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Noten

Inleiding
1 • L. Trotzki,‘Über die Politik der K.A.P.D. Rede auf der Sitzung des Exekutivkomitees der
Kommunistischen Internationale am 24. November 1920’, in: dki, 2 (1921), no. 17, 184-202
(citaat 194).
2 • Zie Kolakowski, Geschiedenis van het marxisme, I, 283-299; zie ook Giele, De eerste Internationale in Nederland.
3 • Zie McDermott en Agnew, The Comintern, xviii-xix.
4 • De Communistische Internationale. Statuten en stellingen..., 2-4.
5 • Ook al was de cpn in de jaren dertig een verlengstuk geworden van de Komintern en
daarmee indirect van de Sovjet-Unie, de partij moest wel opereren binnen het kader van de
Nederlandse samenleving. Dit wil zeggen dat zij althans enige rekening diende te houden
met specifiek-nationale omstandigheden. Het is dan ook de moeite waard na te gaan wat in
deze periode het ‘nationale residu’ in de opstelling van de cpn was – dat wil zeggen de eigen
inbreng en de inheemse sporen in haar opstelling; de speelruimte die de partij gegeven was
of die zij nam; en de variaties op of de afwijkingen van de officiële lijn van Moskou.Vergelijk
Studer, Un parti sous influence, 6.
6 • Zie ook Wolikow,‘Le regard de l’autre’.
7 • Morgan,‘The cpgb and the Comintern Archives’, 13. Zie ook McDermott en Agnew, op.
cit., xx-xxi.
8 • De hier gepraktiseerde benadering wijkt daarmee af van het ideale model van de
geschiedschrijving van een communistische partij dat Anderson schetst; zie idem,‘Communist party history’, 147-149.
9 • Schrevel, Inventaris van het archief van de Communistische Partij van Nederland, xi. Zie
ook Verrips, Dwars, duivels en dromend, 95, 108; en Legêne en Schrevel,‘De cpn en het communistische verzet’, 239-241.
10 • Van Ravesteyn, De wording van het communisme in Nederland; idem, ‘De roman van
mijn leven’, in: gar, archief-Van Ravesteyn, no. 32; Harmsen, Rondom Daan Goulooze. Veel
memoireliteratuur kent het vooroorlogse Nederlandse communisme overigens niet.
11 • Hiervoor is in een aantal vooroorlogse departementale en gerechtelijke archieven naar
stukken van de cid gezocht, die vervolgens zijn gekopieerd. Zie De Graaff, ‘De Centrale
Inlichtingendienst en de cph/cpn’. De documenten zullen naar verwachting in het najaar
van 2001 beschikbaar komen via de website van het ing.
12 • Zie voor een impressie van het iml van Nico Rost: dT, 3 september 1928.
13 • De schatting komt voor rekening van rtschidni-directeur K. Anderson; zie Foitzik,
‘Zur Situation in Moskauer Archiven’, 301.
14 • Zie voor een uitgebreid overzicht van het op het rgaspi gedeponeerde Kominternarchief: Kratkij Poetevoditel,71-103.Zie verder ook Shchechilina,‘Creation and Activity of the
Comintern Archives’; Sachnazarova en Setsilina,‘Ein Beitrag zur Geschichte des Kominternarchives’; en Panteleiev,‘Les archives du Komintern à Moscou’.
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15 • Degras, The Communist International, ii, 121 (artikel 28).Al snel na de oprichting van de
Komintern had secretaris Michail Kobetski de aangesloten partijen verzocht allerhande
informatie naar de archief- en bibliotheekafdeling van de Komintern op te sturen.Niet alleen
vroeg hij om publicaties, maar ook om uiteenlopende organisatorische gegevens over de
partij (zoals ledentallen en sociale samenstelling). Daarnaast moesten de partijen Moskou
verslagen van zittingen van de partijleiding, kopieën van belangrijke brieven en dergelijke
doen toekomen. In de praktijk kwam hier echter weinig van terecht. ekki aan de aangesloten partijen, 22 april 1921, in: rgaspi, 495/18/44. Zie ook Sachnazarova en Setsilina,‘Ein Beitrag zur Geschichte des Kominternarchives’, 14.
16 • ekki aan de partijen, z.d. [1926], in: rgaspi, 495/18/461. Een substantieel deel van het
archief van de Communistische Partij van de Verenigde Staten is bijvoorbeeld naar Moskou
overgebracht; zie Klehr, Haynes en Firsov, The Secret World of American Communism, 330331.
17 • Zie voor het cpn-materiaal dat bij de Komintern is binnengekomen: rgaspi, 495/172.
Een kopie van de inventaris is raadpleegbaar op het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis (iisg) te Amsterdam.
18 • cpn-oppositie aan ekki, z.d. [eind april 1924], in: rgaspi, 495/172/66. Ook volgens
Koejemans was het met het archief van de sdp/cpn droevig gesteld: ‘De legende ging –
maar het was méér dan een legende – dat het hele lopende archief van de partij in de zakken
zat van zijn [Wijnkoops, gv] colbertje.’ Zie idem, David Wijnkoop, 97 (zie ook 211).
19 • Rapport van Comité voor de Derde Internationale aan ekki, 20 april 1923, 47, in: rgaspi, 495/161/87. Het vierde Komintern-congres dat eind 1922 werd gehouden, had deze verplichting ingesteld.
20 • Zitting Org-Abteilung ‘mit den Vertretern der holländischen Minderheit’, 15 april 1925,
in: rgaspi, 495/25/18; zitting cpn-presidium, 9 april 1929, in: 495/172/31; De Leeuw aan
Schalker, 6 juli 1930, in: 495/172/38.
21 • Van Wijngaarden aan partijbestuur en aan Bergsma, resp. 19 november en 18 december
1926, beide in: rgaspi, 495/25/561.
22 • Rutgers-Mees aan familie Wijnkoop, 18 juni 1934, in: rgaspi, 581/1/47; aantekeningen
Wijnkoop-Van Rees, in: 581/1/121;‘Biografie ir. S.J. Rutgers en B.E. Rutgers-Mees’, geschreven
in 1942, in: 626/1; en Trincher Rutgers en Trincher, Rutgers, 187.
23 • Koejemans, op. cit., 13; zie ook idem, Van ‘ja’ tot ‘amen’, 174-177. Koejemans had aan het
begin van de jaren vijftig op verzoek van Joosje Wijnkoop-Van Rees deze documenten van
Wijnkoop geordend. Hij was in die tijd ook al van plan een biografie over Wijnkoop te
schrijven, maar daar kwam niets van terecht (zie Welcker,‘Koejemans’, 110). De voorstudies
die hij toen op grond van het archiefmateriaal maakte, heeft hij wel in zijn in 1967 verschenen biografie verwerkt. Anders dan H. Böhl vermoedt, heeft Koejemans niet het gehele
archief van Wijnkoop gezien (zie De Liagre Böhl, Herman Gorter, 230).
24 • Onduidelijk is wanneer het archief van Wijnkoop precies is overgedragen aan het iml.
In een gids van het rtschidni worden de jaartallen 1971, 1973 en 1984 opgegeven. Zie verder
ook de ‘inleiding’ in Schrevel, Collectie David Wijnkoop, 2. De redactie van het tijdschrift
Kontrast kon in 1964 met toestemming van Wijnkoop-Van Rees fragmenten publiceren uit
de correspondentie tussen Gorter en Wijnkoop, ter gelegenheid van het feit dat de eerstgenoemde honderd jaar geleden was geboren. Zie Kontrast, no. 5, 1964.
25 • Rutgers aan Wijnkoop, 17 oktober 1932 en 30 juni 1933; beide in: rgaspi, 581/1/47. In het
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archief van het Amsterdams Bureau bevindt zich een ‘Liste von Materialien von Rutgers’
(497/2/8), waarin uitgebreid de correspondentie en documentatie van Rutgers staat opgesomd.Slechts een klein deel hiervan was aanwezig in het archief van het Amsterdams Bureau
(497/1 en 2) en in Rutgers’ persoonlijke collectie (626/1). Uit de bewaard gebleven correspondentie blijkt dat Rutgers ook vele telegrammen moet hebben gewisseld met Berlijn en Stockholm. Hiervan is eveneens weinig teruggevonden. Zie verder ‘Biografie ir. S.J. Rutgers en B.E.
Rutgers-Mees’, geschreven in 1942, in: 626/1; en Trincher Rutgers en Trincher, op. cit., 202.
26 • In het Nederlandse vertaald als: Dimitrijev en Sjirinja, ‘Tegen de historische waarheid
in’.Zie ook De Groot, De dertiger jaren.Zie over de gang van zaken die tot de bespreking leidde Verrips, op. cit., 394-395, 405.
27 • Dimitrijev en Sjirinja, op. cit., 3.
28 • Zie Bauman,‘Gedenkwaardige jaren’.
29 • Zie Bauman, De Tribunisten, 14. Hij gaat ook in op de wisselende positie die de tribunisten in de loop der tijd in de Sovjet-historiografie innamen; zie idem, op. cit., 8-10. Voor een
overzicht van Baumans Russische publicaties over de tribunisten zie 231-232 (noot 24).
30 • Zie Wiessing, Die Holländische Schule des Marxismus.Wiessing verbleef tot zijn dood in
1987 in de Sovjet-Unie. Ondanks het feit dat hij in de jaren 1938–1940 gevangenzat, bleef hij
aanhanger van het Sovjet-regime; zie Olink, De vermoorde droom, 105-107, 142-147 en 174180.
31 • Stuiveling,‘Gorters brieven aan Lenin’, 264.
32 • Zie onder meer Baruch,‘Twee brieven van Lenin’; en de in 1988 verschenen Briefwisseling van W.I. Lenin met Hollandse communisten.
33 • Zie Wickel,‘cpn-collectie Moskou’. De verfilmde documenten waren alle afkomstig uit
rgaspi, 495/172.
34 • Harmsen en Wormer,‘Bibliografie’, 145-146. Wat er was verschenen had overigens vooral betrekking op de jaren dertig, zoals de beide hierna in de tekst aangehaalde voorbeelden
aantonen.
35 • Harmsen, op. cit., 13-14. Een bezwaar bij dit boek is de gebrekkige bronvermelding. Om
allerlei redenen meende Harmsen niet te kunnen overgaan tot het bij naam noemen van zijn
informanten. Echter: ‘Het typoskript en alle door mij verzamelde dokumenten waarin de
authentieke namen van alle medespelers en zegslieden voorkomen, zullen op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis worden gedeponeerd’, aldus Harmsen in 1980 (blz.
15). Bij het schrijven van dit boek was dit nog niet geschied.
36 • De auteur tilt hier overigens zelf niet al te zwaar aan: ‘Behalve de officiële standpunten,
die te vinden waren in de Kominternpers, gingen er geheime directieven naar communistische partijen over de uitvoering van de Kominternpolitiek. Deze geheime directieven, die
slechts gedeeltelijk zijn gepubliceerd, weken voor zover bekend niet veel af van de officiële
koers.’ Zie Pelt, Vrede door revolutie, 10.
37 • Zie Shchechilina, ‘Creation and Activity of the Comintern Archives’; Anderson, ‘The
Archives of Komintern’; en Timmermann, Die Geschichte der Kommunistischen Internationale in neuen Licht, 17, 22-23.
38 • Zie Morriën, Indonesië liet me nooit meer los, 248-257. Hij publiceerde twee artikelen op
basis van het onderzoek dat hij in Moskou samen met J. IJisberg verrichtte; zie Morriën,
‘Telegrammen uit de Tweede Wereldoorlog in Cominternarchief ’; en idem,‘cpn steunde reis
Musso en Tamzil’.
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39 • Zie hiervoor onder meer Creuzberger en Veltmeijer, ‘Forschungsarbeit in Moskauer
Archiven’; Foitzik, ‘Zur Situation in Moskauer Archiven’; en Voerman, ‘Mogelijkheden en
moeilijkheden in Moskou’. Zie verder krantenartikelen van L. Greilsamer,‘Russie: des archives en or’, in: le Monde, 2 maart 1994; en B. Studer,‘Die Öffnung der russischen Archive. Neue
Perspektiven für die historische Forschung’, in: Neue Zürcher Zeitung, 26 juli 1994.
40 • Olink, op. cit.. In dit geromantiseerde verhaal ontbreken helaas bronvermeldingen.
41 • Zie onder anderen Grimsted, Archives of Russia Five Years After, 99-116 en 164-168;
Davies,‘The Battle for the Archives’; Foitzik,‘Das Rahmengesetz der Russischen Föderation’;
Studer, Bayerlein en Lasserre, ‘Des archives russes’; Artizov, ‘The archives of Russia’; Naumov,‘The former communist party archives’; en idem,‘The Present Condition of the Comintern Archives’.
42 • Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier in de eerste plaats om documenten die betrekking hebben op Sovjet-veiligheidsdiensten. Het is echter ook zeer aannemelijk dat stukken
betreffende Komintern-instanties als de Internationale Kontrollkommission (ikk) en de oms
vóór inzage uit de dossiers worden verwijderd. Volgens de Zwitserse historicus Huber
bevindt zich in de dossiers van de Kaderabteilung ‘eine reiche Korrespondenz mit der oms,
der ikk, dem ekki-sekretariat sowie mit sowjetischen Stellen’. Zie Huber, Stalins Schatten,
485. Zie voor het proces van toenemende geslotenheid (‘reclassificatie’) van de Russische
archieven: Grimsted, op. cit., onder andere 19-25 en 168-170.
43 • De belangrijkste zijn Verrips, op. cit.; Stutje, De man die de weg wees; en Pelt,‘De cpn in
de oorlog’. Van deze drie auteurs gaat alleen Stutje in op de relatie tussen de cpn en de
Komintern in de jaren twintig. Hij behandelt dit thema zeker niet uitputtend, omdat zijn
hoofdpersoon De Groot tot het najaar van 1925 in het buitenland verbleef en na zijn terugkomst niet meteen een leidende positie in de partij zou innemen.Verder publiceerde schrijver dezes op basis van de Komintern-archieven:‘De cpn en de vleespotten van Moskou’;‘De
coming men van de cpn’; ‘De Groot aan het bewind’; ‘Henriette Roland Holst en haar breuk
met de Komintern’;‘Bartha Rutgers-Mees’; en ‘Bolsjewieken, tribunisten en het Amsterdams
Bureau’. Deze beschouwingen zijn grotendeels in deze studie verwerkt.
44 • Watlin, ‘Trotzki und die Komintern’, 85; zie ook Sneevliet aan Roland Holst, 7 februari
1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 293-294; en Roland Holst-Van der Schalk, De weg tot
eenheid, 64-65.
45 • Zie voor de vertaling van deze Russische archivalische termen Grimsted, op. cit., 10.
46 • Zie Struik,‘De naamsverandering’.

1. Tribunisten en bolsjewieken
1 • Congres-Verslagen der Sociaal-Democratische Partij, 9.
2 • De beschrijving van het ontstaan van sdap en sdp is grotendeels gebaseerd op Buiting,
Richtingen- en partijstrijd in de sdap; en Perry,‘De jaren 1894–1919’, 36-42.
3 • Zie De Liagre Böhl, Herman Gorter; idem, Met al mijn bloed heb ik voor U geleefd; en
Ornée,‘Herman Gorter’.
4 • De Liagre Böhl, Herman Gorter, 10.
5 • Zie Etty, Liefde is heel het leven niet; Boon en Harmsen, ‘Henriette Goverdine Anna van
der Schalk’; De Liagre Böhl,‘Henriette Goverdine Anna van der Schalk’; en Tichelman,‘Hen476
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riette Roland Holst-Van der Schalk en Henk Sneevliet’. In dit boek wordt zij verder aangeduid als Roland Holst.
6 • Zie Roland Holst, Herman Gorter, 13-15.
7 • Roland Holst, Het vuur brandde voort, 98.
8 • Zie Gerber, Anton Pannekoek; Pannekoek,‘Herinneringen uit de arbeidersbeweging’; Sijes,‘Anton Pannekoek’; en Welcker, ‘Antonie Pannekoek’.
9 • Gerber, op. cit., 30.
10 • Roland Holst, Herman Gorter, 37; zie ook Van Ravesteyn, De wording van het communisme in Nederland, 27.
11 • Bock tracht aan te tonen dat Gorter, Roland Holst en Pannekoek met behulp van de kennistheorie van Dietzgen de spanning poogden op te lossen tussen het individualistisch-liberale milieu waaruit zij afkomstig waren en hun toenadering tot het mechanisch-materialistische en deterministisch getoonzette marxisme.Deze synthese tussen de theorie van Marx en
de filosofie van Dietzgen zou de ideologische grondslag vormen van de ‘Hollandse School’.
Zie Bock,‘Die Marx-Dietzgen-Synthese’; en De Liagre Böhl, Met al mijn bloed heb ik voor U
geleefd, 252-254.
12 • Bock, op. cit. De naam ‘Hollandse School’ is waarschijnlijk aan hen gehecht geraakt als
gevolg van hun bijdragen aan het onder de naam ‘Die holländische marxistische Schule’ verschenen speciale nummer van Proletarier. Monatsschrift für Kommunismus, 1 (1921), 4
(feb./mrt.) – het theoretische tijdschrift van de kapd. Zie Bock, ‘De hollandse marxistiese
school’, 303. Zie voor een kritische benadering van (het begrip) de ‘Hollandse School’: Kalshoven, Over marxistische economie in Nederland, 154-159.
13 • Gerber, op. cit., 32.
14 • A. Pannekoek en H. Gorter, Marxisme en revisionisme,Amsterdam, z.j., 24.
15 • Zie Buiting, op. cit., 657-671; De Wolff, En toch..!, 146; en Etty, op. cit., 178-180. Ook binnen
de sdap was men enthousiast over de Russische revolutie, maar de radicale marxisten gingen hierin veel verder.
16 • Geciteerd door Buiting, op. cit., 277.
17 • P.J. Troelstra, Inzake partijleiding. Toelichtingen en gegevens, Rotterdam, 1906, 81.
18 • Geciteerd door Buiting, op. cit, 287.
19 • Zie over Wijnkoop onder meer: De Jonge, ‘David Wijnkoop’; Koejemans, David Wijnkoop; Mellink,‘David Jozef Wijnkoop’; idem,‘Wijnkoop als figuur van de Nederlandse arbeidersbeweging’; De Wolff, op. cit., 160-163.
20 • Koejemans, op. cit., 41.
21 • Geciteerd door Koejemans, op. cit., 52.
22 • Mellink, op. cit., 141.
23 • Ritter, Over Wijnkoop, 29.
24 • De Wolff, Voor het land van belofte, 273.
25 • Zie Reinalda,‘Over Wijnkoop als werknemer, vakbondsman en verwekker van emoties’.
26 • Zie Mellink, ‘Willem van Ravesteyn’, in: Jaarboek; idem, ‘Willem van Ravesteyn’, in:
bwsan.Van Ravesteyn heette officieel Van Ravesteijn. Hij gaf er de voorkeur aan zijn achternaam met ‘y’ te spellen, en zal als zodanig hier verder ook worden aangeduid. Zie Janssen
Perio,‘Willem van Ravesteijn’.
27 • Zie bijvoorbeeld Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 11 oktober 1915, 2 februari en 14 april
1916, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22. Koejemans stelt dat ‘Wijnkoops af en toe zelfs
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mateloze verering voor de “ontzaglijke kennis”van zijn vriend Van Ravesteyn hem vaak in de
theorie dingen deed accepteren, die hij in zijn revolutionaire praktijk verloochende’. Zie
idem, op. cit., 81.
28 • Van Ravesteyn, op. cit., 97; zie ook 188. Wijnkoops biograaf Koejemans erkent dat Van
Ravesteyn een grote invloed op zijn hoofdpersoon uitoefende.
29 • Pannekoek, op. cit., 189; zie ook De Kadt, Uit mijn communistentijd, 158.
30 • Romein-Verschoor, Omzien in verwondering, I, 143.
31 • Mellink,‘Willem van Ravesteyn’, in: bwsan, 98.
32 • Van Ravesteyn, op. cit., 151.
33 • Zie Buiting,‘Jan Cornelis Ceton’; idem,‘Jan Cornelis Ceton, onderwijzer, communist en
vlinderliefhebber’; en De Wolff, En toch..!, 158-160.
34 • Koejemans, op. cit., 93.
35 • Roland Holst, Kapitaal en arbeid in Nederland, ii, 89.
36 • Buiting, Richtingen- en partijstrijd in de sdap, 57.
37 • Brug,‘Uit zorg voor “’t koosjere der partij”’; De Visser in dT, 19 oktober 1932.
38 • Zie Van Dijk,‘De sdp en de Tweede Internationale’; De Liagre Böhl, Herman Gorter, 53;
en Buiting, op. cit., 602.
39 • Zie Etty, op. cit., 239-243.
40 • De Liagre Böhl, Met al mijn bloed heb ik voor U geleefd, 300-303.
41 • Pannekoek aan de Tribune-redactie, 5 februari 1909, in: rgaspi, 581/1/35.
42 • Pannekoek aan Van Ravesteyn, begin maart 1909, in: iisg, archief-van Ravesteyn, no. 15.
43 • Zie Gerber, op. cit., 54.
44 • Bock, Syndikalismus und Linkskommunismus, 46, 51.
45 • Zie De Liagre Böhl, Herman Gorter, 61-62.
46 • Congres-Verslagen der Sociaal-Democratische Partij, 43.
47 • Buiting, op. cit., 617.
48 • De Liagre Böhl, op. cit., 58.
49 • Zie dT, 6 mei 1911.
50 • Zie bijlage 1.
51 • Fragment uit de brief van Wijnkoop aan Joosje Wijnkoop-Van Rees, 7 mei 1912, in:
rgaspi, 581/1/118; zie ook Bauman, De Tribunisten, 58.
52 • Zie hiervoor Buiting, op. cit., 623; Roland Holst in dT, 14 maart 1919.
53 • Zie hiervoor onder meer Gerber, op. cit., 90; en De Liagre Böhl, op. cit., 107-108.
54 • Zie Burger, Linkse frontvorming, 12; en Scheerman, ‘Van nvv-georganiseerd naar nasgeoriënteerd’.
