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SNEEVLIET HERDENKINGSCOMITÉ 
13 APRIL – 1942 – 16 OKTOBER 

 
 
 

H. Sneevliet W. Dolleman R. Witteveen J. Koeslag J. Roebers 
A. Menist J. Edel J. Schriefer C. Gerritsen A. IJmkers 

 

 
                                                                                                                            

                                                                                                            Amsterdam/Leiden, februari 2021  
Aan alle belangstellenden, 

 

Ieder jaar organiseert het Sneevliet Herdenkingscomité op of omstreeks 13 april een 
herdenkingsbijeenkomst voor de gevallen revolutionair-socialistische verzetsstrijders. 

 

Dit jaar vindt een online herdenking plaats op zondag 18 april  2021.  
 

Coronamaatregelen: Online herdenking  
 
Door de coronacrisis kunnen we niet zoals gebruikelijk verzamelen bij het monument.  

Op dit moment is het zelfs niet toegestaan in klein gezelschap bij het monument samen te 

komen. 

Daarom organiseert het comité op zondag 18 april om 12:30 een online herdenking, via onze 

website www.sneevlietherdenking.nl. 

Het comité zal er zorg voor dragen dat er bloemen worden gelegd bij het monument.  

 

 
Mededelingen 

 
▪ LEZING OP 2 MEI: SNEEVLIET IN CHINA Op 23 juli wordt de Chinese Communistische Partij 

honderd jaar oud. Sneevliet speelde een belangrijke rol in de vroege jaren van deze partij. Het 
Herdenkingscomité organiseert op zondag 2 mei om 17:00 uur een lezing van Tony Saich over 
Sneevliets activiteiten in China. Saich publiceerde in 1990 een bronnenuitgave over het 
onderwerp en vorig jaar verscheen tevens een boek van zijn hand. De lezing is te volgen via 
onze website, www.sneevlietherdenking.nl. 
 

▪ GEDIGITALISEERDE BRONNEN Alle drie de uitgaven van het Herdenkingscomité, evenals 
biografieën van Sneevliet en Ab Menist zijn gedigitaliseerd en te raadplegen op 
www.sneevlietherdenking.nl. Via www.delpher.nl, een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek, 
zijn de kranten van de revolutionair-socialistische beweging (De Arbeid, De Baanbreker, De 
Nieuwe Fakkel, Spartacus) digitaal te raadplegen. Op de website van het Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis is het gehele Sneevliet-archief digitaal in te zien.   

 

 
 

 

http://www.sneevlietherdenking.nl/
http://www.sneevlietherdenking.nl/
http://www.sneevlietherdenking.nl/
http://www.delpher.nl/


 2 

Mededelingen (2) 
 

▪ BLOEMEN/MONUMENT We zijn altijd blij met een bijdrage voor de bloemen die elk jaar bij het 
monument worden gelegd. Donaties zijn van belang voor het instandhouden van het 
monument en het zeker stellen van de toekomst van het comité.  
Het IBANnummer is: NL39INGB0000223776 t.n.v. penningmeester Sneevliet 
Herdenkingscomité te Amsterdam. Met de vermelding ‘bloemen’ of ‘monument’. 
 

▪ VERZOEK EMAILADRES  We sturen u altijd de (papieren) convocatie. Wilt U voortaan alleen de 
digitale versie ontvangen, geef dan uw emailadres door aan 
administratie@sneevlietherdenking.nl   
 

▪ CORRESPONDENTIEADRES Mededelingen en berichten kunnen gestuurd worden aan Ron 
Blom, Maldenhof 487, 1106 EP te Amsterdam. 

 
▪ BOEK Er zijn nog exemplaren van het gedenkboek Wij moesten door uit 2002 beschikbaar. U 

kunt het boek bestellen door € 6,00 (dat is incl. verzendkosten) over te maken op 
IBANnummer NL39INGB0000223776 t.n.v. penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité te 
Amsterdam met vermelding van uw naam, adres en ‘boek’.  
 

▪ FEBRUARISTAKING De herdenking bij de Dokwerker heeft dit jaar door de coronacrisis 
plaatsgevonden zonder defilé of publiek. Het Herdenkingscomité heeft zoals gebruikelijk 
binnen de mogelijkheden een bijdrage geleverd aan herdenking. 

  
▪ KASCONTROLE De kas van 2020 wordt gecontroleerd. Belangstellenden kunnen vóór 18 april 

contact opnemen met de penningmeester. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Ron Blom  
Alex de Jong, penningmeester 
Jeroen van der Starre 
Bart van der Steen 

 
 

                                                                                                   
10 november 1946. De vrouwen brengen samen met                                                                                                             

familieleden de urnen naar het monument op Westerveld. 
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