet
op te hangen waarop de tekst voorkwam: ’Hitlers bende brengt ellende’. Andries
Dolleman die samen met zijn broer voor het raam thuis in Den Haag een muurkrant
verzorgde, vertelt over de schrik die dat teweeg bracht:
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”De partij had een plaat uitgegeven, voorstellende ’Hitler, de worger’. Het was een
tekening waarop Hitler een arbeider de keel dichtkneep. Terwijl onze ouders niet
thuis waren, hadden we deze pakkende tekening in onze muurkrant geplakt. Maar we
wisten niet dat de overheid juist diezelfde avond de platen in beslag had genomen en
de verspreiding had verboden op straffe van vervolging. Toen moeder de volgende
morgen van haar werk thuis kwam, zag ze de gevaarlijke plaat. Zij rukte die eraf
en onderhield ons er danig over. Evenals bij de houding van de justitie tegenover
de Duitse antifascisten, stelde de overheid zich ook bij deze uitstekende plaat van
Holz op het standpunt dat Hitler een bevriend staatshoofd was. Hitler mocht tot 1940
moorden wat hij wilde, als wij hem maar niet beledigden.”272
Menist kreeg er ook mee te maken. Hij zou op een vergadering van de VVVO Franco
beledigd hebben. De Rotterdamse politierechter veroordeelde hem op 26 mei 1939
tot een voorwaardelijke straf van één maand met een proeftijd van een jaar. Menist
ging hiertegen in hoger beroep273.
Tijdens de Spaanse burgeroorlog vingen de Menisten niet alleen vluchtelingen op
maar ook strijders als Sneevliets latere biograaf Piet van ’t Hart die aan de kant van
de POUM gevochten had. Hij was door de Stalinisten opgepakt en gevangen gezet.
Met hulp van de Nederlandse consul in Barcelona wist hij net op tijd te ontsnappen.
Zijn nationaliteit was hem bij terugkeer afgenomen. Jaap Hoofdman maakte zich in
een brief zorgen over de moeilijke positie waarin Van ’t Hart verkeerde: ”Wij weten
niet wat verdere, persoonlijke bemoeiingen van kameraad Menist hierin nog kunnen
veranderen. Praktisch is Van ’t Hart er dus even erg aan toe als een emigrant. Hij is
thans thuis bij kameraad Menist, maar kan daar toch ook niet zijn leven lang blijven.
Bovendien is hij daar thans door ziekte van zijn dochtertje zeer ongelegen”274. Pien
Visser-Menist heeft nog levendige herinneringen aan emigranten die tijdelijk in hun
huis in Vreewijk woonden. ”Er was een mevrouw die een vogeltje in een kooitje bij
zich had. In die tijd leerde ik mijn eerste Franse woordjes: le papillon en l’éléphant.
Ze waren aardig voor me, maar ik vond het wel vreemd in huis, mensen die een
vreemde taal spraken en bovendien was moeder in die tijd gespannen.”275
Menist was net als Sneevliet bang dat te veel kader in Spanje aan de kant van de
POUM wilde meestrijden. Die drain zou ten koste gaan van werk voor de partij hier
in Nederland. Toon van den Berg, na de oorlog Rotterdams gemeenteraadslid voor
de Oude Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (OSDAP) en de latere voorzitter
van het OVB, ging daarom niet voor de tweede maal naar Spanje: ”Sneevliet en Ab
Menist zeiden: ’Jij moet hier blijven, jij bent hier harder nodig dan dat je daar aan
het front sneuvelt. Ze moeten daar knokkers hebben, dat weten we wel, maar we hebRecht voor Allen, begin januari 1939 en begin februari 1939; Andries Dolleman,’Het Huis’
(bezorgd door Wim Bot), in: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging (BNA), nr. 27, september
1992, p. 28.
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Recht voor Allen, begin juni 1939..
274
Archief P.P. van ’t Hart, map 2h, IISG Amsterdam.
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Ineke (=Pien) Menist, Herinneringen van Ine Menist, 2002.
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ben hier mensen nodig die leiding kunnen geven aan de beweging’. En ik was ook
van mening dat ik me hier nuttiger kon maken.”276 Ook Joop Flameling wilde naar
Spanje. Maar in het dagelijksbestuur kreeg hij geen been aan de grond. ”Henk Sneevliet, Ab Menist en Willem Dolleman namen eensgezind het standpunt in dat het niet
kon. Niet alleen vanwege een eerder genomen besluit, maar bovenal vanwege mijn
werk in de LJG. ’Ik snap jou niet Joop’, zei Ab Menist, ’heb je er over gedacht hoe
het verder met de LJG moet als jij weggaat? Er komt eindelijk een goede lijn in. Als
jij nu weg zou gaan dan dondert alles wat je bereikt hebt gegarandeerd binnen drie
maanden inelkaar. Al zou je hartstikke nodig zijn in Spanje dan ben je hier altijd nog
veel harder nodig.” Hij kon er weinig tegen in te brengen277.
Op 9 juni 1939 moest Menist voorkomen bij de politierechter in Dordrecht in verband met ’belediging’ van Hitler, ingebouwd in zijn woorden ’de bandiet van vandaag is het bevriende staatshoofd van morgen’. Woorden gesproken op een openbare
vergadering van de RSAP-afdeling. Het hoger beroep diende voor het Haagse Hof
op 1 september 1939. De eis bleef twee weken wegens belediging van Hitler. Menist
stelde in zijn verweer niet zoveel over te hebben voor Hitler, dat hij voor hem in de
gevangenis wilde zitten. Hij werd veroordeeld tot twee weken en tevens, wegens
belediging van Franco, tot twee maanden voorwaardelijk. Vanwege het grote aantal
werkzaamheden dat hem wachtte, zijn volle agenda en de feestdagen van december
hoefde hij pas eind januari de gevangenis in. Van maandag 22 januari 1940 tot 5 februari zat hij in de celbarak van de bijzondere strafgevangenis in Den Haag zijn straf
uit278. De motie van partijgenoot en mederaadslid Cees Vrins haalde het niet:
”De raad, in openbare vergadering bijeen op Donderdag 25 januari 1940, zendt den
heer A. Menist de groeten uit
deze vergadering en wenscht
hem bij het ondergaan van
zijn straftijd sterkte toe279.”
Raadslid F.L.D. Nivard van de
Roomsch Katholieke Volkspartij had Ab Menist persoonEen lachende Ab Menist bij het 30
jarig bestaan van de Landelijke
Federatie van Bouwvakarbeiders,
Amsterdam 1939; links: Max
Roodveldt
Martin Schouten, Voor de oorlog. Herinneringen aan de jaren ’30, De Bezige Bij, Amsterdam
1982, p. 204-205.
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Joop Flameling, Herinneringen, deel 1, p. 75.
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De Nieuwe Fakkel, 6e jrg., no. 4, 26 januari 1940.
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Handelingen van de Gemeenteraad van Rotterdam 1940, (25 januari 1940), p. 9.
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lijk al ’zijn beste wensen medegegeven’. Burgemeester Oud verbood dat op de welkomstvergadering na de vrijlating van Menist de LJG spreekkoren zou opvoeren280.

Hulp aan Duitse vluchtelingen

In 1939 zat een vluchteling uit Duitsland, Sjakie Goldstein, bij de Menisten ondergedoken. Zijn zus was een bekend violiste in Duitsland. Hij liep wat mank waardoor
hij snel opviel. Hij besloot naar Duitsland terug te gaan. Toen hij over de grens langs
de spoorlijn liep zag hij in de verte een vriend lopen in het gezelschap van twee heren die hem begeleidden. Toen de trein langs denderde, wierp die vriend zich onder
de trein. Dat was voor Goldstein een waarschuwing dat het twee Gestapo-agenten
waren. Hij maakte snel rechtsomkeert en ging naar Nederland terug.
Menists secretaresse Cor Groeneveld gaf ook een Duitse vluchteling onderdak. Hij
had twee dagen in het Kralingse Bos geslapen. Zijn zenuwen stonden strak gespannen. Hij schrok al als er op de deur geklopt werd. Later ging hij terug naar het PAS
in de Maasstraat waar hij om hulp had aangeklopt. Hij werd verder naar Amsterdam
begeleid281.
Justitie verrichtte in het kader van haar vervolgingsbeleid ook huiszoekingen. Er
werd gezocht naar ’beledigende’ lectuur en afbeeldingen. Begin mei 1939 deden
zes man, inclusief het parket en de rechter-commissaris mr. Van Vollenhoven, bij de
Menisten huiszoeking. Men vond slechts een klein spaarfonds Trotz Alledem. Dit
fonds was in 1937 opgericht met de bedoeling na de slechte verkiezingsresultaten
de partijactiviteiten een stimulans te geven. Jo Menist was er penningmeester van.
”Zij die op enigerlei wijze tot het NAS en de RSAP behoorden of hadden behoord,
zoals bijvoorbeeld ’Emigrant’ (=Jan Groen) die naar Zuid-Afrika was geëmigreerd,
stortten aan mij. Ik droeg het geld weer af aan Dolf Langkemper, die penningmeester
van de RSAP was.”282 Het fonds diende als dekmantel voor contributiebetalingen
van overheidspersoneel dat geen lid meer van de RSAP mocht zijn als gevolg van
het ingestelde ambtenarenverbod. De bedragen werden onder schuilnaam genoteerd.
Later werd het omgedoopt tot ’anti-oorlogsfonds Trotz Alledem’. Het beheer bleef in
handen van Jo Menist.

Recht voor Allen, eind september 1939; Joop Flameling, Herinneringen, deel 1, p. 94.
Gesprek Cor Groeneveld-van den Akker, 15 januari 2008.
282
Mededeling Jo Menist-Raapis aan Tinus de Winter, 5 september 1979; Recht voor Allen, half
mei 1939.
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Hoofdstuk 20

Sterke winst voor de Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij
in Rotterdam
In Rotterdam werd de RSAP in 1939 sterker. De strijd voor de Provinciale Statenen gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar werden gevoerd met progagandawagens
maar ook met een illegale zender, De Rode Omroep. Dat was iets totaal nieuws.

Omroeppolitiek

In 1929 en 1933 maakte de RSP bij de Tweede Kamerverkiezingen nog gebruik van
een kwartier zendtijd die ter beschikking van politieke partijen was gesteld. Maar
dat veranderde. De regering greep de muiterij op De Zeven Provinciën in 1933 aan
om voor alle politieke partijen zendtijd te blokkeren. Aan de media, dus ook aan de
radio, kende ze een welhaast onbegrensde macht toe. Grote angst bestond dat de
radio voor ’verkeerde’ doeleinden zou worden aangewend. Een van de belangrijkste
doeleinden van de regeringen-Colijn (1933-1939) was politiek extremisme te bestrijden. Daarom greep de minister bij het indammen van extremisme naar algemene
maatregelen en wetswijzigingen in plaats van naar incidentele verordeningen. De
muiterij werkte als een katalysator bij de groei van de autoritaire trekken van de
opeenvolgende kabinetten Colijn.
Voor de politieke partijen van links tot rechts van het midden (RSP/RSAP, CPH
en NSB) betekende dat hen voortaan zoveel als mogelijk zendtijd onthouden werd.
Opmerkelijk genoeg werd het communisme nog niet eens als het grootste kwaad
gezien. De meerderheid van de Radio-Omroep Controle Commissie die een oogje
in het zeil moest houden, bezag ’het communisme’ meer als een ’maatschappelijk
verderf’ dan als een politieke geestesrichting, concludeert mediadeskundige Huub
Wijfjes283. Wat de NSB aangaat werd van de bestaande algemene zendgemachtigden
verwacht dat ze zich onthielden van directe kritiek op de fascistische ideologie en
partijen. Daar werd gevolg aan gegeven. Alle zendgemachtigden negeerden de NSB
en schikten zich naar de richtlijnen die door de overheid werden uitgevaardigd.
Wanneer de regering voor het jaar 1937 dezelfde zendtijdverdeling van 1929 en
1933 had willen handhaven dan had zendtijd voor de NSB niet voorkomen kunnen
worden. De minister van Binnenlandse zaken – ’radio’ was van Waterstaat overgegaan naar het belangrijker ministerie van Binnenlandse Zaken – kondigde daarom
een verbod af voor alle politieke partijen. Niemand zou in 1937 voor het maken van
stembuspropaganda gebruik mogen maken van de radio. Minister-president Colijn,
de onbetwiste leider van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), sprak zelf wel voor
de radio. Hij profiteerde van de regeling die door zijn politieke geestverwant en
Huub Wijfjes, Radio onder restrictie. Overheidsbemoeiing met radioprogramma’s 1919-1941,
Amsterdam 1988, p. 244-246.
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De Arbeid, 2 juli 1937 (afbeelding Franz Holz)

minister van Binnenlandse Zaken J. A. de Wilde was ingesteld. De regering kon in
bijzondere omstandigheden zendtijd vorderen. Colijn sprak het Nederlandse volk
herhaaldelijk met groot succes toe. Hij maande het vooral eensgezind te zijn en de
rust te bewaren. Met zijn radiopraatjes maakte deze autoritaire anti-revolutionaire
democraat die niet gevormd was in een democratische traditie, op een uiterst effectieve manier gebruik van de mogelijkheden die de radio hem bood. Het paste perfect
in zijn maatschappijvisie en mediastrategie.
Voor de SDAP en de confessionele partijen bestond de mogelijkheid om via de omroeporganisatie die tot dezelfde zuil behoorde met het kiezerspubliek te communiceren. De sociaal-democraten konden terecht bij de VARA, de christelijke partijen bij
de NCRV en de katholieken bij de KRO.
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Voor de RSAP was die weg afgesloten. Wel maakte de RSAP, net als de Communistische Partij in Nederland (CPN), in 1937 gebruik van de modernste technieken van
geluidsregistratie. Voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1937 liet de RSAP in een
klankstudio plaatopnamen maken van verkiezingstoespraken van Henk Sneevliet en
Ab Menist284. Op handkarren en geluidwagens, voorzien van dakluidsprekers, werden die op verschillende plaatsen in de stad ten gehore gebracht. Naast de gebruikelijke verkiezingsbijeenkomsten in zalen was het voor de RSAP in dat jaar de enige
manier om met een talrijker kiezerspubliek in aanraking te komen.
Twee jaar later, in 1939, gold het verbod opnieuw. De RSAP voelde zich beknot
in haar propagandistische uitingsmogelijkheden. In februari 1939 had Henk Sneevliet in De Rode October, het theoretische orgaan van de RSAP, zich verontwaardigd uitgelaten over ”de brute aanranding der bewegingsvrijheid van consequente
minderheden van de arbeidersbeweging”. Waren ook al niet zonder enige noodzaak
bladen en plakstroken van de RSAP in beslag genomen en verkiezingswagens verboden? En waarom was de politie onaangekondigd tijdens
vergaderingen binnengedrongen
zonder dat ook maar één enkele
aanklacht was ingediend? Volgens Sneevliet was er duidelijk
sprake van afbrokkeling van de
democratische rechten en vrijheden. In 1939 was de oude wet op
vereniging en vergadering in díe
zin bijgewerkt dat aan de rechterlijke instanties de bevoegdheid werd gegeven ongewenste
verenigingen te verbieden. De
RSAP werd aldus in ’het illegale’ gedreven.

De Rode Omroep

Wellicht heeft Henk Sneevliet
in 1939 daarmee onbewust het
startschot gegeven voor een soort
mediaoffensief van de revolutionair-socialisten285. In dat jaar
besloot de Rotterdamse afdeling Afbraak der Nederlandse democratie, in: De Arbeid, 19
van de RSAP zelf een zender, De februari 1937 (afbeelding Franz Holz)
Voor de toespraak van Ab Menist op grammofoonplaat, zie bijlage 3.
B. Hogenkamp, ”Afdelingen der Federatie opgelet!” De film van het dertigjarig jubileum van
de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders, in: Onvoltooid Verleden, no. 9, Den Haag 2000,
p. 17.
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Rode Omroep286, in de lucht te
brengen. Gerrit Grashoff die
met Jef Last nog met de Roode
Auto door het land had getoerd,
was de behendige constructeur
ervan. Vermoed wordt dat het
idee voor de Rode Omroep van
Ab Menist afkomstig was. De
algehele leiding had het mederaadlid Cees Vrins.
Voorafgaande aan de Provinciale Statenverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen werd
zo op illegale wijze democratische vrijheid in de ether afgedwongen. Aan de korte uitzendingen, hooguit een kwartier,
gingen altijd de klanken van De
Internationale vooraf. Dat was
v.l.n.r Piet Schot, Wim Motz en Jaap Hoofdman
toen
bij wet verboden. Piet Schot
in: Recht voor Allen, Orgaan van de Federatie
en
Jaap
Hoofdman waren altijd bij
der RSAP, extra editie, Rotterdam 1939
de uitzendingen aanwezig. Technisch werd alles van te voren in orde gemaakt door Cees Vrins en Aart Verzijl. Gerrit
Hogenbirk, een vriend van Jaap Hoofdman, had een goede microfoonstem. Hij las
meestal de teksten van Jaap Hoofdman. Ook Joop Flameling sprak enkele malen
voor de microfoon287.
Ab Menist luisterde zelf ook naar de uitzendingen om twaalf uur ’s nachts. Pien Visser-Menist: ”We hadden eens een korte vakantie bij een boer in ’s-Gravezande. Die
verhuurde huisjes. Daar zaten we. Ik heb nog een foto: op de achtergrond zie je de
kassen. Mijn vader luisterde daar naar de radio. Hij had speciaal een nieuwe radio
gekocht om naar De Rode Omroep te luisteren!”288
Dit ’mediabeleid’ van de RSAP schoot de autoriteiten in het verkeerde keelgat. Na
een kapitale blunder van de technici waarbij de zender had opengestaan en bij de
uitzending twee keer van het zelfde adres gebruik was gemaakt, haalde de Radio
Controle Dienst (RCD) de Rode Omroep uit de lucht. De apparatuur werd in beslag
genomen en de betrokken RSAP-ers gearresteerd. Er volgde een veroordeling tot
twee maanden. Degene bij wie in huis was uitgezonden kreeg een maand.
Dick de Winter, De Radio Omroepvereeniging voor Arbeiders (ROVA). Revolutionair-socialisten en de ether, 1929-1940, in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis, Boom Uitgevers 2004, p.
51-76; idem, ’Heel Rotterdam kon het horen!’. De illegale Rode Omroep van de RSAP, 1939, in:
TMG, Tijdschrift voor Mediageschiedenis, jaargang 2, nummer 1, juni 1999, p. 89-99.
287
Joop Flameling, Herinneringen, deel 1, p. 94; Gesprek Joop Hogenbirk, 25 juni 1994.
288
Ineke(=Pien)Visser-Menist, Herinneringen van Ine Menist, 2002.
286
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De afgekeurde verkiezingswagen met
de tekst ”Geen lood maar brood”,
Provinciale Statenverkiezingen,
Rotterdam 1939

In De Arbeid van 19 mei 1939
verscheen op de voorpagina
daarna een ’advertentie’. Daarin
stond dat De Rode Omroep tijdelijk in een sanatorium verbleef.
’De kansen op herstel’ konden
bevorderd worden door postwissels te sturen naar het adres van
Dirk v.d. Bos, Meermanstraat 56
ll, Rotterdam. Onderaan stond:
’Het oude adres is vervallen’.
Na enige tijd wist de Rotterdamse RSAP een tweede zender in de lucht te brengen.
De zender is nog kort in verkiezingstijd gebruikt en niet uit de lucht gehaald. Waar
die gebleven is, is onbekend.

Succesvolle Provinciale Staten- en raadsverkiezingen

De Nieuwe Fakkel 289 besteedde aandacht aan de sterke opkomst van de RSAP in Rotterdam bij de Provinciale Statenverkiezingen. Geconstateerd werd dat ’veel op zijn
plaats gevallen was’. Het raadswerk en andere plaatselijke activiteiten van de partij
zoals cursussen, ontspanning en de druk bezochte filmochtenden op zondagmorgen,
hadden bijgedragen tot de verkiezingswinst. En natuurlijk de bureaus voor rechtsbijstand waar arbeidszaken werden voorgelegd en opgelost. De RSAP-afdelingen en
het NAS (PAS) in Rotterdam ’draaiden’ goed.
Bij de Provinciale Statenverkiezingen was de partij met een tekst die op een van de
twee propagandawagens stond met de Rotterdamse autoriteiten in botsing gekomen.
Met die wagen mocht niet gereden worden. Op de ene wagen stond: ’Werklozen en
z.g. armlastigen. Wie verdedigde u steeds? DAT IS MENIST! Wilt ge een beter levenspeil? Stemt dan Menist lijst 9’. Op de andere wagen stond de tekst: ’Geen lood
maar brood. Menist lijst 9’.
Met deze eerste wagen mocht gereden worden. Hoewel burgemeester Oud met Menist in de raad danig overhoop gelegen had, alleen al om het gebruik van het woord
armlastigen. De tweede wagen kreeg geen vergunning. Met opzet reden partijgenoten toch in het centrum van de stad opvallend rond tot de politie de wagen in beslag
nam. In een open brief aan burgemeester Oud protesteerde Menist tegen het weigeren
van de vergunning. Een extra nummer van Recht voor Allen besteedde aandacht aan
289

De Nieuwe Fakkel, 5e jrg., no. 16, 21 april 1939.
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de kwestie. De krant bevatte ook een foto van de afgekeurde wagen. De krant vloog
weg. Ook werd een klein pamflet, speciaal gewijd aan de inbeslagname, verspreid.
Het zal zijn uitwerking niet gemist hebben290. Er werden 12.996 stemmen behaald,
tegen nog geen 7.000 bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1937. Opnieuw was Ab
Menist in de Provinciale Staten gekozen.
De partijkrant constateerde dat uit de grotere opkomst op vergaderingen en de ruimere financiële offers bleek dat een vast contact met een grote groep arbeiders was
opgebouwd: ”Er is geen twijfel aan: het klasseninzicht is in onze Rotterdamse beweging veel algemener en dieper geworteld dan in Amsterdam.” De Nieuwe Fakkel
van 28 april 1939 verklaarde de winst van de RSAP uit de steun van de modern georganiseerden (in het NVV), de anarchisten (die daarvoor uit principe niet stemden),
oud-CPN-ers en werklozen. Het artikel werd besloten met de volgende woorden:
”Door de partij in Rotterdam is blijk gegeven van een begrijpen van de lessen van
Lenin, namelijk dat door medeleven met de dagelijkse noden en behoeften der arbeidersklasse slechts bereikt kan worden dat men de Partij van die proletarische klasse
wordt”.
De winst van de RSAP zat het Politiek Bureau van de CPN niet lekker291.
In De Nieuwe Fakkel van 22 december van 1939 keerde Menist zich tegen de almachtige positie die Gedeputeerde Staten (GS) innamen ten opzichte van Provinciale Staten. Ook beklaagde hij zich, net als eerder, over het bezuinigingsbeleid van
GS dat tot uiting kwam in de stellingname ten aanzien van de positie van het provinciepersoneel. Daarbij merkte hij over zijn politieke tegenstanders op:
”Ik maak verschil tussen de SDAP en CPN, de daden van de leiders van deze partij
hebben op nationaal en internationaal gebied mijn afkeuring, maar ik heb nog vertrouwen in de arbeiders die daar en in de moderne vakbeweging georganiseerd zijn.
Over de hoofden van de leiders der SDAP heen doe ik een beroep op de arbeiders
(...).”
De gemeenteraadsverkiezingen van eind juni 1939 leverden in Rotterdam een nog
grotere winst voor de RSAP op, terwijl het landelijk resultaat nu beduidend lager
Ibidem en no. 17 (28 april 1939).
Zo vermeldde het Politiek Bureau van de CPN in haar artikel Van de Staten naar de raadsverkiezingen in Het Volksdagblad, avondblad, 6 mei 1939 met betrekking tot de RSAP: ”De Trotskisten wisten voor hun fascistisch agentuur voordeel te trekken uit de snel wisselende toestand en
de door de oorlogsdreiging ontstane pacifistische verwarring in delen der arbeiderskringen (...)
speculeren zij [de trotskisten] op laffe neiging tot onderwerping aan het Duitse fascisme (...) In
Rotterdam en elders wisten zij [de Trotskisten] ook gebruik te maken van hun positie in de NASorganisatie om onder ongeorganiseerde werklozen invloed voor de RSAP te winnen. Onze partij
heeft daar het praktische werk voor de belangen der werklozen onvoldoende verricht of geheel
verwaarloosd”.
290
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lag dan dat van 1935:
toen circa 50.000,
nu 42.000 stemmen.
Het zwaartepunt van
de partijaanhang had
zich verplaatst van
Amsterdam naar Rotterdam292.
In Amsterdam, waar
Henk Sneevliet lijsttrekker was, werden
8.407 stemmen behaald tegen 11.317 stemmen in 1935 met P.J. Schmidt als lijsttrekker. De zetel van
Sneevliet bleef behouden. In Rotterdam werden 16.934 stemmen behaald, tegen
7.131 stemmen in 1935. Dit leverde twee zetels op, zodat naast Menist ook Cees
Vrins in de gemeenteraad kwam. Amsterdam stelde het op prijs dat Menist met een
aantal partijgenoten op de dag van de uitslag, ’s avonds nog, naar Amsterdam kwam.
Van zijn komst ging ’een bezielende werking’ uit. Ook Sneevliet sprak al eerder zijn
voldoening uit over handhaving van de positie ’maar zeker op deze dag en bij deze
gelegenheid werd aan het oordeel van Menist veel groter waarde toegekend’. ’Rotterdam wijst de weg’ juichte De Nieuwe Fakkel in een hoofdartikel293.
In Rotterdam was sprake van een winst van ongeveer 9.800 stemmen, in Amsterdam
een verlies van circa 2.700 stemmen.
Interessant is het stemmenresultaat te vergelijken van CPN en RSAP in Rotterdam
bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1935 met dat bij de Provinciale Staten- en
gemeenteraadsverkiezingen van 1939294:
voor de CPN: 1935 Gem.R: 11.318; 1939 Prov.St: 13.794 en 1939 Gem.R: 9.482
voor de RSAP: 1935 Gem.R: 7.131; 1939 Prov.St: 12.996 en 1939 Gem.R: 16.934
Dit wijst op een zeer sterke afwijzing van de CPN-gemeentepolitiek (4.300 stemmen verloren binnen drie maanden), maar natuurlijk ook op de populariteit van Ab
Menist en de RSAP-gemeentepolitiek.