55 • In socialistische kringen werd ze nu ‘woudloopster’ genoemd, een term die was geënt op
de titel van haar autobiografische dichtbundel De vrouw in het woud, die in 1912 was verschenen.Hierin deed Roland Holst verslag van de persoonlijke crisis waarin ze was beland na alle
politieke perikelen van de laatste jaren. De benaming raakte in zwang als aanduiding van
zweverige, partijloze figuren. Zie Etty, op. cit., 281-289.
56 • Tot oktober 1915 Revolutionair Socialistisch Verbond geheten.
57 • Burger, op. cit., 36-40 en 51-53; en Lademacher, Die Zimmerwalder Bewegung, I, 110-112.
58 • Veel later zou Wijnkoop dit verzet mede op conto van Lenin schrijven. In 1932 schreef hij
dat de sdp in juli 1914 ‘geheel in de geest van Lenin’ had gehandeld, ook al bestonden er op
dat moment geen directe contacten. Zie dT, 19 oktober 1932; en Koejemans, David Wijnkoop,
124.
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59 • Zie over de bcs: Noordegraaf, Het christen-socialisme; en idem, Niet met de wapenen der
barbaren.
60 • Zie Rothschild, The Communist Party of Bulgaria, 30-34. De Bulgaarse sociaal-democratische beweging was sterk georiënteerd op de Russische. Evenals de tribunisten koesterden de tesnjaki hun vroege geboorte, aldus Rothschild, die overigens de tribunistische sdp
over het hoofd ziet.
61 • Carr, The bolshevik revolution, I, 26-44; Kolakowski, Geschiedenis van het marxisme, ii,
455-461. Wijnkoop zou eind 1908 – steunende op Trotski – schrijven dat men ‘Bolsjewisten
en Mensjewisten niet zonder meer met Marxisten en revisionisten vereenzelvigen kan’. Beide fracties zouden zich op het marxisme baseren, en Wijnkoop volgde Trotski in zijn verwachting dat de verschillen tussen de beide groeperingen zouden verdwijnen. Zie D.J.Wijnkoop, ‘De Russische Sociaal-demokratie voorheen en thans’, in: dnt, 13 (1908), 827. Zie
verder ook Koejemans,‘Lenin en de oprichting der sdp’.
62 • Zie Gankin en Fisher, The Bolsheviks and the World War, 11.
63 • Wijnkoop, De ‘sdp’, haar geschiedenis en haar beginselen, 8. Eerder had hij in dT van 29
oktober 1917 geschreven:‘In de omgang met de Russische revolutionairen in Stuttgart besloten we eens en voor altijd De Tribune op te richten’; geciteerd door Bauman,op. cit., 31. Na bijna tien jaar later zou Wijnkoop expliciet Lenin noemen. Het mede door hem geredigeerde
blad de Communistische Gids stelde in haar uitgave van 10 juli 1927 dat in Stuttgart in 1907
Wijnkoops ‘eerste persoonlijke kennismaking met Lenin’ had plaatsgevonden.‘Lenin gaf de
beslissende stoot tot de oprichting van het Marxistische weekblad “De Tribune”’. Op 19 oktober 1932 schreef Wijnkoop zelf in de Tribune bij het 25-jarig bestaan dat hij in Stuttgart een
persoonlijk onderhoud met Lenin had gehad en dat het besluit dit blad op te richten ‘met
Lenin’ werd genomen. Ook Van Ravesteyn heeft beweerd dat Wijnkoop Lenin in 1907 heeft
ontmoet; idem, op. cit., 208.
64 • Dat Lenin ‘op de besluitvorming ten aanzien van de uitgave van de Tribune mede
invloed heeft uitgeoefend, is later door Wijnkoop nog herhaaldelijk, en met een zekere trots,
verklaard’, aldus Koejemans, David Wijnkoop, 69. In 1949 had Koejemans al gesproken van
een ‘historische ontmoeting’ tussen Lenin en Wijnkoop in Stuttgart.‘Wijnkoop besprak zijn
plannen met Lenin en deze keurde ze onvoorwaardelijk goed’; zie idem,‘Lenin en de oprichting der sdp’, 151.
65 • Buiting, op. cit., 442. Zie ook Van Dijk, op. cit., 59-60. Het feit dat Wijnkoop in het hierboven aangehaalde artikel over de Russische sociaal-democratie uit 1908 geen enkel woord aan
Lenin wijdde, past in deze gedachtegang.
66 • Zie Bauman, op. cit., 84-85; De Leeuw, ‘Lenin en het Nederlandsche revolutionaire
Marxisme’, 438-441. Zie ook het verslag in dT, 13 november 1909.
67 • Zie dT, 4 december 1909 en 19 oktober 1932; en Bauman, op. cit., 85. De Liagre Böhl stelt
dat met dit gesprek tussen Lenin en Gorter ‘... voor de eerste maal kontakt (werd) gelegd tussen Tribunisten en bolsjewieken’. Zoals hierboven vermeld is het echter zeker niet uitgesloten dat deze primeur in 1907 plaatshad. Zie De Liagre Böhl, op. cit., 75; en idem, Met al mijn
bloed heb ik voor U geleefd, 317.
68 • Van Dijk, op. cit., 72; Bauman, op. cit., 83. Roland Holst beweerde in 1918 dat Lenin ooit
Nederland had aangedaan: ‘Ik ken hem [Lenin, gv] wel, al van vroeger, toen hij ook eens
in Holland geweest is – en er ging een glimlach van herinnering over haar heen – daar
heeft toen Wibaut in’t bijzonder indruk op hem gemaakt. In Zimmerwald vroeg Lenin
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mij een paar maal naar hem, en als ik zei: Wibaut is in’t andere kamp, dan schudde hij
zijn hoofd: Wibó, zei hij dan, pas possible!’ Zie Van den Eeckhout, ‘Lenin-Trotzky. Vraaggesprek met Henriëtte Roland Holst’. Roland Holst is de enige die gewag maakt van dit bezoek van Lenin. Wibaut spreekt er zijn memoires evenmin over; zie Levensbouw. Zie verder Wiessing, ‘Lenin und die holländischen Tribunisten’, 30-31. Hij denkt dat wanneer
Roland Holst zich niet vergist heeft, Lenin in de herfst van 1909 in Nederland moet zijn
geweest.
69 • Zie Bauman, op. cit., 41 en 82-83.
70 • Lenin aan A. Sjljapnikov, 27 oktober 1914, in: Gankin en Fisher, op. cit., 195-196. Zie ook
Etty, op. cit., 260.
71 • Zie Bauman, op. cit., 88;Van Ravesteyn, op. cit, 125; dT, 3 september 1910; en Communistische Gids, 10 juli 1927. Zie ook Riddell, Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, 7071 en 106 (noot 10).
72 • Zie De Liagre Böhl, Herman Gorter, 133; en Lenin aan Gorter, 5 mei 1919, in: Briefwisseling, 12.
73 • Bauman, op. cit., 93-94, 143; Gankin en Fisher, op. cit., 196; Wiessing, op. cit., 31-33; Gerber,
op. cit., 75; N. Lenin, Staat en revolutie,Amsterdam, 1919, 126-128.
74 • Zie Bauman, op. cit., 166.
75 • Pannekoek aan Wijnkoop, 12 juli 1915 en 4 januari 1916, beide in: rgaspi, 581/1/35. In de
tussentijd herhaalde Pannekoek zijn oordeel nog eens: ‘Lenin is een goede revolutionair in
den ouden of praktischen zin, maar verstaat v t’ West Europ[ees] imp[erialisme] ook niet
zooveel.’ Pannekoek aan Wijnkoop, 22 juli 1915, ibidem.
76 • Lenin aan Wijnkoop, 12 maart 1915, in: Briefwisseling, 9; Lenin aan Gorter, 5 mei 1915, in:
ibidem, 11-12.
77 • Gorter, Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie, Amsterdam, z.j.,
1914. Zie ook De Liagre Böhl, Met al mijn bloed heb ik voor U geleefd, 357-362.
78 • Geciteerd door Perry,‘De jaren 1894–1919’, 52.
79 • Zie Lazitch en Drachkovitch, Lenin and the Comintern, 3-49. Dit standpunt werd door
de rsdap vastgelegd in het manifest ‘De oorlog en de Russische sociaal-democratie’ en op 1
november gepubliceerd. Op 31 december publiceerde dT het in verkorte vorm; zie Bauman,
op. cit., 144.
80 • Wijnkoop aan Lenin, 3 februari 1915, in: Briefwisseling, 8; zie ook dT, 17 februari 1915.
81 • Zie ook Harmsen,‘Kontakten tussen nederlandse en russiese socialisten’, 246.
82 • Bauman, op. cit., 145-146.‘Het lijkt mij nu zeer gewenscht en noodig, dat vanwege de sdp
aan die conf[erentie] in Zwits[erland] wordt deelgenomen ... De rev[olutionaire] Russinnen
e.d. rekenen er op, ook om vast tegenwicht tegen moderatiepogingen van sommige Duitschers te hebben.’ Pannekoek aan Wijnkoop,zonder datum [begin 1915],in: rgaspi,581/1/35.
Zie ook de brief aan Lenin van Wijnkoop, 6 april 1915, in: 2/5/545.
83 • Zie Harmsen, Blauwe en rode jeugd, 120-122; Bos, Vele woningen, maar nergens een thuis,
30-36; en het interview met Luteraan van Cornelissen,‘“... En zo stapte hij voort de belangrijke man”’. Zie verder de brieven van A. van Gool aan Van Ravesteyn, 4 en 11 april 1915, in:
iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 9. Zie over de bijeenkomst in Bern Münzenberg, Die dritte
Front, 156-165.
84 • Geciteerd door Harmsen,‘Kontakten tussen nederlandse en russiese socialisten’, 247.
85 • Wijnkoop aan Lenin, 27 mei 1915, in: Briefwisseling, 13. Bauman behandelt uitvoerig de
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correspondentie tussen Lenin en Wijnkoop voorafgaande aan en volgend op de Zimmerwald-conferentie; zie Bauman, op. cit., 149-161.
86 • Geciteerd door Wiessing, op. cit., 33-34.
87 • Lenin aan Wijnkoop, geschreven tussen 19 juni en 13 juli 1915 (accentuering van Lenin),
in: Briefwisseling, 14-16.
88 • dT, 30 juni en 3 juli 1915. Het is de vraag of Wijnkoop Lenins brief al had ontvangen toen
hij deze woorden op het partijcongres sprak; in ieder geval zal hij ingenomen zijn geweest
met Lenins gelijkstelling van de sdp met de bolsjewieken.
89 • Wijnkoop aan Lenin, 13 juli 1915, in: Briefwisseling, 18.
90 • Geciteerd door Bauman, op. cit., 154.
91 • Lenin aan Wijnkoop,22 juli 1915, in: Briefwisseling,24. Zie ook de brief aan de sdp van de
rsdap, 15 juli 1915:‘sind nicht gemeinsame Schritte von uns möglich?’ In: rgaspi, 581/1/13.
92 • Wijnkoop aan Lenin, 6 augustus 1915, in: Briefwisseling, 33-35.
93 • Zie de kladversie van de brief van Wijnkoop aan de rsdap, z.d. [30 augustus 1915], in:
rgaspi, 581/1/13. Wijnkoop vroeg Van Ravesteyn om commentaar op waarschijnlijk een
meer uitgewerkte versie van dit concept; zie zijn brief aan Van Ravesteyn, 30 augustus 1915,
in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 21; en Van Ravesteyns reactie, 31 augustus 1915, in:
581/1/38. Zie ook Bauman, op. cit., 157-158. Wat betreft de kritiek op het uitnodigingsbeleid
voor de Zimmerwald-conferentie: zie ook dT, 25 en 29 september, 2 oktober 1915.
Radek kreeg vlak voor de conferentie een vergelijkbare brief van Wijnkoop, aldus Roland
Holst. ‘Daarin stond dat de sdp niet aan de konferentie deelnam, omdat zulke “halven” als
Trotsky en ik uitgenoodigd waren. Radek moest daar hartelijk om lachen en haalde de
schouders op.’ Zie Roland Holst, Het vuur brandde voort, 156.
94 • Bauman, op. cit., 157.
95 • Lenin aan Radek, eind augustus 1915, in: Gankin en Fisher, op. cit., 319.
96 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 4 september 1915, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
97 • Pannekoek aan Wijnkoop, 22 juli 1915, in: rgaspi, 581/1/35. Zie ook de brief van 12 juli.
Wijnkoop begreep niet ‘waarom Ant[on Pannekoek] ons dan zoo erg waarschuwt voor
Lenin evenals Radek, en waarom zij beiden met hem, en met zijn drieën met Grimm enz.
samengaan, liever dan dat Ant[on], Lenin en Radek met ons gaan’. Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 2 oktober 1915, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
98 • Geciteerd door Koejemans, op. cit., 130.
99 • Pannekoek aan Wijnkoop, z.d. [1915], in: rgaspi, 581/1/35. Op eerdere brieven van
Radek had Wijnkoop evenmin gereageerd.
100 • Zie o.a. Lademacher, Die Zimmerwalder Bewegung, 2 dln.; Kirby,‘Zimmerwald and the
origins of the Third International’; en Watlin,‘Die Hoffnung Lenins auf die Weltrevolution’.
101 • Roland Holst ontmoette Balabanova voor het eerst op het internationale congres in
Stuttgart in 1907. Zie Balabanoff, My life as a rebel, 85. Roland Holst gaf de resultaten van de
bijeenkomst weer in: Roland Holst, ‘De Internationale Socialistische Konferentie van Zimmerwald’. Zie verder Etty, op. cit., 313-333.
102 • Zie Etty, op. cit., 223-224.
103 • Roland Holst, Het vuur brandde voort, 157; idem,‘Herinneringen aan Zimmerwald’, 1923; en idem,‘Persoonlijke herinneringen aan Leo Trotski’, in: iisg, archief-Roland Holst, no.
4. Zie voor de tekst van het manifest van Roland Holst en Trotski: Lademacher, Die Zimmerwalder Bewegung, I, 134-137. Zie verder ook Etty, op. cit., 313-320. In zijn memoires trok Trots481
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ki de eer voor het ontwerp geheel naar zichzelf toe en vermeldde hij Roland Holst niet; zie
Trotzki, Mijn leven, 218.
104 • W.E. Lenin,‘Sozialismus und Krieg’, in: idem, Werke, xxi, Berlijn, 1960, 295-341 (citaat:
313).
105 • Lenin aan Wijnkoop, geschreven na 24 juli 1915, in: Briefwisseling, 28.Wijnkoop zou op
6 augustus 1915 Lenin antwoorden het met zijn oordeel over Roland Holst ‘volkomen eens’ te
zijn; ibidem, 34.
106 • Roland Holst,‘Herinneringen aan Zimmerwald’, 19; zie ook idem,‘Persoonlijke herinneringen aan Leo Trotski’. In het interview met haar dat eind 1917 in De Nieuwe Amsterdammer verscheen, gaf zij een wat positiever beeld van Lenin. Zie Van den Eeckhout, op. cit.
107 • Zie Bauman, op. cit., 160. Teneinde de censuur te vermijden, verborg Radek zijn brieven
aan Wijnkoop in de band van ‘gewone’ geschriften die hij aan de Nederlander toestuurde.
Roland Holst aan Wijnkoop, 22 september 1915, in: rgaspi, 581/1/41.
108 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 21 september 1915, in: iisg, archief-Van Ravesteyn,
no. 22. Wat later zou Wijnkoop tegenover Van Ravesteyn er zijn onbegrip over uitspreken
dat Lenin c.s. liever met de groep rond Grimm samenging dan ‘met ons’; Wijnkoop aan
Van Ravesteyn, 2 oktober 1915, in: ibidem. Zie ook Koejemans, op. cit., 131. Van Ravesteyn
meende eveneens dat het verloop van de conferentie aantoonde ‘hoezeer wij gelijk hadden er
maar niet heen te gaan’. Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 29 september 1915, in: rgaspi,
581/1/39.
109 • Wijnkoop aan Lenin, 28 september 1915, in: Briefwisseling, 39.
110 • Zie Bauman, op. cit., 161.
111 • D.J.Wijnkoop,‘De geest van Zimmerwald’, in: dnt, 21 (1916), 54-62.
112 • Zie De Leeuw,‘De S.D.P. en Zimmerwald’, 87-88.
113 • Zie onder meer De Jonge, Het communisme in Nederland, 30; De Liagre Böhl, Herman
Gorter, 159; en Sijes, op. cit., 42. Zie voor de anti-Duitse opstelling van Wijnkoop en Van Ravesteyn hoofdstuk 2.
114 • Geciteerd door Burger, op. cit., 42. Zie ook de brieven van Roland Holst aan Wijnkoop,
22 september en 2 oktober 1915, in: rgaspi, 581/1/41; en van Wijnkoop aan Roland Holst, 28
september 1915, in: 581/1/11-1.
115 • Radek aan Roland Holst, 12 oktober 1915, in: Lademacher, Die Zimmerwalder Bewegung,
ii, 165; ook in: iisg, archief-Roland Holst, no. 4.9.
116 • Pannekoek aan Van Ravesteyn, 24 oktober 1915, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 15;
en aan Wijnkoop, 2 november 1915, in: rgaspi, 581/1/35.
117 • Zie bijvoorbeeld de felle aanval op met name Wijnkoop door H.W.J. Sannes:‘Eéne zaak
weten wij echter maar al te goed: dat de sdp er geen stem in zal hebben, en geen invloed zal uitoefenen, zoo zij niet ter elfder ure terugkomt op haar sectarisch drijven.’ Idem,‘Zimmerwald
en de sdp’, in: dnt, 20 (1915), 703-718, 711.
118 • dT, 8 januari 1916; zie ook Bauman, op. cit., 162.
119 • Zie Lademacher, op. cit., 433 en 436-437; Gankin en Fisher, op. cit., 398.
120 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 5 februari 1916, in: rgaspi, 581/1/39.
121 • Lenin aan Roland Holst, 8 maart 1916, in: Briefwisseling, 45; ook in: iisg, archief-Roland
Holst, no. 4.4.
122 • Wijnkoop, De ‘sdp’, haar geschiedenis en haar beginselen, 28; Bauman, op. cit., 169; Etty,
op. cit., 327-328.
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123 • Gorter aan sdp, 12 november 1917 (sic), in: rgaspi, 581/1/20; en aan Van Ravesteyn, 9
mei 1917, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 9.
124 • Zie Braunthal, History of the International, ii, 84 en 92-94; Bauman, op. cit., 170-171; en
Koejemans, op. cit., 160-161.
125 • Zie hierover Wiessing, op. cit., 34; en Bauman, op. cit., 149. Aan het begin van 1915 had
Radek Pannekoek voorgesteld om een internationale ‘almanak’ samen te stellen waarin de
linkse oppositie haar standpunten uiteen zou zetten en haar program zou presenteren. Naast
Lenin, Trotski, Radek en nog enkele anderen was ook Van Ravesteyn uitverkoren om mee te
werken. Pannekoek was enthousiast over het initiatief: ‘Ik antwoordde Radek dadelijk, dat
hij op ons wel kon rekenen.’ Pannekoek aan Van Ravesteyn, 22 februari 1915, in: iisg, archiefVan Ravesteyn, no. 15.Van het plan kwam uiteindelijk niets terecht.
126 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 6 mei 1915, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 21.
127 • Pannekoek aan Van Ravesteyn, 22 (citaat) en 24 oktober 1915, in: iisg, archief-Van
Ravesteyn, no. 15. Zie Radek aan Roland Holst, 12 oktober 1915, waarin deze haar vroeg ‘in
welcher Höhe Sie sich pekuniär beteiligen können’; in: Lademacher, op. cit., 165-166. Zie voor
een uitgebreide weergave van de gang van zaken rond Der Vorbote verder Van Rossum,‘Eine
unveröffentlichter Brief Trockijs’.
128 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 29 oktober 1915, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
Een maand eerder had Van Ravesteyn aan Wijnkoop geschreven dat hij na lezing van het
boek La Russie et la Guerre twijfelde over de positie van Lenin in de Russische revolutionaire beweging.‘Ja je moet ’t dunkt me lezen voor we ons in ’t openbaar al te zeer met Lenin solidariseren. Hetgeen daar staat heeft namelijk sterker gemaakt de zeer bij mij bestaande
impressie, dat het de vraag is, in hoeverre Lenine nog werkelijk de leider is der Russische linkerzijde – juist om zijn emigrant zijn.’ Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 20 september 1915, in:
rgaspi, 581/1/39. Zie verder ook Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 31 oktober en 1 november
1915, in: ibidem.
129 • Lenin aan Roland Holst, geschreven na 21 januari 1916, in: Briefwisseling, 40-41. Zie
voor de gepikeerde reactie van Roland Holst haar brief aan Lenin,6 februari 1916, in: 2/5/654.
Zie ook Wiessing,‘Erinnerungen an Henriette Roland Holst’, 138; en Roland Holst aan Sneevliet, 10 januari 1916, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 93.
130 • Lenin aan Roland Holst, 8 maart 1916, in: Briefwisseling, 44; ook in: iisg, archiefRoland Holst, no. 4.4.
131 • ‘Die sozialistische Revolution und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen’, in: Der
Vorbote, april 1916, no. 2, 36-44. Hoewel het artikel niet is ondertekend, is Lenin de auteur. Zie
voor Lenins kritiek ook De Leeuw, Het socialisme en de natie, 243-253. De cph sprak niet van
‘Nederlands-Indië’, maar van ‘Indonesië’; zie McVey, The rise of Indonesian communism, 233.
In het onderstaande zal de tweede aanduiding worden gebruikt. Zie ook De Graaff, ‘Kalm
temidden van woedende golven’, 18.
132 • Gorter aan Lenin, 7 februari 1918, in: Briefwisseling, 51.
133 • Trotski aan Roland Holst, geschreven na februari 1916, in: Van Rossum, op. cit., 262-263.
134 • Geciteerd door Etty, op. cit., 327.
135 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 5 december 1915, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
Van Ravesteyn was wel met de ophanden zijnde komst van Roland Holst naar de sdp ingenomen: hij noemde haar ‘toch werkelijk een zeer groote aanwinst’.Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 5 februari 1916, in: rgaspi, 581/1/39.
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136 • Wiessing, op. cit., 139. Zie hieronder ook hoofdstuk 2. De architect Mathijs Carel Wiessing (1906–1987) vestigde zich in 1930 in de Sovjet-Unie, waar hij tot zijn dood woonde.
137 • Zie Etty, op. cit., 326-327.
