
UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE ARBEIDERS - EN VROUWENBEWEGING 

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Henk Sneevliet 
door de nazi's werd geëxekuteerd. 

Henk Sneevliet, de neder-
landse revolutionair socialist 
die in Azië en in Europa be- 
langrijke aktiviteiten ont-
plooide, was meer een mens 
van aktie en van organisatie 
dan een theoretikus. Drie pe- 
riodes 	vertegenwoordigen 
zijn belangrijkste bijdragen: 
in Indonesië 1913-1918, in 
China in de jaren 1921-1923 
en in Nederland 1929-1942. 
De beide eerste periodes zijn 
waarschijnlijk het minst be- 
kend; ten onrechte, gezien 
Sneevliet's inzet en de beteke-
nis voor de arbeidersbewe-
ging in beide landen. 

Sneevliet werd geboren op 
13 mei 1883 in Rotterdam. 
Hij groeide op in Den Bosch. 
Zijn ouders waren katholiek: 
vader Sneevliet was eerst siga-
renmaker, later gevangenbe-
waarder. Armoede was troef. 
Met steun van buiten de fami-
lie kon Henk naar de HBS. Op 
zeventienjarige leeftijd kwam 
Sneevliet in dienst van de 
Staatsspoorwegen, eerst met 
standplaats Zutphen, vanaf 
1901 in Zwolle. 

In 1902 werd Sneevliet lid 
van de Sociaal Democratische 
Arbeiders Partij (SDAP). Zijn 
onmiskenbaar sprekers- en or-
ganisatietalent bracht Henk 
Sneevliet al jong, in 1906, in 
het bestuur van de Nederland-
se Vereniging van Spoor- en 
Tramwegpersoneel, kortweg 
de N.V. Hij werd op 27-jarige 
leeftijd voorzitter van de N.V. 
Kort daarop brak een grote in-
ternationale zeeliedenstaking 
uit. De solidariteit daarmee 
gold voor Sneevliet als hoogste 
gebod, hoger dan de enge or-
ganisatiebelangen van NVV 
en SDAP. 

In 1912 trad hij uit de 
SDAP. Daarop opende de 
SDAP de aanval op de linkse 
leiding van de N.V. Uiteinde- 

lijk werd Sneevliet met een 
aantal medestanders geroy-
eerd uit de bond. De konflik-
ten in de vakbeweging dwon-
gen hem in 1912-1913 naar 
nieuwe bestaansmiddelen uit 
te zien. Als links sociaal-demo-
kraat en als radikaal in de vak-
beweging waren die middelen 
in Nederland voor Sneevliet 
niet meer voor handen. Dat 
bepaalde zijn gedwongen keus 
voor een verblijf in Indonesië. 

Indonesië De praktikus 
Sneevliet kon dir moeilijk stil 
zitten. De socialisten in Indo-
nesië waren nog ongeorgani-
seerd. Een kleine vakbeweging 
bestond onder het spoorweg-
personeel. Het was vooral aan 
Sneevliet te danken dat de 
ISDV, de Indiese Sociaa.lde-
mokratiese Vereniging werd 
opgericht. Ook in de vakbewe-
ging bleek zijn bijdrage van 
grote betekenis. Onder zijn in-
vloed richtte de spoorweg-
bond zich op de indonesiese 
arbeiders. De ISDV werkte sa-
men met nationalistiese stro-
mingen. Daarbij werd door 
Sneevliet de verwevenheid van 
klassenstrijd en nationale on-
derdrukking naar voren ge-
haald. 

In de loop van de jaren 
1916-1918 ontwikkelde de 
ISDV zich tot een strijdbare 
socialisdese organisatie, met 
een aktieve rol in de massa-or-
ganisaties zowel op vakbonds-
als op nationalisties terrein. 
Een steeds groter deel van de 
leden bestond uit indonesiërs. 
Vooral door het werk van de 
spoorwegbond en in de plaat-
selijke groepen van de natio-
nalistiese Sarekat Islam kreeg 
de ISDV deze mQv-aanhang. 
In 1920 zou de ISDV haar 
naam veranderen in PKI: de 
Kommunistiese Partij van In-
donesië. 