De volgende gegevens: Keesings, p. 3842, juni 1939.
De Nieuwe Fakkel, 28 april 1939, 5e jrg., no. 17.
294
Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad in 1939 waren in Rotterdam 296.569 kiezers (bijna
40.000 meer dan in 1935). De lijst Van Burink (die in 1931 nog bij de RSP zat) had in 1935 11.893
stemmen behaald, goed voor twee zetels. In 1939 haalde de lijst Van Burink één zetel (11.049
stemmen).
292
293

173

AB MENIST

Reacties op de winst

In een uitvoerig artikel295 ’Het Stalinisme verslagen’ ging Menist zelf in op de betekenis van deze zege:
”Ons hele werken was erop gericht om het Rotterdamse proletariaat tot massa-actie
te brengen (...) streefden wij er steeds naar niet te worden een politieke studiegroep,
maar een politieke partij, die verankerd was in de arbeidersmassa’s (...) de dagelijkse
noden (...) tot uitgangspunt voor massa-actie.
Het resultaat (...) en gevolg van revolutionair-socialistische beïnvloeding van de
massa’s (...) Meer dan waar ook heeft onze Rotterdamse beweging zich met alle
politieke gebeurtenissen van enige betekenis bezig gehouden.”
Naast manifesten, vergaderingen, ontwikkelings-en filmbijeenkomsten en het politieke woord noemde Menist als belangrijkste wapen het blad Recht voor Allen. Hij
erkende dat de stalinistische leiders in Rotterdam zwakker waren geweest dan in
Amsterdam, maar dat aan de andere kant de CPN zich regelmatig met Rotterdam bemoeide en er allerlei proefnemingen nam296. Daarom stelde Menist: ”Onze winst bij
de Statenverkiezingen is voor een belangrijk deel van vroegere sociaal-democratische kiezers gekomen. Onze winst van thans komt overwegend uit het Stalinistische
kiezerscorps.”
In De Nieuwe Fakkel van 7 juli 1939297 ging Menist in op de reacties in de kranten. In
het algemeen was men van oordeel dat het succes te danken was aan het wegwerken
van het communistische raadslid Willem H. Reuderink uit de CPN. Zo noemde de
NRC de overgang van een communistische zetel naar de RSAP een ’interne aangelegenheid’. En De Maasbode zag als een van de oorzaken van het verval van de
CPN het samenwerken binnen een eenheidsfront met de SDAP. Het Dagblad van
Rotterdam298 merkte op:
”Zijn (Menist) consequente oppositie heeft hem - evenals de SDAP in 1935 - winst
opgeleverd. Opmerkelijk is het geringe succes van de communisten (...) Is dit te
wijten aan hun raadspolitiek? (...) het steunen van de SDAP (...) of speelt hier het
persoonlijke een rol (...) Het lijkt niet voor tegenspraak vatbaar dat de RSAP daar
beter van geworden is, de bijna 17.000 stemmen tegen 7.131 in 1935 bevestigen

A. Menist, Het stalinisme verslagen, in: De Nieuwe Fakkel, 5e jrg., no. 26, 30 juni 1939.
Zo zaten tot de verkiezingen van juni 1939 Reuderink en Kloet voor de CPN in de raad. Volgens
Recht voor Allen voerde bijna altijd Reuderink het woord. Hij werd bij de kandidaatstelling gepasseerd, zogenaamd omdat hij te oud was. Reuderink moest kennelijk, volgens Recht voor Allen,
weggezuiverd worden wegens zijn ’te lankmoedige’ houding tegen zijn politieke tegenstanders.
Reuderink zou in augustus 1939 met de CPN breken. Schalker die bijna een jaar in Moskou had
vertoefd, werd in 1939 lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kloet stond tweede, maar
keerde niet in de raad terug.
297
A. Menist, De Rotterdamse zege, in: De Nieuwe Fakkel, 5e jrg., no. 27, 7 juli 1939.
298
Citaat uit Dagblad van Rotterdam door Ab Menist (in: De Nieuwe Fakkel, 5e jrg., no. 27, 7 juli
1939).
295
296
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wat wij na de Statenverkiezingen schreven, n.l. het persoonlijke succes van de heer
Menist.”
Een gedeeltelijke erkenning van het identiteitsverlies tengevolge van deelname aan
een ’eenheidsfront’ met de SDAP gaf het nieuw gekozen CPN-raadslid Schalker in
Het Volksdagblad van 23 juni 1939:
”Veel te weinig wisten wij bij ons raadswerk ons van de rechtse politiek van de sociaaldemocratie af te grenzen en onze eigen politiek duidelijk te maken. Dit moest
vooral op revolutionair gezinde arbeiders verwarrend werken. De Trotzkisten hebben deze opportunistische fouten dan ook weten te benutten.”
Tot slot verklaarde Menist in het eerder genoemde artikel in De Nieuwe Fakkel van
7 juli 1939 ten aanzien van zijn raadswerk:
”Onze Rotterdamse partij en haar leiding dragen het besef van de zware verantwoordelijkheid die door de gunstige verkiezingsuitslag op ons gelegd is. Het gunstige
perspectief dat er thans voor ons is, zal door goed werk benut moeten worden. Sociaal-democraten en Stalinisten zullen het ons in de komende periode niet gemakkelijk maken. Maar daartegenover staat dat wij onze Rotterdamse partijafdeling in
de loop der jaren hebben moeten opbouwen met heel veel inspanning. Ons succes in
Rotterdam is door harde strijd verkregen. De lessen die wij in die strijd hebben opgedaan, zullen ook in de toekomst door ons niet vergeten worden. Wij hebben er altijd
naar gestreefd het raadswerk te verbinden aan de actie onder de arbeiders. Onze
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parlementaire arbeid is benut om de actiedrang onder de Rotterdamse arbeiders te
versterken. Zij zal ook in de toekomst blijven dienen om in de massa-actie van het
proletariaat, de buitenparlementaire actie te bevorderen.”
Deze jaren in Rotterdam waren zeer drukke jaren voor Menist geweest. Hij was
partij- en vakbondsbestuurder, gemeenteraadslid (Menist was sinds 1934 ook lid van
de Commissie van Toezicht op de Arbeidsbeurs), Provinciale Statenlid en bestuurder
van de AWB. Menist was lid van het Dagelijks Bestuur van de RSAP. Hij sprak op
vele vergaderingen door het hele land. Ook werkte hij mee aan de partijpers. Hij
was afgevaardigde naar verschillende internationale congressen, onder andere naar
de Internationale Conferentie van het Londens Bureau in oktober 1936 in Brussel
en naar de Internationale Conferentie op 27 december 1936 van het Centrum ter
voorbereiding van de Vierde Internationale. Gewoonlijk was Ab Menist op zijn buitenlandse reizen altijd samen met zijn vriend Henk Sneevliet die zich gemakkelijk
van de Franse taal bediende. In vloeiend Frans kon die een vergadering toespreken,
grappen maken en interrupties vanuit de zaal beantwoorden. Menist sprak alleen een
beetje Duits299.
Naast al dit werk kreeg hij ook te maken met mensen die hem thuis, aan het Maarland in Vreewijk, kwamen opzoeken of hem om raad kwamen vragen. Jo Menist
had het ook druk in verband met de kinderen die acht jaar in leeftijd scheelden. Zij
moest hem vaak missen. Was Menist bij uitzondering eens langer thuis dan was hij
er helemaal, hield zich dan intensief met de kinderen bezig op wie hij dol was. Met
sommige raadsleden die in politieke opstelling totaal van hem verschilden, had hij
op het persoonlijke vlak goede contacten. Zij respecteerden hem, ook burgemeester
Oud. Toen zijn dochter Ellie als gevolg van de ziekte van Weil voor langere tijd het
bed moest houden, was het een ARP-raadslid, vermoedelijk de heer A. Hogeweg
die haar wiskundebijles gaf. Ellie: ”In de Rotterdamse gemeenteraad sprak hij wel
eens met een antirevolutionair raadslid over de kinderen en die zei: ’Stuur haar maar
eens naar me toe’. Ik kreeg toen in een heel deftige wijk in een huis met meubilair
dat ik helemaal niet gewend was, bijles in wiskunde. Achteraf denk ik: ’Dat is heel
typerend voor mijn vader. Ondanks het feit dat hij uit principe nooit naar recepties
ging en zijn mening niet onder stoelen of banken stak, was hij als mens geliefd. Het
leuke vind ik altijd nog dat voor hem, in tegenstelling tot Henk Sneevliet, het niet zo
was dat iedereen die een andere mening toegedaan was niet deugde. Mijn vader was
in staat om goed met mensen om te gaan. Hij verloochende zijn eigen principes niet,
maar hij was ook in staat daar met anderen op een rustige manier over te praten. Hij
was niet star, maar hij had duidelijk zijn ideeën.”300
Max Perthus (red), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 121; Gesprek Jo Menist-Raapis, 23 juni
1972/14 oktober 1972; Daniel Guérin, Herinneringen aan Sneevliet, in: Henk Smeets en Dick de
Winter (red.), Wij moesten door ..., p. 106-108.
300
Ellen Santen, Wij moesten door ..., Gedenkboek van het Sneevliet Herdenkingscomité, Ridderkerk 2002, p. 135; Dat moet zijn geweest: A. Hogeweg (ARP), raadslid van 5 september 1939 tot
7 september 1943. Van 2 september 1946 tot 27 augustus 1958 was hij wethouder Sociale Zaken
en Volksgezondheid in Rotterdam.
299

176

HOOFDSTUK 21

Hoofdstuk 21

Voorbereiding op de illegaliteit
Een eventuele overgang naar de illegaliteit was al twee jaar een punt van bespreking
geweest. Voor het kader van de RSAP was het moeilijk zich een precieze voorstelling van die overgang te maken. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland buiten de oorlog gebleven. Ervaring met illegaliteit was er niet. De eerste taak die men
zich gesteld had, het volledig stopzetten van alle activiteiten van de legale partij,
werd later in het algemeen goed verwezenlijkt301.
Eind augustus 1939 werd een geheime landelijke vergadering in een zaal van Het
Venster in de Gouvernestraat in Rotterdam gehouden. Mijn moeder Hennie de Winter weet nog dat mijn vader die dag
niet naar zijn werk ging. Ze meldde
hem ziek. ”Om herkenning te vermijden ging hij met een hoed op
over straat. Op die vergadering werden de vijfmanschappen gevormd.
Van elkaar wist men niet wie in een
ander vijfmanschap zat. Boven de
vijfmanschappen stonden de verdelers van de kranten. In dit geval
waren dat zijn broer Dirk de Winter
en hun latere verrader Dekker. Bij
de communisten heeft Dekker ook
huisgehouden. Zij hebben hem tijdens de oorlog geliquideerd.” Zelf
werd ze ook door hem verraden, gearresteerd en ruw verhoord. ”Door
de verwisseling van mijn man die
ook gearresteerd was met zijn broer
Dirk kon ik blijven volhouden, ondanks dat er een pistool tegen mijn
hoofd werd gehouden, dat ik naar
het radiopraatje van Max Blokzijl
geluisterd had. Dat had ik van mijn
vader gehoord. Ze moesten me laten gaan”302.
De Arbeid, 13 september 1935
(afbeelding Franz Holz)

301
302

Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 16.
Gesprek Hennie de Winter, 19 april 1992.
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Internationale contacten
De breuk met Trotski betekende niet dat de RSAP vanaf 1938 geen internationale
contacten meer had. Op haar initiatief kwam in september 1938 het IAF, het International Arbeiders Front tegen de oorlog, tot stand. Verdediging van de democratie tegen het fascisme is een enorme misleiding, analyseerde Henk Sneevliet. In
tijden van ’godsvrede’ en ’klassenharmonie’ die vaak samen gaan met tijden van
nationale fronten, oorlogsvoorbereiding en oorlog, staat de arbeidersklasse bloot aan
verscherpte ideologische beïnvloeding van de kant van de heersende klasse. Cruciaal
is dat ’de ondergaande burgerlijke democratie en het agressieve wereldfascisme gemeen [hebben] dat ze onverbrekelijk vastzitten aan de kapitalistische orde’.
Wat leren de ervaringen? Kijk naar de volksfronten in het democratische Spanje en
Frankrijk waarin door arbeiderspartijen met de bourgeoisie wordt samengewerkt,
kijk naar de geheime diplomatie van Chamberlain die Hitler zijn gang laat gaan, kijk
naar democratische landen in midden-Europa die hun heil bij Hitler zoeken. En in
Nederland? Daar papt de democratie onder Colijn aan met het buitenlands fascisme,
met de Gestapo en worden antifascisten in de gevangenis gezet. Zo gemakkelijk
verschuift de democratie! In al die gevallen heeft de arbeidersklasse slechts nadeel
ondervonden van het prijsgeven van de klassenstrijd. Niet alleen materieel - het terugdringen van de arbeiders uit verworven posities, aantasting van het stakingsrecht
en het recht op vrije mening bijvoorbeeld - is er verlies. Er is vooral ook verlies van
geestelijke aard: het verloren gaan van vertrouwen in de eigen klassenkracht. ”Bij de
voortschrijdende neergang van de kapitalistische orde kan het terugdringen van het
besef bij de arbeidersklasse van haar eigen historische roeping slechts neerkomen
op verscherpte uitbuiting, verzwaarde politieke druk, voorbereiding van de openlijke dictatuur der bourgeoisie”. Wat nodig is? Vasthouden aan ’de oude wegwijzers’ van de proletarische beweging, zoals Marx, Lenin, Liebknecht en Luxemburg
die ”zonder uitzondering op de onvervalste handhaving van de klasseactie van het
proletariaat aandrongen (...) Het weerbaarmaken van de proletariërs van alle landen
bestaat in die omstandigheden uit geestelijke herbewapening van het proletariaat,
de distributie van de wapenen die in het tuighuis van het revolutionaire marxisme te
vinden zijn”.303
Het IAF riep de arbeidersklasse daarom op zich zowel tegen de imperialistische oorlog als tegen de imperialistische vrede te verzetten en zich te richten op de sociale
omwenteling: geen nationale eenheid met de eigen bourgeoisie (’de vijand staat in
eigen land’); steun aan de strijd van de arbeiders in de fascistische en dictatoriale
landen; ondersteuning van de vrijheidsstrijd van de arbeiders en boeren in de koloniale landen; verdediging van de resten van de Oktoberrevolutie.
Ab Menist was het daar volkomen mee eens. Hij had zich al eerder in 1937 in een
verkiezingsrede die op grammofoonplaat was gezet en in tal van andere redevoeringen in dezelfde geest uitgelaten:
Henk Sneevliet, Onder het rode zoeklicht, in: De Rode October, 4e jrg., no 4, april 1939,
p77.
303
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”Eén strijd, één partij, de RSAP.
Zij bestrijdt het fascisme niet door een
compromispolitiek met de kapitalistische partijen en regering. Kapitalisme
en fascisme zijn één, onafscheidbaar
aan elkaar verbonden.
Strijd voor de vernietiging van het kapitalisme betekent tevens vernietiging
van het fascisme.” 304
In het septembermanifest van het IAF
(1938) werd profetisch vooruitgekeken naar de komende oorlog:
”Neen! De komende oorlog zal geen
oorlog voor de bevrijding van een onderdrukt volk zijn, noch een oorlog
voor de verdediging van de ’democratie’ tegen het fascisme. Het zal een
oorlog zijn, waarin twee benden rovers
elkaar te lijf gaan voor een nieuwe verdeling van de wereld.”

De Nieuwe Fakkel, 26 augustus 1938
(afbeelding Franz Holz)

Het latere ondergrondse M(arx)L(enin)-L(uxemburg)-Front, de illegale voortzetting van de RSAP na de inval van
de Duitsers, zou de internationalistische lijn van het IAF doortrekken en zich niet alleen tegen de fascistische onderdrukking maar ook tegen de imperialistische oorlog
keren. Het noemde zich daarom ook wel het Derde Front305.

Daniel Guérin

De mogelijkheid om het komende verzet een internationale leiding te geven werd
overwogen. Er bestonden plannen om met de Franse PSOP de illegaliteit, in geval
van een bezetting, eventueel vanuit Zweden of Noorwegen voort te zetten. Daartoe
kwam Daniel Guérin in augustus 1939 over naar Rotterdam waar hij bij de familie
Menist logeerde. Toen hij bij de Menisten was brak op 4 september de oorlog van
Frankrijk met Duitsland uit. Na de Duitse aanval op Polen verklaarden zowel Frankrijk als Engeland de oorlog aan Duitsland. Het Franse leger werd gemobiliseerd en
Guérin was officier in het Franse leger. Vanaf dat moment was hij dus ’deserteur’.

Voor de tekst, zie bijlage 3.
Wim Bot, Tegen fascisme, kapitalisme en oorlog. Het Marx-Lenin-Luxemburg Front juli 1940
- april 1942, Uitgeverij Syndikaat 1983, p. 4; Spartacus, Orgaan van het Derde Front, half mei
1941, no. 7.
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305
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In tuindorp Vreewijk viel hij met zijn zongebruind uiterlijk
en sportieve gestalte op. Daniel Guérin sprak nog wel een
keer in het City theater. Op 6 september kon hij op de boot
naar Oslo gezet worden. Uit veiligheidsoverwegingen was
hij wel bij een vriendin van de familie Menist in dezelfde
straat ondergebracht306.
Er was met Daniel Guérin ook gesproken over een eventueel uitwijken naar Zweden, Denemarken en Noorwegen.
Sneevliet en ook Menist zouden dat doen. Mien Sneevliet
ook. Jo Menist niet. Zij wilde de kinderen niet in de steek
laten.
Het plan voor de vorming van een internationale leiding
voor de illegaliteit werd in het voorjaar van 1940 verworpen. Begin maart 1940 had Julian Gorkin van de POUM er
nog bij Sneevliet op aangedrongen naar het buitenland te vluchten: ”Geef mij toestemming dat ik de nodige voorzieningen tref voor je vertrek naar Amerika. Een man
als jij mag zich niet blootstellen aan de terreur van het monsterachtige hitlerisme en
stalinisme.” Sneevliet dacht na en antwoordde Gorkin beslist: ”Ik kan mijn partijgenoten niet in de steek laten. Waar zij zich bevinden, behoor ik ook te zijn. Zij zijn in
Holland en zullen er blijven.307”
Op 10 mei, het moment waarop de Duitse troepen Nederland binnenvielen en vliegtuigen boven België vlogen, waren Henk en Mien Sneevliet in Brussel. Ze wisten
weg te komen. Via Eindhoven keerden ze in Nederland terug. De partij had Sneevliet
nodig. Hij wist het, ook al had de partijleiding er bij hem op aan gedrongen naar het
buitenland te gaan.
Op 10 mei 1940 was Ab Menist al verdwenen toen de Nederlandse politie hem kwam
arresteren om hem met andere RSAP-ers, communisten en NSB’ers op te sluiten in
het politiebureau Sandelingeplein aan de rand van Vreewijk308.
Daniel Guérin
(collectie IISG)

Gesprek Jo Menist-Raapis, 23 juni1972/14 oktober 1972.
Max Perthus, Henk Sneevliet, p. 415.
308
Ibidem, p. 419.
306
307
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Nederland in de Tweede Wereldoorlog betrokken
10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Vele linksradicalen werden vanaf
dat moment door de Nederlandse politie gezocht en gevangen gezet. Na de capitulatie gebeurde dat door de Duitse politie.

Op de vlucht

Door het lawaai van de vliegtuigen en afweergeschut was Menist al vroeg in de ochtend gealarmeerd. Hij besefte dat de oorlog voor Nederland begonnen was en dat hij
zeer grote kans liep door de Duitsers of door de politie opgehaald te worden.
Hij verliet zijn huis in alle vroegte. Ellie Menist was erbij. ”Ik ben echt de oorlog
ingegaan samen met mijn vader, want we stonden samen buiten te kijken en hij
praatte met mij. Er werden met moeder wat afspraken gemaakt waar hij naar toe ging
en toen is hij op zijn fietsje naar Den Haag gegaan. In ieder geval heeft hij meteen
de consequentie getrokken. Hij wist heel goed wat er kon gebeuren. Ze stonden vrij
snel voor de deur en op het kantoor van het PAS in de Maasstraat.”309 Persoonlijke
spullen waren op dat moment al verbrand. Ab Menists zwerftocht door Nederland
was begonnen. Hij benutte daarbij contacten van zijn JGOB-, PIA-, en RSAP/NASnetwerk om uit handen van de Nederlandse politie en de Duitsers te blijven310.
Met zijn werk in de Rotterdamse raad en in de Provinciale Staten was het natuurlijk
afgelopen. In de eerste maanden van 1940 had Ab Menist zijn werk in de raad met
kracht voortgezet. Hij stelde vragen en pleitte opnieuw gemotiveerd voor verhoging
van de werklozensteun, crisissteun en salarisverhoging en uitbreiding van het RETpersoneel. Hij sprak zich uit voor woningbouw voor grote gezinnen en verbetering
in de rechtspositieregelingen van het gemeentepersoneel. Ook kwam Ab Menist op
voor partijgenoot Daan Groeneveld. Die wilde als gewezen arbeider bij het Gemeentelijk Gasbedrijf opnieuw in een gemeentebetrekking worden geplaatst. Ook de afdeling van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders (NAS) werd door
Menist ondersteund. In een adres had de Federatie de raad verzocht te bevorderen
dat in de wachtgeldregeling voor havenarbeiders ’enige nader aangegeven wijzigingen’ werden aangebracht311. Menist was die maanden van 1940 veel aan het woord
geweest.