138 • Zie Roland Holst, Het vuur brandde voort, 167; Pannekoek, op. cit., 143; en Etty, op. cit.,
346-347. Roland Holst noemde Wijnkoop in een brief aan R. Grimm van 15 oktober 1915 een
‘bornierter Kopf ’; zie Lademacher, op. cit., 170.
139 • Radek aan Roland Holst, 12 oktober 1915, in: Lademacher, op. cit., 165.
140 • Roland Holst, Herman Gorter, 68.
141 • Antonissen, Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst, 333-334.
142 • Bauman, op. cit., 82.
143 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 21 september 1915 (citaat), in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22; Etty, op. cit., 332. Wijnkoop beschouwde Lenin in deze periode dan ook zeker
niet als een ‘onaantastbare autoriteit’, zoals Baruch heeft beweerd; zie idem,‘Nederland en de
Russische revolutie’, 23. Zie ook De Kadt, op. cit., 19.
144 • Niet alleen Wijnkoop en Van Ravesteyn, ook Ceton had behoorlijk last van eigendunk.
Over de internationale betekenis van de sdp schreef hij:‘Juist door de noodzakelijkheid van
onzen steeds scherpen en principieelen strijd tegen het overmachtige revisionisme in ons
land waren we velen voor ... Daardoor was het dan ook zoo vaak het geval, dat onze kleine
partij in de [Tweede, gv] Internationale vooraan ging waar het de voorstellen betrof, die de
juiste taktiek op bepaalde momenten aangaven’; zie dT, 12 maart 1919.

2. Russische Revolutie en Communistische Internationale
1 • dT, 20 november 1918.
2 • Struik,‘De naamsverandering’.
3 • dT, 27 maart 1918.
4 • Op 24 januari 1918 verving de Raad van volkscommissarissen per decreet de Juliaanse
tijdrekening door de Gregoriaanse, die in het Westen werd gehanteerd. Dit betekende dat de
dag na 31 januari 1918 de kalender in Rusland ineens naar 14 februari sprong. Zie Bezemer,
Een geschiedenis van Rusland, 230.
5 • Carr,The bolshevik revolution,met name I,70-232; iii,3-58; Bezemer,Een geschiedenis van
Rusland, 219-233.
6 • De Boer,‘De sdap en Rusland’, 163-167; dT, 10 november 1917 (citaat). Zie voor de indruk
die de omwenteling in Nederland maakte: ‘Nederlanders over de oktoberrevolutie’, bijvoegsel Vrij Nederland, 26 november 1977.
7 • dT, 12 november 1917. Zie ook Roland Holst aan de in Indonesië verblijvende Sneevliet, 23
december 1917. Hierin schrijft ze dat ze al zes weken bijna geheel in beslag wordt genomen
door de Oktoberevolutie: ‘de russische revolutie zelf is even fascineerend als ontzettend; de
onvoorwaardelijke daden, de klaarheid en vastheid der politiek van Lenin en Trotzky beginnen hier indruk te maken’. Zie ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 101-103.
8 • Etty, Liefde is heel het leven niet, 354.
9 • A. Pannekoek,‘De Russische revolutie’, in: dnt, 22 (1917), 438-452 en 548-560 (citaat: 560).
10 • Radek aan de redactie van de Tribune, z.d. [begin januari 1918], in: iisg, archief-Van
Ravesteyn, no. 15; R. Roland Holst aan J. Huizinga, 12 januari 1918, in: Huizinga, Briefwisse484
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ling, I, 210. Zie ook Etty, op. cit., 360-361; en Pannekoek,‘Herinneringen uit de arbeidersbeweging’, 188. Van Ravesteyn vond het een lumineus idee dat Roland Holst naar Rusland zou
gaan, zo schreef hij sarcastisch aan Wijnkoop op 7 januari 1918:‘Ik ben er thans voor haar als
gedeleg[eerde] van onze Partij mit dem ersten Schiff zu befördern.’ In: 581/1/40. Later in 1918
vernam Rutgers in Moskou dat het plan bestond om Pannekoek en Gorter voor een serie
lezingen uit te nodigen; zie zijn brief aan Van Ravesteyn, 28 september 1918, in: iisg, archiefVan Ravesteyn, no. 17.
11 • Gorter aan Lenin, 23 december 1917, in: Briefwisseling, 48-49.
12 • Gorter, De wereldrevolutie, 72-74.
13 • Stuiveling,‘Gorters brieven aan Lenin’, 124-128; De Liagre Böhl, Herman Gorter, 195-196.
14 • Zie De Liagre Böhl, Met al mijn bloed heb ik voor U geleefd, 396-397.
15 • Zie de in 1918 gevoerde correspondentie tussen Lenin en Gorter in: Wiessing,‘H. Gorter
im Jahre 1918’, 68-87; en de fragmenten over Gorter in de brieven van Lenin aan Berzin, 14
augustus en tussen 15 en 20 oktober 1918, in: Pipes, The Unknown Lenin, 53 en 58.
16 • Geciteerd door De Liagre Böhl, op. cit., 393. Tegenover Wijnkoop noemde Gorter Berzin
‘een uitstekende man’; Gorter aan Wijnkoop, z.d. [tweede helft 1918], in: rgaspi, 581/1/20
(zie ook Kontrast, 2 (1964), no. 5, 11).
17 • dT, 1 december 1917. Zie ook het uit Der Kampf – het blad van de in Nederland verblijvende Duitse revolutionairen – overgenomen artikel ‘De bolsjewiki en de vrede’, dat in dT
van 30 november 1917 als hoofdartikel verscheen.
18 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 8 december 1917, in: rgaspi, 581/1/40.
19 • Zie ook Van Ravesteyn, De wording van het communisme in Nederland, 134-135 en 161162; Wijnkoop, De ‘S.D.P.’, haar geschiedenis en haar beginselen, 20-23; De Leeuw, ‘De S.D.P.
tijdens den oorlog’; Knuttel,‘De geschiedenis der cph’, 37. Zie voor de uiteenlopende waardering van het imperialisme van de Geallieerden en de Centralen: Stoelinga, Russische revolutie en vredesverwachtingen, 46-49.
20 • Zie hierover De Liagre Böhl, Herman Gorter, 145-151; en Bos, Vele woningen, maar nergens een thuis, 37-49.
21 • dT, 13 juli 1917.
22 • Ook Roland Holst was het met de partijleiding oneens; ‘de Tribune-redaktie staat, door
haar eenzijdig anti-duitsch-zijn, onzuiver tegen de Bolschewiki’, zo meende zij; zie Roland
Holst aan Sneevliet, 23 december 1917, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 102. Zie ook Pannekoek aan Wijnkoop, 10 december 1917, in: rgaspi, 581/1/35:‘Je weet, dat in deze punten Gorter en Mevr. Holst en ik vrijwel gelijk denken; en daar wij in algemeene taktiek geheel met je
meegaan, zou het uiterst jammer zijn, als verschil in opvatting over internat. kwesties tot
strubbelingen ging leiden.’ Zie verder Van Ravesteyn aan Wins, 28 oktober en 18 november
1943, in: iisg, archief-Wins.
23 • Sijes,‘Anton Pannekoek’, 42-43; De Liagre Böhl, Met al mijn bloed heb ik voor U geleefd,
380-382.
24 • Verder schreef Gorter: ‘Waardeer en eer de Bolschewiki zooals zij verdienen’; zie zijn
brief aan Wijnkoop, 12 september 1917, in: rgaspi, 581/1/20 (zie ook Kontrast, 2 (1964), no. 5,
7). Zie verder De Liagre Böhl, Herman Gorter, 170-171.Wins neemt het op voor Wijnkoop en
Van Ravesteyn in zijn onvoltooide manuscript ‘Rondom Wijnkoop’, in: iisg, archief-Wins.
25 • Zie De Liagre Böhl, op. cit., 174-175 en 265-273.
26 • Dit is althans op te maken uit enkele fragmenten uit brieven aan Wijnkoop van Gorter
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van eind 1917 en begin 1918, die zijn afgedrukt in Kontrast, 2 (1964), no. 5, 7-10. Zie ook De
Liagre Böhl, op. cit., 183-184.
27 • Zie A. Pannekoek,‘De Russische revolutie’, in: dnt, 23 (1918), 31-46.
28 • Gorter aan Wijnkoop, 12 januari 1918, in: rgaspi, 581/1/20 (zie ook Kontrast, 2 (1964),
no. 5, 9). Toch bleef Gorter ook nu nog begrip opbrengen voor de netelige positie waarin de
bolsjewieken zich bevonden:‘niet graag zou ik in hun plaats zijn’.Van Ravesteyn schreef op 3
december 1917 aan Wijnkoop dat hij steeds meer de indruk kreeg ‘dat de heer Trotsky arbeidt
pour le roi de Prusse’. Zie De Liagre Böhl, op. cit., 178.
29 • Zie de brief aan Wijnkoop van Gorter, z.d. [begin 1918], in: 581/1/20; zie verder De Liagre
Böhl, op. cit., 185-190.
30 • dT, 11 maart 1918; Bauman, De Tribunisten, 174-175; Stoelinga, op. cit., 153, 175-176.
31 • De Liagre Böhl, Met al mijn bloed heb ik voor U geleefd, 406; Gorter aan Van Ravesteyn, 13
mei en 1 juni 1918, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 9.
32 • Zie Bauman, op. cit., 192; Gorter aan Lenin, 22 september 1918 (in: Stuiveling, op. cit., 133134) en 24 oktober 1918 (in: Briefwisseling, 54-55). Bijna twee jaar later herhaalde Gorter nogmaals uitvoerig zijn grieven ten aanzien van Wijnkoop en Van Ravesteyn tegenover Lenin;
zie Gorter aan Lenin, 1 mei 1920, in: Wiessing,‘Die Tribunisten und die Komintern’, 90-95.
33 • Pannekoek, ‘Herinneringen uit de arbeidersbeweging’, 189-190. Naar aanleiding van
Gorters aanvallen brak Van Ravesteyn met Pannekoek, die hij als de kwade genius achter
Gorter beschouwde.Van Ravesteyn aan Pannekoek, 20 september 1918, in: iisg, archief-Van
Ravesteyn, no. 15. Zie voor de positie van Roland Holst haar brief aan Van Ravesteyn van 18
november 1917; deels afgedrukt in Wiessing,‘Erinnerungen an Henriette Roland Holst’, 143145; en Etty, op. cit., 355 en 375. Zie verder De Liagre Böhl, op. cit., 406.
34 • dT, 17 september 1918; en Wiessing,‘H. Gorter im Jahre 1918’, 82.
35 • Gorter aan Wijnkoop, 12 september 1917, in: rgaspi, 581/1/20; en Wijnkoop aan Gorter,
7 november 1917, in: Kontrast, 2 (1964), no. 5, 6-7.
36 • Gorter aan Wijnkoop, 15 augustus 1919, in: Kontrast, 2 (1964), no. 5, 11.Voor zover bekend
is dit zijn laatste brief aan Wijnkoop. Volgens Van Ravesteyn hadden Wijnkoop en hijzelf
Gorter al in de herfst van 1918 opgegeven; zie Van Ravesteyn, op. cit., 192.
37 • Zie Senn, Diplomacy and Revolution, 161-178; Balabanoff, My life as a rebel, 195-197.
38 • De Liagre Böhl, op. cit., 407-409; Guilbeaux, Du Kremlin au cherche-midi, 177-193.
39 • Zie Engels, Zestig jaar socialistische beweging; Harmsen,‘Jacobus Alphonsus Engels’.
40 • De Kadt, Uit mijn communistentijd; Havenaar, De tocht naar het onbekende; en idem,
‘Jacques de Kadt’.
41 • Zie Romein-Verschoor, Omzien in verwondering, I; Otto, Het ruisen van de tijd, 42-43;
Mellink,‘Jan Marius Romein’; Romein,‘Herinneringen’, in: iisg, archief-Romein, no. 39.
42 • D.Struik,‘Mijn socialistiese jaren in Nederland’; en Harmsen,‘Dirk Struik vooraan in de
communistische jeugdbeweging’. Dirk Struik was al in 1915 tot de sdp toegetreden. Hij
publiceerde in de Tribune onder het pseudoniem D.K.Winter.
43 • Dessing,‘Thomas Antonie Struik’.
44 • Zie onder meer dA, 1 augustus 1925; De Kadt,‘Anarchisten en communisten’, in het bijzonder 210-221; Hoekman en Houkes,‘“Het communisme komt!”’, 17-21; Hobsbawm,‘Bolshevism and the anarchists’, 57-70; Anderson,‘Communist party history’, 152-153.
45 • Harmsen, Rondom Daan Goulooze, 26-27. Eind 1919 werd het woord ‘Jeugd’ in de benaming sajo vervangen voor ‘Jongeren’.
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46 • lfsa-secretaris M. de Boer aan Rutgers, 9 april 1920, in: rgaspi, 497/2/10; dT, 27 april
1920; lfsa-secretaris A. Grootveld aan ekki, 13 juni 1921, in: 495/172/61.
47 • Zie De Winter en De Winter,‘Engelbertus Bouwman’.
48 • Zie Schilp, Dromen van de revolutie, 99-109, 125; dK, 24 januari 1925.
49 • Zie De Jonge, Het communisme in Nederland, 36-38; De Kadt, Uit mijn communistentijd,
24, 105; en Harmsen,‘Kommunistiese vakbewegingspolitiek’, 103.
50 • Roland Holst, Kapitaal en arbeid in Nederland, ii, 216.
51 • dT, 15 april en 18 juni 1919.
52 • Zie de proclamatie van het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck, 12 november 1918 in:
Scheffer, November 1918, 139.
53 • dT, 27 maart 1919.
54 • Senn, op. cit., 15.
55 • Balabanoff,op. cit.,175.Lenin schreef verder dat hij had begrepen dat enkele koeriers niet
tijdig hun materiaal bij Balabanova hadden bezorgd. Hij vroeg haar hun namen door te
geven en kondigde drastische maatregelen aan:‘these saboteurs shall be shot.’ Zie ook Senn,
op. cit., 112; en Balabanova,‘Lénine et la création du Comintern’, 35.
56 • Lazitch en Drachkovitch, Lenin and the Comintern, 130-133; Senn, op. cit., 14-57.
57 • Lazitch en Drachkovitch, op. cit., 41. Zie ook Loupan en Lorrain, L’argent de Moscou, 4243.
58 • Van Ravesteyn aan nn [Vorovski of een van zijn medewerkers], in: iisg, archief-Van
Ravesteyn, no. 14.
59 • Rosin had een tijd in Riga gevangengezeten en toen uit verveling Nederlands geleerd om
zo de publicaties van de ‘Hollandse school’ te kunnen lezen, aldus Rutgers in zijn autobiografie in: rgaspi, 495/244/618 ii; zie ook Rosin aan Roland Holst, 14 juli 1916, in: iisg,
archief-Roland Holst, no. 411. Zie verder Rutgers aan ‘beste vrienden’ [onder anderen Van
Ravesteyn], 28 september 1918, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 17: ‘Rosin komt spoedig
als ambassademan’.
60 • Zie Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1918/1919, 2 juli 1919, 28132818; en Knapen, De lange weg naar Moskou, 45. Zie ook de brief van de procureur-generaal
te Den Haag aan de hoofdcommissaris van de Rotterdamse politie, 15 november 1918, in:
gar, politiearchief, no. 1569. Volgens Tsjitsjerin kwam Rosin niet verder dan Berlijn; zie
G.W. Tschitscherin, Zwei Jahre auswärtige Politik Sowjet-Russlands, z.pl. [Berlijn], 1920, 36.
61 • Wel werd er een Russische handelsmissie in Rotterdam en later ook in Amsterdam geopend. Zie voor de betrekkingen tussen Nederland en de Sovjet-Unie vanaf de Oktoberrevolutie in 1917 tot de diplomatieke erkenning in 1942: Knapen, op. cit.
62 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 6 januari 1918, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
63 • De Liagre Böhl, Herman Gorter, 74-75. Zie Gorter aan Wijnkoop, 27 augustus 1913 en
[begin] 1914, in: Kontrast, 2 (1964), no. 5, 3-4; en Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 14 april 1916,
in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.Wijnkoop schrijft in deze brief dat Gorter een bedrag
had toegezegd van minstens 10 gulden per week tot 1 januari 1918 (overigens evenveel als
partijgenoot W. van Leuven, van beroep makelaar in effecten). Gorter bracht ook andere
geldschieters aan.Wat betreft Roland Holst:‘Ik zelf ben als steunpilaar steeds dunner geworden, eerst gaf ik ƒ 1800 per jaar, daarna 1200, nu nog ƒ 900 (75 p[er] m[aand]). Met deze
steun zal ik in godsnaam maar doorgaan, zoolang de krant blijft bestaan en ik geen kans zie
een betere te krijgen!’ Roland Holst aan Sneevliet, 18 mei 1919, in: ‘Waarom schrijf je nooit
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meer?’, 117 (zie ook haar brief van 27 mei 1919, in: ibidem, 119). Een derde steunverlener was
Roland Holsts zwager C. Matthijssen, mededirecteur van het textielbedrijf Van Vlissingen in
Helmond. Ook Romein droeg bij aan de partijkrant, zo herinnerde zijn vrouw zich:‘Jans eerste contact met de sdp – de latere cp – dateert van ’16 of ’17, toen hij ongetwijfeld om zijn in
die wereld zeldzame en dan ook wel wat overdreven reputatie van welgesteldheid uitgenodigd werd tot een besloten vergadering in Amsterdam over de financiering van het in een
dagblad omgezette weekblad De Tribune.’ Zie Romein-Verschoor, op. cit., 141. De grootmoeder van Romein had hem een erfenis vermaakt; zie ook Romein, ‘Herinneringen’, in: iisg,
archief-Romein, no. 39. Zie voor een overzicht van de bijdragen in 1917 het rapport ‘over den
toestand van de Drukkerij “De Stryd”’, z.d. [waarschijnlijk september 1917], in: rgaspi,
581/1/72.
64 • J. Hanecki aan Van Ravesteyn, 5 december 1917, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 9.
65 • ‘Prions Ravestein telegraphier francois opinions sur evenimants importants politique
etrangere stop. Depenses n p importent stop. Argent enverra Worowsky stop.’ Telegram van
Radek aan de Tribune-redactie, z.d. [begin 1918], in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 15.
Radeks telegram is waarschijnlijk in de eerste dagen van januari 1918 verstuurd, want op 4 en
7 januari 1918 lichtte Ceton Van Ravesteyn hierover in (iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 6; zie
ook Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 4 januari 1917 [moet zijn: 1918], in: rgaspi, 581/1/40). Zie
verder Van Ravesteyn, op. cit., 168:‘Hiermee was “De Tribune”dus tot een officieele voorpost,
een soort orgaan van de Russische Revolutie in haar nieuwe gedaante erkend.’
66 • Zie het door Van Ravesteyn opgestelde financiële overzicht in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 2. Zie verder Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 7 en 24 januari, 25 februari 1918, in:
rgaspi, 581/1/40; en Van Ravesteyn aan nn [Vorovski], 25 februari 1918, in: iisg, archief-Van
Ravesteyn, no. 14. Het heeft er overigens de schijn van dat deze en andere telegrammen tussen de leidende tribunisten en de Sovjet-regering door de Nederlandse overheid werden
onderschept: zie K.H. Broekhoff aan H.A.C. Fabius, 21 februari 1918, in: ara, collectie-De
Meijer, no. 7; zie verder Engelen, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 37.
67 • Brieven Coltof aan Van Ravesteyn uit de jaren 1918–1919, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 7. Zie over Coltof: De Graaff, ‘Kalm temidden van woedende golven’, 93-94, 126-127;
en Brug,‘Bernard Coltof ’.
68 • Zie noot 65. De Nederlandse autoriteiten onderschepten een telegram van Wijnkoop
aan Moskou met de boodschap ‘pas encore recu l’argent pour Tribune’; waarnemend hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie aan de procureur-generaal in Amsterdam, 19
februari 1918, in: gar, politiearchief, 1567A. Hierin wordt verder melding gemaakt van het
optreden van de in Nederland woonachtige Rus J. Barmat, die als verbindingspersoon tussen
Moskou en de cph zou fungeren bij de overdracht van financiën. Afgaande op de brief van
Wijnkoop aan Van Ravesteyn van 28 mei 1918 lijkt dit uiterst onwaarschijnlijk; iisg, archiefVan Ravesteyn, no. 22.
69 • J. Korinetz aan Van Ravesteyn, 6 september 1918, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 11.
70 • Zie de brieven gewisseld tussen de hoofdcommissaris van de Rotterdamse politie en de
procureur-generaal te Den Haag, 27 februari en 8 april 1918, in: gar, politiearchief, no.
1567A.
71 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 13 maart 1918 (citaten), in: rgaspi, 581/1/40. Zie ook
Knuttel aan Van Ravesteyn, 14 februari 1918, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 10.
72 • Wijnkoop aan Litvinov, 16 juli 1918, in: ara, collectie-De Meijer, no. 7.
488

Nawerk Meridiaan Page 489 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

noten – russische revolutie en communistische internationale
73 • Gorter aan Wijnkoop, z.d. [begin 1918], 30 april, 9 mei en 10 september 1918, in: rgaspi,
581/1/20. Zie ook de door Wijnkoop-Van Rees overgetypte fragmenten uit deze en andere
brieven van Gorter aan Wijnkoop uit 1918, in: 581/1/119. Gorter eiste ‘volkomen geheimhouding’; Wijnkoop moest de brieven hierover meteen verscheuren. ‘En laat niemand weten
behalve Ceton van wie, ook niet door tusschenkomst van wie. Dit is myn nadrukkelijke
belofte.’ Volgens Wiessing kreeg Gorter van Berzin geld voor de cph; zie idem,‘Die Tribunisten und die Komintern’, 97.
74 • Dit bedrag bestaat uit het zogenaamde ‘steunbedrag’ (ruim 400 gulden) en het verkiezingsfonds (bijna 2300 gulden). Verder is erin inbegrepen het fonds voor de enige betaalde
propagandist in dienst van de sdp, dat in de onderhavige periode ruim 1400 gulden aan vrijwillige bijdragen opbracht; en het zogenaamde ‘garantiefonds’ voor de Tribune, dat in 1918
naar schatting 5000 gulden opleverde (opgebracht door 245‘persoonlijke deelnemers’).In totaal bedroegen de vrijwillige bijdragen dus 9100 gulden.Zie dT,26 oktober 1918 en 7 juni 1919.