De Russiese Revolutie had 
zoals in heel Azië ook in Indo-
nesië enorme weerklank. 
Sneevliet werd wegens zijn 
propaganda voor de Russiese 
Revolutie gebroodroofd en 
tenslotte eind 1918 Indonesië 
uitgezet. 

Sneevliet's oriëntering in 
Indonesië bestond uit een 
kombinatie van vier elemen-
ten. In de eerste plaats een op-
recht respekt voor de indone-
siese militanten, in vakbewe-
ging en nationale beweging. 
Dat ging samen met het be-
wustzijn dat een europeaan 
nooit zou kunnen doen wat de  

indonesiërs zelf konden. In de 
tweede plaats zag Sneevliet de 
betekenis van de nationalistie-
te beweging, niet los van, 
maar juist verbonden met de 
arbeidersstrijd. In de derde 
plaats werkte Sneevliet krach-
tig aan de uitbouw van een so-
cialistiese partij met massa-
aanhang. In de vierde plaats 
was Sneevliet voor alles een 
vakbondspropagandist, die de 
spoorwegbond enorm wist uit 
te bouwen. 

We moeten Sneevliet zien 
als de grondlegger van de PKI 
en van de politiek die de kom-
munisten in Indonesië voor 
het eerst massa-aanhang heeft 
gegeven. 

China 0p grond van zijn 
indonesiese ervaring maakte 
Sneevliet OP het Tweede Ko-
mintern-kongres deel uit van 
de koloniale kommissie. Kort 
di top werd hem gevraagd als 
Komintern-vertegenwoordiger 
naar China te gaan. 

Sneevliet's invloed op de 
chinese kommunistiese partij 
is zeer groot geweest. Hij was 
bij het oprichtingskongres in 
1921 aanwezig en lanceerde 
in 1922 het idee om in de 
Kwomintang (KMT), de na-
tionalistiese partij van Sun 
Yatsen te gaan werken. Uit het 
rapport dat hij in 1922 voor 
de Komintern schreef blijkt 
zeer duidelijk dat hij als bewe-
ging meer zag in de KMT dan 
in de kleine CCP. In elk geval 
zag Sneevliet de KMT niet als 
een zonder meer burgerlijke 
partij. Daarbij had hij gewich-
tige argumenten aan zijn 
kant. 

Tijdens Sneevliet's verblijf 
in Europa in de zomer van 
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1922 liet de CCP haar eerdere 
sektariese houding tegenover 
de KMT varen. Maar op de 
bijeenkomst van het chinese 
Centraal Comité in augustus 
1922 is er veel verzet tegen 
toetreding tot de KMT ge-
weest. Hoewel Sneevliet op dit 
punt geen formeel mandaat 
van de Komintern had, heeft 
hij ongetwijfeld zijn autoriteit 
als Komintern-vertegenwoor-
diger en al zijn niet geringe 
energie en overtuigingskracht 
in stelling gebracht. Het is be-
slist juist om in Sneevliet niet 
alleen de initiator, maar ook 
de drijvende kracht achter de 
toetreding tot de KMT te 
zien. 