Ellen Santen, Wij moesten door ..., p. 133.
Bijvoorbeeld bij de familie Witte in Bilthoven, de familie Blok in Rotterdam en de families Van
Rosse in Rotterdam en Doorn. Derk van der Graaf en Wietse Smid verzorgden onderduikadressen.
311
Handelingen van de Gemeenteraad van Rotterdam, 1940 (22 februari 1940, 2 maart 1940,
7 maart 1940, 16 april 1940).
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De laatste raadsvergadering

Op 9 mei, één dag voor Menist onderduikt, had hij zich nog druk gemaakt voor
bewoners die in onbewoonbaar verklaarde woningen aan de Oppert woonden. Ze
konden nergens terecht, moesten leven van een kleine uitkering en ondersteuning
door Maatschappelijk Hulpbetoon. Ze vroegen uitstel, verlenging van de termijn
voor ontruiming. De Directeur van de Dienst ging de ontruiming ter harte. Hij ondersteunde verlenging.
De volgende vergadering was Ab Menist ’zonder kennisgeving’ afwezig, en dat zou
zo blijven312. Cees Vrins, het andere raadslid voor de RSAP, was de twee daarop
volgende raadsvergaderingen van 27 juni en 25 juli nog wel aanwezig. Maar daarna
was ook hij ’zonder kennisgeving’ afwezig. Ook dat zou zo blijven. Hij werd samen
met Gerrit de Wilde en Dirk en Tinus de Winter door de politie opgepakt en in concentratiekamp Schoorl gevangen gezet. Tinus de Winter wist met steun van de Distributie Dienst Rotterdam vrij te komen. De anderen gingen een verschrikkelijke tijd
in Duitse concentratiekampen tegemoet. Cees Vrins en Gerrit de Wilde overleefden
de kampen. Dirk de Winter werd in Auschwitz vermoord.
In de vergadering van 3 juli van de Eerste gewone zitting van de Provinciale Staten
waren zowel Ab Menist als mr. E. Hamburger ’afwezig’, ook hier ’zonder kennisgeving’.
Het raads- en Statenwerk was voor Menist definitief voorbij.

Vermomd

Een paar uur nadat Ab Menist op de 10e mei verdwenen was, bleek de telefoon aan
het Maarland te zijn afgesneden. Later, op 15 mei, kwam een ’elektricien’ proberen
de boiler weg te halen, zogenaamd voor het nabijgelegen Zuiderziekenhuis. Maar hij
bleek goed op de hoogte te zijn van de afwezigheid van Ab Menist. Het was vermoedelijk een NSB’er.
Menist is in die meimaand nog een keer in het PAS-gebouw aan de Maasstraat geweest. In het PAS-gebouw was het een rotzooi, vertelt secretaresse Cor Groeneveld313. ”Een bom had het café aan de overkant geraakt. Door de luchtdruk was het
er een enorme ravage. Het gebouw was door de politie verzegeld. Toch slaagden Piet
van ’t Hart en Wietse Smid erin het gebouw binnen te komen. Ze wisten papier en
carbonpapier mee te nemen. In de tussentijd stond de vrouw van Piet van ’t Hart,
Cor, op de hoek op de uitkijk.”
Menist stond met snor (later kwam daar een baard bij) en donkere bril nog een keer bij
Cor Groeneveld die in de Jan van Avennesstraat woonde, voor de deur. Om afscheid
te nemen, zegt ze. Cor was zelf op 10 mei door rechercheurs opgepakt en tot haar
grote verontwaardiging tegelijk met NSB’ers in één ruimte gevangengezet. Tijdens
het bombardement op Rotterdam op 14 mei waarbij de gevangenis aan de Noordsingel was geraakt, wist ze bedekt onder het puinstof de gevangenis te verlaten.
Ibidem, 9 mei 1940.
Gesprek Cor Groeneveld-van den Akker, 14 januari 2008; Gesprek Cor van ’t Hart-van Gerdingen, 20 januari 1991.
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In de nacht van 14 en
15 mei kwam Jaap
Hoofdman langs op
Maarland 15. Hij had
als soldaat gevochten
bij het Afrikaanderplein en wilde Ab’s
fiets lenen. Van Ab zelf
kwam later een briefje
dat hij zijn fiets wilde
hebben om te trachten
tijdens de chaos van
de bombardementen
daarmee naar Amsterdam te rijden. Dat zou
ook gebeuren, alleen
niet op zijn eigen fiets V.l.n.r.: An Smitskamp, Freek Smitskamp, Pien Menist, Jo Menist,
maar op die van zijn Ab Menist, Ellie Menist, Tine Smitskamp, augustus 1935
vrouw. Jo had tijdens
de vier gevechtsdagen kans gezien allerlei stukken, aantekeningen en adressenmateriaal te verbranden. Daarmee verhinderde ze dat partijgenoten en andere geestverwanten die mogelijk illegaal gingen werken, konden worden opgespoord.

Henk en Mien Sneevliet

Nadat Ab Menist op 10 mei verdwenen was, kwam Jo Menist vaak in de in Vreewijk nabijgelegen Iependaal 174, het adres van Freek en An Smitskamp-van Witsen,
intieme vrienden vanaf de tijd dat Ab en Jo met elkaar kennis hadden gemaakt. We
waren zo eigen met elkaar, we waren ’familie’ geworden, vertellen An en Freek ver
na de oorlog314. ”We stonden te allen tijde voor elkaar klaar”. De trouwe Jaap Hoofdman kwam nog een keer langs op de geleende fiets van Ab om appels te brengen die
hij op zijn onderduikadres in Oud-Beijerland op de kop had weten te tikken.
Jo stond met de kinderen in het bevolkingsregister tot 7 juni 1940 vermeld onder
’inwonend Iependaal 174’ maar daar moeten ze in mei al vertrokken zijn. Freek had
op het gemeentehuis gemeld dat ze naar Amsterdam zouden gaan. Maar dat was
een list. In plaats daarvan gingen ze terug naar Maarland 15. Freek was daar samen
met Jo aan het verduisteren toen er gebeld werd. Henk Sneevliet en Mien Sneevliet
stonden voor de deur. Ze kwamen bij George Vereeken in Brussel vandaan, hadden
op doorreis Eindhoven aangedaan en daar bij de familie de Valk overnacht. Jo deelde
hen mee dat ze echt niet konden blijven. ”Iedereen in de buurt kent je, Henk! Met de
verkiezingen stond er nog een verkiezingsmanifest met je portret in de tuin.”315
Gesprek An en Freek Smitskamp, 19 mei 1987.
Gesprek Jo Menist-Raapis, 19 mei 1987; Gesprek Cor van ’t Hart-van Gerdingen, 20 januari
1991.
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Freek Smitskamp werkte bij De Bijenkorf,
een groot warenhuis in Rotterdam, nog
steeds een begrip. Tijdens het bombardement
van het centrum op 14 mei was het gebouw
getroffen. Hij kon kiezen, werd hem gezegd:
voor werk naar Den Haag of Amsterdam. Hij
koos natuurlijk voor zijn geliefde Amsterdam waar hij vandaan kwam, vertelt dochter
Tine Smitskamp316. Zelf had hij wel drie jaar
nodig gehad om in Rotterdam te wennen. In
Amsterdam woonde ook zijn schoonzus, de
zus van An Smitskamp317.
Ze besluiten met zijn allen naar Amsterdam
te gaan. Dat moet na 15 mei zijn geweest318.
Freek en Ellie gaan fietsen. Henk Sneevliet
en Mien, Jo Menist en de jongste dochter Pien
en An Smitskamp met dochter Tine gaan met Willem Dolleman
de bus naar de Maas bij het Noordereiland.
Ze hebben geluk dat er vervoer is. Een kwart van het autobusmaterieel was verwoest
of zwaar beschadigd319. Een bootje brengt hen naar de overkant. De oorlogshandelingen die bij de Maasbruggen hebben plaatsgevonden, maken het onmogelijk de brug
te passeren. Bij de oversteek zien ze de ss. Statendam in brand staan. De Duitsers
hadden een mitrailleursnest op de boot geplaatst. Mariniers kozen het schip daarop
als doelwit. ’s Middags 11 mei veroorzaakte een voltreffer een grote brand. Het
grote passagiersschip brandde daarna dagenlang totaal uit, net als de Dinteldijk en
de Veendam die ook in brand waren geraakt. Het rook ook naar koffie die in de koffiepakhuizen was verbrand en met het bluswater de Maas was ingestroomd320. Met
de trein bereiken ze Amsterdam. In Den Haag zien ze vanuit de trein Elly en Freek
fietsen. Freek brengt later de fiets naar Willem Dolleman in Den Haag. Jo brengt
Pien naar haar ouders in de Achillesstraat. Ellie werd ondergebracht bij Tante An
van Oogen321.

Gesprek Tine Smitskamp, 19 juli 2008.
Gesprek An en Freek Smitskamp, 19 mei 1987.
318
Jaap Hoofdman was in de nacht van 14 op 15 mei nog op het Maarland langs geweest. Max
Perthus vermeldt dat Henk Sneevliet en zijn vrouw er ’nog tijdens de vijf oorlogsdagen’ in slaagden Eindhoven te bereiken en ’vandaar in Amsterdam te komen’ (Max Perthus, Henk Sneevliet, p.
417). Op 19 mei kwam de Duitse politie langs op de Overtoom om Henk Sneevliet te arresteren.
Maar: ”Sneevliet en zijn vrouw hadden hun woning al verlaten.” (Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 69).
319
F.J. van Zonneveld, De RET in oorlogstijd, in: Ons Rotterdam, 18e jrg. no. 2/3, 1996, p. 10.
320
H.J.A. Hofland, 14 mei, Rotterdam 2007, p. 14.
321
Over ss. Statendam: http://www.historischhuis.nl/recensies/recensie168.html (14 juli 2009);
Bram Oosterwijk, HAL blijft één met Rotterdam, in: Haven-adel aan de Maas, Ad Donker, Rotterdam 1997, p. 93-96; Gesprek met Jo Menist-Raapis, 19 mei 1987.
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In Amsterdam

Ab verdween na het bombardement ook naar Amsterdam. Hij reed op Jo’s fiets naar
tuindorp Nieuwendam in Amsterdam. Daar woonde Jo’s zus An van Oogen. Ab dook
onder bij vrienden van An van Oogen, de familie de Bruin. Zondagmiddagvriend
Gerard Boomgaard begeleidde hem naar Amsterdam.
De familie Smitskamp trok aan het Westeinde in bij de zus van An Smitskamp, Els
van Witsen, die met de schilder Meyer Bleekrode was getrouwd.322 Henk en Mien
Sneevliet konden daar niet opgenomen worden. Vlakbij woonden NSB’ers. Henk
was te bekend. Ze gingen uiteindelijk door naar hun joodse schoonzoon Sal en dochter Bep Santen, wat ook gevaarlijk was.
Freek Smitskamp moest de hele week door terug naar Rotterdam. Hij werd verplicht
daar puin te ruimen en stenen te bikken. In het weekend was hij terug bij de familie
Bleekrode-van Witsen. In juni arriveerde bij de familie Bleekrode de inboedel van
de Menisten. Die sloegen ze op in hun atelier323.
Ellie gaat kort nadat ze in Amsterdam was aangekomen terug naar Rotterdam. Ze
moest zorgen dat ze de derde klas op de hbs goed doorkwam. Tot aan de grote vakantie woonde ze in bij Harry Tempel aan de Lange Hilleweg. Aan het eind van het
schooljaar ging ze terug naar Amsterdam, naar Tante An. In Amsterdam maakte ze
de vijf jarige hbs af. Het is niet onmogelijk dat Jo met de kinderen (of alleen met
Pien) ook nog enige tijd in november bij de broer van Ab, Emanuel Menist, in de
Waverstraat 62 (één hoog) in Amsterdam heeft gewoond.
In december 1940 kreeg de familie Smitskamp, Freek, An en hun dochter Tine, een
huis in de Oude IJselstraat 12 (twee hoog) in Amsterdam. Jo Menist en haar dochters
Ellie en Pien kwamen bij de Smitskampen inwonen. Tine Smitskamp: ”In verband
met de warmte - waarvan geprofiteerd moest worden -, werd er twee keer per jaar
intern verhuisd. ’s Zomers was er voor hen de zijkamer die op het zuiden lag, die was
ook het warmst. ’s Winters konden ze gebruik maken van de achterkamer waar, net
als in de voorkamer waar wij dan verbleven, een kachel stond”324. Ellie was tijdens
de oorlog ’de man’ in huis, fietste ook de Beemster in om voedsel te halen325.
Een keer vielen de nazi’s ’s nachts hun woning in de Oude IJselstraat binnen. Dit
gebeurde wel vaker. Ze waren er waarschijnlijk achter gekomen dat Ab het waagde
langs te komen. Pien en Tine, kinderen nog, lagen op dat moment al in bed. Ze begrepen heel goed wat er gebeurde en spraken onder de dekens af niks te zeggen als hun
iets gevraagd werd. Pien kan zich deze huiszoeking in maart 1942 nog goed herinneren. Zij hoorde gebonk op de deur. Duitse stemmen. Zij hoorde haar moeder zeggen:
”Ik heb mijn man sinds 10 mei 1940 niet meer gezien.” Pien: ”Een gedachte van mij
Els en Meyer Bleekrode zijn beiden joods. Tijdens de oorlog duiken ze onder maar worden
verraden en in Sobibor vermoord. Hun beide kinderen Zinnia en Richard Bleekrode, afzonderlijk
ondergedoken, overleven de oorlog.
323
Mededeling Zinnia Bleekrode aan Tine Smitskamp, 23-1-2008; De inboedel is later door de
Duitsers meegenomen. Enkele spullen zijn teruggekomen (mededeling Marion Beeksma-Haije).
324
Gesprek Tine Smitskamp, 23 januari 2008.
325
Gesprek Jo Menist-Raapis, 10 oktober 1986.
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was: ’Mama jokt en ze zegt altijd dat zij het in de poppetjes van mijn ogen ziet als
ik jok. Ik neem me voor om ze niet aan te kijken als ze mij iets zullen vragen.” Later
instrueert ze de drie jaar jongere Tine om maar te gaan huilen als ze naar oom Ab
vragen. ”De deur van mijn kamer gaat open maar ze laten mij ’slapen’. Voordat ik
naar school ga, moet ik ze wel gezien hebben. Want ik herinner me in ieder geval dat
ik één van de mannen, toen ik later uit school kwam, aan de overkant van het plein
zag staan. Ellie en moeder werden voor verhoor meegenomen naar de Euterpestraat.
Ik bleef als achtjarige buiten schot. Het gevoel er-niet-bij-te-horen, in tegenstelling
tot Ellie, ... ik heb er nog jaren last van gehad...326.”
Ellie over het verhoor: ”Het was in het Duits en mijn moeder zei tegen me: ”Die man
heeft je heel goed verstaan hoor en er is geen verkeerd woord gevallen”. Ik zie ons
daarna nog zo lopen op weg naar huis. We zeiden zachtjes tegen elkaar: ”Koetjes en
kalfjes”. We hebben elkaar zó duidelijk gemaakt dat we nergens over konden praten,
want we werden gevolgd (...)327.”
Na twee jaar in mei 1943 verliet Jo Menist met de kinderen de Oude IJselstraat. Soms
waren er besprekingen met Sneevliet in de woning. De spanningen van een inval en
de vergaderingen, het continu op je hoede zijn, werden Freek Smitskamp te veel.
Hij raakte overspannen. Jo ging toen in Amsterdam bij Cor van Vessem wonen, een
moeder met kind. Ze had een relatie gehad met de zoon van Blok uit Rotterdam. Zijn
vader had op het Maarland nog wacht gelopen toen Ab door communisten in 1931 in
elkaar geslagen was. Tijdens zijn zwerftocht had hij Ab ook onderdak verleend.
Jo bracht het op illegaal werk te blijven doen. Ze was koerierster, had contact met
Jan Ket die weer een schakel was in het contact met George Vereeken van Contre le
Courant in België328. Henk en Mien Sneevliet vonden een veilig adres bij de familie
P. Oosterbaan in de Pastelstraat. Oosterbaan was geen partijman, maar wel tegen de
nazi’s. Hij was bereid, al was het risicovol, onderdak te verlenen. Zijn adres diende
ook als postadres. Ab en Jo Menist waren er óók van tijd tot tijd. Er was een bovenverdieping beschikbaar. Daar kon Sneevliet werken en het contact met Ab Menist en
Jan Schriefer onderhouden. Om het huis veilig te houden vonden er in de Pastelstraat
geen lange vergaderingen of besprekingen plaats329.

In het ziekenhuis

De Duitse politie joeg natuurlijk achter RSAP-ers aan. Op 19 mei stonden ze in Amsterdam klaar op de Overtoom 468. Maar Henk en Mien Sneevliet die daarvoor net
teruggekeerd waren uit Rotterdam, hadden hun woning al weer verlaten. In het begin
van de bezetting werd Dolf Langkemper, lid van het Dagelijks Bestuur, gearresteerd.
Drie anderen moesten onderduiken.
Ellen Santen, Het gevoel dat je anders was, in: Henk Smeets en Dick de Winter (red.), Wij moesten door ..., Gedenkboek van het Sneevliet Herdenkingscomité, Ridderkerk 2002, p. 144.
327
Ellen Santen, Wij moesten door ..., p. 136
328
Gesprek Jo Menist-Raapis, 19 mei 1987.
329
Max Perthus, Henk Sneevliet, p. 440.
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Henk Sneevliet en Mien verbleven vaak bij Gijs Barten in Sint Pancras, een dorp
boven Alkmaar. Daar vonden ook besprekingen plaats tussen Sneevliet, Menist, Dolleman en Theo van Driesten over organisatie en de taak van de beweging tijdens de
bezetting. Er waren meerdere onderduikadressen. De kans op ontdekking moest zo
klein mogelijk zijn. Het Brabantse Vught, bij Henks zus Christien en haar man Hendrik Smeets, werd het belangrijkste onderduikadres330.
Sneevliets standpunt werd overgenomen: de oude partijen moesten afgeschreven
worden en de illegale organisatie moest worden opgebouwd met hulp van actieve
RSAP-ers en strijdbare socialisten uit de arbeidersbeweging (ook uit de SDAP).
Op 20 juli 1940 verklaarde de bezetter de RSAP, NAS en nevenorganisaties tot verboden organisaties. Kort daarna werd de LJG ontbonden.
Eind juli 1940 was er een uitgebreide conferentie in Bussum, op de heide. Er werd
aan deelgenomen door Henk Sneevliet, Mien Sneevliet, Willem Dolleman, Theo van
Driesten, Cor Gerritsen, Trien de Haan-Zwagerman, A. Schouten en Jan Schriefer.
Ab Menist was tengevolge van een ongeval afwezig.
Hij was op 22 juli ’s morgens omstreeks half twaalf door een wagen van de bierbrouwerij aangereden op de hoek van de Stadhouderskade met de Eerste van der Helststraat. Daarbij had hij ernstige verwondingen opgelopen, een zware hersenschudding en kneuzingen. Hij was overgebracht naar het Wilhelmina Gasthuis. Omdat hij
op weg was naar een vergadering bij Eddy Wijnkoop thuis, op het Singel, werden
de daar aanwezigen ongerust. Jo Menist werd ingelicht, en in eerste instantie werd
gedacht dat hij gearresteerd was. Dit durfde men niet na te vragen uit angst zelf gearresteerd te worden. De politie bleek wel te weten wie het slachtoffer was, omdat Ab
Menist zijn Rotterdamse gemeenteraadspenning op zak had, evenals vetbonnen die
op naam waren gesteld. De politie in Rotterdam deed daarop navraag bij Piet van ’t
Hart naar de verblijfplaats van Jo. Tevergeefs, want die dacht aan een valstrik. Ook
bij de familie Smitskamp werd geïnformeerd. Uiteraard wisten zij van niets331. Achteraf bleek de zaak wel te vertrouwen.
Via een aantal tussenschakels kwam diezelfde avond van de 22ste juli om ongeveer
half negen een politieagent op het adres van de zuster van Jo, An van Oogen. De
agent bleek vroeger lid van de Jongeren Organisatie van de SDAP te zijn geweest.
Hoewel ’s avonds na half acht een Ausweis nodig was om op straat te zijn, bezocht
Jo, samen met haar broer Cor die in Den Dolder woonde maar die dag vrij had, diezelfde avond nog haar man. Die was er slecht aan toe. Hij ijlde voortdurend de naam
van zijn vrouw.
Bij het bezoek bleken er in zijn nachtkastje persoonlijke voorwerpen te liggen. De
doktoren en het verplegend personeel waren betrouwbaar en hadden een plan bedacht om Menist, na genezing, weer veilig het ziekenhuis uit te krijgen. Sneevliet adviseerde Jo Menist naar dokter Hugues in de Staatsliedenbuurt te gaan. Die had er al
Henk Smeets, Henk Sneevliet onderduiker in Vught, in: Henk Smeets en Dick de Winter (red.),
Wij moesten door ..., Gedenkboek van het Sneevliet Herdenkingscomité, Ridderkerk 2002, p. 95.
331
Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 81; Gesprek Tine Smitskamp, 18 juli
2008.
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van gehoord en verwees haar naar een specialist, de neuroloog-psychiater prof. Frits
Grewel die toen aan de Willemsparkweg woonde en chef de clinique van Paviljoen
3 van het Wilhelmina Gasthuis was. Grewel kende Ab Menist nog uit zijn tijd bij de
Praktische Idealisten. Hij raadde aan Menist zo lang mogelijk te laten genezen. Voor
plotseling gewijzigde omstandigheden wist hij een vluchtweg: via de vrouwenkliniek in Paviljoen 2. Dat kon onder het mom van het laten maken van röntgenfoto’s.
Grewel had daar toegang. Met Jo Menist werd die vluchtweg doorgesproken332.
Het ziekenhuispersoneel slaagde er lange tijd in zijn identiteit naar buiten verborgen
te houden. Later bleek dat men in het zusterhuis speciaal voor Menist al die tijd zijn
kleren vluchtklaar had liggen.
Tijdens de vakantie kwam er echter een nieuwe controlerend arts die vond dat Menist
wel binnen korte tijd ontslagen zou kunnen worden. Hij herinnerde zich ook de naam
Menist. Het gevolg was dat er een soldaat in de zaal werd geplaatst. Jo Menist werd
gewaarschuwd en op woensdag 4 september slaagde zij erin, zonder protest van de
soldaat, haar man mee te nemen in zijn veel te ruim zittende kleren. Menist was nog
erg zwak en zag er bleek uit. De vrijdag erop gingen ze naar Sint Pancras, naar Gijs
Barten. Korte tijd later kon Menist voor herstel twee weken bij oud-JGOB-ers in
Purmerend verblijven. De gevolgen van het ongeluk waren daarna niet verdwenen:
zijn spreken was aarzelender en zijn geheugen speelde hem soms parten. Jo Menist
vertelde me dat ze tijdens de spaarzame momenten dat ze samen in een bed konden
liggen, merkte dat hij na het ongeluk opmerkelijk koude voeten hield. ”Ik kon merken dat zijn bloedsomloop niet meer in orde was.” Ook Ellie weet nog dat hij na het
ongeluk niet meer ’de oude’ was333. In de twee jaar dat Ab op de vlucht was zal hij
vast wel eens met een ander geslapen hebben, vertelt Jo Menist na de oorlog. Daar is
ze mild over. ”In de oorlog vraag je dat niet.”