75 • Lazitch en Drachkovitch, op. cit., 132-133.
76 • J.B. Bomans, Troelstra’s avontuur en de katholieken, Haarlem, z.j., 31-32. Zie ook dT, 13
december 1918; Scheffer, op. cit., 167; B.Th. de Wolf, Hoe de revolutie werd voorbereid,Amsterdam, [1918], 14; en de beschuldigingen van de sociaal-democraat J.H.A. Schaper in de Tweede Kamer, in: Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1918/1919, 18 december
1918, 757.
77 • Zie de Duitstalige, in Wijnkoops handschift op officieel briefpapier van de Tweede
Kamer gestelde concept-machtiging annex -kwitantie, 25 september 1918, in: iisg; archiefVan Ravesteyn, no. 23. Op 11 oktober 1918 ontving Wijnkoop een telegram van ene ‘Jakubowitsch’ van de Sovjet-Russische ambassade in Berlijn, dat een niet nader gespecificeerd
bedrag ter beschikking was gesteld. Wijnkoop vroeg kennelijk ook bij Vorovski in Stockholm om steun voor de voormalige Russische krijgsgevangenen, want deze stuurde hem op
22 november 1918 een telegram met de vraag hoeveel hij nodig dacht te hebben. In Wijnkoops handschrift staat op het telegram geschreven:‘environ quatre cent mille florins’. Beide
telegrammen in: rgaspi, 581/1/89.
78 • Aantekeningenschrift van Wijnkoop-Van Rees, in: rgaspi, 581/1/121; Broekhoff aan
Fabius, 20 december 1918, in: ara, collectie-De Meijer, no. 7. Zie ook de Handelingen, 18
december 1918, 757-758 en 799-801; Engelen, op. cit., 37; Schrevel,‘Kameraden op klompen’;
en De Roodt, Oorlogsgasten, 270-271.
79 • Zie De Graaff,‘De Centrale Inlichtingendienst en de cph’; en Engelen, op. cit., 38-40.
80 • Haagsche Post, 11 januari 1919. Zie voor een reactie op deze beschuldigingen: dT, 13 januari en 10 februari 1919.
81 • Carr, The bolshevik revolution, iii, 148-157.
82 • Zie over Rutgers (en zijn vrouw Bartha):‘Biografie Sebald Justinus Rutgers’, opgesteld 6
november 1933, in: rgaspi, 495/244/618; zijn autobiografie, in: 495/244/618 ii; ‘Biografie ir.
S.J. Rutgers en B.E. Rutgers-Mees’, geschreven in 1942, in: 626/1; Rutgers, ‘Een ontmoeting
met Lenin’; ‘Mijn ontmoetingen met Lenin’; ‘Mijn ontmoetingen met Lenin iii’; ‘Herinneringen aan de Oktober-revolutie’; Mellink, ‘Sebald Justinus Rutgers’; Mol, ‘Sebald Rutgers’;
Olink, De vermoorde droom; Trincher Rutgers en Trincher, Rutgers; en Rutgers, ‘Reisrelaas
van Sebald Rutgers’.
83 • In 1917 zond Rutgers 1000 gulden; Rutgers aan Van Ravesteyn, in: iisg, archief-Van
Ravesteyn, no. 17.
489

Nawerk Meridiaan Page 490 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

noten – russische revolutie en communistische internationale
84 • Draper, The Roots of American Communism, 72. Draper wijst erop dat de Nederlandse
tribunisten als schakel fungeerden tussen de Amerikaanse proto-communisten en Lenin,
waarbij hij tevens opmerkt: ‘But the Dutch were in no sense Lenin’s mouthpieces, and he
merely recognized them at that stage as kindred spirits’; ibidem, 73.
85 • Rutgers,‘Een ontmoeting met Lenin’, 397.
86 • Zie Draper, op. cit., 67.
87 • Volgens het Algemeen Handelsblad, 15 en 17 februari 1920. Het is niet duidelijk wat Bartha Rutgers nu precies aan kostbaarheden heeft meegekregen; het archief van de budgetcommissie van de Komintern dat hierover wellicht opheldering kan verschaffen, is gesloten.
88 • Zie ‘Indrukken van Bartha Rutgers, augustus 1918’, in: rgasp, 626/1; zie ook Voerman,
‘Bartha Rutgers-Mees’.
89 • Geciteerd door Olink, De vermoorde droom, 44.
90 • Volgens enkele berichten in de dagbladen – die terugkeren in de memoires van Van het
Reve – zou Wijnkoop vervolgens hebben geprobeerd deze kostbaarheden via een partijgenoot, de diamantbewerker Alex Lisser, te verkopen. Zie het Algemeen Handelsblad, 15 december 1919 en 17 februari 1920; en Van het Reve, Mijn rode jaren, 142. Het is echter vrijwel zeker
dat de koopwaar van Lisser niet de contrabande van Bartha Rutgers betrof, maar edelstenen
die haar man Sebald Rutgers in de herfst van 1919 uit Rusland zou meenemen (zie hoofdstuk
3). Wat er met de kostbaarheden van Bartha Rutgers uiteindelijk is gebeurd, is zoals gezegd
niet bekend.
91 • Rutgers-Mees aan Wijnkoop, 2 mei 1919, in: rgaspi, 581/1/47.
92 • Wellicht dat het geld is gebruikt om de Tribune overeind te houden. Op 18 juli 1919
schreef dit blad: ‘de geldzorgen ... beginnen weer zoo nijpend te worden als ooit te voren’. Een
aan het begin van 1919 ingestelde partijcommissie, die voor de partij en de krant 30.000 gulden bijeen wilde brengen, was niet verder dan 9000 gulden gekomen. Bij de 1500 leden die de
cph toen ongeveer telde, komt dit neer op gemiddeld vier gulden per lid in een half jaar –
een redelijk hoge bijdrage gezien het feit dat bijvoorbeeld het administratie- en expeditiepersoneel op de drukkerij van de Tribune twintig à dertig gulden per week verdiende. Zie dT,
9 december 1919. Zie voor Baars: Mul, ‘Asser Baars’; en voor Mannoury: Harmsen en Voerman,‘Gerrit Mannoury’.
93 • Nollau, International Communism and World Revolution, 37; Lazitch en Drachkovitch,
op. cit., 27.
94 • Lenin aan Tsjitsjerin, 27 of 28 december 1918, in: W.I. Lenin, Ergänzungsband Oktober
1917 – März 1923, Berlijn, 1971, 100-102; zie ook Lazitch en Drachkovitch, op. cit., 53; en dT, 7
januari 1919.
95 • Degras, The Communist International, I, 1-5; Carr, op. cit., 116-124.
96 • Lenin aan Tsjitsjerin; zie noot 94, blz. 100.
97 • Volgens Wiessing is er sprake van geweest dat Wijnkoop naar Moskou zou afreizen –
het partijcongres had immers in november 1918 al uitgesproken dat de cph vertegenwoordigd diende te zijn en Bartha Rutgers had de benodigde financiële middelen uit Rusland
meegenomen – maar het zou de partijvoorzitter niet ‘gelukt’ zijn. Zie Wiessing,‘Die Tribunisten und die Komintern’, 96. In de archieven is hiervoor geen bewijs gevonden. Wel heeft
Wijnkoop samen met zijn vrouw Joosje geprobeerd op 12 december 1918 naar Berlijn te reizen, met als einddoel Moskou (alhoewel van een uitnodiging voor de oprichting van de
Komintern op dat moment nog geen sprake was). Zij mochten echter Duitsland niet in; zie
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het aantekeningenschrift van Wijnkoop-Van Rees, in: rgaspi, 581/1/121. Wat later werd
Wijnkoop door de Duitse consul een visum geweigerd; zie de brief van het ‘Deutsches
General-Konsulat für die Niederlande’ aan Wijnkoop, 6 januari 1919, in: 581/1/61.
Volgens Bartha Rutgers was gebleken ‘dat er in Nederland geen candidaten waren voor een
bezoek aan de Conferentie in Moskou. Het illegaal overschrijden van de grens was nog niet
behoorlijk geregeld en ook overigens leek de tocht vrijwel ondoenlijk’; zie ‘Indrukken van
Bartha Mees, augustus ’18’, in: 626/1. Etty beweert (zonder hiervoor een bron te geven) dat
Roland Holst was uitgenodigd om het oprichtingscongres van de Komintern bij te wonen,
hetgeen nogal onwaarschijnlijk is; zie idem, op. cit., 382.
98 • In de literatuur bestaat verschil over het juiste aantal afgevaardigden; Lazitch en Drachkovitch spreken van 34 (op. cit.,67); Degras houdt het op 35 (op. cit.,5).Het Komintern-archief
geeft Degras gelijk; zie ‘Teilnehmer des Kongresses der Kommunisischen Internationale in
Moskau (2-6 März 1919)’, in: rgaspi, 488/1/12. Degras meent daarentegen ten onrechte dat
er vijf ‘echte’ buitenlanders aanwezig waren; zij rekent abusievelijk Rutgers tot deze groep
(op. cit., 6). Zie verder ook Hulse, The Forming of the Communist International, 17-18.
99 • Zie ‘Teilnehmer des Kongresses...’; en Der 1. Kongress der Kommunistischen Internationale, 56.
100 • Volgens het verslag van het eerste congres zou Stalin ook als stemhebbend lid van de
Russische delegatie aanwezig zijn geweest; zie Der 1. Kongress der Kommunistischen Internationale, 4. Het is echter twijfelachtig of hij daadwerkelijk present was; zie Lazitch en Drachkovitch, op. cit., 73.
101 • Zie Hulse, op. cit., 19.
102 • ‘Biografie Sebald Justinus Rutgers’, opgesteld 20 november 1933, in: rgaspi,
495/244/618. Het nummer van zijn partijboekje was 1551871.
103 • Lazitch en Drachkovitch, op. cit., 75; zie ook Hulse, op. cit., 19.
104 • McDermott en Agnew, The Comintern, 12.
105 • dT, 11 april 1919; zie ook rgaspi, 495/1/1. De cph had een week voor dit besluit een
summier verslag van het oprichtingscongres ontvangen; zie dT, 2 en 3 april 1919. In de resolutie van het oprichtingscongres van de Komintern stond dat partijen die zich vóór het tweede congres bij de wereldorganisatie aansloten, een zetel in het ekki zouden krijgen.
106 • Als indirecte voorloper van de Komintern kan de Zimmerwalder Linke worden
beschouwd. ‘But the direct precursor and virtually the basis of the Comintern in the first
years of its existence was the movement of foreign communists in Russia,1917–1920’; zie Svátek, ‘The Governing Organs’, 184, 206. Zie verder ook Balabanova, ‘Lénine et la création du
Comintern’. Etty gaat dan ook te ver wanneer zij schrijft: ‘De “Zimmerwalders”, onder wie
Roland Holst, waren dus in feite de de grondleggers van de Komintern.’ Evenzeer ten onrechte noemt ze Roland Holst ‘“founding mother” van de Komintern’. Zie idem, op. cit., 9, 382 en
423.
107 • Svátek, op. cit., 219, 211-212; en Kahan,‘The Communist International’, 157. De gegevens
over de personele bezetting van de functie van secretaris spreken elkaar op een aantal punten tegen.
108 • Zie Lazitch en Drachkovitch, op. cit., 86.
109 • Degras, op. cit., 7-16.
110 • Zie Olink, De vermoorde droom, 45.
111 • Der I. Kongress der Kommunistischen Internationale, 50.
491

Nawerk Meridiaan Page 492 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

noten – russische revolutie en communistische internationale
112 • Nicolaevsky,‘Le récit du “camarade Thomas”’, 9; Guilbeaux, op. cit., 245.
113 • Deze paragraaf is gebaseerd op Braunthal, History of the International, ii, 182-229;
Lazitch en Drachkovitch, op. cit., 202-240 en 417-420; Hulse, op. cit.; Upton, The Communist
Parties of Scandinavia and Finland; Ravindranathan, ‘The second congress of the Comintern’; Rothschild, The Communist Party of Bulgaria; Wohl, French Communism in the
Making.
114 • Zie Björlin,‘Zeth Höglund in the Communist International’.
115 • Zie De Groot, De dertiger jaren, I, 22-23; Stutje, De man die de weg wees, 30-42; idem,
‘Paul de Groot in Antwerpen’, 120-134; idem,‘Abraham Soep’, 20-28; dT, 7 september 1921.
116 • Draper, op. cit., 336-390.
117 • Zinner, Communist strategy and tactics in Czechoslovakia, 25-35; Carr, Socialism in one
country, iii/1, 170.
118 • Winslow, Sylvia Pankhurst, 162-167; Thorpe, ‘The Communist International and the
British Communist Party’, 68-71.
119 • Nauwkeuriger gezegd: Roland Holst vertegenwoordigde het Amsterdams Bureau en
het West-Europäisches Sekretariat van de Komintern (zie hoofdstuk 3). Zie dT, 6 maart 1920;
en Etty, op. cit., 390-391.
120 • Zie Lazitch en Drachkovitch, op. cit., 467.
121 • In het Russisch: Kommoenistitsjeski Internatsional Molodjozji (kim).
122 • Zie voor het oprichtingscongres van de kji: Cornell, Revolutionary Vanguard, 65-106;
en Münzenberg, Die dritte Front, 289-303.
123 • Zie Harmsen, Blauwe en rode jeugd, 52-65; Etty, op. cit., 120-123.
124 • Jaarverslag De Zaaier, 1 mei 1919 – 30 april 1920, in: rgaspi, 533/10(I)/1012.
125 • G. Tschitscherin, Skizzen aus der Geschichte der Jugend-Internationale, Berlijn, z.j.
[1919], 36.
126 • Harmsen, op. cit., 130-131.
127 • Dirk Struik aan S. Bamatter, 13 november 1919, in: rgaspi, 533/10(I)/1011; zie ook dT, 13
januari 1920. Het niet-deelnemen kwam dus niet door de plotselinge dood van A. van
Amstel, zoals Harmsen veronderstelt; zie Harmsen, Rode en blauwe jeugd, 215.
128 • Cornell, Revolutionary Vanguard, 89-99; Münzenberg, Der dritte Front, 375-380.
129 • Dirk Struik aan Münzenberg, 31 mei 1920, in: rgaspi, 533/10(I)/1012; zie ook Harmsen,
op. cit., 214-218.
130 • Dirk Struik aan kji, 5 januari 1920, in: rgaspi, 533/10(I)/1012.
131 • Dirk Struik aan Münzenberg, 27 april en 31 mei 1920, in: 533/10(I)/1012; zie ook dT, 14
maart 1919; Cornell, Revolutionary Vanguard, 162-182.
132 • Dirk Struik aan Bernhard [Kurella], 10 en 29 augustus 1920, in: rgaspi, 533/10(ii)/1012.
133 • Dirk Struik aan Bernard [Ziegler], 27 augustus 1920 (citaat), in: rgaspi, 533/10(I)/1012;
Leo [van Lakerveld] en Dirk [Struik] aan kji, 20 juli 1922, in: 533/10(I)/1014. De cjb kon wel
wat manifesten in Berlijn laten drukken.
134 • De Jonge, op. cit., 35. Hij krijgt hierin navolging van Knapen, op. cit., 140. De Jonges bij
voorbaat geringschattende en bagatelliserende opmerkingen over het belang van de subsidies van de Komintern (’wij schrijven hier geen detective-roman’) zijn misplaatst. De financiële steun die voor de cph van levensbelang was, heeft ongetwijfeld de betrekkingen tussen
de Nederlandse communisten en Moskou beïnvloed.
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3. Het Amsterdams Bureau
1 • Zie Hulse, The Forming of the Communist International, 29-30.
2 • Zie Kan, ‘Der bolschewistische “Revolutionsexport”’; en idem, ‘Les relations’; zie ook
Lazitch en Drachkovitch, Lenin and the Comintern, 149 en 199; en Svátek, ‘The Governing
Organs’, 213-215.
3 • Zie over Reich: Wehner en Vatlin,‘“Genosse Thomas”’; Lazitch en Drachkovitch, op. cit.,
73 en 164-182; Nicolaevsky,‘Le récit du “camarade Thomas”’.
4 • Roland Holst aan Rutgers, z.d. [begin 1920], in: rgaspi, 495/172/4.
5 • Nicolaevsky, op. cit., 12; zie ook Loupan en Lorrain, L’argent de Moscou, 47-49.
6 • Rapport ‘Zapadny Evropejski Sekretariat’, opgesteld door M. Borodin, z.j. [zomer 1920],
in: rgaspi, 499/1/3.
7 • Wehner en Vatlin, op. cit., 4; Thomas [Reich] aan Pjatnitski, 22 augustus 1921, in: rgaspi,
499/1/5A.
8 • Autobiografie Rutgers, 6 november 1933, in: rgaspi, 495/244/618; zie ook Rutgers aan
Berzin, 24 augustus 1919, in: 495/172/59. In de literatuur is aan het Amsterdams Bureau reeds
enige aandacht besteed, zij het uiteraard zonder dat het Komintern-archief hiervoor werd
geraadpleegd. Zie o.m. Lazitch en Drachkovitch, op. cit., 182-193; en Hulse, op. cit., 152-160.
Wiessing, ‘Die Tribunisten und die Komintern’, heeft van enkele archiefstukken gebruik
kunnen maken. Rutgers had het plan samen met Wijnkoop de geschiedenis van het Amsterdams Bureau te schrijven, maar daarvan is niets gekomen. Zie de Duitstalige bijlage bij Rutgers’ brief aan Wijnkoop, 30 juni 1933, in: 581/1/47. Tot slot: delen van dit hoofdstuk zijn eerder gepubliceerd; zie Voerman,‘Bolsjewieken, tribunisten en het Amsterdams Bureau’.
9 • Zittingen ekki 28 september en 14 oktober 1919, in: rgaspi, 495/1/1. Het Amsterdams
Bureau komt ook voor in de roman Käte Jahn van G. van der Kolk (Amsterdam/Antwerpen,
1991).
10 • G.L. Trotter [Rutgers] aan Winter [Berzin], 9 maart 1920, in: rgaspi, 497/2/8. Volgens
een ongedateerd document dat vermoedelijk in 1921 is opgesteld, zouden aan Rutgers op 14
september 1919 10.000 Zweedse kronen, 5000 Duitse marken, 50 of 50.000 Engelse ponden
en voor ruim vier miljoen roebel aan juwelen zijn verstrekt. Het is mogelijk dat in dit overzicht niet alle bedragen zijn verdisconteerd die hem ter beschikking werden gesteld. Uit de in
het overzicht vermelde bedragen blijkt verder dat aan Reich in 1919 veel minder is toegekend.
Pas in juni 1920 kwam voor het wes in Berlijn het grote geld. Het document is afkomstig uit
de dossiers van de budgetcommissie van de Komintern (495/82/1), en is afgedrukt in: Loupan en Lorrain, op. cit., 46-48 (voor een kopie van het origineel zie de bijlage achterin; hieruit blijkt de onduidelijkheid bij het aantal Engelse ponden). De schrijvers hadden toegang
tot dit archief, dat reeds in 1993 weer voor onderzoek gesloten werd.Verder publiceren zij een
document van 11 september 1919, dat was ondertekend door Boris Kantorovitsj, een zaakgelastigde van het volkscommissariaat van Buitenlandse Zaken. Volgens dit overzicht zouden
op 5 juli 1919 twee briljanten van 8,90 karaat en twee van 10,75 karaat (ter waarde van 201.000
roebel) voor Nederland ter hand zijn gesteld;‘transmit camouflé dans une valise au camerade Tsebrikov’. Zie ibidem, 53 (495/82/1; zie ook de kopie van het origineel in de bijlage).Verdere informatie over deze aangelegenheid ontbreekt.
11 • Trotter [Rutgers] aan Winter [Berzin], 9 maart 1920, in: rgaspi, 497/2/8.
12 • Pannekoek aan Rutgers, 14 januari en 27 april 1920, in: rgaspi, 495/172/5. Pannekoek
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schreef later in zijn memoires dat Rutgers bij hem was gekomen ‘met de uitdrukkelijke boodschap van uitnodiging om naar Rusland te komen, om te helpen in theoretisch werk, als
adviseur, etc.’ Hij was niet op de invitatie ingegaan. Zie Pannekoek, ‘Herinneringen uit de
arbeidersbeweging’, 196; zie voor het pseudoniem: op. cit., 192.
13 • Zitting ekki, 16 september 1919, in: rgaspi, 495/1/1. Het is mogelijk dat de middelen die
in noot 10 zijn genoemd, ook voor deze doeleinden waren bestemd.
14 • Zitting ekki, 14 oktober 1919, in: rgaspi, 495/1/1.
15 • ‘Groet van Lenin’, in: dT, 19 december 1919; ook opgenomen in: Briefwisseling, 56. Omdat
Rutgers verwachtte dat hij aan de Nederlandse grens grondig zou worden gecontroleerd,verstuurde hij de op linnen getypte boodschap van Lenin via Berlijn naar Nederland, waar hij
deze pas in december ontving. Zie de Duitstalige bijlage bij Rutgers’ brief aan Wijnkoop, 30
juni 1933, in: rgaspi, 581/1/47; Trotter [Rutgers] aan Winter [Berzin], 20 december 1919, in:
495/18/3; en Rutgers,‘Mijn ontmoetingen met Lenin’.
16 • Rutgers aan zijn dochter Gertrud, 4 april 1961, in: rgaspi, 626/1. Volgens Pannekoek
werd in de kpd ‘met geld gesmeten’, door overal betaalde partijsecretarissen aan te stellen
die zo op de hand waren van de partijleiding. Zie Pannekoek, op. cit., 199.
17 • Trotter [Rutgers] aan Winter [Berzin], 9 maart 1920, in: rgaspi, 497/2/8; zie ook zijn
brief van 23 november 1919, in: 495/172/59. Het bedrag van 400.000 mark werd bevestigd in
een brief van 30 december 1919 van V. Kingisepp aan Zinoviev; zie Wehner en Vatlin, op. cit.,
5.
18 • Trotter [Rutgers] aan Winter [Berzin], 9 maart 1920, in: rgaspi, 497/2/8; zie ook Rutgers
aan Wijnkoop, 8 maart 1920, in: 581/1/47.