Verschillende benaderin-
gen van deze toetreding zijn 
ook in revolutionair-marxis-
tiese hoek naar voren ge-
bracht. Je moet dit vraagstuk 
in zijn kontext in 1922-1923 
plaatsen. Daarin spelen de 
zwakte van de CCP en de aan-
trekkingskracht van de KMT 
op brede proletariese en half-
proletariese lagen in Zuid 
China een belangrijke rol. Te-
gelijk werd de zaak vertroe-
beld door de verwevenheid 
van Kominternbeleid en Sov-
jet-Rusland's buitenlandse po-
litiek. Sneevliet hield zich in 
1922-1923 ook met diploma-
tieke taken voor de Sovjetre-
gering bezig. Het werkelijke 
probleem bij het beoordelen 
van Sneevliet's chinese taktiek 
is dus het ontwarren van deze 
diplomatieke en politieke klu-
wen. De bedoeling van Snee-
vliet in 1922 is wel aan te ge-
ven: door uitbouw van de 
KMT en een sterke linker-
vleugel daarin de startmoei-
lijkheden van de kleine CCP 
overwinnen. Sneevliet's pro-
jekt sloot nauw aan bij zijn in-
donesiese ervaring. Hij zag 
wel dat de chinese situatie veel 
gekompliceerder was. 

De toetreding van de CCP 
tot de KMT heeft in de Ko-
mintern lange tijd niet ter dis-
kussie gestaan. De ervaringen 
van de nederlagen van de chi-
nese revolutie in 1925-1927 
brachten de Linkse Oppositie  

eerst tot een voortdurende kri-
tiek op de uitvoering van deze 
politiek en in juni 1927 tot 
een direkte oproep tot uittre-
den uit de KMT. Pas in 1929 
vinden we uitingen van de 
Linkse Oppositie dat de toe-
treding altijd verkeerd was ge-
weest. 

Sneevliet heeft altijd zijn 
oorspronkelijke bijdrage aan 
de taktiek van de CCP verde-
digd. 

Nederland In Nederland 
teruggekeerd werd Sneevliet 
in 1924 voorzitter van het Na-
tionaal Arbeids Secretariaat 
(NAS), een kleine vakbond 
met syndikalistiese inslag. 
Veel NAS-leden wezen poli-
tieke organisatie af. Ze vonden 
een vakbond genoeg als het 
een revolutionaire bond was. 
Daarom wilden zulke strijdba-
re arbeiders ook niet in de 
massavakbeweging 	(het 
NVV) werken. Een deel van 
de leiding van het NAS had 
zich aan het begin van de jaren 
twintig bij de kommunistiese 
partij aangesloten. De groot-
ste vakcentrale, het sociaal-de-
mokratiese NVV, had echter 
vele malen meer leden. 

Sneevliet brak in 1927 met 
de Komintern, naar aanlei-
ding van de vakbewegingspo-
litiek. De NAS-bestuurders 
traden uit de CPN. De RSP 
die in 1929 het licht zag iden-
tificeerde zich openlijk met 
het NAS. Naast Sneevliet's 
aanhang sloten ook verschil-
lende groepen rond het NAS 
zich aan bij de RSP, die nooit 
tot de kommunistiese partij 
hadden behoord. 

Al vanaf 1929 had Snee-
vliet niets meer gezien in de 
mogelijkheden de Komintern 
terug te winnen voor een revo-
lutionaire politiek. In 1933 
verwelkomde de RSP dan ook 
de konklusie van de trotskis-
ten dat er een Vierde Interna-
tionale moest komen. 

De wederzijdse vreugde 
duurde slechts kort. Menings-
verschillen bleven op veel ter-
reinen bestaan. Trotsky pro-
beerde door vriendschappelij-
ke kritiek Sneevliet tot andere 
gedachten over het NAS te 
brengen. Sneevliet's kritiese  

houding tegenover het NAS is 
toen door Trotsky verkeerd 
begrepen. 

Een tweede onduidelijk-
heid werd veroorzaakt door de 
problemen bij de voorberei-
ding van een nieuwe Interna-
tionale. De nederlandse RSP 
en OSP (Onafhankelijke So-
cialistische Partij) waren met 
de duitse SAP en de trotskis-
tiese Internationale Kommu-
nistiese Liga (11(L) onderteke-
naars van de 'Verklaring van 
Vier'. De tekst van die 'Ver-
klaring' hield rekening met de 
vakbewegingspolitiek van de 
RSP. In 1933 deed een aktie 
op het marineschip 'De Zeven 
Provinciën' in Indonesië veel 
stof opwaaien. Het ging tegen 
verlaging van de soldij. Snee-
vliet verwelkomde de aktie. 
De RSP gaf een pamflet met 
een oproep tot solidariteit uit. 
De 'muiterij' werd met ge-
weld beëindigd. Sneevliet 
werd wegens opruiing gevan-
gen gezet. Vanuit de cel werd 
hij in de Kamer gekozen. 