332
333

Ellen Santen, Wij moesten door ..., p. 135.
Ibidem; Gesprek met Jo Menist-Raapis, 6 oktober 1986.
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Het Marx-Lenin-Luxemburg Front
Op de eerder genoemde conferentie in Bussum, op de heide eind juli 1940 in caférestaurant De Gooische Boer, besloot men de organisatie het Marx-Lenin-Luxemburg Front (MLL-Front) te noemen. De organisatie werd opgebouwd uit de vroeger
samengestelde groepen van vijf leden, de vijfmanschappen. Per district waren de
groepen met elkaar verbonden. Aan de top stond de Centrale Leiding (CL). De eerste
publicatie van het MLL-Front, het MLL-Bulletin, verscheen vanaf juli 1940 twee
keer per maand334.
De illegale organisatie had haar basis vooral in Noord- en Zuid-Holland en telde
ongeveer 400 leden335. Het waren in het algemeen actieve oud-RSAP-ers, maar ook
wel leden van de SDAP, BRS, GBL en andere linkse organisaties. Toch bleef het
MLL-Front, qua samenstelling en politieke opstelling, steeds een voortzetting van
de RSAP, wat oorspronkelijk niet de opzet was. Ook bleef er contact bestaan met een
groot aantal NAS-leden.
Op een vergadering van de Centrale Leiding, op 22 september 1940, werden de organisatierichtlijnen vastgesteld336. Later wijzigde men de omvang van de CL: de CL
bestond uit vijf leden, maar werd nu voortaan samengesteld naar district: Sneevliet
werd voorzitter, Dolleman penningmeester en Menist organisatorisch leider. Verder behoorden ertoe: Cor Gerritsen, mevr. Trien de Haan-Zwagerman, Jan Koeslag,
Tjeerd Woudstra (=Stan Poppe sr.), Max Perthus (=P.P. van ’t Hart) en Jan Schriefer.
Korte tijd maakte ook Theo van Driesten deel uit van het CL. In het begin deelde
hij met Menist de organisatorische leiding. Tot maart 1941 verzorgde hij ook de
Lydia. E. Winkel (geheel herzien door Drs. Hans de Vries), De Ondergrondse Pers 1940-1945,
Veen Uitgevers, Amsterdam 1989, p. 219. Het MLL-Bulletin had als ondertitel ”door klassenstrijd
en internationalisme naar het socialisme”. Het was bestemd voor leden en geestverwanten. Na
de eerste zes nummers werd de titel gewijzigd in Bulletin van het MLL-Front (vanaf oktober
1940-februari 1942). De stukken waren steeds ondertekend met ’voor de Centrale Leiding van
de M-groep: A. van Boxtel, W. van Gelderen, A. de Roode’. Dit waren de pseudoniemen van
resp. Sneevliet, Dolleman en Menist. Voor februari 1941 (no.11) werd de naam ’A. Oosterbaan’
vermeld (dat is Theo van Driesten) in plaats van ’W. van Gelderen’. De plaats van uitgifte leek
(?) steeds een andere te zijn. Zo werden onder andere genoemd: Amersfoort, Haarlem, Kampen,
Abcoude, Nunspeet en Loosdrecht.
335
Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 18 e.v.
336
Ibidem, p. 19. Onder andere: de noodzaak van straffe politieke en organisatorische centralisatie; opbouw in cellen van vijf leden; leiders van zulke cellen weer samen in en cel; leden hebben
illegale namen; voor alle functionarissen bestaan vervangers; verplichte contributie van vijftig
cent of een gulden, daarnaast nog bijdragen van sympathisanten; de helft van het geld voor de
werking van de M-Groep, de andere helft voor vervolgde leden; instructies en richtlijnen voor
cellen worden vastgesteld door het Organisatie Bureau van de CL; ”Toelating tot lidmaatschap
geschiedt door de CL op voordracht van de Dagelijkse Leiding. Over vervallen verklaring van het
lidmaatschap beslist de CL, gehoord de controle-commissie der M.-Groep, bestaande uit 3, door
de CL aangewezen, leden”. [Opmerking: met M.-groep wordt het MLL-Front bedoeld].
334
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krant van het MLL-Front die nu Spartacus heette. De stencilmachine stond bij hem.
Nadat Van Driesten zich in een brief van 6 januari 1941 terugtrok uit de organisatie,
verzorgden Willem Dolleman en Ab Menist de krant. Al eerder had Van Driesten in
een drietal brieven van begin november 1940 aan Ab Menist die hij meer dan Sneevliet vertrouwde en waardeerde, kenbaar gemaakt zich te willen terugtrekken. De
manier waarop Sneevliet mensen gebruikte stond hem tegen. Hij was overspannen
geraakt.337
Het Dagelijks Bestuur (DB) werd nu gevormd door Sneevliet, Menist en Dolleman.
Het DB, aangevuld met Woudstra, vormde het Politiek Bureau. De overige leden van
de Centrale Leiding vormden onder leiding van Menist het Organisatie Bureau.
Het voornaamste werk in het MLL-Front steunde op Henk Sneevliet, Ab Menist en
Willem Dolleman. Zij schreven alle drie in de periodieke publicaties. In mindere
mate deden anderen dat. Ab Menist bleef de voornaamste kracht bij het organisatiewerk. Bij de aanvaarding van nieuwe leden ging hij van een strengere beoordeling
uit dan Henk Sneevliet. Op dat punt trok Menist één lijn met de uitgangspunten die
het district Rotterdam werden gehanteeerd338. Dolleman was tot aan de Duits-Russische oorlog in juni 1941 verantwoordelijk voor de vervaardiging van de krant, het
druk- en stencilwerk en nog meer zaken. Hij was ook landelijk penningmeester.
Zonder de andere kaderkrachten en werkers te kort te willen doen moet worden opgemerkt dat de belangrijkste politieke verklaringen door Sneevliet werden geschreven. Hij was de bron van de voornaamste ideeën, al botsten ze van tijd tot tijd op
ideeën en kritiek van anderen. De artikelen, verklaringen en andere geschriften van
Sneevliet zijn te herkennen aan zijn woordkeus, stijl en uitdrukkingen.
In november 1940 werd besloten tot het uitgeven van een tweewekelijks propagandistisch orgaan Spartacus, waarvan het eerste nummer in januari 1941 verscheen.
De oplage van het tweede nummer bedroeg 5.000 exemplaren, en werd bij Eddy van
Lambaart in Rotterdam gedrukt339. Volgens deze drukker die later in het kamp Neuengamme terechtkwam, zou Theo van Driesten een MLL-man bij een NSB’er in de
val hebben laten lopen. Gerrit de Wilde vertelde dat hij Theo van Driesten in kamp
Amersfoort tegenkwam. Die vertelde hem dat hij nationaalsocialist was geworden
en dat ook op papier had gezet. Het marxisme heeft afgedaan, het nationaalsocialisme heeft de toekomst, had hij gezegd. Op Cor Groeneveld maakte Theo van Driesten

Biografische schets van Theo van Driesten door Atie van der Horst, in: archief van Theo van
Driesten, IISG Amsterdam.
338
Max Perthus, Henk Sneevliet, p. 449.
339
Lydia E. Winkel, De Ondergrondse Pers, p. 89-91: ”In januari 1941 ging men over tot de uitgave van een ’krant’ waarvoor de historische naam Spartacus werd gekozen (in de Eerste Wereldoorlog richtte Karl Liebknecht zijn Spartakusbriefe tot de socialistische arbeiders). Van de eerste
drie nummers was het ondertitel orgaan van het MLL-Front, van de volgende orgaan van het
Derde Front”. Onder catalogusnr. 751 wordt nog vermeld dat Spartacus enige malen gestencild
verscheen.
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met wie ze altijd veel contact had gehad, al eerder een zwakke indruk ondanks zijn
begaafdheden: ”Hij had hbs en sprak en schreef goed”.340
Het MLL-Front bleef de oorlog karakteriseren als een imperialistische oorlog, dat
wil zeggen dat slechts voor de belangen van de heersende klasse gevochten werd
en de oude kapitalistische klassenverhoudingen in tact zouden blijven. Inderdaad
werden die na de Tweede Wereldoorlog weer hersteld. Naomi Klein stelt in haar
Shockdoctrine terecht vast dat de westerse democratieën na de oorlog op het standpunt stonden ’dat gedesillusioneerde burgers niet opnieuw naar een aantrekkelijke
ideologie [moesten] gaan zoeken, of het nu fascisme of de nieuwe dreiging, communisme was’.341 Het MLL-Front voorzag dat, koos geen partij, stelde zich op het
standpunt dat de arbeidersklasse vanuit de klassenstrijdgedachte politiek zelfstandig
moesten blijven handelen. Veel andere verzetsgroepen bestreden de Duitse invallers
uit nationalistische motieven. Het MLL-Front niet; het wenste een revolutionaire
opstanding van het proletariaat in de oorlogvoerende landen. Het hoopte op gunstige omstandigheden aan het einde van de oorlog, net als aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Verbroedering van soldaten en arbeiders moest gericht zijn tegen
het imperialisme. Dit was in het kort de politiektheoretische inhoud van het ’Derde
Front’, zoals het MLL-Front zich ook wel noemde. Het was een standpunt dat vergelijkbaar was met dat van Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht tijdens de Eerste
Wereldoorlog342. Daarom drukte het MLL-Front, in een vertaling van ’Baanbreker’
(=Henk Sneevliet), de Junius-brochure van Rosa Luxemburg in acht afleveringen in
Spartacus af. De eerste aflevering verscheen in maart 1941.
Ook verschenen er in het voorjaar van 1941 vele publicaties van het MLL-Front
onder de naam ’Derde Front’, waarin werd opgeroepen tot verzet onder de Duitse
arbeiders en soldaten. In Rotterdam-West wierp Hennie de Winter-van Tilborg in een
school waar Duitse soldaten waren onder gebracht, in het Duits gestelde pamfletten
door een raam naar binnen.

Samenwerking en breuk met De Vonk

In het begin van de bezetting werkte het MLL-Front samen met de verzetsgroep De
Vonk. De leden kwamen vooral uit kringen van intellectuelen en kunstenaars. Het
MLL-Front en De Vonk hadden met elkaar gemeen dat zij tegen de bezetting en
imperialisme waren, en vóór een socialistische overwinning. De samenwerking met
deze groep paste in het streven naar ’hergroepering van socialistische krachten’ op
basis van een ’Derde Front’.

Mededeling van Eddy van Lambaart aan Hennie en Tinus de Winter, 1984; Gesprek met Gerrit
de Wilde, 21 oktober 1986; Gesprek met Cor Groeneveld-van den Akker, 15 januari 2008.
341
Naomi Klein, De shockdoctrine. De opkomst van het rampenkapitalisme, De Geus, Breda
2007, p.73.
342
Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en socialisme, p. 21. Bijvoorbeeld in de Spartakusbrief van
april 1917: ”Arbeiders, laat de vrede niet maken door de machten die ook de oorlog startten”.
340
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Op praktisch terrein werkte men ook nauwe samen. Activiteiten en publicaties door
De Vonk-groep vonden plaats in overleg met de CL. De Vonk was goed in het vervalsen van persoonsbewijzen en voorzag het MLL-Front daarvan. Ook werden voor
Henk Sneevliet onderduikadressen gezocht, onder anderen bij een relatie van Tom
Rot in Beekbergen en bij Greetje Donker, danseres bij Flory Rodriques343.
De Vonk-groep plaatste zich in de beginfase nadrukkelijk op Sneevliets, en ook
Menists, Derde Frontstandpunten. Een verwijdering deed zich echter voor na het
uitbreken van de Duits-Russische oorlog. Het MLL-Front verweet De Vonk toen
’het vaandel van het internationalisme’ definitief te hebben opgerold. Wim Bot344
formuleert drie oorzaken voor de uiteindelijke politieke breuk tussen het MLL-Front
en De Vonk:
1) het accepteren van de noodzaak van de militaire strijd van de geallieerden door
De Vonk.
Dirk Schilp, NAS-man en aangesloten bij De Vonk, omschreef het als volgt: ”Ik
had intussen een meningsverschil over een zeer belangrijk punt gekregen met Henk
Sneevliet. Ik stond op het standpunt: je kan in Europa willen wat je wilt, maar zolang
het fascisme regeert, en machtig blijft en niet verslagen wordt kun je het socialisme
wel op je buik schrijven. Natuurlijk was Sneevliet het met mij eens dat het fascisme
verslagen moest worden. Maar hij meende dat dat zin had als de volkeren daarnaast
ook hun eigen kapitalisme naar de keel grepen. Dat was een zware opgave die Henk
van de mensen eiste. Ik zag niet in dat die opgave vervuld zou worden.”345
In deze kwestie stond Menist pal achter Sneevliet.
2) de kwestie van de vakbewegingstactiek.
Henk Sneevliet hield na de inval de tactische mogelijkheid open om in het door de
Duitsers ’gelijkgeschakelde’ NVV te werken. Het NVV was namelijk door de bezetter ’overgenomen’ en onder leiding van de nationaal-socialist H.J. Woudenberg
gesteld. Half april 1941 was Spartacus ingegaan op de ’aftakeling met reuzensprongen’ van dat NVV, wat neerkwam op het loslaten van die tactiek. Daartegen rees in
De Vonk verzet.
3) de opvattingen van De Vonk over de conceptie en organisatie van de socialistische strijd.
Persoonlijke vriendschappelijke contacten bleven bestaan.
Hans Berendsen en Rik Weeda, Uit de vonk zal de vlam oplaaien. Een analyse van de aktiviteiten en ideeën van de humanistisch-socialistische verzetsgroep rondom het illegale verzetsblad
De Vonk 1940-1945, Drukkerij Volharding, Groningen 1980, p. 36; De Vonk heette na de Tweede
Wereldoorlog De Vlam; mededeling Salvador Bloemgarten, 31 juni 2002.
344
Wim Bot, Tegen fascisme, kapitalisme en oorlog, p. 82-84.
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Dirk Schilp, Dromen van een revolutie. Een verzwegen hoofdstuk uit de sociale beweging verteld aan Joop van Tijn, Wereldbibliotheek NV, Amsterdam/Antwerpen 1967, p. 149.
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MLL-Front en de
Februaristaking

Belangrijk voor het MLL-Front
was ook bestrijding van het antisemitisme. In Spartacus werd daar
herhaaldelijk aandacht aan besteed.
’Verdedigt en beschermt de Joden!’
stond erin Spartacus, met in de kop
van het blad ’V=Verzet’ en ’Klassenstrijd en Internationalisme’346.
Toen de joden werden uitgesloten Plakplaatje van het MLL-Front (=Derde Front)
van bioscoopbezoek gaf in februari tijdens de Tweede Wereldoorlog
1941 het MLL-Front in samenwerking met andere illegale organisaties een boycotmanifest uit.
De maand februari 1941 werd een zeer roerige maand. Op 17 februari brak op de
werven van Amsterdam-Noord een staking uit, aanvankelijk met succes. De NSB
provoceerde herhaaldelijk in de joden- en arbeidersbuurten en in de Van Woustraat
werd een Duitse patrouille, toen die een ijssalon binnenviel, aangevallen. Als represaille werd door de Grüne Polizei in de Amsterdamse jodenbuurt jacht gemaakt op
jongeren. Vier honderd werden gearresteerd.
Op 25 februari brak de massastaking, de Februaristaking, uit waartoe naast de CPN
ook het MLL-Front had opgeroepen. Spartacus vroeg midden februari 1941 aandacht
voor terreur tegen de joden en solidariteit van de arbeidersbuurten. In het hoofdartikel werd gesteld:
”De arbeiders moeten tegenover het geweld van de heersers hun geweld stellen (...)
ook van hun economische macht gebruik maken (...) massastakingen.”
Aan de vooravond van de stakingen verspreidde het MLL-Front een manifest, een
directe oproep tot massastaking:
”Aan alle werkende arbeiders,
De toenemende spanning, die verwekt wordt door de brutale gewelddaden van de
vreemde overheerser (...) maakt het nodig dat de arbeiders in de bedrijven op klassebasis hun houding bepalen en stelling nemen
in de zich verscherpende strijd (..) Het verblijdende in de botsingen, die
vooral in Amsterdam, maar ook in Den Haag, Utrecht en elders zijn voorgekomen,
is de spontane solidariteit van proleten met de vertrapten
en vernederden (...) wij [hebben] te maken met een prachtuiting van spontane
solidariteit die in de bedrijven in hoge en meer afdoende vorm
tot uiting moet komen: Beantwoordt elke gewelddaad van het nationaalsocialisme met roerigheid en proteststakingen in de bedrijven.
346

Spartacus, Orgaan van het Derde Front, no. 16, eind september 1941.
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Stroomt uit de fabrieken en verlaat de werven en de werken en sluit je in massa (...).”347
Henk Sneevliet en Ab Menist waren in Zuilen geweest, waar Joop Flameling woonde, om de acties te bespreken. Afgesproken werd dat Joop Flameling348 een manifest
zou schrijven waarin opgeroepen werd tot staking. In Amsterdam kon alles verder
geregeld worden. Heel brutaal bracht Joop het pak manifesten de fabriek van Fokker
binnen. Hij zou zelf voor verspreiding zorgen. Een christelijke collega kwam later
naar hem toe. ”Heeft u het ook gelezen?” ”Wat bedoel je?”, vroeg Joop Flameling.
”Die oproep om te staken voor de joden. Wat dat MLL-Front is weet ik niet. Maar ik
ben het er wel mee eens. Dat we bezet zijn is tot daar aan toe, het is oorlog. Maar ze
moeten de joden met rust laten. Die hebben toch niks gedaan?” ”Dat vind ik ook”,
zei Joop. ”Ik heb de oproep niet gezien.” ”Nou dat komt nog wel. Ze geven het aan
elkaar door”, antwoordde de collega. Een hoopgevende ervaring van zo’n orthodox
denkende man was Flamelings conclusie.
In zijn bedrijf was de numerieke sterkte van de communisten niet groot. Bij andere
belangrijke bedrijven als Werkspoor, de Stadsreiniging en het Gemeentelijkvervoerbedrijf bijvoorbeeld was dat wel het geval. Amsterdam was het meest belangrijke bolwerk van de communisten. Toen dan ook het beroemd geworden manifest STAAKT!
STAAKT! STAAKT! verscheen, gaf dat een sterke impuls om tot daden over te
gaan. Het manifest verscheen ook bij Fokker. De inhoud sloot volkomen aan bij de
oproep van het MLL-Front tot een eensgezind protest tegen de onaanvaardbare rassenpolitiek van de Duitse bezetter. Maar ook al liepen in Amsterdam de voornaamste
verbindingen naar de Communistische partij, óók leden
van het MLL-Front waren
volop in actie gekomen en
ondersteunden de protestbeweging.

Plakplaatje van het MLL-Front (=Derde Front)

In haar boek De strijd om de
Februaristaking maakt Annet Mooy de historische fout
de staking alleen toe te schrijven aan de CPN. Ze maakt
ook de blunder de CPN de
enige partij te noemen ’die
als partij de illegaliteit inging’349. Ben Sijes is in zijn

Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 24-26.
Joop Flameling, Herinneringen, deel 2, p. 4-6.
349
Annet Mooy, De strijd om de Februaristaking, NIOD/Uitgeverij Balans, Amsterdam 2006, b.v.
p. 17.
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Spartacus, orgaan van het
MLL-Front,
begin maart 1941, na de
Februaristaking

standaardwerk
over
de
Februaristaking
nauwkeuriger. Zowel
het MLL-Front als de
CPN, schrijft hij, bezwoeren de arbeiders
in hun manifesten en
illegale kranten hun
historische
roeping
getrouw te blijven en
’zonder onderscheid
van richting’ op straat te protesteren. ”Zij knoopten aan bij de groeiende wil van de
arbeiders eens eindelijk met de verraders af te rekenen en de Duitsers de vuisten te
tonen (...) Zo was een gunstige voedingsbodem voor een staking ontstaan.”350 Dat
komt precies overeen met datgene wat Joop Flameling in zijn memoires schrijft.
De grote staking zelf viel op dinsdag 25 en woensdag 26 februari 1941. Toen het
op woensdag noodzakelijk bleek de protestbeweging te beëindigen, werd over de
gehele stad een manifest van het MLL-Front verspreid: ’Donderdags gesloten aan de
arbeid’. Op 28 februari verscheen van het MLL-Front een gedrukte brochure Spartakus ontwaakt! Het Derde Front marcheert geschreven door Baanbreker (=Henk
Sneevliet) die gewijd was aan de recente Februaristaking en haar voorgeschiedenis351.
Enkele maanden later bij het uitbreken van de Duits-Russische oorlog op 22 juli
1941, werden over het gehele land arrestaties verricht. Vaak werden diegenen opgepakt die vóór 1940 in partijen en organisaties zaten links van de SDAP. Maar systematisch gebeurde dat niet: de ene keer arresteerde men iedereen die woonachtig was
in een bepaalde plaats, een andere keer slechts enkelen. Naast veel actieve werkers
van de organisatie, werd ook een groot deel van de vroegere leden van de RSAP
B.A. Sijes, De Februaristaking, Meulenhoff, Amsterdam 1954, p. 135.
Lydia E. Winkel, De Ondergrondse Pers, p. 89; Ger Harmsen komt in zijn artikel De Februaristaking ontrafeld en verbeeld (De Gids, 1963, p. 144-158) tot de conclusie dat de Februaristaking
niet zo spontaan van start ging als altijd wordt beweerd. Verder vermeldt hij dat op 6 maart 1941
Leen Schijvenschuurder (jood en communist) als eerste gefusilleerd werd. Op 13 maart werden nog 3 communisten gefusilleerd. Er waren n.a.v. de staking 110 communisten gearresteerd.
Daarvan werden er 22 vervolgd. Sijes maakt geen melding van niet-communisten die t.g.v. hun
betrokkenheid bij de Februaristaking gevonnist werden. (Opmerking: hier Spartacus geschreven
met een k!).
350
351
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Spartacus, orgaan van het Derde
Front, eind april 1941

en het NAS opgepakt, in Alkmaar
bijvoorbeeld het hele vroegere
NAS-afdelingsbestuur352.

Verdediging van de SovjetUnie?