19 • Volgens Kleerekoper ging het om een 41-karaats diamant (ter waarde van 70.000 gulden) en twee briljanten van samen 25 karaat (waarde 12.000 gulden); Algemeen Handelsblad,
15 december 1919. Rutgers meldde dit aan Berzin; zie zijn brief van 20 december 1919, in:
rgaspi, 495/18/3.
20 • dT, 17 december 1919:‘Ons blad, ons redactiebureau, alles weerspiegelt den toestand, dat
wij moeten bestaan van de enkele centen, die de revolutionaire arbeiders kunnen missen.’
21 • Trotter [Rutgers] aan Winter [Berzin], 9 maart 1920, in: rgaspi, 497/2/8. In een gecodeerde brief aan Fritz [Ström] van 17 mei 1920 bevestigde Trotter [Rutgers] nog eens dat hij
uit Berlijn niet meer dan twee stenen had gekregen, in: 497/2/5.
22 • Rutgers was inderdaad van mening dat ook oppositionele communistische groeperingen recht hadden op financiële steun van Moskou; zie Tr. [Rutgers] aan Winter [Berzin], 23
november 1919, in: rgaspi, 495/172/59.
23 • Trotter [Rutgers] aan Winter [Berzin], 20 december 1919, in: rgaspi, 495/18/3. Over het
achterlaten van geld in Berlijn schreef Rutgers: ‘Ich vertraute natürlich das Wort von Fuchs
und Levi, da ich ja in Russland noch weniger mit der allgemeinen moralischen Entbindung
nach dem Weltkriege bekannt geworden war. James [Reich, gv] begegnete ich leider erst
später und er meinte sofort dass ich hereingefallen war und die von mir abgetretene Summe
wohl fast ausschliesslich der K.P.D. zu Gute kommen würde.’ Zie Trotter aan Winter, 9 maart
1920, in: 497/2/8.
24 • Zie de correspondentie tussen Rutgers en Baars, december 1919–januari 1920, in: rgaspi, 497/1/2. Zie voor Baars: Mul,‘Asser Baars’.
25 • Zie de correspondentie tussen W.L. Brusse en Rutgers, november – december 1919, in:
rgaspi, 497/1/2.
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26 • In april 1920 was het Amsterdams Bureau inderdaad door zijn geld heen. Zie Rutgers
aan Wijnkoop, 22 april 1920, in: rgaspi, 581/1/47.
27 • Hoe hoog het nu het wekelijks tekort precies bedroeg, vermeldde Ceton niet; zie zijn
brief aan Rutgers, 9 januari 1920, in: rgaspi, 495/172/6; en Ceton aan Wijnkoop, 5 januari
1920, in: 581/1/49. Rutgers schreef wat later aan Berzin dat het tekort van de Tribune meer dan
20.000 gulden bedroeg en dat er maandelijks een paar duizend gulden nodig zou zijn om de
krant te laten voortbestaan; zie Trotter [Rutgers] aan Winter [Berzin], 15 februari en 12 mei
1920, in: 497/2/4 resp. 497/2/8. Het lijkt erop dat in ieder geval Wijnkoop de Tribune met een
maandelijks bedrag van 50 gulden steunde; Ceton aan Van Ravesteyn, 19 juli 1920, in: iisg,
archief-Van Ravesteyn, no. 6.
28 • Rutgers aan Ceton, 11 januari 1920, in: rgaspi, 497/2/4.
29 • Zie H. Gorter, Het opportunisme in de Nederlandsche Communistische Partij, Amsterdam, 1921, 10; oorspronkelijk verschenen als: ‘De Eenheid van het Internationale Proletariaat’, in: dnt, 25 (1920), 208-236.
30 • Trotter [Rutgers] aan Winter [Berzin], 9 maart 1920, in: rgaspi, 497/2/8. In 1936 zou
Rutgers Wijnkoop buiten beschouwing laten en schrijven dat de tegenstelling ging tussen
Gorter en Pannekoek enerzijds en Van Ravesteyn anderzijds. Dit drietal had gebroken met
de Komintern; Wijnkoop – die een goede vriend van Rutgers was geworden – uiteindelijk
niet. Zie Rutgers,‘Mijn ontmoetingen met Lenin’, 243.
31 • ‘Grondstellingen voor de internationale commissie’, opgesteld door Gorter, z.d., in:
rgaspi, 497/1/11. Uiteindelijk verdwenen deze stellingen van tafel door toedoen van Wijnkoop en Van Ravesteyn. Roland Holst vond ze eveneens ‘niet zoo erg bruikbaar’; Roland
Holst aan Rutgers, 5 december 1919, in: 495/172/4. Zie verder Trotter [Rutgers] aan Winter
[Berzin], 9 maart 1920, in: 497/2/8.
32 • dT,2 maart 1920.Wijnkoop had Van Ravesteyn aan zijn zijde; zie Van Ravesteyn,De wording van het communisme in Nederland, 198.
33 • Zie notulen bijeenkomst 22 november 1919, en conceptversie, in: rgaspi, 497/1/10; Van
Ravesteyn aan Rutgers, 11 december 1919; Tr. [Rutgers] aan Winter [Berzin], 23 november
1919, in: 495/172/59; Van Ravesteyn, ‘De roman van mijn leven’, 403 (en de bijbehorende
‘noot’), in: gar, archief-Van Ravesteyn, no. 32; idem, op. cit., 206; en ‘Aantekeningen partijgeschillen 1920’, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 78. Volgens Ceton zou het cph-bestuur
‘verslagen’ zijn geweest toen men van de door Moskou gewenste samenstelling van het
Amsterdams Bureau hoorde: Ceton aan Rutgers, 20 augustus 1920, in: 495/172/6; zie ook het
redactionele onderschrift bij de ingezonden brief van Rutgers in dT, 26 augustus 1920.
34 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 5 januari 1919, in: rgaspi, 581/1/40.
35 • Notulen bijeenkomst 11 januari 1920, in: rgaspi, 497/1/10; Trotter [Rutgers] aan Winter
[Berzin], 9 maart 1920, in: 497/2/8. Zie ook De Liagre Böhl, Herman Gorter, 232; Pannekoek,
op. cit., 197 (citaat).
36 • Gorter aan Rutgers, 26 november 1919 en 28 januari 1920, in: rgaspi, 495/172/6. Gorter
zou zich er later bij Lenin over beklagen dat Wijnkoop en Van Ravesteyn hem buiten de commissie wilden houden; Gorter aan Lenin, 1 mei 1920, in: Wiessing, op. cit., 90-95.
37 • Rutgers aan Van Ravesteyn en Wijnkoop, 13 januari 1920, in: rgaspi, 497/2/4.
38 • Wijnkoop aan Rutgers, 14 januari 1920, in: rgaspi, 495/172/60.
39 • Rutgers aan de leden van het Amsterdams Bureau, 11 december 1919, in: rgaspi,
497/1/10.
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40 • Trotter [Rutgers] aan ‘L.’ [hoogstwaarschijnlijk Litvinov], 18 januari 1920, in: rgaspi,
497/2/4.
41 • Rutgers aan ‘Werte Genossen’ [in Berlijn], 15 februari 1920, in: rgaspi, 497/2/4.
42 • Trotter [Rutgers] aan ‘L.’ [hoogstwaarschijnlijk Litvinov], 18 januari 1920, in: rgaspi,
497/2/4. Eén dag eerder, op 17 januari, verstuurde Thomas [Reich] uit Berlijn een brief naar
de ‘Werte Genossen’ in Amsterdam (in: 499/1/3) die vanzelfsprekend pas later aankwam,
waarin hij meldde dat de conferentie in Duitsland voor de tweede helft van februari geagendeerd stond.
43 • ‘Statement about the Branch Buro...’, 3 februari 1919 [moet zijn: 1920], in: rgaspi,
497/1/1. Een van de aanwezige Engelsen schreef in een brief aan een partijgenoot dat Amsterdam door Moskou boven Berlijn als politiek bureau was verkozen omdat ‘the Dutch C. party
had a fine group of theoreticians + technical workers’; zie J. Murphy aan A. MacManus, 15
februari 1920, in: 581/1/110.
44 • Zo keerde Gorter zich tegen Wijnkoops voorstel dat de cph in het te vormen Internationaal Bureau meerdere personen kon afvaardigen,‘because the leaders of the Dutch Communist Party have proved opportunists’. Bulletin of the sub-bureau in Amsterdam of the Communist International, no. 2, maart 1920, 5. Vanzelfsprekend ontkende Wijnkoop deze
beschuldigingen. Samen met Van Ravesteyn zou hij keihard tegen Gorter van leer zijn
getrokken, aldus Roland Holst aan Van Ravesteyn, 6 januari 1930, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 16; zie ook De Liagre Böhl, op. cit., 231.
45 • Evenals bij de oprichting van de Komintern heeft Etty de neiging ook hier de rol van
Roland Holst te overschatten: volgens haar staat vast dat deze ‘een centrale plaats heeft ingenomen’. Zie idem, op. cit., 386. Deze positie was echter in alle opzichten weggelegd voor Rutgers.
46 • Pannekoek had Rutgers hiervoor nog gewaarschuwd: ‘laat je niet in de leiding van het
Congres door Wp. in de hoek duwen; je weet, hij wil graag ’t heft in handen hebben, om ’t
voor zijn klein-opportunistisch gedoe te gebruiken’. Pannekoek aan Rutgers, 19 januari 1920,
in: rgaspi, 495/172/5.
47 • Zie Pannekoek, op. cit., 197.
48 • Algemeen Handelsblad, 15 februari 1920.
49 • Loriot aan Wijnkoop, 2 februari 1920, in: rgaspi, 581/1/62; zie ook Kriegel, Aux origines
du communisme français, ii, 566.
50 • Zie Draper, The Roots of American Communism, 70-71, 86-90. In het voorwoord van zijn
boek Revolutionary Socialism uit 1918 bedankte Fraina Rutgers omstandig:‘I wish to express
the deep appreciation I feel to my good Comrade, S.J. Rutgers ..., who read the manuscript of
this book, making many acute criticism and suggestion’. Zie Draper, op. cit., 412.
51 • Zie het rapport van Nosovitsky voor Scotland Yard in noot 59; en Draper,op. cit., 227-232,
252-253 en 293-302. Na de bijeenkomst in Amsterdam reisde Fraina door naar Moskou. Daar
werd hij ervan beschuldigd in verbinding te staan met de Amerikaanse geheime dienst. Fraina werd onder andere voor de voeten gegooid de politie in Amsterdam te hebben ingelicht
over de conferentie. Rutgers stak voor Fraina de hand in het vuur en nam het voor zijn oude
kennis op. De Amerikaan werd uiteindelijk van de aantijgingen vrijgesproken. Zie Trotter
[Rutgers] aan Winter [Berzin], 15 februari 1920; aan J. [Reich], 5 maart 1920; en aan Borodin,
10 maart 1920, alle in: rgaspi, 497/2/4; alsmede dT, 20 juli 1920 en 3 december 1920. In 1921
ontmoette Rutgers Fraina in Berlijn,waarna hij zijn mening enigszins herzag.‘In company of
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a woman who certainly did not belong to our circles, he [Fraina] spend more money than a
comrade on a special mission should spend, and my impression was decidedly unfavourably.’ Rutgers,‘The American Propaganda League and the “New International”’, in: 626/5. Rutgers gaf zijn vertrouwen in Fraina echter niet op, zeker niet omdat inmiddels was gebleken
dat Nosovitsky een betaalde agent van de Amerikaanse geheime dienst was. Deze onthulde
later zijn dubbelspel in het blad New York American, 20 en 27 september; 4, 11, 18 en 25 oktober; en 1, 8 en 15 november 1925.
52 • Murphy rapporteerde zeer uitgebreid over de conferentie in een brief aan MacManus,
15 februari 1920, in: rgaspi, 581/1/110. Ook in zijn memoires komt hij op de Amsterdamse
bijeenkomst terug; zie Murphy, New Horizons, 84-90. Pankhurst wijdde hieraan eveneens
enkele woorden; zie haar synopsis ‘The Inheritance. Book ii’, in: iisg, archief-Pankhurst, no.
55.
53 • Pannekoek aan Rutgers, 19 januari 1920, in: rgaspi, 495/172/5.
54 • Zie de beide niet geadresseerde maar hoogstwaarschijnlijk aan Wijnkoop gerichte brieven van Borodin, z.d., [begin 1920], in: rgaspi, 581/1/62. In zijn memoires schrijft de BritsIndische communist Roy – die de zaken verder overigens wat door elkaar haalt – dat Borodin in Amsterdam door de Nederlandse communisten aan boord van een vrachtschip werd
geholpen dat hem de Atlantische Oceaan overbracht. Zie Roy, Memoirs, 200. Zie verder ook
Souvarine,‘Michel Borodine en Amérique (1919)’; en L. en V. Kheyfetz,‘Michael Borodin’.
55 • Zie Roy, op. cit., 216-217; en Draper, op. cit., 236-241.
56 • In een van de hierboven aangehaalde brieven aan Wijnkoop schreef Borodin: ‘Am
mightly glad R[utgers] is with you. It is wonderful how he pulled through. Regards to him.’
57 • Trotter [Rutgers] aan ‘L.’ [hoogstwaarschijnlijk Litvinov], 18 januari 1920, in: rgaspi,
497/2/4. Rutgers stelde aan Wijnkoop (24 januari 1920, in: 581/1/47) voor Litvinov het volgende telegram te sturen:‘Family meets Amsterdam February second can you be present or
send substitute’. Zie met betrekking tot Balabanova: Rutgers aan Wijnkoop, 30 januari 1920,
in: 581/1/47. Zie ook Wijnkoop aan Rutgers, 30 januari 1920, in: 495/172/60.
58 • Wijnkoop aan Rutgers, 30 januari 1920, in: rgaspi, 495/172/60.
59 • Geheim rapport cid no. 3057, 17 februari 1920, in: ara, archief Vreemdelingendienst en
Grensbewaking 1920–1940, inv. no. 160, doos no. 34, dossier 1920, map no. 21; zie ook Olink,
De vermoorde droom, 53. Verschillende verslagen van de conferentie (waaronder een voor
zijn partij bestemd rapport van Fraina en een verslag van Nosovitsky voor Scotland Yard)
bevinden zich in de Correspondence of the Military Intelligence Divison of the War Department General Staff, 1917–1941, in: National Archives and Records Administration, Washington, D.C., Verenigde Staten. Ik dank A. Yamanouchi die deze documenten in augustus 1998
bereidwillig ter beschikking stelde.
60 • Ibidem.
61 • Zie bijvoorbeeld het Algemeen Handelsblad, 14, 15 en 17 februari 1920 (ochtendblad); het
Volk, 14, 16 en 17 februari 1920.
62 • dT, 17 februari 1920; zie ook 16 en 19 februari 1920. Roland Holst deed een meer subtiele
poging de Russische steunverlening te legitimeren en tegelijk te bagatelliseren; zie idem,
‘Parels en diamanten’, in: dnt, 25 (1920), 129-135.
63 • Wijnkoop had op 11 februari 1920 een brief van de nft ontvangen, waarin de Federatie
om hulp vroeg om de kosten van de staking – die op maar liefst 100.000 gulden per week
werden geraamd – te dekken. Op deze brief (in: rgaspi, 581/1/62) staat in het handschrift
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van Wijnkoops echtgenote Wijnkoop-Van Rees genoteerd: ‘Zie kwitanties dus geholpen’.
Volgens de deels gecodeerde brief van Trotter [Rutgers] aan Fritz [Ström] van 17 mei 1920
(in: 497/2/5) kregen de stakende transportarbeiders een kleine 9000 gulden. Zie ook de correspondentie tussen Trotter en Fritz, 23 maart en 14 mei 1920 (in: 497/2/5) en 6 april 1920 (in:
581/1/95); en het Transportbedrijf, 16 april 1921. Achteraf bleek dat Komintern-voorzitter
Zinovjev deze uitgave niet wilde goedkeuren. De ondersteuning werd overigens verschaft in
de vorm van leningen, waarvan in mei de eerste termijn van 1000 gulden werd terugbetaald.
Sneevliet en Bouwman repten later zelf ook niet over deze steun; zie idem, Tegen machtswaan en misleiding!
64 • Pannekoek, op. cit., 198.
65 • Zie ‘Indrukken van Bartha Rutgers’, in: rgaspi, 626/1; Roland Holst, Het vuur brandde
voort, 190; en ‘Bericht über die Konferenz in Amsterdam’, opgesteld door Zetkin, 20 februari
1920, in: 495/18/28.
66 • Verslag van de conferentie, opgesteld door Roland Holst, in: dT, 20 maart 1920; zie ook
Bulletin, no. 2, maart 1920, 1-3.
67 • Draper noemde de conferentie ‘one of the most ludicrous secrets of the conspirational
period’; zie idem, op. cit., 233.
68 • Trotter [Rutgers] aan Winter [Berzin], 9 maart 1920, in: rgaspi, 497/2/8. Bronski reisde
onder de naam Posener.
69 • ‘Besluiten aangaande het Internationale Bureau’, in: dT, 20 maart 1920; zie ook Bulletin,
no. 2, maart 1920, 8.
70 • Trotter [Rutgers] aan Winter [Berzin], 15 februari 1920, in: rgaspi, 497/2/4. Zie ook het
‘Bericht über die Konferenz in Amsterdam’, opgesteld door Zetkin (zie noot 65); en Weber,
Die Wandlung des deutschen Kommunismus, I, 362.
71 • De voorbereidingen van deze bijeenkomst leidden ook weer tot tegenstellingen tussen
het Amsterdams Bureau en de kpd; zie de brief van de kpd aan het Amsterdams Bureau, 4
april 1920, in: rgaspi, 495/172/60.
72 • Trotter [Rutgers] aan Winter [Berzin],9 maart 1920,in: rgaspi,497/2/8; zie ook Rutgers
aan de leden van het Amsterdams Bureau, 11 december 1919, in: 497/1/10.
73 • Bronski, Frölich en Münzenberg aan het Amsterdams Bureau, 14 februari 1920, in:
rgaspi, 497/1/1.
74 • ‘Bericht über die Konferenz in Amsterdam’, opgesteld door Zetkin (zie noot 65).
75 • Bericht über den 3. Parteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands (Spartakusbund)
am 25. und 26. Februar 1920, Berlijn, z.j. [1920], 83.
76 • Trotter [Rutgers] aan James [Reich], 23 april 1920, in: rgaspi, 497/2/4.
77 • Rutgers aan kpd, 15 februari 1920, in: rgaspi, 497/2/4.
78 • Trotter [Rutgers] aan A. Braun [Bronski], 20 februari 1920, in: rgaspi, 497/2/4.
79 • Trotter [Rutgers] aan ‘Doktor’ [waarschijnlijk Bronski], 14 februari 1920, in: rgaspi,
497/2/4. Berlijn bood aan om 300.000 à 400.000 mark (ongeveer 10.000 gulden) terug te
betalen, maar daarmee nam Rutgers geen genoegen; zie Trotter aan Winter [Berzin],9 maart
1920, in: 497/2/8.
80 • Trotter [Rutgers] aan Winter [Berzin], 9 maart 1920, in: rgaspi, 497/2/8.
81 • Aldus de enigszins bevooroordeelde K. Horner [A. Pannekoek],‘De Derde Internationale en de Wereldrevolutie’, in: dnt, 25 (1920), 161-169.
82 • Goldbach, Karl Radek, 53.
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83 • ‘Leitsätze über die Taktik der Kommunistischen Internationale im Kampfe um die proletarische Diktatur’, in: dki, 1 (1919), no. 4/5, 3-13.
84 • Zie Weber, op. cit., 38-39; Bock, Syndikalismus und Linkskommunismus, 251-262.
85 • Rutgers aan de leden van het Amsterdams Bureau, 11 december 1919, in: rgaspi,
497/1/10; Trotter [Rutgers] aan Winter [Berzin], 20 december 1919, in: 495/18/3; Pannekoek
aan Rutgers, z.d. [eind 1919], in: 495/172/5; Bock, op. cit., 147.
86 • Trotter [Rutgers] aan Winter [Berzin], 20 december 1919 en 15 februari 1920, in: rgaspi,
495/18/3 resp. 497/2/4; Rutgers aan de leden van het Amsterdams Bureau, 11 december 1919,
in: 497/1/10; Rutgers aan Wijnkoop, 28 januari 1920, in: 581/1/47.
87 • Pannekoek aan Rutgers, 31 januari 1920, in: rgaspi, 495/172/5; en K. Horner [Pannekoek],‘De Derde Internationale en de Wereldrevolutie’, in: dnt, 25 (1920), 161-169.
88 • Mededeling van het Amsterdams Bureau, eind april 1920, in: rgaspi, 581/1/95.
89 • Zie ‘Propositions and theses for an International Conference’, in: Bulletin, no. 1, februari
1920, 1-4; in het Duits verschenen als:‘Vorschläge aus Holland’, in: dki, 1 (1919), no. 4/5, 13-19.
Volgens Pannekoek hielp Roland Holst hem met het ‘formuleringswerk’; zie idem, op. cit.,
197. Etty lijkt Roland Holst er echter te veel eer voor te geven; zie idem, op. cit., 391-392. Pannekoek noemde later in een brief aan Wiessing van 16 juni 1956 de beide resoluties de eerste
documenten ‘van belang van de Westerse opvattingen van het kommunisme’, in: iisg,
archief-Wiessing, no. 76. Zie verder Tosstorff, “Moskau oder Amsterdam”, par. 2.2.
90 • Degras, The Communist International, I, 66-70 (citaat: 69).
91 • Zie ook Pannekoek aan Rutgers, z.d. [eind 1919], in: rgaspi, 495/172/5.
92 • dT, 20 maart 1920.
93 • Bronski, Frölich en Münzenberg aan het Amsterdams Bureau, 14 februari 1920, in:
rgaspi, 497/1/1.Al vóór de conferentie in Amsterdam hadden de Duitsers hun reserves kenbaar gemaakt; zie Levi, Gordon [Reich] en Bronski aan het Amsterdams Bureau, 16 januari
1920, in: 499/1/3.
94 • Hulse, op. cit., 158-159; Etty, op. cit., 390-391; dT, 29 april 1920.
95 • Trotter [Rutgers] aan Winter [Berzin], 9 maart 1920, in: rgaspi, 497/2/8.