In 1935 vormden OSP en 
RSP samen de RSAP. De vak-
bewegingslijn van de RSAP 
was een kompromis, in de 
praktijk bleven nauwe banden 
met het NAS bestaan. De ge-
fuseerde partij zou zich niet bij 
de IKL aansluiten, maar perso-
nele banden er mee hebben. 
Trotsky en de IKL aanvaard-
den dat de RSAP verbonden 
was met het Londens Bureau. 

In 1936 ging Sneevliet een 
andere weg op dan Trotsky. 
Uitgaande van de noodzaak 
sterke organisaties bij de vor-
ming van een nieuwe Interna-
tionale te betrekken, schoof 
hij de organisatie van een in-
ternationale konferentie voor 
zich uit. Het Internationaal 
Secretariaat (IS) van de IKL 
ging wel tot organisatie van 
een konferentie over. Snee-
vliet wilde wel op die konfe-
rentie overleg plegen, maar er-
kende het IS van de 11(1. niet 
als gezaghebbend. 

Het grote probleem is ei-
genlijk dat Trotsky pas in juli 
1936 besloot Sneevliet onder 
druk te zetten, en dat zonder 
zich vooraf van de werkelijke 
omstandigheden in de neder-
landse partij op de hoogte te  

stellen. Wat Sneevliet betreft 
bestond ervanafjuli 1936 een 
politieke breuk met de trots-
kisten. In juli 1937 werd de 
breuk met de Beweging voor 
de Vierde Internationale door 
een partij-konferentie beves-
tigd. 

Sneevliet raakte in 1937 
zijn zetel in de Kamer kwijt. 
De RSAP verloor tussen 1935 
en 1938 meer dan de helft van 
haar leden. De opkomst van 
het nazisme en de lange duur 
van de krisis had tot demorali-
saties geleid. In 1938 en 1939 
werd de RSAP weer aktiever. 
Dat leidde tot plaatselijke suk-
sessen bij de organisatie van 
werklozen en bij de raadsver-
kiezingen, vooral in Rotter-
dam. 

In de jaren 1938-1940 zet-
te Sneevliet zijn politiek kon- 
sekwent voort. Hij bleef 
koortsachtig maar zonder veel 
sukses zoeken naar andere 
groepen die een nieuwe Inter- 
nationale wilden opbouwen. 
Tegelijk was Sneevliet zich be- 
wust vaq de onvermijdelijk-
heid van de wereldoorlog. Hij 
bereidde stelselmatig de RSAP 
voor op illegaal werk. 

De kern van de RSAP ging 
in mei 1940 ondergronds. 
Eindelijk was Sneevliet van 
het NAS 'bevrijd'. Het werk 
dat volgde is een grootse pres- 
tatievan Sneevliet en de zijnen 
geweest. Als eerste illegale par-
tij, met gedrukt propaganda- 
materiaal, liet het Mant Lenin 
Luxemburg Front, zoals ze 
zich noemden, zien dat er een 
alternatief was voor de slap- 
heid van de sociaaldemokra-
tie. Ook onder linkse sociaal- 
demokraten konden Sneevliet 
en zijn vrienden nu een ge-
hoor krijgen. 

In 1942 werden Sneevliet, 
Dolleman en andere leiders 
van het MLL-front gearres-
teerd en door de nazis gefusil-
leerd. 

Sneevliet's lijfspreuk: 'be-
rani karena benar', 'dapper 
zijn, omdat het goed is', heeft 
zijn daden tot op het laatst be-
paald. 

Herman Pieterson 
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