De Duits-Russische oorlog maakte het vraagstuk van de verdediging van de SovjetUnie actueel. Op de Partijconferentie van 1939 was besloten de verdedigingspassage
uit het beginselprogramma te laten en een studiecommissie hiervoor in te stellen.
Bij de overgang naar de illegaliteit was men nog niet met een nieuwe formulering
gekomen.
Een scherpe politieke tegenstelling deed zich voor binnen de CL toen in Spartacus,
bij het begin van de Duits-Russische oorlog, door het Politiek Bureau een aantal stellingen gepubliceerd werd waarin de verdediging van de Sovjet-Unie in alle vormen
werd afgewezen. Henk Sneevliet had het geformuleerd. Willem Dolleman en Max
Perthus waren principiële voorstanders van de verdediging van de Sovjet-Unie. Dat
wil zeggen: met al de beschikbare revolutionaire middelen van de arbeidersklasse,
maar met handhaving van de politieke tegenstelling tot de stalinistische politiek en
zonder een directe ondersteuning van de kapitalistische bondgenoten. Ook was een
aantal leden tegen de politieke koers van de meerderheid. Dolleman bedankte als
lid van de CL - Max Perthus zat op dat moment gevangen -, maar trok dat in na een
compromis. Oorspronkelijk was een discussie via een discussieorgaan toegezegd,
maar op 12 oktober 1941 werd besloten dat dit niet doorging. Uiteindelijk werd
discussie toch toegelaten. Ab Menist deelde mee het standpunt van Sneevliet over
de Sovjet-Unie te delen. Poppe verdedigde fel het standpunt van Sneevliet. Er kwamen twee discussiebulletins van Tijdsproblemen uit over dit vraagstuk dat na april
1942 één van de voornaamste oorzaken van het uiteenvallen van het MLL-Front zou
worden353. Zoals al eerder vermeld, werd ook de samenwerking met De Vonk op poMax Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 27; Vermoord werden bijvoorbeeld uit Den
Haag Aaldert IJmkers, uit Deventer gemeenteraadslid Johan Roebers en uit Almelo oud-gemeenteraadslid A. Kootstra. Uit Rotterdam mijn oom Dirk de Winter. Voor 24 juni waren er slechts incidenteel arrestaties. Later volgden er meer, o.a. op 15 augustus 1941 van het CL-lid Max Perthus
(=Piet P. van ’t Hart).
353
Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 28-30 en 88-90; In Tijdsproblemen van
januari 1942 stelde Dolleman onder het pseudoniem W. van Gelderen dat het grootste deel van de
CL de wetenschappelijke betekenis van het imperialisme losliet. Dat komt namelijk neer, volgens
Lenin, op kapitaalconcentratie en concentratie van privébezit. Verder verdedigde hij in Rusland
de staatseigendom en planeconomie en voerde strijd tegen bureaucratie en Komintern. In Tijdsproblemen van februari 1942 reageerde Woudstra (=Stan Poppe) namens de CL: zij konden de
Duits-Russische oorlog nog steeds alleen zien als onderdeel van een imperialistische oorlog.
352
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litieke gronden verbroken354. Het vraagstuk van de verdediging van de Sovjet-Unie
had ook consequenties voor toelating van nieuwe leden tot het front. De trotskist
Sal Santen, Sneevliets schoonzoon, was voor verdediging. Menist die een streng
toelatingsregime hanteerde, weigerde daarom Sal Santen toe te laten als lid van het
MLL-Front. Sal Santen zelf was na de oorlog van mening dat Sneevliet hem op die
manier met opzet heeft willen redden van de dood.355

Vakbewegingsstrategie

In het begin van de bezetting was het via het NAS mogelijk geweest illegale contacten en werkzaamheden te camoufleren. In juli 1940 werd echter door de bezetter
besloten tot ontbinding. In september was dat een feit. De liquidatie geschiedde via
de NVV-organen die onder leiding stonden van de NSB’er H.J. Woudenberg.
In het begin stond het MLL-Front op het standpunt dat NAS-leden over moesten
gaan naar het NVV. Op die manier zou het NVV meer toegankelijk gemaakt kunnen
worden voor klassenstrijd en internationalisme, en aldus een sterker eenheid tegen
het fascisme kunnen vormen. Maar NAS-leden die in het NAS leidende functies bekleedden, werd dat in het gelijkgeschakelde NVV met opzet geweigerd. Als gevolg
van de aanwezigheid van nazispionnen waren bijeenkomsten waar verkiezingen
werden gehouden, onmogelijk geworden.
Na de Februaristaking veranderde het standpunt van het MLL-Front. In juli 1941 werd
door het MLL-Front het parool: ’Uit de vakbeweging’ gegeven. Het CL-standpunt
werd bepaald door de steeds meer toenemende NSB-invloed, waardoor van beïnvloeding op vergaderingen geen enkele sprake meer kon zijn356. Strijdcomités moesten nu
de natuurlijke binding van de arbeiders gaan vormen. Bestuurders van de katholieke
vakbeweging weigerden eveneens hun organisatie aan de NSB uit te leveren, daarin
gevolgd door de protestants-christelijke vakbeweging. Ze vonden daarbij steun in
een boodschap van de Nederlandse bisschoppen. Het MLL-Front verspreidde in veel
plaatsen manifesten, plakstroken of snippers met de volgende inhoud:
”Weest solidair met de Katholieke Arbeiders.
Allen uit het NVV!
Vormt comités in de bedrijven.
Het Derde Front”
en:
Max Perthus, Henk Sneevliet, p. 448 en Hans Berendsen en Rik Weeda, Uit de Vonk, p. 53-66.
De Vonk publiceerde in juli 1941 een ontwerpprogram waarin actie voor beëindiging van de oorlog werd aangekondigd. In het program werd gesteld dat eerst de landen bevrijd moesten zijn van
Duitsland, dat pas daarna revolutionaire actie van de arbeidersklasse mogelijk zou zijn. Daarom
was het nodig de ’kapitalistisch-Stalinistische bondgenoten’ te aanvaarden. De CL van het MLLFront distantieerde zich hiervan nadrukkelijk in Bulletin van het MLL-Front, nr. 22 en no. 24.
355
Wim Bot, Tegen kapitalisme, fascisme en oorlog, p. 62-71 en noot 37 (p. 169); Marion Beeksma, Het gelijk en de twijfel van Stan Poppe sr., in: Henk Smeets en Dick de Winter, Wij moesten
door ..., p. 117; Brief Sal Santen aan Dick de Winter, 3 februari 1985.
356
Bulletin van het MLL-Front, nr. 22, augustus 1941.
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”Het Nazidom
rooft brood en vrijheid.
Vormt comités
in de Arbeiderswijken!
Het Derde Front”
De leegloop zette door. Het NVV was een mantelorganisatie van de NSB geworden.
De contributie van de leden werd gebruikt om een aantal NSB-propagandisten rijkelijk van geld te voorzien.

Internationale contacten

De contacten die het MLL-Front met het buitenland had waren vaak los en persoonlijk van aard. Daarin kwam in 1941 verbetering. Met de Belgische Contre le Courant-beweging van George Vereeken kwam een regelmatiger contact tot stand en via
haar met de Fransen. Half december 1941 maakte Spartacus deze samenwerking bekend. ’Noch Hitler, noch Churchill, noch Stalin zullen triomferen’ stond er in Tegen
de Stroom van het Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Front (LLL-Front), zoals Contre le
Courant zich ook wel noemde. De verzetsgroep van Vereeken gaf de bladen Contre
le Courant en Tegen de Stroom uit.
George Vereeken: ”Eenmaal ben ik met Henk Sneevliet en Ab Menist in contact geweest te Amsterdam. Dat was ongeveer drie maanden voor het vreselijke verlies voor
de revolutionaire beweging. Jan Ket uit Alkmaar was het die verbindingen mogelijk
maakte. Hij was tijdens de bezetting ondernemer geworden en had werk in België
en Nederland (...) Door giften en geschenken (corruptie) [had hij] het vertrouwen
gewonnen van de grenswachten (...). Het was een gevaarlijk reisje want Jan, niettegenstaande zijn kunnen, was er niet in geslaagd een paspoort te bekomen voor mij
(vals). Aan de grens, laat in de nacht, bleef ik met zijn vrouw in de wagen terwijl Jan
naar het bureau ging om de paspoorten van zijn vrouw en hemzelf te laten stempelen.
Heel koelbloedig hield Simone de buitenlandse wachter aan de klep (...).
Twee dagen hebben wij gedaan wat mogelijk was om de gebeurtenissen van zo dicht
mogelijk te belichten en onze houding te bepalen. Het enige meningsverschil [de
verdediging van de Sovjet-Unie] werd niet besproken. Henk wilde niet zijn eigen
standpunt verdedigen, daar hij wist dat dit een splitsing zou teweeg brengen in het
MLL-Front (...). Zijn waardering voor Dolleman welke met andere bestuursleden
die mening niet toegedaan waren, was een van de factoren die hem ervan overtuigde
dit standpunt niet te verdedigen in het bestuur en nog minder in de groepering. Dit
feit kenschetst zijn groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ook nadat onze zeven kameraden gefusilleerd waren zijn deze contacten blijven bestaan. Twee maal heb ik
persoonlijk aan de Hollandse grens besprekingen gevoerd met Stan Poppe. Hij kon
over de grens komen.”357
Vereeken bracht samen met Max Perthus een bezoek aan Wietse Smid, een van de helArchief P.P. van ’t Hart, map 2a, brief George Vereeken aan P.P. van ’t Hart, 3 juni 1973, IISG
Amsterdam.
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pers van Ab Menist die hem aan onderduikadressen hielp358. Jo Menist had als koerierster - ze bracht materiaal van en naar Vereeken - net als George Vereeken ook contact
met Jan Ket gehad. Jo Menist was daar voorzichtig mee: ”Ik wist niet of hij ook lid
van de partij was. Maar een ding wist ik zeker: ik wilde niet dat hij met zijn opvallende auto in de Oude IJselstraat bij de Smitskampen voor de deur kwam staan.” 359
Op beperkte schaal werkte het MLL-Front aan de vervaardiging van persoonsbewijzen, valse papieren en bonkaarten. Ondergedoken leden en geestverwanten werden
gesteund. Mijn broer en ik, tweeling en geboren in 1944, werden bijvoorbeeld door
Leen Molenaar van extra bonkaarten voorzien.
In het begin van de oorlog maakten groeperingen nog geen gebruik van gewelddadige methoden om aan geld te komen. Het MLL-Front was afhankelijk van de
bijdragen van de leden, vaak (arme) arbeiders. Bij het ophalen van geld was de
kans een kwetsbaar contact op te lopen onvermijdelijk. Herman Smies en Age Vallinga brachten opgehaalde gelden uit de omgeving Arnhem, Zutphen en Deventer uit
voorzorg persoonlijk naar Jo Menist in Amsterdam360.
Het werk in de cellen bestond uit het verspreiden, plakken en kalken van informatie
en propaganda maken. De ontvanger van de illegale geschriften moest zo weinig
mogelijk risico lopen. Daarom werd alles op adressen bezorgd of doorgegeven en
nooit per post verzonden. Andere illegale organisaties stuurden soms onnadenkend
aan MLL-Front-leden post toe. Daardoor werden sommigen gearresteerd.
Het MLL-Front was een politieke verzetsorganisatie, bedreef geen directe spionage
of sabotage. Vergaderingen van de groepen vonden op onregelmatige tijdstippen
plaats. Er was een berichtendienst en er werd koerierswerk verricht. Binnendringen
in de organisatie was vrij moeilijk omdat de meeste leden op politieke betrouwbaarheid waren uitgezocht en meestal zelf politiek actief waren geweest. Nieuwe leden
werden danig beproefd op het punt van relaties en achtergrond. Ondanks de oorspronkelijke opzet van het MLL-Front om in de illegaliteit zowel oud-RSAP-ers als
strijdbare personen uit de socialistische arbeidersbeweging te betrekken, werd die
opzet soms genegeerd om meer belang toe te kennen aan het politieke gewicht. Zo
was Sal Santen, ik memoreerde dat al eerder, geweigerd omdat hij onbetrouwbaar
werd gevonden betreffende zijn houding ten aanzien van de verdediging van de Sovjet-Unie na de aanval van Hitler361.
De RSAP was één van de meest getroffen politieke organisaties. Vooral omdat de
partij voor de oorlog ook al warme belangstelling van de politie had gehad362.

Publicaties

Eddy van Lambaart verzorgde het drukwerk van het MLL-Front tot eind 1941. Daarna werd hij verdacht door de SD. Rein Witteveen nam zijn taak over tot zijn arrestatie
Gesprek Cor van ’t Hart-van Gerdingen, 20 januari 1991.
Gesprek Jo Menist-Raapis, 19 mei 1987.
360
Gesprek Hennie Smies-Vallinga, 17 april 2007.
361
Sal Santen, Sneevliet rebel, p. 69-71.
362
Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 32-34.
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in februari 1942. Het landelijke, gestencilde materiaal werd in het begin vanuit onder
andere Amsterdam, later vooral vanuit Den Haag uitgegeven. Dat was het werk van
Aaldert IJmkers, die 13 oktober 1942 gefusilleerd werd en van Leen Molenaar die
door de CL belast was met de aanschaf van papier en met de centrale verstrekking
van persoonsbewijzen, valse papieren en bonkaarten. Hij stierf kort na de oorlog.
Over de verspreiding van de krant Spartacus wordt in de Duitse archieven vermeld:
”Die oben erwähnten verschiedenen Schriften wurden an etwa 100 bis 150 Personen
zur Verteilung weitergegeben. Die Städte Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Alkmaar en Arnhem waren Zentralpunkte der Zeitungsverteilung.363”
De Duitsers dachten dat de oplage van Spartacus varieerde tussen 1200 en 2250
exemplaren. Bij de verhoren werden natuurlijk lagere aantallen opgegeven en gegevens zoveel mogelijk achtergehouden. Van het eerste nummer van Spartacus werden
via Jan Schriefer (van januari tot oktober 1941, daarna via A. Schouten) 400 exemplaren in Amsterdam verspreid, naar Rotterdam gingen 200 exemplaren, naar Haarlem 150 exemplaren (via Gerritsen), naar Den Haag 150 exemplaren (via Dolleman),
naar Arnhem 150 exemplaren (via Koeslag) en naar Alkmaar, Zaandam e.o. via Jan
Edel 150 exemplaren. De krant werd voor 10 cent verkocht, zodat uit de verkoop een
honderd tot honderdentwintig gulden binnenkwam. De vervaardiging kostte eerst
zestig gulden, later vijftig en tenslotte tweeënveertig gulden per oplage.
Net als voor zoveel andere onderduikers was het ook voor het gezin Menist een
financieel moeilijke tijd. Maar zijn ervaring met de levensomstandigheden van de
werklozen gaf hem kracht het vol te houden. Er was enige steun van verwanten en
voor het vele organisatorische werk voor het MLL-Front kreeg hij van Dolleman
aanvankelijk tien gulden, later twintig gulden per week plus reiskostenvergoeding.
Ab Menist was, behalve voorzitter van het Organisatie Bureau en lid van het Politiek
Bureau, ook mederedacteur van Spartacus en van Richtlijnen voor de M-Groep (ook
wel MLL-Front of Derde Front). Hij onderhield contacten met alle delen van het
land. Al eerder had hij vroegere districtsleiders van de RSAP bewogen mee te doen
en eigen groepen op te zetten. Om zijn illegale werk zo goed mogelijk te kunnen
doen was Ab Menist in het bezit van een tweede paspoort. Het stond op naam van
Arie Johannes Komen364. Het was waarschijnlijk door Willem Dolleman (of Leen
Molenaar) vervalst. Jo Menist deed in die tijd het meeste typewerk voor het MLLFront. Daarvoor was ze twee dagen in Sint Pancras en twee dagen in Hilversum, bij
Mary Kat. Ze was ook koerierster naar de Belgische grens voor de contacten met de
Contre le Courant-Groep.
Bijeenkomsten van het Organisatie Bureau en de Centrale Leiding waren vaak thuis
bij Jan Schriefer (de laatste keer in november 1941) en bij Cor Gerritsen.
Archiefmap SG 15/42, ’Abschrift’, p. 14.
Archiefmap SG 15/42: Op zijn eigen paspoort, afgegeven op 28 augustus 1941, wordt als beroep opgegeven kantoorbediende bij scheepsreparatie. Ab Menist probeerde dat paspoort (met de
verplichte J) te verbergen bij zijn arrestatie. Het valse paspoort draagt de naam van Arie Johannes Komen, van beroep kapper en tijdelijk sjouwerman. Het werd afgegeven in Wassenaar, 7 juli
1941.
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Hoofdstuk 24
Het einde

Het net om Sneevliet, Menist en Dolleman en de verdere leiding van het MLL-Front
werd steeds meer aangehaald. Na het uitbreken van de Duits-Russische oorlog op
22 juni 1941 intensiveerden de Duitsers de jacht op communisten en revolutionairsocialisten. Henk en Mien Sneevliet verbleven nog maar zelden in Sint Pancras bij
Gijs Barten. Vanaf dat moment woonden ze soms maandenlang achter elkaar bij de
familie Smeets. Omdat Vught geen partijadres was, meenden Henk en Mien daar
veiliger te zijn. Ab Menist ging van adres naar adres, het hele land door.

Arrestaties

Op 24 februari 1942 sloeg het noodlot toe365. De Duitse politie in Haarlem arresteerde daar Cor Gerritsen. Gerritsen was bode van de Arbeidersvereniging voor Lijkverbranding (AVVL) en verspreidde op zijn rondgang langs de leden het blad van
het MLL-Front Spartacus. Dat werd hem noodlottig. Eén van de afleveringen kwam
in handen van Gerrit Kreuning in Heemstede. In de jaren dertig was Kreuning bestuurslid geweest van de SDAP - en OSP-afdeling. Vervolgens was hij enige tijd partijloos geweest. Vlak voor de oorlog trad hij weer tot de SDAP toe en toonde zich fel
anti-NSB. Maar dat veranderde toen de Duitsers Nederland bezetten. Gerritsen had
dat blijkbaar niet in de gaten toen hij een exemplaar bij de vrouw van Kreuning achterliet. Kreuning speelde het blad door aan de hopman van de WA in Haarlem. Die
ging er mee naar de Duitse Ordnungspolizei (OD). Daardoor kwam de bal aan het
rollen. Via de secretaris van de crematievereniging en het bevolkingsregister werden
de naam en het adres van de bode achterhaald. Kreuning ging mee naar de Tesselschadestraat 79 in Haarlem, het adres van het gezin Gerritsen. Even later arriveerde
ook een OD-er met twee rechercheurs van de Haarlemse politie. Bij de huiszoeking
werden exemplaren van Spartacus en pamfletten van het MLL-Front gevonden. Cor
Gerritsen en zijn vrouw Liesje Westhof werden gearresteerd en overgebracht naar
het bureau van de OD aan het Kenaupark in Haarlem. Cor Gerritsen werd verhoord
door SS-Hauptscharführer Wehner366. Wehner maakte met H. Oelschläger, E. Rühl
en H.J. Walter deel uit van het Kommando Wehner bij de Sicherheitspolizei in Amsterdam. In de Euterpestraat (na de oorlog: Gerrit-Jan van der Veenstraat) was hij
belast met de opsporing van illegale, linkse bladen.
Na zware verhoren van meerdere dagen en gebruik van gewelddadige methoden ontstond een tegenspraak tussen het verhaal van Gerritsen en diens vrouw. Uiteindelijk
leidde dat tot het noemen van namen. Gerritsen moest zich toen ook wel herinneren
Henk Smeets, Henk Sneevliet, onderduiker in Vught, p. 98-101; Frits Kief, Spartacus en zijn
verraders, in: De Vlam, Soc. Weekblad voor Vrijheid en Cultuur, 5e jrg., no. 36, 10 september
1949.
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Archiefmap SG 15/42, Verhoor Gerritsen, 25 februari 1942.
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dat ’de koerier elf keer was geweest en dat hij twee keer koffie gedronken had’.
De SD wist uit Gerritsen te krijgen dat het Jan Edel was die bij hem vluchtelingen
bracht. Nieuwe arrestaties waren het gevolg. Een dag later werd Jan Edel in Alkmaar opgepakt. De dag erop waren de drukker van Spartacus Rein Witteveen en zijn
dochter Jeltje uit Oterleek aan de beurt. Op 27 februari arresteerde men Jan en Janny
Schriefer in Amsterdam. Daarna nog: Gijs Barten en Remmert van der Graft uit Sint
Pancras, Trien de Haan-Zwagerman uit Hoorn, Willem Dolleman uit Den Haag en
drukker Eddy van Lambaart uit Rotterdam. Uit de nieuwe arrestaties bleek dat Jan
Koeslag die wegens een andere zaak al op 4 februari was gearresteerd, ook tot de
leiding van de illegale organisatie behoorde.
Pas na acht uur van marteling wist de SD ook uit Gerritsen te krijgen dat het in de
organisatie ook om een zekere ’De Roode’, de schuilnaam van Ab Menist, ging. Ab
Menist viel echter bij toeval in handen van de SD. Op 4 maart 1942 toen hij op bezoek was bij Tom Rot, de redacteur van De Vonk, viel de SD daar in verband met een
andere zaak binnen. Bij zijn gevangenneming probeerde hij van de twee paspoorten
de ene met daarop de J (van Jood) te verbergen367.
Henk Sneevliet en zijn vrouw werden gearresteerd in Bergen op Zoom, in de nacht
van 5 op 6 maart 1942. Vanuit Den Bosch en Roosendaal waren ze daar aangekomen.
In Roosendaal verbleven ze bij de familie Poppe en in Bergen op Zoom bij Poppe’s
zwager Piet Rotsma met de bedoeling ze de volgende dag België in te smokkelen.
Maar juist in die laatste uren kregen de Duitsers Henk en Mien Sneevliet te pakken.
Henk Sneevliet wist nog net zijn agenda waarin veel namen en adressen stonden,
weg te moffelen368.
Hoe waren ze achter dat adres gekomen?
Cor van ’t Hart meende dat Stan Poppe’s vrouw het adres gegeven had. Ook wordt
gedacht dat Stan Poppe zelf de verblijfplaats verraden had maar dat zijn vrouw het
op zich genomen had. In het archief van Piet van ’t Hart is een bericht over de naoorlogse ’rechtzaak Poppe’ te vinden. Een onderzoek van het Onafhankelijk Verbond
van Bedrijfsorganisatie (OVB) onder Van ’t Harts voorzitterschap pleitte Stan Poppe
en zijn vrouw vrij. Er was geen verraad gepleegd, wel was sprake van overmacht en
bedreiging waarbij de Duitsers het kind van Stan Poppe wilden vermoorden369.
Bij Joop Flameling lezen we gelijke woorden370. Eerst had hij nog ontkend, vertelde
Poppe hem, dat hij Sneevliet gezien had. Daar werd alleen maar om gelachen. ”Wij
weten toch dat Oom Henk en Tante Mien gisteren bij je waren, vertel op, waar zijn
ze!” Hij had toen toegegeven dat ze bij hem waren gekomen voor overnachting maar
dat dit niet kon. In de omgeving van het station had hij afscheid genomen en hij had
geen idee waar ze konden zijn. Daarop werd met een harde klap zijn bril van het
gezicht geslagen. De ondervragers dreigden dat hij en zijn vrouw elkaar nooit meer
zouden zien. Ook over hun kinderen hoefde hij zich geen illusies te maken. ”Vertel
op, waar zijn ze. Wegkomen kunnen ze niet, ze komen Roosendaal niet uit!” Ze beMax Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 35.
Henk Smeets, Henk Sneevliet, onderduiker in Vught, p. 102.
369
Marion Beeksma, Het gelijk en de twijfel van Stan Poppe, p. 121.
370
Joop Flameling, Herinneringen, deel 2, p. 19.
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loofden dat hij en zijn gezin ongemoeid zouden worden gelaten als hij de waarheid
vertelde. Hij had daarna verteld dat hij de Sneevliets had geadviseerd om maar naar
een pension te zoeken in de telefoongids. Hij had het adres niet gegeven. Hij had,
vertelde hij, vurig gehoopt dat ze hadden weten te ontsnappen. Dat bleek dus niet
het geval.
Bij arrestaties was het een nadeel dat de actieve leden van het MLL-Front al vóór de
oorlog een zekere bekendheid genoten in de RSP, RSAP en het NAS. Oude contacten
konden een risico zijn. Maar ook door verraders zoals Dekker die in de Maasstraat
nog het eten van Menist had verzorgd maar later naar de NSB was overgestapt, konden bressen in de verdediging van het MLL-Front worden geslagen.

Het proces

Het proces tegen de negen gearresteerden werd gevoerd op 7, 8 en 9 april 1942.
De zaak-Barten hield men apart omdat hij de Sabotageverordening (par. 1) van 16
oktober 1941 niet had overtreden. De overige acht: Sneevliet, Menist, Dolleman,
Koeslag, Schriefer, Gerritsen, Edel en Witteveen werden er wel van beschuldigd die
Sabotageverordening te hebben overtreden371.
Het proces werd gehouden in het gebouw van de SD aan de Euterpestraat in Amsterdam. De president was Dr. Randermann, de Staatsanwalt Dr. Dürth. Er waren drie
verdedigers aan de verdachten toegewezen. De verdediger van Menist, Dolleman
en Koeslag was mr. H.G.W. Worst die daarvan pas telefonisch op de hoogte werd
gesteld toen de zitting al begonnen was. De beide andere verdedigers waren mr. J.H.
de Pont en mr. Van Kuyk. Mr. Worst schreef hierover:
”Op 9 april werd het vonnis uitgesproken en de verdachten, op één na, ter dood veroordeeld (...) De hele zaak draaide om de figuur van Sneevliet (...) De vraag waarom
het ging:
a. of de verdachten een verboden partij hadden opgericht,
b. of zij anti-Duitse geschriften hadden uitgegeven,
c. of deze beide handelingen bedoeld of in staat waren om de openbare orde
in Nederland in gevaar te brengen.
In dat geval was het sabotage en stond er de doodstraf op.
De zittingen werden voor een deel bijgewoond door Dr. Wimmer, General-Kommissar für Verwaltung und Justiz. Het was de eerste vervolging op grond van de
sabotageverordening.
De Staatsanwalt en de president vroegen op welke wijze de inhoud van Spartacus populair werd gemaakt. Typerend voor de opvattingen in nationaalsocialistische
kringen betreffende propaganda was een bepaalde uitspraak van de president: Eén
der verdachten, ik meen Menist, antwoordde: Door diepe waarheden in eenvoudige
vorm te zeggen. Hierop antwoordde de president: Zo bereikt men de massa niet. Die
bereikt men het beste met slagwoorden, dat werkt het beste”.372
371
372

Max Perthus, Henk Sneevliet, p. 459 e.v.
Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 36-39.
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In de slotconclusie van het Obergericht werd onder andere gezegd:
”De illegale RSAP (...) behoort tot de communistische partijgroeperingen, die op
internationale basis de omverwerping van de bestaande staten nastreven en een arbeidersstaat volgens het systeem Marx, Lenin, Luxemburg willen vestigen (...) Als
communistische partij van trotzkistische richting ziet de RSAP in de staatsleiding
van Stalin een verraad aan het door Lenin opgestelde partijprogram (...)
Naar de mening van de Trotzkisten heeft Stalin onder gebruikmaking van de internationale solidariteit een Sowjet-Russische wereldmacht opgericht, zonder rekening te
houden met de belangen van de arbeiders der andere landen (...) Ofschoon de partij
tot nu toe in haar ontwikkelingsstadium was en nog over een naar verhouding klein
ledental beschikte, was toch de kern voor een massabeweging geschapen, waarmee
men wegens het met de illegaliteit verbonden gevaar slechts op de meest betrouwbare vroegere leden teruggreep, waarop de latere organisatie gebouwd werd.”373

Gratie?