96 • Lazitch en Drachkovitch, op. cit. 126-128; Goldbach, op. cit., 59-60. Lenin zelf had overigens in oktober 1919 het afwijzen van de ‘legale mogelijkheden’ (zoals het parlement en de
reactionaire vakbonden) als een ‘groeistuip’ van de Duitse communistische beweging aangemerkt; zie Bock, op. cit., 252.
97 • Zitting ekki, 2 februari 1920, in: rgaspi, 495/1/2.
98 • Besluit ekki gedateerd 25 april 1920, aan Trotter [Rutgers] toegezonden door Fritz
[Ström], 12 mei 1920, in: rgaspi, 497/1/9. Het besluit werd – afgezien van de opdracht dat de
fondsen van het Bureau moesten worden overgedragen aan het Scandinavisch Bureau in
Stockholm – gepubliceerd in dki, 2 (1920), no. 10, 239-240. Het verscheen in dT op 15 mei
1920. Later werden het Amsterdams Bureau ook nog financiële onregelmatigheden aangewreven,maar dit werd vervolgens weer ontkend; zie Kriegel,op.cit.,619-620; en dT,8 juli 1920.
99 • Rutgers aan Boecharin, 15 mei 1920, in: rgaspi, 497/2/4. Zie Rutgers aan Wijnkoop, 4
mei 1920, in: 581/1/47; en Rutgers aan R.Allen [Roy], 7 mei 1920, in: 497/2/4:‘I want to inform
you that there is reason to believe that our M.[oscow] friends do not agree much with the
work of the Amsterdam Bureau and feel more inclined to support the wes. Especially Radek
has a great influence now and is opposed to our outlook on things.’
100 • Roland Holst aan Rutgers, z.d. [eind mei 1920] en 7 mei 1920, in: rgaspi, 495/172/4.
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101 • Aan het begin van 1920 schreef Pannekoek met vooruitziende blik: ‘Belangrijker dan
dat Radek zoo denkt is natuurlijk,dat hij zeker gedeeltelijk uit Rusl.is geïnspireerd d.w.z.,dat
daar vele van onze lui het opgeven, langer op de Eur. rev. te wachten en – wat voor hen
natuurlijk is – trachten, Rusl. aan te passen aan een kapitalistische omwereld ... Ik denk, dat
theoretisch W.Eur. zich nu zelf moet helpen en de leiding van Rusland uit ons niet verder kan
brengen’. Pannekoek aan Rutgers, 31 januari 1920 (citaat) en ongedateerd [mei 1920], in:
rgaspi, 495/172/5; en A. Pannekoek, Weltrevolution und kommunistische Taktik, Wenen,
1920, 46.
102 • dT, 19 mei 1920; zie ook Wijnkoop aan Knuttel, 20 mei 1920, in: rgaspi, 581/1/11-3.
103 • Zie Van Ravesteyn in dT, 17 en 18 augustus 1920; zie ook D.K.W. [Dirk Struik] in dT, 10
juli 1920. Deze aanval ging Rutgers te ver, en hij publiceerde een fel artikel tegen zijn oude
vriend Van Ravesteyn; zie zijn ingezonden brief in dT, 26 augustus 1920 en zijn brief aan Van
Ravesteyn, 19 augustus 1920, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 17. Het conflict bracht een
verwijdering tussen beiden teweeg; zie Rutgers aan Van Ravesteyn, 2 februari 1921, in: ibidem.
104 • Wijnkoop aan Rutgers, 4 mei 1920, in: rgaspi, 495/172/60; ‘Erklärung’, ondertekend
door Roland Holst, Wijnkoop en Rutgers, 10 mei 1920; Trotter [Rutgers] aan ekki, 14 mei
1920, in: 497/1/9.
105 • Degras, op. cit., 87-90.
106 • Dit werd pas later naar buiten gebracht; zie dT, 15 juni en 8 juli 1920.
107 • Zie Hulse, op. cit., 157-161.
108 • Knapen, De lange weg naar Moskou, 94-97.
109 • Trotter [Rutgers] aan James [Reich], 28 mei 1920, in: rgaspi, 497/2/4. Op de conferentie van het Amsterdams Bureau in februari meldde Rutgers dat er een geheime zendinstallatie in Nederland zou komen, maar van dat plan is kennelijk niets terechtgekomen (zie het
verslag van Nosovitsky voor Scotland Yard in noot 59).
110 • ‘I certainly do not like to rely upon this one source’; Rutgers aan ‘T.’, 7 februari 1920, in:
rgaspi, 497/2/4. Ook Pannekoek wantrouwde Berlijn als verbindingsschakel; zie zijn brief
aan Rutgers, 27 april 1920, in: 495/172/5.
111 • Zie Kan, ‘Der bolschewistische “Revolutionsexport”’; en idem, ‘Les relations’. Kan
noemt het consulaat in Stockholm ‘Verbindungspunkt und Finanzierungsinstanz der
Komintern’. Zie het eerstgenoemde artikel, 98; zie verder ook Kriegel,op. cit., 559-560.
112 • Kan,‘Der bolschewistische “Revolutionsexport”’, 99. De uitnodiging verliep via Ström;
zie zijn deels gecodeerde brief aan Litvinov, 20 januari 1920, in: gub, archief-Ström, 46B,
doos ii; zie ook Litvinov aan Ström, 13 maart 1920, ibidem. Eind 1920 zou de journalist H.P.L.
Wiessing op instigatie van Sneevliet tevergeefs bij Litvinov steun vragen voor zijn blad De
Nieuwe Amsterdammer; zie Wiessing, Bewegend portret, 341-351.
113 • Zie voor de decoderingstabel bijlage 2. Ström zelf gebruikte een lettercode. Zijn brieven
aan Rutgers waren echter (reeds) gedecodeerd.
114 • Deels gecodeerde brief van Ström aan Litvinov, 25 februari 1920, in: gub, archiefStröm,46B,doos ii.De brief van 10 maart 1920,waarmee Ström contact met Rutgers opnam,
is niet in het Komintern-archief teruggevonden. Zie de deels gecodeerde brief aan Fritz
[Ström], ondertekend door ‘2/21 1/12 3/16 1/18 5/23 1/20 6/15 2/19 3/14’ [dat wil zeggen: G.L.
Trotter, alias Rutgers], 23 maart 1920, in: rgaspi, 497/2/5. Zie ook Rutgers aan Wijnkoop, 10
en 11 maart 1920, in: 581/1/47. In de eerste van deze brieven schrijft Rutgers:‘Verder blijkt uit
den brief dat reeds vroeger gezonden zijn eveneens voor ons Komitee acht duizend Kronen,
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en wel via Rotterdam. Zijn deze wellicht door je reeds ontvangen of moet ik erover schrijven.’
Later bleek het trouwens om 4000 kronen te gaan. In de deels gecodeerde brief aan Fritz van
Trotter van 17 mei 1920 is sprake van twee geldzendingen ter waarde van 6165 gulden en 2600
gulden, in: 497/2/5.
115 • nn [Ström] aan Trotter [Rutgers],6 april 1920,in: rgaspi,581/1/95; Litvinov aan Ström,
13 maart 1920, en Ström aan Litvinov, 4 april 1920, in: gub, archief-Ström, 46B, doos ii. Zie
ook Kan, op. cit., 100.
116 • Rutgers aan Wijnkoop, 5 mei 1920, in: rgaspi, 581/1/47; aan Fritz [Ström], 14 mei 1920,
in: 497/2/5.
117 • nn [Ström] aan Trotter [Rutgers], 6 april 1920, in: rgaspi, 581/1/95; zie ook Kriegel, op.
cit., 557.
118 • Fritz [Ström] aan Trotter [Rutgers], 9 en 12 mei 1920, in: rgaspi, 581/1/95 resp. 497/1/9.
119 • Trotter [Rutgers] aan Winter [Berzin], 12 mei 1920, in: rgaspi, 497/2/8.
120 • Ström aan Litvinov, 4 en 29 april 1920, in: gub, archief-Ström, 46B, doos ii.
121 • Pannekoek had Rutgers aangeraden ‘in contact te blijven met radicalen van elk land’;
zie Pannekoeks brieven aan Rutgers, z.d. [mei en zomer 1920], in: rgaspi, 495/172/5.
122 • Rutgers aan Herzog, 12 en 17 mei 1920, in: rgaspi, 497/2/4.
123 • Rutgers aan Sylvia [Pankhurst], 12 mei 1920; aan kapd, 14 mei 1920, in: rgaspi,
497/2/4.
124 • Rutgers aan Industrial Workers of the World, 20 juni 1920, in: rgaspi, 497/2/4; zie ook
Tosstorff, op. cit., par. 2.3.
125 • Zie de twee handgeschreven Nederlandstalige, niet-ondertekende en ongedateerde
verslagen in: rgaspi, 497/2/5.
126 • Lenin, De ‘linksche’ strooming, 42, 46-49. Al snel na het tweede wereldcongres werd de
cph-achterban van deze brochure op de hoogte gebracht; zie dT, 13, 14 en 16 augustus 1920.
127 • Lenin, op. cit., 48. Lenin noemde verder de analyse van de Nederlandse linksen ‘uiterst
miserabel’; het nut van het parlement hadden zij volgens hem ‘volstrekt niet begrepen’; idem,
op. cit., 42, 47.
128 • Lenin, op. cit., 26.
129 • Lenin, op. cit., 40-41; zie ook Lazitch en Drachkovitch, op. cit., 258-259.
130 • Rutgers aan L.K. Martens, 16 januari 1920, in: rgaspi, 497/2/4.
131 • Zie de mede door hem ondertekende ‘Erklärung’ (zie noot 104).
132 • S.J. Rutgers,‘Het congres te Moskou’, in: dnt, 25 (1920), 577-582. In dit artikel vroeg Rutgers overigens wel nadrukkelijk ruimte voor het recht op kritiek binnen de Komintern.
133 • Zie Pannekoek,‘Herinneringen uit de arbeidersbeweging’, 201.
134 • Rutgers,‘Mijn ontmoetingen met Lenin’, 245.
135 • Autobiografie Rutgers, 6 november 1933, in: rgaspi, 495/244/618. Ook publiekelijk
nam hij afstand; zie Rutgers,‘Mijn ontmoetingen met Lenin’, 244-245.
136 • Zie Olink, De vermoorde droom, 57-69; en Rutgers,‘Mijn ontmoetingen met Lenin iii’.
Zie verder ook Rutgers’ persoonlijke archief in het iisg en in het rgaspi (626/1).
137 • Zie Olink, De vermoorde droom, Struik, Een Nederlander in Siberië, en Walda, D.,
‘Nederlandse specialisten en arbeiders naar de jonge Sowjet-staat’, 44-57.
138 • Zie ook Mellink,‘Wijnkoop als figuur van de Nederlandse arbeidersbeweging’, 148.
139 • dT, 15 mei 1920.
140 • Draper, op. cit., 235.
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141 • Lazitch en Drachkovitch, op. cit., 198-201 en 409-414.
142 • Volgens Reich had de Komintern-leiding besloten alle Bureaus van de Komintern in
Europa te sluiten en in hun plaats zogenaamde ‘vertrouwensmannen’ aan te stellen,die direct
onder het ekki kwamen te staan. De vertrouwensmannen hadden geen specifieke politieke
taken, maar moesten opdrachten van het ekki uitvoeren. Voor het Duitstalige gebied werd
Reich in deze functie benoemd. Of dit systeem elders ook werd ingevoerd, is niet duidelijk.
Zie Thomas [Reich] aan de kpd, 29 augustus 1920, in: rgaspi, 499/1/3. Het is de vraag of het
ook in Duitsland is doorgevoerd; in ieder geval bleef het wes-apparaat bestaan tot het midden van de jaren twintig. Zie Wehner en Vatlin, op. cit.

4. Van de Olympus
1 • Sommige auteurs menen dat de Komintern al reeds vanaf 1919 of 1920 was ‘gebolsjewiseerd’,waarmee zij doelen op de overheersende invloed van de Russische communisten in de
Derde Internationale op organisatorisch, ideologisch en tactisch terrein. Zie bijvoorbeeld
Nation, The Zimmerwald Left, 292; en Gruber, International Communism in the Era of Lenin,
277-278. In het onderstaande wordt de term ‘bolsjewisatie’ gereserveerd voor de in 1924
onder die benaming gegeven opdracht de communistische partij te organiseren op basis van
cellen. De bolsjewisatie wordt dus beschouwd als een onderdeel van de russificatie.
2 • Carr, The bolshevik revolution, iii, 177-182; McDermott en Agnew, The Comintern, 14-27;
zie hiervoor hoofdstuk 3.
3 • Lenin, De ‘linksche’ strooming, 3.
4 • Zie o.a. Lazitch en Drachkovitch, Lenin and the Comintern, 528-545.
5 • Zie Carr, The bolshevik revolution, ii, 147-359; Bezemer, Een geschiedenis van Rusland, 235240.
6 • Verslag van Wijnkoop in: dT, 6, 7 en 8 oktober 1920.
7 • Zie voor dit congres uitgebreid Lazitch en Drachkovitch, op. cit., 271-396; Carr, The bolshevik revolution, iii, 187-200.
8 • Zie ‘Foreword’, in: Second Congress of the Communist International, ix.
9 • Hulse, The Forming of the Communist International, 193-194. De verdeelsleutel van de
stemmen was gebaseerd op de grootte van de partij en haar politieke belang in het land van
herkomst. Met name het tweede criterium liet ruimte voor eigen interpretatie door de mandaatcommissie.
10 • Wat Van Leuven in het conflict tussen Wijnkoop en Van Ravesteyn enerzijds en Gorter
anderzijds in het bijzonder stoorde was ‘het demagogische gebruik dat Gorter maakt van zijne door ons oncontroleerbare relatiën met Bolsjewiki in Zwitserland’. Zie W. van Leuven,
‘Het geval-Gorter’, in: dnt, 1920, 377-390 (citaat: 387). Zie verder Knuttel, ‘De geschiedenis
der cph’, 41. Van Leuven verhaalde later over zijn reis naar Sovjet-Rusland onder het pseudoniem ‘Jansen’, zie: dK, 24 april 1926.
11 • Zie Noordegraaf, Het christen-socialisme; idem, ‘John William Kruyt’; en idem, ‘Leven
vanuit een volstrekt idealisme’.
12 • Zie Van het Reve, Mijn rode jaren, 147-148.
13 • Zie de Telegraaf, 8 mei 1940; en Wins aan Van Ravesteyn, 4 januari 1944, in: iisg, archiefVan Ravesteyn.
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14 • Rutgers aan Wijnkoop, 18 mei 1920, in: rgaspi, 581/1/95.
15 • Fragmenten uit brieven van Wijnkoop aan Wijnkoop-Van Rees, 12 en 21 juni 1920, in:
rgaspi, 581/1/118.
16 • Zie haar opmerking na het fragment uit de brief van Wijnkoop aan haar, 16 juni 1920, in:
rgaspi, 581/1/118; Wijnkoop in: dT, 22 september 1920.
17 • Fragment uit de brief van Wijnkoop aan Wijnkoop-Van Rees, 21 juni 1920 (citaat), in:
rgaspi, 581/1/118; Wijnkoop in: dT, 23 september 1920. Zie verder Humbert-Droz, Mon évolution du tolstoïsme au communisme, 366; en Lazitch en Drachkovitch, op. cit., 281.
18 • Wijnkoop in: dT, 24 september 1920.
19 • ‘Wir können in unserem Bericht den Konflikt nicht mit Schweigen übergehen, der zu
unserem Bedauern zwischen dem Exekutivkomitee und einem unserer Hilfbureaus stattgefunden hat: wir meinen das holländische Bureau.’ Zie Bericht des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale an den zweiten Weltkongress..., 32-33. Zie verder G. Sinowjew,
‘Ein Jahr des Kampfes’, in: dki, 2 (1921), no. 17, 46-47.
20 • Notulen zitting partijbestuur, 25 september 1920, in: rgaspi, 581/1/79. De delegatie had
besloten de kwestie niet meer aan de orde te stellen op het wereldcongres, omdat daarvan
niets goeds meer werd verwacht.
21 • Wijnkoop in: dT, 23 september 1920.
22 • Zie Van Leuven, Breed marxistisch klasse-inzicht?, 24; en notulen zitting partijbestuur, 16
oktober 1920, in: rgaspi, 581/1/79. Zie verder ook Koejemans, David Wijnkoop, 200-201.
23 • Wijnkoop aan Lenin, 27 juni 1920, in: rgaspi, 2/1/14.507 (accentuering van Wijnkoop).
Zie verder ook Wijnkoop in: dT, 30 september 1920; en het fragment uit zijn brief aan Wijnkoop-Van Rees, 14 juli 1920, in: 581/1/118.
24 • Wijnkoop aan Lenin, 30 juni 1920 en Lenins reactie daarop, in: Lenin, op. cit., 107. Beide
werden ook gepubliceerd in dT, 18 augustus 1920. Overigens claimde Wijnkoops medegedelegeerde Van Leuven, met wie hij later ruzie kreeg, de auteur te zijn van deze brief; zie W. van
Leuven, op. cit., 24. In het archief-Van Leuven (gedeponeerd op het iisg) bevindt zich een
ontwerp in Van Leuvens handschrift,dat daarop kan duiden. Zie verder Wiessing,‘Die Tribunisten und die Komintern’, 105-106; en Bauman, De Tribunisten, 210-213.
25 • Pannekoek aan Rutgers, z.d. [zomer 1920], in: rgaspi, 495/172/5.
26 • Zie Engelmann, ‘Kommunistische Internationale und Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (uspd)’, 35; en Courtois en Lazar, Histoire du Parti communiste
français, 80.
27 • Der zweite Kongress..., 132-135. Boecharin doelde hierbij op Kruyt, die overigens geen
mandaat had. De Rus maakte als tijdverdrijf tijdens de congresbijeenkomsten karikaturen
van afgevaardigden. Hij tekenende Wijnkoop ‘as a solemn, pompous owl’, aldus Pankhurst,
Soviet Russia as I saw it, Londen, 1921, 43. Zie verder ook Guilbeaux, Du Kremlin au cherchemidi, 243.
28 • Der zweite Kongress..., 351 (zie voor Wijnkoops bijdrage: 298-303); zie ook De Leeuw,‘De
S.D.P. en Zimmerwald’, 85. De kapd was wel voor het congres uitgenodigd maar nog voordat dit begon hadden haar vertegenwoordigers Moskou al weer verlaten, omdat ze het niet
eens waren met de door de Komintern gestelde voorwaarden.
29 • Zie dT, 21 augustus 1920 en Wijnkoops verslag van het Komintern-congres op het partijcongres van de cph in oktober 1920, in: Verslag van het Elfde Jaarcongres..., 7.
30 • Wijnkoop schreef dat Lenins mening over het parlementarisme zou kunnen leiden ‘tot
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een nieuwe overschatting van het parlementaire middel’, in: dT, 30 september 1920 (in het
citaat staat ‘onderschatting’, maar dit werd een dag later, op 1 oktober, gerectificeerd: het
moest zijn ‘overschatting’). In het partijbestuur verklaarde Wijnkoop dat hij de resolutie op
het Komintern-congres over het parlementarisme weliswaar niet had bewonderd, maar er
geen ‘ernstige critiek’ op had uitgeoefend; notulen zitting partijbestuur, 25 september 1920,
in: rgaspi, 581/1/79.
31 • Wijnkoop in: dT, 25 september 1920.
32 • Volgens Van Leuven had hij Wijnkoop ervan weerhouden om in de plenaire discussie
deze afwijkende opvatting als officieel partijstandpunt uit te dragen. Wijnkoop hield zich
vervolgens in het debat inhoudelijk op de vlakte. Zie Van Leuven, op. cit., 29-30.
33 • Zie ‘De Vakbeweging, de Bedrijfsraden en de Derde Internationale’, in: dnt, 675-683
(citaat: 677).
34 • De Communistische Internationale. Statuten en stellingen van het Tweede Wereldcongres
in Moskou 1920, 4. Tegelijk was deze centralisatie gericht tegen het syndicalisme en zijn
nadruk op ‘directe actie’.
35 • Zie dT, 11 november 1920 (eerder ook al gepubliceerd op 23 september 1920).
36 • Der zweite Kongress..., 69 en 73.
37 • ‘Leitsätze über die Rolle der Kommunistischen Partei in der proletarischen Revolution’,
in: Der zweite Kongress..., 113-125 (citaat: 123). Zie voor de – gebrekkige – Nederlandse vertaling dT, 21 augustus 1920. De hierin geformuleerde organisatorische eisen komen overeen
met of sluiten nauw aan bij die in de ‘21 toelatingsvoorwaarden’.
38 • Der zweite Kongress..., 300; Verslag van het Elfde Jaarcongres..., 7, 13. Zie ook Lazitch en
Drachkovitch, op. cit., 325.
39 • Dat beweerde althans Van Leuven nadat hij met Wijnkoop in conflict was geraakt; zie
Verslag van het Elfde Jaarcongres..., 18.
40 • Zie ‘Uit het album “Afgevaardigden van het congres over kameraad Lenin”’, in: Briefwisseling, 59-61.
41 • Notulen zitting partijbestuur, 16 oktober 1920, in: rgaspi, 581/1/79.
42 • ‘De taktische stroomingen in de Derde Internationale’; een rede van Wijnkoop in drie
delen afgedrukt in de Tribune van 21, 22 en 23 december 1920 (het citaat is afkomstig uit het
laatste deel). Zie voor zijn van Lenin afwijkende opvattingen onder andere ook Wijnkoop,
‘Een onderhoud met Lenin’, en idem,‘De “Kinderziekte”’, in: de Tribune, resp. 23 en 30 september 1920.Achter de schermen zou Wijnkoop zich nog veel kritischer over Lenins De ‘linksche’ strooming hebben uitgelaten aldus Van Leuven; zie ‘Notulen der P.B. vergadering van 25
september 1920’, in: 581/1/79.
43 • Verslag van het Elfde Jaarcongres..., 14.
44 • Der zweite Kongress..., 83.
45 • Later schreef Wijnkoop het wel te kunnen begrijpen dat de Russen op het tweede congres
‘een zeker overwicht’ hadden, vanwege hun praktische ervaring. Zie dT, 23 december 1920.
46 • Der zweite Kongress..., 583.
47 • Notulen zitting partijbestuur, 25 september 1920, in: rgaspi, 581/1/79.