Verdediger mr. De Pont had met Sneevliet afgesproken dat Sneevliet bij de verdediging de politieke kant voor zijn rekening zou nemen. Henk Sneevliet verdedigde
zich uit alle macht. Hij hield op de tweede dag een lange verdedigingsrede waarin
hij van zijn politieke inzichten getuigde en opkwam voor de overtuiging van zichzelf en zijn medestrijders374. Op de laatste dag eiste procureur-generaal Koblitz de
doodstraf.
De verdedigers pleitten tegen het uitspreken van de doodstraf. In Sneevliets slotwoord kwamen nog eenmaal zijn grote redenaarskwaliteiten en zijn grote intelligentie tot uitdrukking. Het was een slotwoord dat door verdediger mr. Worst geredigeerd
was in overleg met de president van de rechtbank Randermann. Gratieverzoeken
zouden dan mogelijk zijn. Sneevliet had op Randermann een diepe indruk gemaakt.
Het slotwoord was geen vuurwerk dat in een heldenverhaal zou passen, schrijft zijn
biograaf Max Perthus. Het was een rede waarmee hij alleen had ingestemd in de
hoop daarmee de levens van zijn kameraden en van de gevangengenomen vrouwen
te redden. Over zijn eigen lot maakte hij zich geen enkele illusie. Zijn slotwoord
moet gezien worden als een laatste, uiterst moeilijke tactische zet zoals blijkt uit de
gratieverzoeken die daarna werden ingediend en de afwijzing daarvan.
Ab Menist heeft geen gebruik gemaakt van het uitspreken van een slotwoord. In de
namiddag van 9 april 1942 werd het vonnis geveld: de beklaagden werden tot de
doodstraf veroordeeld met uitzondering van Barten die op de tweede dag van de lijst
was afgevoerd. De acht verdachten beriepen zich erop de sabotageverordening niet
te hebben overtreden.

Ibidem, p. 37.
Wim Bot, Tegen kapitalisme, fascisme en oorlog, Bijlagen 2 t/m 4, p. 130-140; Sneevliet bij zijn
proces, (Wim Bot) Marxistisch Internet Archief:
http://www.marxists.org/sneevliet/1942/1942proces.htm (14 juli 2009)
373
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Boven: de acht veroordeelden;
Onder: A. IJmkers en J. Roebers werden op 16 oktober 1942, als gijzelaars, vermoord
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Het is zeer bijzonder te noemen dat de voorzitter van de rechtbank Dr. Randermann
en de drie rechters in geschreven verzoeken vóór gratie van de beklaagden hebben
gepleit. Procureur-generaal Dr. Koblitz toonde zich in een conceptbrief eerst nog
gevoelig voor gratie, maar in zijn uiteindelijke brief pleitte hij er tegen. Het waren
toch ’fanatieke persoonlijkheden’ met ’zekere kwaliteiten’ die belangeloos voor hun
ideaal hadden gestreden. Maar de doorslag gaf dat het hier leiders betrof van een
illegale organisatie. Bovendien bestond er volgens Koblitz geen overeenkomst tussen hun opvattingen en die van het nationaalsocialisme. Mr. Worst noemde in zijn
gratieverzoek eveneens het idealisme van het MLL-Front en stelde dat men zich niet
bewust was geweest van de draagwijdte van de sabotageverordening die hij eerder
een ’caoutchouc-artikel’ had genoemd375. Dr. Koblitz stuurde de replieken met zijn
afwijzing naar Rauter en Seyss-Inquart. Ook Dr. Wimmer kreeg een brief met zijn
afwijzing.
Seyss-Inquart wees de gratieverzoeken, op basis van Koblitz’ argumentatie, eveneens van de hand. In een brief liet hij Kammergerichterat Seiffert aan het woord.
Seiffert schreef dat hij het idealisme van Sneevliet betwijfelde. Sneevliet, zo meende
hij, was het prototype van een revolutionair op internationale grondslag. Zijn geweldige intelligentie had hem gemaakt tot een gevaarlijke tegenstander van elke staatsorde. Over Sneevliets opstelling tijdens het proces schreef hij:
”Sneevliets schijnbare sympathie-uitingen tot het nationaalsocialisme in het verloop
van de hoofdzitting kunnen geen vertrouwen wekken. Zijn houding gedurende de
rechtzitting was die van een schermer, die naar voeren springt en weer terug, doordat
hij enerzijds door zijn standvastige houding respect af wil dwingen en anderzijds
bij de tegenstander wereldbeschouwelijke zwaktes of andere zwakke plekken wilde
ontdekken en benutten. Zijn verdediging was op deze wijze bewonderenswaardig,
het zou echter mijns inziens onjuist zijn zijn toespelingen op en het benadrukken van
parallellen tot zijn programma op emotionele gronden aan een positieve beoordeling
te onderwerpen. Het gaat veelmeer ook hier nog – voor de grenzen van het gerecht
– om een laatste ondermijningspoging. Daarmee wordt naar mijn mening elk idee
aan een latere inschakeling van de bekwaamheden van Sneevliet in het kader van
nationaalsocialistische belangen afgedaan.”376
Sneevliet nam de volle verantwoordelijkheid voor het werk van het MLL-Front op zich.
Later schreef mr. Worst die de verdediging van Menist voerde: ”De gehele verdediging draaide om de figuur van Sneevliet. Hij werd uitvoerig ondervraagd en heeft
voor zichzelf een langdurige en goed gefundeerde verdedigingsrede gehouden in
voortreffelijk Duits.” Mr. Worst had Sneevliet, Menist en Dolleman pas op de eerste
dag van het proces leren kennen. Ze maakten op hem een zeer goede indruk.377
In de slotconclusie werd ten aanzien van Menist gesteld:
Ibidem, p. 104-105.
Ibidem, p. 105-106.
377
Max Perthus, Henk Sneevliet, p. 462; Gesprek Jo Menist-Raapis, 19 mei 1987.
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”Als Jood en communist is Menist een gevaarlijke agitator, die fanatiek aan de marxistische en leninistische ideeën vasthoudt en als zogenaamde arbeidersleider werkzaam wilde zijn.
De strafbaarheid van zijn gedrag is hij zich ten volle bewust.”
De aanklacht tegen Menist was gericht tegen zijn activiteiten als organisatieleider
(onder anderen de distributie van geschriften) en als vervaardiger van Spartacus:
”Als im Juli 1941 verschärfte Bestimmungen über die Strafverfolgung der kommunistischen Tätigheit sowie Herstellung und Verbreitung deutschfeindlicher Schreifen erlassen wurden, übernahm er die Herstellung der vorhergenannte Zeitschrift
persönlich.”378
Tijdens zijn gevangenschap en verhoren stond Ab Menist als jood aan grote vernedering en mishandeling bloot. Hij doorstond het moedig en moedig ook was zijn
houding gedurende het proces. De ’diepe waarheden in eenvoudige vorm zeggen’
waarover hij tijdens het proces sprak, had hij zijn hele leven gedaan: bij zijn raadswerk, in zijn redevoeringen en in de propagandalectuur. Zijn woorden, schrijft Max
Perthus met nadruk in Voor Vrijheid en Socialisme, waren altijd tot de arbeiders
gericht en moeten door hen begrepen zijn379.
Tijdens de verhoren trachtten de gearresteerden de restanten van de organisatie te
redden door verkeerde informatie te geven over de ledentallen. Ook de oplagecijfers
werden bewust te laag opgegeven. Zo vertelde Menist dat in een aantal plaatsen hele
groepen waren weggevallen. Hij noemde Rotterdam, Deventer en Almelo380. Willem
Dolleman zei bij zijn verhoren twee dagen niks. Marie Lagerwaard die jarenlang
voorzitter van het Sneevliet Herdenkingscomité is geweest, verzekerde mij dat dat
haar redding is geweest. Theo van Veen, lid van het zelfde comité, weet zeker gered
te zijn omdat Cor Gerritsen zijn mond over hem heeft gehouden. Maar het is zeer
goed te begrijpen dat door het sneeuwbaleffect van de arrestaties en de zware verhoormethoden het weerstandsvermogen van de gearresteerden ondermijnd werd.
Op 9 april werden ze ter dood veroordeeld. De overige gearresteerden onder wie Mien
Sneevliet, Trien de Haan-Zwagerman, Janny Schriefer, Jelle Witteveen, Gijs Barten,
Remmert van der Graft en Eddy van Lambaart bleven in gevangenschap, ook al had
de president van de rechtbank toegezegd dat de vier vrouwen vrij zouden komen381.
Archiefmap SG 15/42, p. 116.
Archiefmap SG 15/42, verhoor Menist 10 maart 1942; Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en
socialisme, p. 82.
380
Wim Bot, Tegen kapitalisme, fascisme en oorlog, p. 103 + noot 5 (p. 182).
381
Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en Socialisme, p. 38; Ellen Santen, Trots alles: Mien Sneevliet Draaijer 1894-1965, in: Mies Bouhuys e.a., Vrouw in verzet. Toen en nu, Feministische Uitgeverij Sara, p. 101-115; Zij werden korte tijd later naar Duitsland gevoerd. De vrouwen kwamen
na de oorlog uit Ravensbrück terug. Gijs Barten en Remmert van der Graft kwamen niet meer
terug. Eddy van Lambaart werd na drie jaar gevangenschap door beëindiging van de oorlog gered
en verbleef daarna lange tijd in een sanatorium.
378
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Terechtstelling in Amersfoort

Nog eenmaal mochten de ter dood veroordeelde mannen hun vrouwen en kinderen
zien. Ab Menist zag zijn vrouw en zijn beide dochters Ellie en Pien voor het laatst.
Ellie is de sfeer van dat moment altijd bijgebleven: ”Het is onvoorstelbaar in je leventje van toen. Dat je daar ontvangen wordt in een kamer en daar staat een soldaat.
Je mag niet aan elkaar komen. Pien heeft wel bij hem op schoot gezeten. Je houdt je
flink... je huilt niet, je komt ook uit een cultuur van heel flink zijn, niet huilen. Nou,
hij ook niet hoor (...)”. De achtjarige Pien: ”Voor een deur staan we te wachten. Een
grote hoge gang. Een ruimte met een ruw houten tafel. Achter de tafel zit papa, wij
ervoor. Mama in het midden. Aan de zijkant staat een soldaat met een geweer. Aan
een andere vraagt papa of ik bij hem op schoot mag zitten. ’Wie alt ist sie?’, zegt
hij. Het mag, maar ik voel me met mijn acht jaar eigenlijk te groot voor op schoot.
Ik voel me ongemakkelijk, helemaal aan het eind als papa me knuffelt. Deze gevoelens gaven me later ook een sterk schuldgevoel. Ik had liever voor hem moeten zijn,
dan was alles niet zo gegaan als het gegaan was: iets van het magisch denken van
een kind.” Evenals haar zus kan Pien zich niet meer precies herinneren wat er toen
gezegd is382.
Er mocht nog een gratieverzoek ingediend worden. Bij het afscheid in de cel had Ab
zijn vrouw gezegd: ”Denk aan ds. Ekering”383. Ekering zat in de Tweede Kamer voor
de NSB. Hij vereerde Sneevliet die hij tijdens zijn Kamerperiode had leren kennen.
Zeker als redenaar. Toen Sneevliet in de Kamer kwam had Ekering gezegd: ”Mag
ik me even voorstellen ... en stak zijn hand uit”. Nee, had Sneevliet geantwoord, dat
kan ik niet met zo’n tegenstander. Ekering had respect voor zijn eerlijkheid.
Jo Menist belde Ekering op. Ze mocht komen praten. Piet van Oogen, haar zwager, ging mee maar hij moet zijn mond houden. Ook Jo wilde toen ze bij hem thuis
kwam, Ekering niet de hand drukken. Hij begreep dat. De NSB-vlag hing in huis. Jo
liet hem het in klad geschreven gratieverzoek zien. ”Wat ben ik blij dat ik deze mannen niet te beoordelen heb”, zei hij. Jo vond het een ’goedkoop’ antwoord. Hij was
immers ook medeverantwoordelijk. Toch vond ze het een sympathieke man.
Met mr. Worst had ze afgesproken het gratieverzoek snel te typen en het dan direct
per auto naar Den Haag te brengen. In Ekerings huis typte ze het document, met
één doorslag. Ekering trok zich gewetensvol terug. Hij tekende daarna het getypte
gratieverzoek en schreef er onder: ’Van belang. Dit waren absolute anti-Rusland
communisten! Zeer belangrijk om het communisme te bestrijden’. Jo ziet dat hij op
de doorslag schrijft. Op haar aanwijzing herstelt hij zijn fout.
Op 11 april wordt het gratieverzoek door Seyss-Inquart afgewezen.
Op zondag 12 april werden de mannen overgebracht naar Amersfoort. Hun laatste
uren brachten zij door in de bunker van Kamp Amersfoort. Cor Gerritsen was er niet
meer bij. Hij had in zijn cel zelfmoord gepleegd.

382
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Ellen Santen, Wij moesten door ..., p. 136 en 144.
Gesprek met Jo Menist-Raapis, 19 mei 1987.
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Een brief van een medegevangene384 beschreef hun verblijf in de cel. Nadat ’s avonds
om negen uur strenge bewaking met dubbelposten binnen en buiten ingesteld was,
werden de zeven elk in een aparte cel gestopt:
”Een van de gevangenen zei: ’Voor de oorlog zocht de Nederlandse regering mij en
na 15 mei de Duitse. Als ik dat ongeluk niet had gehad en niet in het ziekenhuis was
opgenomen, hadden ze mij nooit gevonden’, waarna Sneevliet zei: ’Mannen, wij zijn
er trots op de eersten in Nederland te zijn, die voor een rechtbank veroordeeld zijn
voor de zaak van de Internationale en die daarvoor moeten sterven’.
Ongeveer zes uur ’s morgens [op de 13e april] werd hun in de Dienstzimmer van de
Lagerleiter medegedeeld dat het gratieverzoek was afgewezen, (wat een kwatschvertoning) en dat het vonnis aanstonds zou worden voltrokken. Sneevliet vroeg toen
of ze samen gefusilleerd mochten worden, hand in hand. Dit werd afgewezen. ’Sie
werden gefesselt mit den Händen auf den Rücken’. Daarna of ze zonder blinddoek
mochten sterven. Dit werd toegestaan. Verder, of hij als oudste het laatst mocht worden doodgeschoten. Ik hoor hem nog zeggen: ’Niet waar makkers, dat recht komt
mij toe als jullie oudste. Ik was toch jullie leider?”
Het vonnis zou om acht uur ’s ochtends ten uitvoer worden gebracht. Op de vraag of
er nog wensen waren kregen de veroordeelden de gelegenheid brieven te schrijven
en te roken. Sneevliet verzocht de familieleden te sparen.
Ab Menist schreef daarbij onder andere in een brief aan zijn vader385:
”Fijn, dat wij juist nu mogen zeggen, dat de laatste jaren ons niet verder van elkaar
vervreemd hebben; integendeel (...).”
En aan zijn vrouw:
”Want hoe dichter ik bij de dood ben gekomen, hoe liever het leven mij geworden is.
Ik ben mezelf en aanvaard met innerlijke berusting het vonnis, waardoor ik getroffen zal worden. Als ik zo sterk ben, dan komt dat niet alleen door ons socialistisch
ideaal, dat ik reeds 30 jaar beleefde en waarvoor ik, omdat ik niet anders kon, nu ga
sterven.
Neen, mijn lief vrouwtje, dan komt het ook door jou, omdat mijn leven door jou
zoveel rijker is geworden.”
Zijn dochter Ellie schreef hij:
”Geen gedwongen positie door de ouden die gaan, waarbij nu je vader behoort, mag
bepalend voor je levensweg zijn. Ik ken je zelfstandigheid (...).”

Max Perthus, Henk Sneevliet, p. 466-469; idem, Voor Vrijheid en Socialisme, p. 38. De medegevangene, nr. 15 P.D.A., had deze brief op 6 november 1945 gericht aan de redactie van het
weekblad De Vlam. Het blad had op 27 oktober 1945 een artikel geplaatst ’Slachtoffers van de
Naziterreur’. Daar reageerde hij op. Zie voor de hele brief bijlage 4.
385
Max Perthus (red.), Voor Vrijheid en socialisme, p. 82-84.
384

209

AB MENIST

Bij het witte kruis, in het Kruis Jannetjesdal, werd het vonnis voltrokken.
Familieleden, de Chinese museumdelegatie uit Shanghai en het
Sneevliet Herdenkingscomité op de Leusderheide, (foto: 12 april 2008)

Igor Cornelissen heeft gelijk als hij in zijn rede die uitgesproken werd op de bijeenkomst van het Sneevliet Herdenkingscomité in het Haarlemse hotel Lion d’Or op
12 april 1992, stelt dat je heel sterk moet zijn om zulke woorden op zo’n moment te
kunnen neerschrijven en ze ook met je hele hart te menen.
En aan de nog jonge Ineke (Pien):
”De levensvreugde, die ik altijd in je zag, zal je nu zo gul aan je moeder en Ellie geven. Ik zag er tegen op om je deze week te zien. Maar ik ben blij dat moeder de moed
had om je mee te brengen en dat ik je nog even in mijn armen mocht hebben (...).”
De zeven werden daarna in één cel (van 90 bij 200 cm) samengebracht. Er werd gezegd: ’Laten we elkaar de hand geven’ en uit volle borst zongen zij toen de Internationale. Daarna vroeg een van hen om stilte en werd een katholiek gebed opgezegd.
De wachtmeester vond dit alles goed. Daarna werden ze in een auto geladen. Later
bleek later dat alle gevangenen op dat moment in de barakken waren opgesloten.
Nog voor half tien werden zij op 13 april 1942 buiten de poort van kamp Amersfoort,
in het Kruis Jannetjesdal op de Leusderheide, door een vuurpeloton gefusilleerd.
Mr. Worst kwam die dag naar de Oude IJselstraat om te vertellen dat de fusillade
had plaatsgevonden. Jo Menist was daar samen met Meta Dolleman bij de familie
Smitskamp, met wie ze zoveel heeft meegemaakt. Jaren later zei Jo Menist: ”Ik zei
direct al bij de dood van Ab: ’Ik kan hem beter zo verliezen dan op een andere ma210
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nier’. Dat klinkt hard maar dat vind ik nog steeds. Maar hoe ouder ik word hoe meer
medelijden ik met mezelf krijg.” 386
De maandag dat de fusillade had plaats gevonden stond het ’s avonds in de krant, op
de voorpagina. In het stuk werd gesproken over ’de jood Abraham Menist’ en als kop
stond er ’Doodstraf voor saboteurs’. De dag erna, op dinsdag, moest Ellie Menist
hbs-examen doen. ”Mijn leraar Nederlands, meneer Doornbos, komt naast me staan
en hij zegt: ’Zeg Ellie, er stond gisteren in de krant dat er een Menist gefusilleerd is.
Is dat familie van jou?’ En ik zeg: ’Ja meneer, dat is mijn vader’. Hij is naast me in
de bank geschoven. Ik heb geen opstel gemaakt. We hebben zitten fluisteren. Je kon
verder natuurlijk niet praten. Het gevolg daarvan is ook geweest dat ik het examen
gewoon gedaan heb en eind mei was de uitslag. Ik ben met Freek Smitskamp naar de
uitslag gegaan en eerst werden de gezakten binnengeroepen. Ik werd niet binnengeroepen, maar daarna ging die hele grote deur nog een keer open en toen werd ik als
enige gevraagd om binnen te komen. Er stond een meneer die ik niet kende en hij
zei: ’Ik kan het straks niet zeggen - dat vindt de examencommissie vast niet goed maar ik wil iets gezegd hebben. Jij bent Ellie Menist en ik heb gehoord onder welke
omstandigheden jij examen hebt gedaan en ik wil je daar speciaal mijn waardering
voor uitspreken’.” 387
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387

Gesprek Jo Menist-Raapis, 19 oktober 1986.
Ellen Santen, Wij moesten door ..., p. 136.
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Op 16 oktober 1942 werden Aaldert IJmkers en Johan Roebers die als gijzelaars gevangen zaten, uit represaille in Woudenberg (Austerlitz) in het bos gefusilleerd388.
Na de moord op de acht van het MLL-Front viel het na enige maanden in twee groepen uiteen. In augustus 1942 vormden voorstanders van de revolutionaire verdediging van de Sovjet-Unie het Comité van Revolutionaire Marxisten (CRM). Daartoe
behoorden Max Perthus, Sal Santen, Herman Drenth, Harry Combrink en A. Kleindijk.
De andere voortzetting van het MLL-Front werd de Kommunistenbond Spartacus,
met Stan Poppe, A.(Toon) van den Berg, Leen Molenaar, Jaap van Otterloo, Bertus
Nansink en anderen389.
De invloed van Ab Menists NAS en de RSAP bleek ook na de oorlog nog aanwezig
in Rotterdam. Zo verloor de, vlak na de oorlog opgerichte Eenheids Vak Centrale
(EVC), veel leden aan het in 1949 opgerichte Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties, dat vooral sterk was in de Rotterdamse haven en IJmuiden. In het kleine
OVB herkenden revolutionair-socialisten nog iets van de sfeer en de geest van het
vooroorlogse revolutionaire NAS dat net als het OVB zelf, immuun heeft willen
zijn voor ’stalinistisch bederf’390. George Vereeken eerde de revolutionair-socialisten
toen hij schreef dat van alle partijen die pogingen hebben gedaan een nieuwe Vierde
Internationale te stichten de kaders van de RSAP politiek gezien, óók internationaal,
het meest solide zijn geweest. ”Dat waren ze ook in de concrete strijd tegen de imperialistische oorlog.”391
Menist wist zich door zijn werkwijze die vooral gericht was op concrete acties (het
adviesbureau, de protesten tegen afschaffing van de huurtoeslag, de acties tegen
loon- en steunverlaging en prijsverhogingen en de protesten tegen de soms ergerlijke
behandeling van werklozen door de ambtenaren van de Dienst voor Maatschappelijk
Hulpbetoon etc.) bij vele mensen politiek bewustzijn te wekken.
Hij cijferde zichzelf bij dit werk bijna geheel weg. Hij werkte zeer energiek, was
bijna altijd bereikbaar voor mensen die hem nodig hadden en die dan ook bijna nooit
vergeefs een beroep op hem deden. Met recht kan gesproken worden van ’een leven
voor de arbeidersklasse’. Dit betekende wel dat hij minder tijd overhield om zich aan
Dick de Winter, J.H.E. Roebers, revolutionair-socialist in Deventer, in: Henk Smeets en Dick de
Winter (red.), Wij moesten door ..., p. 82-92; idem, Aaldert IJmkers, revolutionair-socialist in Den
Haag, in Henk Smeets en Dick de Winter (red.), Wij moesten door ..., p. 75-82.
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Lydia E. Winkel, De Ondergrondse Pers, p. 90.
390
Dick de Winter, Van RSP tot MLL-Front, in Henk Smeets en Dick de Winter (red.), Wij moesten
door ..., p. 15.
391
George Vereeken, The GPU in the Trotskyist Movement, New Park Publications, New York
1976, p. 373-375.
388
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zijn gezin te kunnen wijden. Maar in de weinige tijd dat hij wel thuis was, was hij
zeer intens betrokken bij zijn vrouw en twee dochters. Ellie: ”Als hij thuis was, deden we samen de afwas. Dat was toch echt je vader die er bij hoorde. Van de gesprekken onder de afwas kan ik me nog herinneren dat ik een keer aan hem vroeg: ’Nou
moet je mij ook eens uitleggen hoe dat zat met Lenin’. Dan ging hij dat inderdaad
uitleggen (...) Weet je, het was wel allemaal ingewikkeld voor mij. Ik was 12-13 jaar
en dan vroeg ik wel, maar dan zei hij ook wel: ’Dat is nog te ingewikkeld. Dat leg ik
je later nog wel uit. Daar zijn we later nooit meer aan toegekomen...”.
Ook Pien heeft warme gevoelens. Ze was veel jonger dan Ellie maar weet nog dat
ze de manchetknopen van zijn overhemd mocht aandoen. Een steeds weerkerende
gebeurtenis waarbij het vrolijk toeging. ”We zongen liedjes en papa zong vals. Van
zijn repertoire herinner ik me het tamelijk ordinaire liedje Mijn vader had twee bokkies.”392

Ab Meniststraat in Hoogvliet/Rotterdam

In 1967 mislukten pogingen om in Rotterdam een straat naar Ab Menist vernoemd
te krijgen. Het PSP-raadslid Nelis Oosterwijk stelde dat toen voor. Het Vrije Volk
schreef 393: ”De heer Oosterwijk vindt dat Ab Menist de eer moet worden bewezen
die hem toekomt. Hij zou het op prijs stellen wanneer bij de eerstvolgende gelegenheid een straat naar hem genoemd zal worden.”
De journalist Cor Docter394 schreef later in 1982 in het Rotterdams Nieuwsblad: ”Hij
was zo links, zó uiterst links, dat men zich zelfs heeft afgevraagd of er wel een straat
naar hem kon worden genoemd.” Bij de moeilijkheden rond het aanvaarden van een
straatnaam speelde de rede die hij tegen de ’huisregels’ in als raadslid bij de installatie tot burgemeester van Rotterdam van mr. P.J. Oud in 1938 had gehouden, ook
een rol. Ook al was het volgens het Rotterdams Nieuwsblad van 15 februari 1980
’geen scheldpartij van een politieke tegenstander - Menist betuigde zelfs zijn diepe
respect voor de bekwaamheid van de staatsman Oud -, maar was [het] een beheerst
betoog over de grote tegenstellingen in Rotterdam en de nood, waarin de armsten
verkeerden’.
In 1972 heeft ook het Herdenkingscomité gefusilleerden 13 april-1942-16 oktober,
zoals het Sneevliet Herdenkingscomité toen enige tijd heette, net als in 1967 de gemeenteraad gevraagd een straat naar Ab Menist te vernoemen. De commissie voor
Verkeer en Openbare werken adviseerde B en W om alsnog een van de toekomstige
woongebieden van Rotterdam naar verzetsstrijders te vernoemen en daarbij ook een
straat naar Menist. Cor Docter: ”Gelukkig liet men de doorslag geven dat hij één van
de eerste verzetsstrijders was en bereid was om voor zijn overtuiging zijn leven te
offeren.”395 Bovendien kwam er een Henk Sneevlietstraat.
Ellen Santen, Wij moesten door..., p. 135 en 143.
Het Vrije Volk, 12 april 1967.
394
Rotterdams Nieuwsblad, 6 april 1982.
395
Ibidem; Later in 1991 is er ook een Mien Sneevliet-Draaijerstraat in de Maaswijk in Spijkenisse
gekomen.
392
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Op 7 september 1974 werd een nieuwe wijk in Hoogvliet/Rotterdam officieel ingehuldigd als verzetsstrijderswijk. Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft toen
twintig straten in Hoogvliet namen gegeven van verzetshelden. ’Om hun nagedachtenis te eren’, lezen we in de brochure die de Gemeente Rotterdam, Bureau Voorlichting en Publiciteit bij die gelegenheid uitgaf 396. Ook de raad van Poortugaal besloot
de namen toe te kennen, want gedeelten van de straten lagen op het grondgebied van
deze gemeente.
De inhuldiging werd georganiseerd door het Herdenkingscomité Gefusilleerden 13
april-1942-16 october, in samenwerking met de Vereniging Voormalig Verzet ZuidHolland en de Nederlandse Vereniging van Ex-politieke gevangenen uit de Bezettingstijd. Ook de Deelgemeenteraad Hoogvliet werkte hier aan mee. Jo Menist was
aanwezig met haar kleinzoons Michiel en Bart. Zij en Michiel verrichtten de onthulling van het straatnaambord. De Ab Meniststraat was een feit, genoemd naar de man
die er in 1939 bij de voormobilisatie al van overtuigd was geweest dat hij niet ’een
gewone dood’ zou sterven397.
Na de oorlog kondigde de herbenoemde burgemeester mr. P.J. Oud in de gemeenteraadsvergadering van 9 november 1945 (van de voorlopige Gemeenteraad) aan
dat er in het stadhuis een gedenkplaat voor het omgekomen gemeentepersoneel zou
worden aangebracht. Die plaat is er gekomen, in de opgang van de grote hal naar
de eerste verdieping. Met het gemeentewapen van de stad Rotterdam zijn daar 121
namen op aangebracht.
Aan de gevallen raadsleden werd later aandacht besteed. Dat gebeurde op 24 mei
1946. In de raadzaal werd in een gezamenlijke vergadering van de Raad van Rotterdam en de geannexeerde gemeenten door burgemeester Oud een rede gehouden
waarin hij de overleden raadsleden Nivard, Menist en Schalker plechtig herdacht.398
In de hal van het Provinciehuis in Den Haag komt Ab Menists naam voor op een
handgeweven wandkleed dat op 3 juli 1950 werd onthuld399.

Bureau Voorlichting en Publiciteit, Gemeente Rotterdam, 1974.
Opmerking van Ab Menist tegen Hennie de Winter-van Tilborg in augustus 1939 (mededeling
Hennie de Winter-van Tilborg, 17 maart 1993).
398
Rotterdamsch Jaarboekje, uitgave van het Gemeentearchief Rotterdam en het Historisch Genootschap Roterodamum, Dagelijkse Kroniek 24 mei, reeks 05, jaargang 04, 1946.
399
Handelingen van de Gemeenteraad van Rotterdam 1945-1946, p. 188; A. M. Overwater, De
Rotterdamse gevallenen van het verzet 1940-1945, Barendrecht 1997, p. 129.
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Bijlagen
Bijlage 1:
Het Sneevliet Herdenkingscomité
Na de dood van Henk Sneevliet en zijn medestrijders viel het Marx-Lenin-Luxemburg Front (MLL-Front), de illegale organisatie van de Revolutionair Socialistische
Arbeiders Partij (RSAP) tijdens de Tweede Wereldoorlog, uiteen in twee groeperingen. Splijtzwam was de verdediging van de Sovjet-Unie. Het trotskistisch Comité
van Revolutionaire Marxisten (CRM) pleitte vóór verdediging, terwijl de Kommunistenbond Spartacus die politiek in radencommunistische richting evolueerde,
tegen die verdediging was. Politieke divergentie heeft in het latere Sneevliet Herdenkingscomité ook nog wel eens tot politieke en soms ook persoonlijke wrijving
aanleiding gegeven. Maar het Comité is geen vereniging of partij en functioneert
naar tevredenheid als een bloemencomité.

Monument voor de
gevallenen,
Driehuis/Westerveld 2008

Hoe het begon...

In 1945 werd een Comité opgericht om de crematie van de gevallenen te regelen.
Er waren ook plannen voor een monument op Westerveld, een in de Noord-Hollandse duinen gelegen crematorium/begraafplaats in de plaats Velsen. Op zaterdag
10 november 1945 trok een lange stoet mensen door Amsterdam achter auto’s en
volgkoetsen naar het standbeeld van Domela Nieuwenhuis, de grote wekker van de
Nederlandse arbeidersklasse in de 19e - en begin 20ste eeuw. Van daar reisde men
naar Westerveld waar de crematie plaatsvond. Het was een indrukwekkende stoet.
De dochter van Ab Menist, Pien, kan zich nog veel herinneren na het moment dat
de lichamen van de acht mannen werden opgegraven en ze op Westerveld werden
gecremeerd tegelijk met de lichamen van Aaldert IJmkers en Johan Roebers waarvan
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de Duitse kampleider van Amersfoort Karl Berg de plaats in de bossen bij Woudenberg had moeten aanwijzen. ”Toen we op Westerveld aankwamen werden de kisten
met rode vlaggen erop allemaal gedragen. Dat was heel indrukwekkend. Het was
werkelijk heel bijzonder. Een enorme stoet liep erachter. En dan die overvolle aula
met mooie muziek. Veel mensen uit de vriendenkring en familie van moeder hebben
toen met het koor van Keja De onsterfelijke strijders gezongen. Wij zongen dat later
in de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) ook wel. Daar kon ik dan
helemaal niet tegen, net als het lied De Moorsoldaten.
Het koor stond op het podium vol overgave te zingen en wij zaten vrij vooraan. Er
stonden heel wat mensen en toen kwam er een mevrouw op me af en die zei op z’n
Amsterdams: ’Hé, jij ken wel effe staan’. Mijn moeder pakte mijn hand vast en zei:
’Nee, jij gaat niet weg’. Daar voelde ik me ook niet helemaal gemakkelijk bij, want
je hoort op te staan. Achteraf bekeken vind ik dat heel goed van haar. Ik was toen
net 12 jaar.”
Een jaar later werden de urnen, alleen door de vrouwen en familieleden, in het monument dat gebouwd was bijgezet. Voor Pien een afschuwelijke ervaring. ”De vrouwen
moesten allemaal alleen met die urnen lopen. Echt vreselijk! Je moet je voorstellen:
bij het plateau van het monument, daar moesten ze die er zelf inzetten. Dat had kennelijk iemand zo bedacht.”
De jaren daarna tot 1952 werd er praktisch niet naar het monument omgekeken.
In 1951 stelden vakbondsleider van het OVB Toon van den Berg en de latere biograaf van Henk Sneevliet Piet van ’t Hart (pseud. Max Perthus) voor om in 1952,
tien jaar na de executie, een brochure ter herinnering aan de gevallenen uit te geven.
Er moest zoveel in! Het werd uiteindelijk een eerste gedenkboek: Voor Vrijheid en
Socialisme, geschreven door Max Perthus. Het kwam anderhalf jaar later, in 1953,
uit. De drukker was Eddy van Lambaart die in de illegaliteit een tijdlang de krant
Spartacus voor het MLL-Front had vervaardigd. Hij was bereid het boek te drukken
en voor een deel ook financieel risico te lopen. Gelukkig verkocht het boek goed. Na
een paar jaar was het uitverkocht. Het is nu een zeldzaam antiquarisch boek.
In het jaar 1951 werd het Sneevliet Herdenkingscomité opgericht. Zonder de andere
revolutionair-socialisten te kort te willen doen: de naam Sneevliet is nu eenmaal een
bekende naam voor de buitenwereld. Een oproep van het Sneevliet Herdenkingscomité aan politieke vrienden en geestverwanten, met instemming van de families,
vond in het land grote weerklank. Dat resulteerde in een eerste herdenking. Die vond
plaats op 13 april 1952 in gebouw Bellevue in Amsterdam, in aansluiting op de herdenking op Westerveld bij het monument.

...en hoe het verder ging

Er gingen daarna stemmen op die het Comité wilden opheffen vanuit de gedachte
niet aan persoonsverheerlijking te willen doen. Het was Marie de Jong-Lagerwaard
die het Sneevliet Herdenkingscomité niet wilde loslaten. Ze had zich toen voorgenomen, vertelde ze me jaren later, elk jaar zolang de vrouwen van de omgekomen
mannen leefden, de gevallenen op Westerveld te zullen herdenken. Vanaf 1953, meer
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dan veertig jaar - Marie overleed in 1997 - , heeft ze dat in goede samenwerking
met mijn moeder Hennie de Winter-van Tilborg volgehouden. Uiteraard werden zij
ondersteund door de andere leden van het Comité. Daar behoorden familieleden van
de gevallenen toe als Ellen Santen, Pien Visser-Menist en Frans Dolleman. Maar ook
politieke geestverwanten als Theo van Veen die in 1988 met Sneevliets dochter Sima
Sneevliet zou trouwen. Het was haar gelukt om vanuit de Sovjet-Unie definitief naar
Nederland te komen.
Het staat buiten kijf dat de wilskracht en doorzettingsvermogen van Marie de JongLagerwaard van beslissende betekenis zijn geweest voor het voortbestaan van het
Comité. Ook na haar dood kwamen er weer stemmen op die het Comité wilden opheffen. Maar het tegenwoordige driekoppige bestuur400 wilde daar niets van weten.
Elk jaar zijn er wel nieuwe belangstellenden, waaronder jongeren, aanwezig bij de
jaarlijkse herdenking.
Sinds 1953 verzorgt het Sneevliet Herdenkingscomité dat ook enige tijd onder de
weinig aansprekende naam Herdenkingscomité Gefusilleerden 13 april-1942-16 oktober bekend stond, een jaarlijkse circulaire.
Op 13 april werden altijd bloemen bij het monument gelegd. Ook op 16 oktober,
want op die datum in 1942 werden de strijders van het MLL-Front Aaldert IJmkers
en Johan Roebers die als gijzelaars gevangen genomen waren, als represaille in de
bossen bij Woudenberg (Austerlitz) door de Duitsers vermoord. Ook werd 1 mei, de
Dag van de Arbeid, niet overgeslagen. Ook dan legde men bloemen.
Tot nu toe wordt altijd voor het monument een rede uitgesproken en worden gedichten gezegd. In de omgeving wordt een zaal gehuurd. Men kan daar rustig bijpraten.
De gezellige reünie-achtige sfeer die ontstaat, wordt nogsteeds gewaardeerd. In de
loop der jaren zijn veel belangstellenden overleden of waren niet meer goed in staat
op doordeweekse dagen de in totaal drie herdenkingen per jaar bij te wonen. Een
aantal jaren geleden werd daarom besloten de herdenking een keer per jaar op een
zondag, op of omstreeks 13 april, te houden. Men was dan ook beter in staat vervoer
per auto te regelen.
Hoe heeft Ellie Haije-Menist de herdenkingen ervaren? Natuurlijk heeft de dood van
haar vader haar leven bepaald. Ellie: ”Je moest door. We waren bekend. Desondanks
gingen we door. Moeder zonder man en Pien en ik zonder vader. (...) Vanaf het moment dat het monument er stond, ben ik daar naar toe gegaan. Natuurlijk omdat ik
daar bij betrokken was, maar ook als ondersteuning van mijn moeder. Dat was allemaal heel emotioneel, en voor mij ook. Maar heel belangrijk was: je vond het van
belang om overeind te blijven. Vooral ook om een steunpilaar te zijn.”
In 1960 verhuisde Ellie naar Leeuwarden. Toen werd het moeilijker, ook in verband
met haar werk in het onderwijs, elke keer bij de herdenkingen aanwezig te zijn.
”Maar het hoort erbij. Het is belangrijk en ik vind het fijn dat de mensen dat doen.”
Ze heeft haar werk altijd met volle inzet gedaan. ”Ik deed mijn best met overtuiging,
Het Sneevliet Herdenkingscomité bestaat uit Ger Groenenboom-van Tol (secr.), Ron Blom
(bestuurslid) en Dick de Winter (voorz.)
400
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omdat ik het gevoel had: ik draag maatschappelijk iets bij. Dat heb je van huis uit
meegekregen en ik had het ook wel fijn gevonden als ik dat met mijn vader had kunnen bespreken.”
Ook Pien ging met haar moeder naar de herdenkingen. ”Ik was er dan voor haar,
want het was voor haar moeilijk. Ik geloof niet dat ik zelf iets van verdriet of gemis
voelde. Ik was wel trots als weer voor mij onbekende mensen zeiden dat mijn vader
zo’n goed mens was. Dat voel ik trouwens tot op heden nog. (...) Pas jaren later toen
ik me vrij kon maken van school en werk, ging ik weer samen met moeder naar
Westerveld. Later namens haar. Ik ging wel altijd op 3 november, de verjaardag van
papa, met mijn moeder naar Westerveld.” Tijdens de herdenking ervaart ze het saamhorigheidsgevoel, dat ze niet zou willen missen401.
Er is al die jaren veel door het Sneevliet Herdenkingscomité tot stand gebracht.
*Hoogtepunten waren de grote herdenkingen in Marcanti in Amsterdam in 1972 en
in Hotel Lion d’Or in Haarlem in 1992. Er waren sprekers, er was een (kleine) tentoonstelling en er werd muziek ten gehore gebracht. De belangstelling was groot.
*In 1976 werd aan acht universiteiten een serie lezingen georganiseerd over ’Sneevliet en de Chinese revolutie’ met als spreker Bov Bing die eerder in de China Quarterly had uiteengezet dat Henk Sneevliet er in China een eigen ’Sneevlietian strategy’ op nahield.
*Onvermoeid ijveren heeft er ook toe geleid dat in de deelgemeente Hoogvliet in
Rotterdam straten naar Henk Sneevliet en Ab Menist (in 1974) werden vernoemd. In
1994 kwam daar nog de Mien Sneevliet-Draaijerstraat bij. In andere plaatsen, zoals
bijvoorbeeld in Amsterdam, kreeg een belangrijke weg en een Metrostation de naam
van Henk Sneevliet. Ook in Zwolle en ’s-Hertogenbosch, waar Henk Sneevliet heeft
gewoond, werd een straat naar hem vernoemd.
*In 1973 werd met grote en kleine bijdragen geld bijelkaar gebracht zodat het monument op Westerveld dat tekenen van verval begon te vertonen, kon worden gerestaureerd. Bovendien werd vijf jaar later een apart fonds gevormd dat ook als alle
comitéleden zouden wegvallen voldoende zou zijn de bloemlegging voor een aantal
jaren zeker te stellen.
*In 1984 verscheen het tweede gedenkboek: Internationaal Socialisme.
*In 2002 kwam een meer uitgebreid derde gedenkboek uit: Wij moesten door ... .
*In april 2008 was er de ontmoeting met de Chinese delegatie van het museum van
het Eerste Nationale Congres van de Communistische Partij van China in Shanghai
die een tentoonstelling over Henk Sneevliet voorbereidde. Het Sneevliet Herdenkingscomité heeft toen een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek in Nederland en aan de voorbereidingen voor de tentoonstelling die in 2009 op 29 juni werd
geopend. Ger Groenenboom-van Tol en Dick de Winter van het Sneevliet Herdenkingscomité waren daarbij aanwezig, evenals familieleden van Henk Sneevliet en
medewerkers van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).
401