48 • Op de lijst die in de gepubliceerde protocollen is afgedrukt,staat de cph wel vermeld (zie
Der zweite Kongress..., 661). Kennelijk gaat het hier om een latere versie; gezien de discussie
tussen Wijnkoop en Radek kwam de cph beslist niet in het oorspronkelijke voorstel voor.
49 • De benaming ‘Engeland’ en ‘Amerika’ was gebruikelijk in de Komintern.
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50 • Der zweite Kongress..., 479-480. Zie ook Wijnkoop in: dT, 1 oktober 1920.
51 • Na het congres schreef Wijnkoop dat hij ‘weinig gelukkig’ was met het uit Lenin, Zinovjev, Rosmer, Serrati en Levi bestaande congrespresidium, omdat er zo geen plaats overbleef
‘voor een Engelsch-sprekend voorzitter of voor één uit de kleine naties’. Dat hij zichzelf in
dat laatste geval de meest vanzelfsprekende kandidaat achtte, lijdt geen twijfel. Zie Wijnkoop
in: dT, 1 oktober 1920.
52 • ‘Man hat uns dieses Sub-Büro gegeben unserer Bedeutung wegen, und jetzt weiss man
von dieser Bedeutung nichts,’ aldus Wijnkoop; Der zweite Kongress..., 663.
53 • Der zweite Kongress..., 662-663. Zie ook Svátek,‘The Governing Organs’, 186-187 en 218.
54 • Zie hiervoor Van Leuven, op. cit., 24.
55 • Wijnkoop aan Knuttel, 20 mei 1920, in: rgaspi, 581/1/11-3.
56 • Nollau, International Communism and World Revolution, 58. Serge, die op het congres
aanwezig was, beschreef Wijnkoops optreden als ‘apparently aggressive’; zie idem, Memoirs,
106.
57 • Van Ravesteyn, De wording van het communisme in Nederland, 207; zie ook 212.‘Ongetwijfeld was dit niet het geval bij Lenin zelf, met wien Wijnkoop sinds 1907 bekend was en die
hem waardeerde,’ zo veronderstelde Van Ravesteyn ten onrechte; zie Van Ravesteyn, op. cit.,
208; en zijn brieven aan Wins, 18 november en 21 december (citaat) 1943, in: iisg, archiefWins. Wijnkoop meende later dat alleen Zinovjev en Levi hem niet welgezind waren. Lenin
was bereid geweest het briefje in De ‘linksche’ strooming op te nemen; Boecharin had hem een
van zijn boeken met een bijzondere opdracht erin geschonken; en Radek zou zich aan het
einde van het congres openlijk met hem hebben verzoend. Zie Wijnkoop aan Knuttel, 24
januari 1922, in: rgaspi, 581/1/11-3.
58 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 6 januari 1926, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22
59 • Radek aan het partijbestuur van de kpd, 7 april 1921, in: Unser Weg, 3 (1921), 8/9 (aug.),
252-255 (citaat: 254); zie ook het Volk, 25 augustus 1921; dT, 10 juni 1922.
60 • De protocollen geven niet precies de verkiezing weer, maar zeker is dat Wijnkoop op het
tweede congres in het ekki is gekozen. Zie Svátek, op. cit., 216; dT, 23 augustus 1920; notulen
zitting partijbestuur, 25 september 1920, in: rgaspi, 581/1/79.
61 • Zie voor Proosts rede op het congres: ‘Appel du Parti Communiste des Pays-Bas aux
peuples de l’Orient représentés à Bakou’, in: Le premier congrès des peuples de l’Orient, 223228. De Nederlandse vertaling verscheen in dT, 25 oktober 1920. Zie verder dT, 1, 2 en 4
november 1920; en Jansen [Proost] aan Wijnkoop, 16, 19 en 27 september 1920 en z.d., [oktober 1920], in: rgaspi, 581/1/57.
62 • Rosmer, Lenins Moscow, 94-95; Verslag van het verhandelde op het 12de congres..., 16-17.
63 • Tevergeefs werd op het cph-congres in oktober 1920 ernaar geïnformeerd wie Jansen
was. Een ‘zotte vraag’, vond Wijnkoop, die hem dan ook niet beantwoordde; zie het Verslag
van het Elfde Jaarcongres..., 15. Begin december 1920 zou de Telegraaf hem ontmaskeren; zie
dT, 10 december 1920.
64 • Hoofdcommissaris van politie te Amsterdam aan de hoofdcommissaris van politie te
Rotterdam, 14 januari 1924, in: gar, politiearchief, no. 1580A. Zie ook Cornelissen, De gpoe
op de Overtoom, 119-121; en de Telegraaf, 8 mei 1940. Deze geruchten lijken niet geheel zonder
kern van waarheid: zo kreeg Proost eind 1923 in Berlijn opdracht tot ‘gewisse Arbeit’ van
Pjatnitski, leider van het oms, de in het geheim opererende verbindingsafdeling van de
Komintern. Zie Pjatnitski aan de cph, 30 november 1923, in: rgaspi, 581/1/93.
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65 • Naast politieke meningsverschillen had zich tussen Van Leuven enerzijds en Wijnkoop
en Kruyt anderzijds ook een ruzie voorgedaan; in het archief-Van Leuven (iisg) bevindt
zich een wat onduidelijk geschreven relaas hiervan. Het conflict had met het vragen van geld
van een onbekende partijgenoot te maken. Rutgers had overigens Van Leuven gevraagd in
Moskou gelden in ontvangst te nemen (zie Rutgers aan Wijnkoop, 14 april 1920, in: rgaspi,
581/1/47). In de brief van Van Leuven aan het partijbestuur van de cph van 19 oktober 1920
(in: 581/1/79) is sprake van een rapport over ‘geldzaken’ dat verband houdt met het conflict;
dit rapport is echter in de archieven niet teruggevonden. Zie verder ook Van Leuven aan De
Kadt, 29 april 1923, in: iisg, archieven cph/cpn 1920–1936; Knuttel, op. cit., 42; en idem,
‘Levensloop’, 256-257.
66 • Pannekoek, Gorter en Roland Holst aan het ekki, z.d. [zomer 1920], in: rgaspi,
495/172/61.
67 • Notulen zitting partijbestuur, 25 september 1920, in: rgaspi, 581/1/79. Zie ook Van Leuven aan Van Ravesteyn, 29 september en 2 oktober 1920, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no.
12.
68 • Van Leuven aan partijbestuur, 19 oktober 1920, in: rgaspi, 581/1/79. Zie ook Van Leuven, op. cit., onder meer 33-34, 38-40, 64.
69 • Van Leuven, op. cit., 39. Zie ook de uitlating van Van Leuven tijdens een zitting van het
partijbestuur: ‘Ik heb versteld gestaan over den invloed van den voorzitter. Deze zet overal
zijn stempel op.’ Notulen zitting partijbestuur, 16 oktober 1920, in: rgaspi, 581/1/79.
70 • Van Leuven, op. cit., 11.
71 • Wijnkoop aan Knuttel, 19 oktober 1920, in: rgaspi, 581/1/11-3. Zie ook Knuttel aan Wijnkoop, 17 oktober 1920, in: 581/1/25.
72 • Notulen zitting partijbestuur, 25 september 1920, in: rgaspi, 581/1/79. Ook personen
van het tweede plan dachten zo, zoals bijvoorbeeld Coltof. Voor hem waren de uitspraken
van de Komintern geen ‘critiekloos aanvaard evangelie’: ‘wij zouden, met allen eerbied voor
de bekwaamheid en den heldenmoed onzer Russische partijgenooten, toch niet graag zoo
ver willen gaan om hun uitspraken als onfeilbaar te aanvaarden’. dT, 13 maart 1920.
73 • Ceton in: dT, 25 augustus 1921.Wijnkoop vond overigens dat Ceton Lenin ‘verkeerd’ zag;
zie Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 26 augustus 1921, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
Zie ook Buiting,‘Jan Cornelis Ceton, onderwijzer, communist en vlinderliefhebber’, 111. Overigens was Ceton wel enthousiast over het nieuwe schoolsysteem; zie idem, School en kind in
Sowjet-Rusland,Amsterdam, 1921.
74 • Zie ook dT, 7 november 1922. In het hoofdartikel (van waarschijnlijk Wijnkoop) bij de
herdenking van de Oktoberrevolutie werd het vertrouwen in Sovjet-Rusland uitgesproken,
‘maar wij behoeven niet te gelooven en wij willen niet gelooven op gezag. Wij willen niet
zwijgen als de ingeslagen weg ons verkeerd lijkt’.
75 • Wijnkoop in: dT, 30 september 1920.
76 • Notulen zitting partijbestuur, 25 september 1920’, in: rgaspi, 581/1/79.
77 • Verslag van het Elfde Jaarcongres..., 16.
78 • Pannekoek aan Rutgers,25 augustus 1920,in: rgaspi,495/172/5; en Van Ravesteyn in: dT,
18 augustus 1920. Zie ook Pannekoek aan Rutgers, 5 september 1920 (in: 495/172/5): ‘De diktatuur der partijleidingen, die nu geproclameerd is ... is voor W. Europa ... met zulken bekrompen leidertjes,die baas willen spelen en eigen politiek maken,eenvoudigweg belachelijk
...Dat al die W.Europ.leiders, die daar in Moskou zaten, er niet tegen opkwamen ...is niet ver506
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wonderlijk: het zal hun wonderlijk grootsch te moede geworden zijn, nu zij zoo naar boven
geheven werden.’ Zie verder ook Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 21 december 1925, in: 581/1/41.
79 • Verslag van het Elfde Jaarcongres..., 13, 39. Zie ook De Kadt, Uit mijn communistentijd,
157-159.
80 • Zie Bos, Vele woningen, maar nergens een thuis, 62-63; en Gerber, Anton Pannekoek, 155.
Zie verder A. Pannekoek, ‘Partijgeschillen (naar aanleiding van de kwestie-Enschede)’, in:
dnt, 26 (1921), 376-379.‘Wijnkoop ontpopte zich meer en meer als een fel tirannetje,’ aldus
Pannekoek,‘Herinneringen uit de arbeidersbeweging’,204.Zie ook het manifest van de afdeling Enschede, 1 juni 1921, in: rgaspi, 581/1/79; en de verklaring van het partijbestuur in: dT,
12 mei 1921.
81 • Lenin, op. cit., 27 en 62; Pannekoek aan Rutgers, 25 augustus 1920, in: rgaspi, 495/172/5.
Later schreef Pannekoek echter ‘paf ’ te hebben gestaan; zie idem, op. cit., 200.
82 • Zie K. Horner [Pannekoek],‘De Derde Internationale en de Wereldrevolutie’, in: dnt, 25
(1920), 161-169, 193-207 en 257-271. Deze artikelen vormden de basis voor Pannekoeks brochure Weltrevolution und kommunistische Taktik, Wenen, 1920. De brochure werd op het
tweede congres van de Komintern aan de gedelegeerden uitgedeeld, volgens Zinovjev als
voorbeeld hoe het niet moest; zie Der zweite Kongress..., 59-60. Zie verder ook K. Horner,
‘Voor het kongres in Moskou’, in: dnt, 25 (1920), 481-487; Sijes, ‘Pannekoek’, 53; Gerber, op.
cit., 142-150; en Van der Linden, Het westers marxisme en de Sovjetunie, 41-42.
83 • Zie ook Pannekoek aan Rutgers, z.d. [zomer 1920], in: rgaspi, 495/172/5.
84 • Zie Lazitch en Drachkovitch, op. cit., 264-267.
85 • ‘Moreel zijn we er al uitgezet’, zo schreef Pannekoek aan Rutgers, 25 augustus 1920, in:
rgaspi, 495/172/5. Zie ook Roland Holst aan Rutgers, 27 augustus 1920, in: 495/172/4.
86 • Pannekoek aan Rutgers, 5 september 1920, in: rgaspi, 495/172/5.
87 • A. Pannekoek, ‘Sovjet-Rusland en het West-Europeesche Kommunisme’, in: dnt, 26
(1921), 436-448 (citaat: 445).
88 • A. Pannekoek,‘Rusland en het kommunisme (antwoord aan Henriette Roland Holst)’,
in: dnt, 21 (1921), 640-660 (citaat: 651).
89 • A. Pannekoek, ‘Overgang’, in: dnt, 25 (1921), 714-725 (citaat: 721). Twee jaar later zocht
Radek contact met Pannekoek.‘Wir haben es damals sehr schmerzlich empfunden, dass uns
so grosse taktische Gegensätze getrennt haben’, schreef de Pool. Hij vroeg Pannekoek of de
tijd de tegenstellingen niet had overbrugd. Pannekoek antwoordde dat dit zeker niet het
geval was.‘Ich stehe Ihrer ganzen Taktik und Politik womöglich noch scharfer als vor 2 Jahren gegenüber.’ Zie de door Wijnkoop geschreven kopieën van de brieven gewisseld tussen
Radek en Pannekoek, 10 en 18 augustus 1923, in: rgaspi, 581/1/126.
90 • Pannekoek aan Rutgers, 14 januari 1920, in: rgaspi, 495/172/5.
91 • Sijes, op. cit., 59. Roland Holst had op de omslag van dnt van 5 oktober 1921 gescheven
dat Pannekoek lid was geworden van de kapn, maar Pannekoek onkent dit; zie ‘Herinneringen uit de arbeidersbeweging’, 209. Bock noemt hem de intellectuele mentor van het Duitse
links-communisme; zie idem, Syndikalismus und Linkskommunismus, 150. Gerber schrijft
over Pannekoeks rol als theoreticus:‘Pannekoek never at any stage retired from his vocation
as a revolutionary theorist, and, except for a brief period between 1921 and 1927, wrote without respite almost until his death.’ Zie idem, op. cit., 163.
92 • J. Harper [Pannekoek], Lenin als Philosoph. Kritische Betrachtung der philosophischen
Grundlagen des Leninismus, z.pl. [Amsterdam], z.j. [1938].
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93 • H. Gorter, Open brief aan partijgenoot Lenin, Amsterdam, 1921; zie ook dnt, 25 (1920),
641-664, 727-750 en 769-783. De Duitse versie verscheen in de zomer van 1920 en werd uitgegeven door de kapd. Eerder had Gorter Lenin al privé van zijn kritiek op de hoogte gesteld;
zie zijn brief aan Lenin, 1 mei 1920, in: Wiessing,‘Die Tribunisten und die Komintern’, 90-95.
Zie verder Van der Linden, op. cit., 40-43.
94 • Gorter, op. cit., 27, 54 en 57.
95 • Gorter reisde in het najaar enkele keren naar Berlijn aldus Böhl, Met al mijn bloed heb ik
voor U geleefd, 422. Van Roland Holst is bekend dat zij Zinovjev in oktober 1920 ontmoet
heeft; zie Etty, Liefde is heel het leven niet, 400; en Roland Holst, Het vuur brandde voort, 192.
96 • Jansen [Proost] aan ekki, februari 1921, in: rgaspi, 581/1/79. Hij had Wijnkoop hiervan
al veel eerder op de hoogte gesteld; zie zijn ongedateerde brief [midden november 1920], in:
581/1/57.
97 • Zie Doorenbos, Wisselend getij, 44-51; De Liagre Böhl, op. cit., 426-434; ‘Aantekeningen
van Dr.Karl Schröder,lid van de kap’,niet-gedateerd reisverslag,in: lmdc;‘Delegation nach
Russland’, in: Proletarier. Monatschrift für Kommunismus, 1 (1920/1921), 3 (dec./jan.), 5-12; en
Rosmer, op. cit., 95-97.
98 • Zie H. Gorter, ‘De lessen van de Maartbeweging. Naschrift op de “Open brief aan
Lenin”’, in: de Nieuwe Tijd, 26 (1921), 369-375. Na de mislukte opstand in Duitsland in maart
1921 beweerde Gorter dat het links-communisme gelijk had gekregen. Zie ook Guilbeaux,op.
cit., 229-230.
99 • L. Trotsky,‘Über die Politik der K.A.P.D.’, in: dki, 2 (1921), no. 17, 184-202 (citaat: 285). Zie
voor de Nederlandse vertaling van Trotski’s rede de heruitgave van de Open brief aan partijgenoot Lenin,Amsterdam, 1978, 94-110. Gorters referaat – dat ongetwijfeld was gebaseerd op
zijn Open brief – is nooit gepubliceerd; waarschijnlijk zat het in zijn koffer die op de terugreis vlak bij de Finse grens is verdwenen.
100 • Zie de verslagen van de zittingen van het ekki van 24 en 28 november 1920, in: dki, 2
(1920), no. 15, 410-417. Zie ook G. Sinowjew,‘Ein Jahr des Kampfes’, in: dki, 2 (1921), no. 17, 4748; en dT, 19 april 1921.
101 • Doorenbos, op. cit., 52. Na zijn breuk met de Komintern zou Gorter nog een persoonlijke brief aan Lenin hebben geschreven waarin hij zijn motieven uitvoerig uiteenzette; zie
Gorter aan het ekki, 30 december 1921, in: rgaspi, 495/172/61.
102 • Ceton hield het verlies voor de cph op 100 leden; zie zijn verslag over de cph, januari
1922, in: rgaspi, 495/172/62.
103 • Zie De Liagre Böhl, op. cit., 435-452; Bos, op. cit., 63-70.
104 • Doorenbos, op. cit., 55.
105 • Zie dT, 20 september 1927; dA, 24 september 1927..
106 • Protokoll des iii. Kongresses..., 259, 442-445; zie ook Guilbeaux, op. cit., 228; Disch, Von
den Weltkongressen, 14-15. Radeks typeringen van Pannekoek en Gorter werden aangehaald
in dT, 4 juli 1921; beide dissidenten kregen ook nog een trap na van Anders en Vanter [G.J.M.
van het Reve], ‘Etwas über die “holländische Schule”’, in: Inprekorr, 17 november 1921, 218219.
107 • H. Roland Holst,‘De taak der Communistische Partij in de Proletarische Revolutie’, in:
dnt, 25 (1920), 520-529; 583-596; 610-624 (citaat: 616); 665-674; 751-763; Etty, op. cit., 395. Zie
ook Proost, Henriëtte Roland Holst, 156-158.
108 • Roland Holst aan Rutgers, 20 augustus 1920 (citaat), in: rgaspi, 495/172/4; Roland
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Holst, op. cit., 758:‘Pannekoek zal gelijk krijgen tegen Lenin en het besluit in zake parlementaire aktie zal op een volgend internationaal kongres moeten worden herzien.’
109 • Roland Holst, op. cit., 754, 761 (citaat); brief aan Rutgers, 20 mei 1920, in: rgaspi,
495/172/4.
110 • Zie Roland Holst, op. cit., 671-674, 751, 761. Etty’s opmerking dat Roland Holst ‘met een
zekere wellust’ in dnt de 21 voorwaarden verdedigde, waarbij het leek ‘of de strenge tucht, die
de Russen eisten, het communisme voor haar juist extra aantrekkelijk maakte’, is onjuist. In
de eerste plaats ging Roland Holst niet in op de 21 voorwaarden, maar op de stellingen over
‘De rol der communistische partij in de proletarische revolutie’. In de tweede plaats geeft het
citaat dat Etty bij noot 57 aanhaalt niet de mening van Roland Holst weer, maar is het een nadere explicatie door haar van de Moskouse stellingen. Midden 1920 achtte Roland Holst de
‘bolsjewistische centralisatie’ niet zomaar van toepassing op West-Europa en evenmin gaf zij
Lenin, zoals Etty beweert,‘op alle punten, inclusief dat van de vakbondspolitiek en het parlementarisme, alsnog gelijk’, zoals in het voorgaande is aangetoond. Zie Etty, op. cit., 394-395.
111 • Roland Holst, op. cit., 755.
112 • Zie Roland Holst, op. cit., 762-763. Aan dit standpunt bleef zij vasthouden; zie bijvoorbeeld idem,‘Ter herdenking der Russische November-revolutie’, in: Kl, 2 (1927), 321-325, met
name 324.
113 • Roland Holst aan Wijnkoop, 15 en 19 mei 1921, in: rgaspi, 581/1/45. Wijnkoop antwoordde haar op 18 mei 1921 dat ze vrijelijk kon spreken, in: 581/1/11-1.
114 • Zie Roland Holst, Het vuur brandde voort, 192-198; Etty, op. cit., 400-406. Roland Holst
had overwogen om in het najaar van 1920 met Gorter naar Rusland te gaan, maar had daar
toch van afgezien; zie haar brief aan Rutgers, 29 september 1920, in: rgaspi, 495/172/4; en
Rutgers aan Fritz [Ström], 21 september 1920, in: 497/2/5.
115 • Roland Holst, op. cit., 201. Olink legt Roland Holst ten onrechte deze woorden in de
mond; zie Olink, De vermoorde droom, 65.
116 • Roland Holst, Herman Gorter, 80; zie ook Roland Holst, Het vuur brandde voort, 187.
117 • Zie bijvoorbeeld voor Zinovjevs aanvallen: Protokoll des iii. Kongresses..., 187-191
(citaat: 190); en die van Radek: 442-445. Boecharin bleef niet achter; zie 564-567.
118 • Protokoll des iii. Kongresses..., 229-231 (citaat: 229). De suggestie van De Liagre Böhl dat
Roland Holst tijdens het congres Pannekoek en Gorter zou hebben laten vallen, is onjuist; zie
idem, op. cit., 434.
119 • Zie de ‘Erklaerung’ van Roland Holst en Proost, die ook ondertekend was door Van
Arkel (J.C. Stam; de vertegenwoordiger van Indonesië), z.d., in: rgaspi, 490/1/165. Zie ook
Protokoll des iii. Kongresses..., 345, 416-418 en 421.
120 • Roland Holst sprak haar afkeuring uit over de ‘even laffe als niets-ter-zake doende kwasi-geestigheden van Radek, die nog maar altijd met hetzelfde kinderachtige pleizier blijft
grinniken over het feit, dat Pannekoek astronoom en Gorter letterkundige is’. Zie Roland
Holst in: dT, 11 augustus 1921. Zie voor haar veranderde oordeel over Radek ook Roland
Holst,‘Iets over Radek en Boecharin’.