Ellen Santen, Wij moesten door ..., p. 143 en 147.
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Bijlage 2:
Toespraak van Ab Menist bij de installatie van burgemeester
mr. P.J. Oud op 20 oktober 1938
Het raadswerk van Menist berustte op realiteitsbesef en ontaardde nooit in een negatieve agitatie. Een bewijs daarvoor is zijn redevoering bij de installatie van mr. P.J.
Oud, de vroegere minister van Financiën, tot burgemeester van Rotterdam.
De nieuwe burgemeester werd in de raad welkom geheten door de loco-burgemeester, de SDAP-er Arie de Zeeuw. Het oudste lid van de Gemeenteraad, de heer
T. Schalekamp, sprak hem uit naam van de raad en de Rotterdamse bevolking toe.
In strijd met de traditie verbrak Ab Menist de ceremonie door eveneens het woord
te nemen:
”Als lid van de Raad wil ook ik enkele opmerkingen maken ter gelegenheid van
het feit, dat gij als burgemeester van Rotterdam het voorzitterschap van de Raad
aanvaardt. Het is genoegzaam bekend, dat ik mij als regel wars houd van alle plechtigheden en als ik daarvan vandaag afwijk, dan doe ik dat, omdat gij hier komt als
voorzitter van onze vergaderingen en omdat ik mij, als lid van de Raad, niet kan aansluiten bij de algemeenheden, die het oudste lid van de Raad, de heer Schalekamp,
hier namens de Raad heeft te berde gebracht. Ik heb geen behoefte om wie dan ook te
krenken, maar ik neem het recht, als lid van de Raad, om vandaag mijn opvattingen
kenbaar te maken.
Rotterdam is meer dan welke stad van ons land een proletarische stad. Het overgrote
deel van de proletariërs leeft in deze stad in zorgelijke omstandigheden. Rotterdam
is zwaar geteisterd door de economische crisis, of beter gezegd door de chaos, die
het kapitalistische stelsel wist te verwekken. De nood is te Rotterdam hoog gestegen.
Het armste deel van de bevolking lijdt er het meest onder. Er zijn er, die telkens weer
de behoefte hebben om aan te tonen, dat het economische leven in Rotterdam zich
herstelt en dat het alle schijn heeft dat Rotterdam door zijn moeilijkste jaren heen is.
Indien ook gij met deze opvatting naar Rotterdam zijt gekomen, dan hebt gij het mis.
Zeker, er is een deel van de Rotterdamse bevolking, dat ook in deze tijd zijn positie
weet te verbeteren, maar het is een zeer klein deel van onze bevolking. Gij kunt ze
vinden indien gij kennis neemt van de statistieken, die uitgegeven worden door het
gemeentelijk bureau. Gij kunt daaruit zien, dat er voor de eenvoudige arbeiders, dat
er voor alle inkomens, liggende beneden de fl. 3.000,- per jaar, geen verbetering is
gekomen, maar dat die Rotterdammers, wier inkomen ligt boven de fl. 5.000,- per
jaar en speciaal zij, die meer dan fl. 50.000,- per jaar als inkomen hebben weer een
goede tijd achter de rug hebben.
Die kleine groep van bevoorrechten zag te Rotterdam in het laatste jaar haar vermogen groeien met bijna honderd millioen. Het aantal miljonairs steeg in de gemeente
met ruim een derde, nl. van 55 op 75. Voorwaar, het is een uitstekend bewijs, dat het
de rijkaards te Rotterdam naar den vleze gaat.
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Maar ik wil Uw aandacht vestigen op dat andere deel van onze bevolking, dat deel,
wat in nood verkeert, dat voortdurend gebrek lijdt. Ik wil een paar cijfers geven, die
tegelijkertijd ondersteboven kegelen het inhoudloze gepraat, dat de positie van Rotterdam, dat moet dus zijn van de gehele bevolking, beter is geworden.
Ik wil slechts vier jaren teruggaan en er op wijzen, dat Rotterdam in het beste deel
van het jaar, in 1934 – ik noem ronde cijfers – in totaal 37.000 ondersteunden had.
In 1935, in dezelfde maand van dat jaar, was dit opgelopen tot 43.000, in 1936 tot
44.000 in 1937 tot 45.000 en in 1938 tot bijna 48.000. Let wel, het totale aantal
ondersteunden door de gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon hier
te Rotterdam, in één van de gunstigste maanden van het jaar. Uit de stijging van het
laatste jaar blijkt nog eens duidelijk, dat tegenover die kleine groep, die rijk-Rotterdam vertegenwoordigt, er een grote groep is, die ons arm-Rotterdam, zoals het in
wezen is, toont.
Ik zal het bij deze cijfers op het ogenblik laten. Wij zullen bij gelegenheid nader
daarop terug kunnen komen, maar ik vraag mijzelf af of gij, mijnheer Oud, in staat
zult zijn om te begrijpen de juistheid van het beeld, dat ik heb opgehangen. Ik twijfel
geen moment aan Uw bekwaamheid, ik ben bereid haar zelfs zeer hoog aan te slaan,
maar Uw levensbeschouwing is totaal verschillend van de mijne. Gij beoordeelt de
verhoudingen in onze samenleving van een andere gezichtshoek uit dan ik. Wij,
Rotterdammers, hebben U op een andere plaats in onze staat leren kennen. Gij zijt
persoonlijk medeverantwoordelijk voor een beleid, dat wij in de crisisjaren gekend
hebben en dat zeer planmatig het levenspeil van de arbeidersbevolking heeft afgebouwd. Ik zei het reeds: Rotterdam is een proletarische stad. Welnu, dat proletariaat
van Rotterdam, waarvan ik deel uitmaak, heeft die aanpassingspolitiek van ministerpresident Colijn en van U, toen gij nog minister van Financiën waart, als een nodeloze kwelling beschouwd. Het is daarom niet mogelijk om mij zonder meer aan te
passen bij de vriendelijke woorden, welke hier in de Raad zijn geuit. Indien het waar
is, wat van bepaalde zijde is geuit, dat gij hier naar Rotterdam zijt gekomen om orde
op zaken te stellen, laat ik het duidelijk zeggen, als regeringscommissaris – en ik kan
aan de juistheid van die uitleg op grond van Uw politieke loopbaan in de laatste jaren
niet twijfelen – dan vindt gij in mij Uw felste bestrijder.
Ik ben er van overtuigd, dat de woorden, die ik vanmiddag heb gesproken, uit het
hart gegrepen zijn van geheel proletarisch Rotterdam. Indien gij zult zijn, wat gij de
laatste jaren zijt geweest, dan zal ik niet nalaten om er aan mede te werken, om ook
door mijn werk hier in de Raad, de Rotterdamse arbeidersklasse te mobiliseren tegen
Uw beleid.
Ik heb gezegd.”
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Bijlage 3:
Toespraak van Ab Menist op grammofoonplaat voor de
Tweede Kamerverkiezingen in 1937
Opmerkingen vooraf:
Tijdens de voorbereidingen van de Sneevliet Herdenking in Marcanti in Amsterdam die op
15 april 1972 gehouden zou worden, hoorden onze ouders, Hennie en Tinus de Winter, dat
Jo Menist een grammofoonplaat in haar bezit had waarop zowel de verkiezingstoespraak uit
1937 van Henk Sneevliet als de toespraak van haar man Ab Menist stond402.
De minister van Binnenlandse zaken had in 1937 voor alle politieke partijen een verbod afgekondigd om gebruik te maken van de Radio Omroep. Er mocht geen ’stembuspropaganda’
gemaakt worden. Er bestond bij de regering grote angst voor ’extremistische’ geluiden via de
ether. In 1929 en 1933 konden nog wel radiopraatjes gehouden worden. In 1929 had Sneevliet voor de radiomicrofoon gesproken. En in 1933 had Bertus Bouwman dat gedaan omdat
Sneevliet in verband met de Zeven Provinciën (’opruiing’) in de gevangenis zat. Maar voor
bijvoorbeeld de SDAP en de Rooms-katholieke Staatspartij (RKSP) was het in 1937 nog wel
mogelijk om, via VARA en KRO, het kiezerspubliek te bereiken. De RSAP voelde zich door
de elite beknot in haar mogelijkheden zich vrijelijk te uiten.
De RSAP maakte, net als de CPN, in 1937 gebruik van de modernste technieken van geluidsregistratie om op andere wijze propaganda te maken. Speciaal voor de Tweede-Kamerverkiezingen waren bij Klankopname Studio’s Van Wouw in Amsterdam plaatopnamen gemaakt.
Op handkarren en met geluidswagens voorzien van dakluidsprekers werden die opnamen op
verschillende plaatsen in Rotterdam ten gehore gebracht. Naast de gebruikelijke verkiezingsbijeenkomsten in zalen was het voor de RSAP de enige legale manier om met een talrijker
verkiezingspubliek in aanraking te komen. Zelfs werd in Rotterdam in 1939 een illegale zender gebouwd (De Rode Omroep). Daarmee werd op zaterdagavond om twaalf uur ’s nachts
een kwartierlang, als ondersteuning bij de verkiezingen dat jaar, uitgezonden.
De plaat met de beide opnamen bleek aan één kant, de kant met de rede van Menist, ernstig
beschadigd. Hij had tijdens de Tweede Wereldoorlog onder een tafel gelijmd gezeten. Daardoor was het begin van die kant niet af te spelen. Daarvan staat dus ook niets op onze bandopname. Menists toespraak is pas hoorbaar bij [zie *** in de tekst hieronder].
Mijn broer Frans en ik waren benieuwd wat er op de plaat stond. We schakelden thuis op
onze eenvoudige apparatuur naar 78 toeren en hoorden toen met veel storing, maar goed verstaanbaar, de verkiezingsredevoeringen voor de RSAP. Bij het afspelen van die van Menist
spatten vlak voor de naald in de groef de stukjes materiaal in het rond. We stopten er maar
snel mee. Omdat we inzagen dat de plaat misschien nog één keer afgespeeld zou kunnen
Tinus de Winter, Bas van der Plas, Dick de Winter, Internationaal Socialisme. teksten van revolutionare socialisten 1911-1942, Van Lambaart/’Gramo’, Rotterdam 1984, p. 81-84.
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worden, maakten we alles in orde voor een allesbepalende bandopname op onze Philips
viersporenrecorder.
Na enig speurwerk werd in Rotterdam Gerrit Grashoff gevonden, de technicus die in 1939 de
zender voor De Rode Omroep had vervaardigd. Afgesproken werd gezamenlijk de opname
voor Marcanti te verbeteren. Gerrit Grashoff heeft toen de passages in de redevoering van
Menist die sterk verminkt of weggevallen waren, zo goed mogelijk, rekening houdend met
de context van de rede, op een tape ingesproken. Daarna heeft Frans met een ’lasapparaat’ de
stukjes tape in onze ’moedertape’ ingevoegd.
In de totale tekst hieronder wordt met [ ] aangegeven welke woorden/zinnen op de band zijn
weggevallen; de vervangen of verbeterde stukken met de stem van Gerrit Grashoff worden
met [[ ]] aangegeven. Opmerkingen van mij staan tussen haken ( ).
Zo is de opname ontstaan die op de herdenking van het Sneevliet Herdenkingscomité in
Marcanti dat jaar 1967 ten gehore werd gebracht. In Marcanti waren ongeveer negenhonderd
aanwezigen. Later dat jaar hebben onze ouders de plaat en een cassettebandje van de beide
opnamen naar Jo Menist in Amsterdam teruggebracht. De bandopname van de beide redevoeringen is ook aanwezig bij het IISG in Amsterdam en het Instituut voor Beeld en Geluid
in Hilversum.
Opmerking: De plaat moet na de dood van Jo Menist, vermoed ik, bij het IISG terecht zijn gekomen. Op hun site zie ik in september 2008 dat de plaatopnamen bij de studio’s Van Wouw
zijn gemaakt, wat mijn broer en ik in 1967 niet wisten.

”[De arbeidersklasse zal op de 26e mei haar oordeel kunnen uitspreken over het
beleid van de regering-Colijn. Bijna vier jaar hebben de arbeiders ondervonden dat
Colijn de sterke man is, in staat het program der reactie door te zetten. Als vertegenwoordiger van zijn klasse is Colijn er in geslaagd onder de leuze ”Aanpassen aan de
gewijzigde verhoudingen” de positie der arbeiders belangrijk te verslechteren. De
lonen zijn belangrijk verlaagd, sociale wetten in ongunstige zin gewijzigd, de ondersteuning van werklozen is doorlopend aangetast. Terwijl door langdurige werkloosheid het tekort in de gezinnen der arbeiders steeds groter werd, slaagde de regering
Colijn erin de werklozen vele guldens per week te ontnemen.
Wat deden de arbeiderspartijen hiertegenover? Organiseerden zij in het belang van
de arbeiders en hun gezinnen de onverzoenlijke strijd tegen Colijn, tegen de bezittende klasse? Neen, het was alleen de RSAP die consequent tegenstand bood.
Sociaal-democraten en communisten mopperden, maar aanvaardden naast anderen
zowel de aanpassing als de devaluatiepolitiek van de regering.
Behalve op economisch terrein heeft Colijn ook op het politieke terrein belangrijke
overwinningen behaald. Colijn, de man van de Zeven Provinciën, slaagde in een
periode van nog geen vier jaar erin om sociaal-democraten en communisten aan zijn
algemene politiek te binden.
De ondersteuning van de Volkenbond geschiedt uit imperialistische overwegingen.
Steunden reeds vroeger de sociaal-democraten deze politiek, ook de communisten
zijn door Colijn bekeerd en stemmen voor uitgaven aan dit roversinstituut. Het Ne224
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derlandse kapitalisme neemt actief deel aan de oorlogsvoorbereidingen. Terwijl de
werklozenondersteuning verlaagd werd ”omdat er geen geld voor was”, werden en
worden er miljoenen besteed aan het monster militarisme. De sociaal-democraten
hebben het standpunt van de nationale ontwapening losgelaten en hebben aanvaard
de landsverdediging. Dat wil zeggen: dezelfde politiek die van 1914 tot 1918 zoveel
ellende heeft gebracht. Ook de communisten hebben zich verzoend met de oorlogsvoorbereiding der bourgeoisie. Zij hebben nog slechts één leuze: verwijdering van
de fascistische officieren uit het leger. De overige officieren die trouw de kapitalistische politiek ondersteunen mogen dus blijven.
Alleen de RSAP is de enige arbeiderspartij
die trouw aan de grondslagen van de klassenstrijd is gebleven,
die niet aanvaardt, die zich verzet tegen de oostpolitiek van de Volkenbond,
die zich verzet tegen de oorlogsvoorbereiding van de bourgeoisie,
die zowel in als buiten het parlement de stem van de onverzoenlijke klassenstrijd
doet horen.] (Tot hier is de redevoering weggevallen i.v.m. lijm op die kant van de
plaat)
***[De onverzoenlijke tegenstellingen] [[Gerrit Grashoff zegt: De onverzoenlijke
tegenstellingen]] [tussen] de arbeidende en de bezittende klasse, de kloof die er is
kan niet overbrugd worden, verzoening tussen beide klassen is onmogelijk. Toch
voeren sociaal-democraten en communisten een politiek van verzoening der klassen.
De koloniale politiek van het Nederlandse imperialisme is door hen aanvaard. De
communisten hebben de leuze ”Indonesië los van Holland-Nu!” losgelaten. Beide
groeperingen hebben zich voor het nationale karretje van de bourgeoisie laten spannen.
De sociaal-democraten leunen thans op Oranje en de monarchie. Niet minder weerzinwekkend gedragen zich de communisten die hun verkiezingspropaganda voeren
onder de kleuren van de Nederlandse vlag, en die door gebruik van deze kleuren en
de Nederlandse Leeuw de bevolking van ons land [willen duidelijk maken dat ook zij
een nationale partij zijn. Sociaal-democraten en communisten willen de regeringscoalitie, willen het volksfront met Colijn.] [[Gerrit Grashoff zegt: ... wil misleiden]]
Daartegenover staat de RSAP. [De RSAP is] [[Gerrit Grashoff zegt: De RSAP is ...]]
de enige partij die opkomt voor het beginsel ”Indonesië los van Holland-Nu!”
de enige partij die stelling neemt tegen het nationale front,
de enige partij die zich consequent verzet tegen de oorlogsvoorbereiding van de
bourgeoisie,
de enige partij die opkomt voor de sociale revolutie in Spanje,
de enige partij die de vlag van de klassenstrijd hoog houdt,
de enige partij die stelling neemt tegen volksfront en regeringscoalitie,
de enige partij die lotsverbetering van de Nederlandse arbeidersklasse wil door daadwerkelijke massale strijd.
Eén strijd, één partij, de RSAP.
Zij bestrijdt het fascisme niet door een compromispolitiek met de kapitalistische
partijen en regering. Kapitalisme en fascisme zijn één, onafscheidbaar aan elkaar
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verbonden.
Strijd voor de vernietiging van het kapitalisme betekent tevens vernietiging van het
fascisme.
Arbeiders van Nederland! Tegenover de verenigde partijen staat de RSAP. Aan de
RSAP moet ge uw vertrouwen geven.
Op 26 mei moet u uw stem uitbrengen op nummer één van de lijst der RSAP.
Stemt Sneevliet is ons parool.
Stemt op Sneevliet omdat hij de onverzoenlijke tegenstander van het kapitalisme is.
Stemt op Sneevliet omdat het koloniale kapitaal hem haat.
Stemt op Sneevliet omdat het bruine volk van Indonesië op hem vertrouwt.
Stemt op Sneevliet [[Gerrit Grashoff zegt aansluitend: die steeds opkwam voor de
mannen van de Zeven Provinciën]], [die vervolgd werd] omdat hij zich solidair met
het marinepersoneel verklaarde.
Stemt Sneevliet, omdat hij vertegenwoordigt de RSAP, de Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij, de partij die een sterke voorhoede vormt in de strijd tegen het
kapitalisme, voor het socialisme.
Stemt Sneevliet!”
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Bijlage 4:
Brief van medegevangene 15 P.D.A.

Op zondag 12 april werden de zeven ter dood veroordeelden naar concentratiekamp
Amersfoort gebracht. In de bunker van het kamp bracht Ab Menist samen met de
anderen - Cor Gerritsen had al eerder in zijn cel zelfmoord gepleegd - zijn laatste
uren door. Van die laatste uren - ze werden op 13 april 1942 gefusilleerd - bestaat een
verslag. Medegevangene nr. 15 P.D.A. stuurde op 6 november 1945 een brief naar de
redactie van het weekblad De Vlam:
Geachte redactie,
In De Vlam van 27 October las ik een artikel ’Slachtoffers van de Naziterreur herdacht’.
Ofschoon ik niet behoor tot de Vlamgroep (ik ben losse-nummer-lezer) en behoor (schrik
niet) van huis uit tot de A.R. (thans partijloos), heb ik toch gedurende mijn vierjarige gevangenschap met name onder de communisten en socialisten vele vrienden leren kennen
en voor velen heb ik een hoge achting. Ik werd, nadat ik 8 maanden Scheveningen had
opgeknapt, op 5 April 1942 in de bunker gedeponeerd en zat daar meestal alleen. De andere 7 cellen waren leeg. Ik heb daar 6 weken doorgebracht, waarna ik in het kamp werd
ondergebracht. Op Zondag 12 april werd ik uit mijn slaap opgeschrikt door S.S. gedaver.
Hollandse S.S. onder Duitse Führung. Het was ongeveer 9 uur ’s avonds. Van alle cellen
werden de deuren losgegooid en werd een strenge bewaking ingesteld. Dubbelposten buiten en binnen. Ik hoorde schreeuwen: ”Es kommen jetzt ganz gefährliche Leute”. Instructies werden gegeven en even daarna hoorde ik, dat in elke cel een lotgenoot werd ingesloten. Als je hard schreeuwt kan je elkaar in die cellen onderling verstaanbaar maken, althans
wat je rechter- en linkerbuurman betreft. En al spoedig hoorde ik één van de gevangenen
zeggen: ”Voor de oorlog zocht de Nederlandse regering mij en na 15 Mei de Duitse. Als ik
dat ongeluk niet had gehad en niet in het ziekenhuis was opgenomen, hadden ze mij nooit
gevonden*.” En toen de prachtstem van Sneevliet: ”Mannen wij zijn er trots op, dat wij
de eersten in Nederland zijn, die voor een rechtbank veroordeeld zijn voor de zaak van de
Internationale. En die hiervoor moeten sterven.”
Terloops de bewaking was zo scherp, dat b.v. elke 15 minuten de lichten in de cel werden
ontstoken (ook de mijne) om door het Judasvenster te zien of iemand zelfmoord pleegde
of wel trachtte te ontvluchten. En eveneens werden doorlopend door twee S.S.-ers (Hollandse) de buitenramen, die trouwens geblindeerd waren, met zaklantaarns belicht. Al
spoedig begreep ik wie mij in de bunker gezelschap hielden. Zeven (niet acht) ter dood
veroordeelden. Allen mochten een gratieverzoek tekenen. Wat ze ook gedaan hebben. Eén
van hen merkte nog op, dat het toch wel fijn was van die president van de rechtbank, dat
hij hun beloofd had, dat nu vanavond hun vrouwen (naar ik meen drie hunner) in vrijheid
zouden worden gesteld. ”Die zijn nu weer thuis jongens”. Ongeveer zes uur ’s morgens
werd hun medegedeeld, dat het gratieverzoek was afgewezen (wat een kwatsch-vertoning)
en dat het vonnis aanstonds zou worden voltrokken. Sneevliet vroeg toen, of zij samen
gefusilleerd mochten worden, hand in hand. Dit werd afgewezen. ”Sie werden gefesselt
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mit den Händen auf den Rücken”. Daarna, of ze zonder blinddoek mochten sterven. Dit
werd toegestaan. Verder of hij als oudste het laatst mocht worden doodgeschoten. Ik hoor
hem nog zeggen: ”Niet waar makkers, dat recht komt mij toe als jullie oudste. Ik was toch
jullie leider?”.
Allen mochten een sigaar opsteken. Waarop gezegd werd (O, galgenhumor): ”Ja, laten we
dat doen, de Nederlandse staat betaalt het.” Daarna nam Sneevliet het woord en sprak als
volgt: ”Ik heb vannacht mijn Gethsemané geleden. Toen ik jong was en ik in de beweging
begon, zei mijn pastoor tegen me: Jong, je mag je gang wel gaan, als je je geloof maar behoudt. Welnu, ik heb de strijd gestreden en het geloof behouden. Het geloof in de zaak van
de Internationale. Er moet nog veel gestreden worden, maar de toekomst is aan ons.”
Zo sprak hij ongeveer. Daarop vertelde hij nog enkele dingen uit Indië. Ze waren toen in
één celletje gebracht. Vlak tegenover het mijne; maat 90x200 cm. En dan dat ontroerende
moment: ”Laten we elkaar de hand geven” en uit volle borst zongen toen zeven mannen,
een uur voor hun dood, ”De Internationale”. Wat een melodie en wat een woorden. Ik heb
meermalen een concert bijgewoond, maar nooit zo met gevoel en overtuiging horen zingen. Ik schaam me niet dat ik huilde. Toen ik later zelf ter dood werd veroordeeld, was ik
niet meer ontroerd dan door dit mooie moment. Daarna vroeg één der aanwezigen stilte en
werd een katholiek gebed opgezegd. Welk weet ik niet. Het was muisstil. De wachtmeester
vond dit alles goed. Daarna werden ze in een auto geladen. Om twintig over negen viel
het eerste salvo. Toen ik vier weken later uit de bunker kwam en in het kamp werd ondergebracht, vernam ik, dat die morgen alle gevangenen in de barakken waren ingesloten.
Niemand mocht zien wie er uit de bunker kwam. In het kamp wist men dus: er gebeurt iets
bijzonders. Wat en wie wist men niet. Later heb ik het hun partijgenoten kunnen vertellen.
(Men zal zich nog wel nr. 15 herinneren).
Ik heb behoefte om neer te schrijven, dat ik grote bewondering heb voor de wijze waarop
deze mensen als helden zijn gestorven. Onverschrokken en vol geloof in hun zaak. Ik kon
niet nalaten u deze kleine bijzonderheden te schrijven, omdat ik de enige ben geweest, die
de laatste uren van deze helden heb meegemaakt.
Met beleefde groeten verblijf ik,
Nr. 15 P.D.A.403

*Deze woorden moeten door Ab Menist gesproken zijn [DdeW]
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AFKORTINGEN

Afkortingen:
AJC
Arbeiders Jeugd Centrale
ANDB	Algemeene Nederlandsche
Diamantbewerkersbond
Antifo	Comité Anti-Fascisme en Oorlog
ARP	Anti-Revolutionaire Partij (ook
wel AR genoemd)
AVRO	Algemene Vereniging Radio Omroep
AVVL	Arbeidersvereniging voor Lijkverbranding
AWB
Algemene Werklozen Bond
BRS	Bond van Revolutionair-Socialisten
CIA
Central Intelligence Agency
CL
Centrale Leiding
CPH
Communistische Partij Holland
CPH-CC	Communistische Partij HollandCentraal Comité
CPN	Communistische Partij in Nederland (vanaf 1936)
CPO
Communistische Partij Oppositie
CRM	Comité van Revolutionaire Marxisten
DB
Dagelijks Bestuur
Ekki	Executieve van de Communistische Internationale
EVC
Eenheids Vakcentrale
FAN	Federatie van Anarchisten in
Nederland
GBL	Groep van Bolsjewiki-Leninisten
GGB	Gemeenschappelijk Grondbezit
GPOe	Geheime Staatspolitie van de
Sowjet-Unie
GS
Gedeputeerde Staten
HBS
Hogere Burger School
IAF
Internationaal Arbeiders Front
IAMV	Internationale Antimilitaristische
Vereeniging
ILP
Independent Labour Party
IRH
Internationale Rode Hulp
IvAO	Instituut voor Arbeidersontwikkeling
JGOB	Jongelieden Geheelonthoudersbond
JO
Jongeren Organisatie
KPD	Kommunistische Partei Deutschlands

KRO
Katholieke Radio Omroep
LJG
Leninistische Jeugdgarde
LLL-Front 	Lenin-Liebknecht-LuxemburgFront
LWC
Landelijk Werklozen Comité
MHB
Maatschappelijk Hulpbetoon
MLL-Front 	Marx-Lenin-Luxemburg Front
(ook Derde Front)
NAS
Nationaal Arbeids-Secretariaat
NCRV	Nederlandse Christelijke RadioVereniging
NIOD	Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
NJN	Nederlandse Jeugdbond voor
Natuurstudie
NRC
Nieuwe Rotterdamse Courant
NSB	Nationaal-Socialistische Beweging
NSV	Nederlandsch Syndicalistisch
Verbond
NVV	Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen
OD
Ordedienst
OSDAP	Oude Sociaal-Democratische
Arbeiders Partij
OSJV	Onafhankelijke Socialistisch
Jeugdvereeniging
OSP	Onafhankelijke Socialistische
Partij
OVB	Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties
PB
Partijbestuur
PIA
Praktische Idealisten Associatie
POUM	Partido Obrero de Unificación
Marxista
PS
Provinciale Staten
PSF
Proletarisch Steunfonds
PSOP
Parti Socialiste Ouvrier et Paysan
PSP
Pacifistisch Socialistische Partij
PWC
Plaatselijk Werklozen Comité
RAC
Revolutionair Agitatie Comité
RCD
Radio Controle Dienst
RJB
Revolutionaire Jeugdbond
RKSP
Roomskatholieke Staatspartij
ROVA	Radio Omroepvereniging voor
Arbeiders
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RSAP	Revolutionair Socialistische
Arbeiders Partij
RSC	Revolutionair Socialistisch
Comité
RSJV	Revolutionair Socialistische
Jeugdbond
RSP
Revolutionair Socialistische Partij
RSV	Revolutionair Socialistisch
Verbond
RVI	Rode Vakbewegings Internationale
RVO
Rode Vakbewegings Oppositie
SAP(D)
Sozialistische Arbeiterpartei
(Deutschlands)
SAV
Socialistische
Arbeidersvereenigingen
SAW
Socialistische Arbeidersweer
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SD
SDAP
SDB
SDP
SFIO
SJV
SP
SS
VARA
VJV
VSV
VVVO
WA

Sicherheitsdienst
Sociaal-Democratische
Arbeiderspartij
Sociaal-Democratische Bond
Sociaal-Democratische Partij
Section Française de
l’Internationale Ouvrière
Socialistisch Jeugd Verbond
Socialistische Partij
Schutzstaffel
Vereeniging van Arbeiders Radio
Amateurs
Vrije Jeugd Verbond
Vrij Socialistische Vereeniging
Vereniging voor
Volksontwikkeling
Wehrabteilung

BRONNEN

Bronnen
Mondelinge informatie:
Beeksma-Haije, Marion
Blasband-Menist, E.
Bloemgarten, Salvador
Graaf, Derk van der
Griese, Z.
Groeneveld-van den Akker, Cor
Hart-van Gerdingen, Cor van ’t
Haije-Menist, Ellie
Hogenbirk, Joop
Menist-Raapis, Jo
Ruyter-de Zeeuw, Stien de
Schot, Piet
Smies-Vallinga, Hennie
Smitskamp, An
Smitskamp, Freek
Smitskamp, Tine
Verzijl, Aart
Visser-Menist, Ine (=Pien)
Wilde, Gerrit de
Winter, Tinus de
Winter-van Tilborg, Hennie de
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