121 • Protokoll des iii. Kongresses..., 234. Zie ook Ceton,‘Holland’; handgeschreven tekst van
zijn uitgesproken bijdrage, in: rgaspi, 490/1/65; en Ceton in: dT, 24 augustus 1921. In dit
artikel draaide hij de zaken om: ‘De Russische partijgenooten zijn werkelijkheidsmenschen
als wij. Zij hebben internationaal steeds vrijwel dezelfde politiek gevolgd als wij.’ Zie over
Cetons reis en de perikelen die eraan vooraf gingen: Buiting, op. cit., 110-112.
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122 • Aan Sneevliet schreef Roland Holst: ‘Jij was, met Trotzki, een dergenen, waar ik tegen
vele mijner politieke en ook persoonlijke vrienden in vast op bouwde.’ Zie haar brief aan
Sneevliet, 22 december 1917, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 101. In een interview in De
Nieuwe Amsterdammer van 22 december 1917 deelde Roland Holst mee dat zij met Trotski
vele brieven heeft gewisseld.
123 • Roland Holst, Het vuur brandde voort, 199-200; en idem, ‘Persoonlijke herinneringen
aan Leo Trotsky’, 5, in: iisg, archief-Roland Holst, no. 4.
124 • Roland Holst, Herman Gorter, 81.Volgens Van Ravesteyn had Roland Holst in Moskou
‘zeer sterk den invloed van Trotsky’ ondergaan’; zie idem, ‘Roman van mijn leven’, 396, in:
gar.
125 • H. Roland Holst, ‘Sovjet-Rusland en de proletarische revolutie (antwoord aan Anton
Pannekoek)’, in: dnt, 25 (1921), 661-676. Ook Rutgers verdedigde de nep: zie zijn artikelenreeks ‘De nieuwe economische politiek in Sowjet-Rusland’, in: dcg, 1 (1922), 41-47, 113-117 en
159-163. Zie ook Roland Holst, Uit Sowjet-Rusland, 1921, 60.
126 • Protokoll des iii. Kongresses..., 797-800 (citaat: 799).
127 • Roland Holst, op. cit., 60.
128 • Roland Holst,‘Persoonlijke herinneringen aan Leo Trotski’, 6, in: iisg, archief-Roland
Holst, no. 4.
129 • Roland Holst, Het vuur brandde voort, 200-201; Etty, op. cit., 402-403.
130 • Roland Holst, ‘Persoonlijke herinneringen aan Trotski’, 7, in: iisg, archief-Roland
Holst, no. 4; idem, Het vuur brandde voort, 207-208. Zij vertelde er ook iets van aan De Kadt,
zie idem, op. cit., 230-231. Dit relaas is verder alleen bij Roland Holst terug te vinden – Rosmer vermeldt er niets over; zie idem, op. cit. Serge, die ook op dit congres aanwezig was,
meldt slechts:‘for a short time there was some talk, in various small groups at the Congress,
of elevating Trotsky to the chairmanship of the International’. Zie idem, op. cit, 141. Serge
maakte op het congres kennis met Roland Holst, die hij hoog achtte.
131 • Roland Holst, Uit Sowjet-Rusland, 48, 50 en 133; zie ook Antonissen, Herman Gorter en
Henriëtte Roland Holst, 449-450.
132 • Roland Holst in: dT, 9 augustus 1921; Roland Holst aan Van Ravesteyn, 1 augustus 1921,
in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 16.
133 • Roland Holst, Het vuur brandde voort, 210.
134 • Zie A. Pannekoek,‘Hulpaktie en klassenstrijd’, in: dnt, 26 (1921), 519-523; 520; en idem,
Herinneringen uit de arbeidersbeweging, 206.
135 • H. Gorter,‘De Internationale van Moskou’, in: dnt, 26 (1921), 507-518. Op 6 september
1921 maakte het ekki bekend te hebben gebroken met Gorter en de leiders van de kapd; zie
dT, 15 september 1921.
136 • H. Roland Holst, ‘De nieuwste aanval op Sovjet-Rusland’, in: dnt, 26 (1921), 524-544;
530. Dit artikel werd gretig overgenomen door dT en in een serie afgedrukt op de voorpagina (16, 19-23 en 26 september 1921). In een aanvullende reactie van (hoogstwaarschijnlijk)
Wijnkoop werd Pannekoek al vóór 1914 fout bevonden en Gorter ‘minstens sinds 1917’; zie
dT, 7 oktober 1921.
137 • Zie bijvoorbeeld Van Ravesteyn aan Wijnkoop over zijn ontmoeting met Roland Holst,
21 augustus 1921, in: rgaspi, 581/1/40.
138 • Roland Holst in: dT, 1-11 augustus 1921 (een tiendelige artikelenserie).
139 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 6 augustus 1921, in: rgaspi, 581/1/40.
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140 • Wijnkoop in: dT, 13 augustus 1921; en Ceton in: dT, 24 en 25 augustus 1921.Volgens De
Kadt zou Wijnkoop Roland Holst liever tegelijk met Gorter en Pannekoek zijn kwijtgeraakt;
zie idem, op. cit., 193.
141 • dT, 3 augustus 1921.
142 • dT, 20 en 23 augustus 1921.
143 • ki aan aangesloten partijen, 26 september 1921, in: rgaspi, 495/18/44.
144 • Houkes,‘Johannes Brommert’.
145 • dT, 26 september 1921. Roland Holst was weinig tevreden over dit comité en richtte er
zelf nog een op: het ‘Komitee tot propaganda onder de intellektueelen voor hulpverschaffing
aan Sowjet-Rusland’; zie dT, 21 december 1921. Wijnkoop zag dit met lede ogen aan en eiste
dat ‘Kompinrus’ werd opgeheven, maar Roland Holst peinsde daar niet over; zie Etty, op. cit.,
416-417.
146 • Jaarverslagen over 1920 en 1921..., 228; het Volk, 23 oktober 1921.
147 • Brommert aan Wijnkoop, 8 december 1921, in: rgaspi, 581/1/63. Zie verder Brommert
in: dT, 15 december 1921; en dT, 5 februari 1923.
148 • Zie Protokoll des vierten Kongresses..., 550.
149 • Wijnkoop in: dT, 6 en 19 juli 1921; en zijn brief aan Van Ravesteyn, 26 augustus 1921, in:
iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.Van Ravesteyn,‘Verklaring’, in: dnt, 26 (1921), 497.
150 • Zie bijlage 3. Begin 1921 trachtte het partijbestuur voor het eerst dnt meer onder zijn
controle te krijgen.Volgens Roland Holst zou Wijnkoop toen wel hebben verwezen naar het
relevante besluit van het tweede wereldcongres, maar ook gezegd hebben dat hij dit ‘niet formeel en letterlijk bindend achtte’. Zie Roland Holst aan het partijbestuur, 2 februari 1921, in:
rgaspi, 581/1/45.
151 • H. Roland Holst,‘In zake Partij-Kritiek’, in: dnt, 1920, 325-339 (citaat: 337). Begin 1920
had Roland Holst met betrekking tot de links-communistische oppositie nog geschreven:
‘Evenals vroeger in de S.D.A.P., staat de “Nieuwe Tijd”heden in de C.P.[N] onafhankelijk van
de leidende partijorganen. En dit is ook hierom goed, omdat er een waarborg in ligt dat de
opvattingen die een oppositie ... tegenover de in de partij heerschende meeningen stelt, in de
kolommen van de “Nieuwe Tijd” altijd vrijelijk tot uiting zullen kunnen komen’. Zij voegde
eraan toe dat ook in de toekomst oppositionele stromingen in de cph zich in het blad in ruime mate moesten kunnen uiten. Zie idem,‘Bij den Vijf-en-Twintigsten Jaargang’, in: dnt, 25
(1920), 1-6 (citaat: 6). Zie voor haar afwijzende standpunt ook haar brieven aan het partijbestuur, 2 februari en 27 april 1921, in: rgaspi, 581/1/45.
152 • Pannekoek, op. cit., 207. Roland Holst herhaalde dit standpunt op het cph-congres in
november 1921; zie Verslag van het verhandelde op het 12de congres..., 32-33. Pannekoek vond
het ‘zeer jammer, om niet te zeggen onvergeeflijk, dat Jet [Roland Holst], door aan de starre
discipline-eis zo willoos te gehoorzamen, de mogelijkheid had vernietigd, hier in Nederland
in een niet door partijen beheerst orgaan onafhankelijke, vrije denkbeelden uit te spreken en
ter diskussie te stellen’. Zie idem, op. cit., 208; en ook idem,‘Overgang’, in: dnt, 26 (1921), 714725 (citaat: 714). Roland Holst had niet mee willen werken aan de eis van de cph dat Pannekoek de redactie moest verlaten.
153 • H. Roland Holst, ‘Het einde van “De Nieuwe Tijd”’, in: dnt, 26 (1921), 705-713 (citaat:
709; cursivering van Roland Holst). In dit artikel doet Roland Holst haar versie uit de doeken
van de gang van zaken die leidden tot de opheffing van het blad.
154 • Zie Buiting,‘Krijn Adriaan van Langeraad’.
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155 • Protokoll des iii. Kongresses..., 147.
156 • Zie Stutje,‘Paul de Groot in Antwerpen’, 126-132. Tijdens het derde wereldcongres was
Ceton bovendien betrokken bij pogingen van het ekki om de twee rivaliserende Belgische
communistische partijtjes te laten fuseren. Zoals vermeld in hoofdstuk 2, was dit in september 1921 geschied.

5. Het ‘document der schande’
1 • Präsidium aan cph, 6 juli 1923, in: rgaspi, 495/41/1; zie ook dT, 23 juli 1923.
2 • Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op Voerman, ‘Organisatiestructuur van de
Komintern’, 20-27. Zie ook Carr, Socialism in one country, iii/2, 898-906, 909-913.
3 • Zie Protokoll des vierten Kongresses..., 823.
4 • Lazitch,‘La formation de la section des liaisons internationales’, 67.
5 • Huber meent dat tot 1926 het Sekretariat en Orgbüro de Komintern leidden; zie idem,
‘L’Appareil du Komintern’. Studer daarentegen stelt dat het Sekretariat zich vooral met administratieve zaken bezig hield; het was het Präsidium ‘qui augmente ainsi de facto son pouvoir’; zie idem, Un parti sous influence, 157. Volgens Svátek was het Orgbüro bijna net zo
belangrijk als het Präsidium; zie idem,‘The Governing Organs’, 190.
6 • Het archief van de ikk (rgaspi, 505/1,2) is gesloten. Het bevat wel documenten
betreffende de cph: zeker is dat de ikk zich in het midden van de jaren twintig minstens één
keer met de cph bezig heeft gehouden. Waarschijnlijk ging het hier om de in 1923 geroyeerde N.J. Colly; zie Hammer aan het meb, 3 december 1924, in: 534/4/105.Voor een uitgebreide
analyse van de ikk aan de hand van officiële Komintern-publicaties zie Bayerlein, ‘Vorzeichen des Terrors und der Moskauer Prozesse’.
7 • De partijen uit Duitsland, Frankrijk, Rusland, Tsjechoslowakije en Italië kregen alle drie
vertegenwoordigers in de Erweiterte Exekutive (naast hun reguliere ekki-vertegenwoordigers); die van Engeland, Polen, de Verenigde Staten, Bulgarije en Noorwegen twee; de rest
één; Protokoll des vierten Kongresses..., 994. Het plenum was in 1922 al twee keer bijeen gekomen voordat het vierde wereldcongres formeel tot de instelling ervan besloot.
8 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 8 januari 1923, in: rgaspi, 581/1/40.
9 • Zie de rapporten over de cph over 1921 in: rgaspi, 495/33/32, 335 en 337.
10 • De feitelijke constituering van de Org-Abteilung vond op 24 juli 1924 plaats.
11 • Jansen [Proost] aan Wijnkoop, z.d. [eind februari 1921] (citaat) en 25 augustus 1920, in:
rgaspi, 581/1/57. Dit archiefdeel bevat het merendeel van de brieven en verslagen van Proost
aan Wijnkoop uit de jaren 1920–1922. Het is duidelijk dat nogal wat rapporten ontbreken.
Van de brieven van Wijnkoop aan Proost ontbreekt elk spoor.
12 • Circulaire aan de secties die tot de duitse Sprachgruppe behoorden, z.d., in: rgaspi,
495/18/148.
13 • Jansen [Proost] aan Wijnkoop, z.d. [september 1922], in: rgaspi, 581/1/57.
14 • cph aan secretariaat van de Duitse Sprachgruppe, 29 augustus 1922, in: rgaspi,
581/1/80. Zie ook Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 5 juni 1922, in: iisg, archief-Van Ravesteyn,
no. 22.
15 • Brieven van Proost aan Wijnkoop, ongedateerd [1922], in: rgaspi, 581/1/57.
16 • Althans afgaande op de protocollen van vier zittingen van de Duitse Sprachgruppe die
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in het Komintern-archieven zijn aangetroffen, 11 mei, 21 juni, 26 juli en 25 augustus 1922, in:
rgaspi, 495/18/148.
17 • Zitting Duitse Sprachgruppe, 26 juli 1922, in: rgaspi, 495/18/148. Jansen [Proost] aan
Wijnkoop, z.d. [zomer 1922], in: 581/1/57.
18 • Proost aan Wijnkoop, z.d. [1922], in: rgaspi, 581/1/57; secretariaat Duitse Sprachgruppe
aan cph, 1 augustus 1922, in: 495/18/148.
19 • Wijnkoop aan Kuusinen en Rákosi, 30 mei 1922, en zijn brief aan het Sekretariat, 9 juni
1922, in: rgaspi, 495/172/62.
20 • Het archief van de oms (rgaspi,495/23) is niet toegankelijk; het is niet vermeld in Kratkij Poetevoditel. Zie over de oms onder meer: Huber, ‘The Cadre Department, the oms’;
Lazitch, op. cit.; en Rosenfeldt, Stalin’s secret chancellery, 26-33.
21 • Zie Lazitch, op. cit., 78; Krivitsky, I was Stalin’s agent, 72; Gross, Willy Münzenberg, 144145; Van het Reve, Mijn rode jaren, 165-168; Roland Holst, Het vuur brandde voort, 194-195;
dA, 3 september 1921.
22 • De Budgetkommission werd gekozen door het Präsidium. Het archief van deze commissie (rgaspi, 495/82) was slechts een korte periode toegankelijk en werd in 1993 weer
gesloten. Verspreide stukken in andere delen van het Komintern-archief geven wel een
indruk van haar werkzaamheden.
23 • Zie ook Roy, Memoirs, 517-520.
24 • Organisationsbüro aan cph, 5 februari 1923, in: rgaspi, 581/1/93; Sekretariat aan alle
ki-secties, 29 maart 1928, in: 495/3/17. Officieel deed de Komintern het voorkomen dat haar
bijdragen aan de partijen afkomstig waren uit de door de partijen zelf opgebrachte contributie; zie Bericht der Exekutive... 15. Dezember 1922 – 15. Mai 1923, 10.
25 • Bouwman aan Rutgers, 28 augustus 1920, in: rgaspi, 495/172/6. Zie over de terugbetalingsregeling van de nft ook de deels gecodeerde brief van Trotter [Rutgers] aan Fritz
[Ström], 17 mei 1920, in: 497/2/5.
26 • Thomas [Reich] aan Pjatnitski, 22 augustus 1921, in: rgaspi, 499/1/5A. De nft loste op
4 januari 1922 de laatste termijn af; zie de kwitantiestrook van die datum in: 581/1/180. Zie
verder de brieven van Brandsteder, penningmeester van de nft, van 14 en 24 juni 1921, in:
resp. 581/1/80 en 581/1/79.
27 • Verslag van het verhandelde op het 12de congres..., 10.
28 • Zitting Budgetkommission, 3 januari 1922, in: rgaspi, 495/18/136.
29 • Zie het financieel overzicht van Drukkerij ‘De Strijd’, in: rgaspi, 581/1/80; in juli 1922
was het tekort 3500 gulden. Proost aan Wijnkoop, 28 mei 1922 (citaat), in: 581/1/57.
30 • Wijnkoop aan Radek, 11 april 1923, in: rgaspi, 495/172/63.
31 • Brommert aan Wijnkoop, 18 mei 1923, in: rgaspi, 581/1/80.
32 • De Kadt, Uit mijn communistentijd, 306-307.
33 • Volkogonov, Lenin, 400; zie ook 50, 69, 345-346, 375, 391-394 en 399. Als vertrouweling
van de Russische president Jeltsin heeft Volkogonov voor zijn studie vele gesloten archieven
kunnen raadplegen.
34 • Zitting Budgetkommission, 3 januari 1922, in: rgaspi, 495/18/136. Zie verder McDermott en Agnew, The Comintern, 22; Klehr, Haynes en Firsov, The Secret World of American
Communism, 25-26; Loupan en Lorrain, L’argent de Moscou, 87; Volkogonov, op. cit., 399. Zie
voor 1921 ook de vermelde bedragen in de brieven van Reich aan Zinovjev, Pjatnitski en Rákosi, resp. 5 april, 22 augustus en 8 september 1921, in: 499/1/5A.
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35 • Ko [Beuzemaker] en Leo [van Lakerveld] aan de kji, 28 februari 1923, in: rgaspi,
533/10(I)/1017. Hoewel de cjb regelmatig over geldgebrek klaagde, lijkt het erop dat ze evenals de cph vier keer per jaar een hoogstwaarschijnlijk kleine bijdrage ontving; Leo en Ko aan
de kji, 30 november 1923, ibidem.
36 • Volkogonov, op. cit., 400; zie verder ook 345-346 en 375-376. Zie ook Wehner en Vatlin,
‘“Genosse Thomas”’, 10.
37 • Bericht der Exekutive... 15. Dezember 1922 – 15. Mai 1923, 59.
38 • Zie over deze vertegenwoordigers: Lazitch,‘Two Instruments of Control by the Comintern’; Lazitch en Drachkovitch, Lenin and the Comintern, 143-164; en Agosti,‘La dynamique
des rapports entre l’Internationale Communiste et ses sections nationales’. Vooral Middenen Oost-Europeanen kwamen voor deze functie in aanmerking omdat ze het Duits, de lingua franca van de Komintern, beheersten. De cph zou in de jaren twintig vooral te maken
krijgen met Duitse en Zwitserse gezanten.
39 • De Communistische Internationale. Statuten en stellingen..., 7. Zinovjev benadrukte dat
het mandaat van deze ‘instructeurs’ bestond uit het doorgeven van de directieven van het
ekki en het verlenen van ‘taktische und geistige Hilfe’; zij mochten in geen geval onafhankelijk van de partijleiding opereren. Zie Sinowjew, Bericht des Exekutivkomitees... an den zweiten Weltkongress..., 28-29.
40 • Protokoll des vierten Kongresses..., 995.
41 • Zie Lazitch en Drachkovitch,op. cit., 151 en 647; en Weber,‘Zu den Beziehungen zwischen
der kpd und der Kommunistischen Internationale’, 183-186. Ook Reich, de leider van het
wes in Berlijn, rapporteerde aan Moskou over de kpd; zie Nicolaevsky,‘Le récit du “camarade Thomas”’, 17-21.
42 • P. Levi, Unser Weg. Wider den Putschismus, Berlijn, 1921, 55.
43 • Zie Lazitch en Drachkovitch, op. cit., 506-523. Zijn royement werd toegejuicht in dT, 7
mei 1921. Eerder al had Wijnkoop zijn instemming betuigd met het royement van Levi door
de kpd; zie dT, 19 april 1921.
44 • Lazitch, op. cit., 45-49; zie ook Wohl, French Communism.
45 • Kuusinen had Proost gevraagd wat hij van dit plan vond, maar deze had er geen heil in
gezien. Jansen [Proost] aan Van Ravesteyn, z.d. [begin 1922], in: iisg, archief-Van Ravesteyn,
no. 15.
46 • Verslag van het verhandelde op het 13e congres..., 10, 12.
47 • dT, 12 mei 1921.
48 • Ook de uitschakeling van de socialisten-revolutionairen door de bolsjewieken in Sovjet-Rusland, of het neerslaan van de opstand in Kronstadt kon doorgaans op de instemming
van de oppositionelen rekenen. Zie Havenaar, De tocht naar het onbekende, 28-29.
49 • De historicus Harmsen spreekt van ‘interne’ en ‘externe’ oppositie, waarbij de eerste
aanduiding staat voor degenen die zich binnen de partij verzetten tegen de partijleiding en
de laatste voor de vertegenwoordigers van het nas in de partij. Deze terminologie is hier niet
overgenomen omdat zij enigszins verwarrend werkt: De Visser bijvoorbeeld was aanvankelijk een van de voornaamste woordvoerders van de ‘externe’ oppositie, maar al wel partijlid
sinds 1909. Zie idem,‘De Wijnkoop-partij’, 68-72.
50 • ‘Aan het Partijbestuur en de leden der Communistische Partij in Nederland, afdeeling
der Derde Internationale’, z.d., [half september 1921], in: iisg, archief-Mannoury, no. 14.
Deze open brief toont aan dat de ‘knieval’ die Roland Holst volgens Etty in 1921 voor de par514
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tijdiscipline maakte, iets genuanceerder ligt; zie idem, Liefde is heel het leven niet, 424. Etty
vermeldt overigens deze brief niet. Zie verder ook Knuttel,‘De geschiedenis der cph’, 43-44.
51 • Zie De Kadt, op. cit., 77-98; Havenaar, op. cit.; idem,‘Jacques de Kadt’; en De Jonge,‘Jacques de Kadt’.
52 • De Kadt, op. cit., 181-182. Zie ook de brieven aan De Kadt van Van Leuven uit 1923 in:
iisg, archieven cph/cpn 1920–1936.
53 • ‘De kern van onze oppositie betrof de demokratie binnen de partij’, aldus Struik,‘Mijn
socialistiese jaren in Nederland’, 245; zie verder 242-246.
54 • De Kadt in: dT, 11 en 12 november 1921; De Kadt, op. cit., 209-210; en D.K. Winter [D.
Struik] in: dT, 14 oktober 1921. Struik was kritischer na afloop van het congres; zie D.K.Winter,‘Het twaalfde Congres der Communistische partij’, in: dnt, 26 (1921), 743-756.
55 • Verslag van het verhandelde op het 12de congres..., 36.
56 • Zie de uitslag in dT, 10 november 1922.
57 • De Kadt, op. cit, 216-217, 224-226 en 232-233 (citaat: 226).
58 • Zie over Bouwman: De Winter en De Winter,‘Engelbertus Bouwman’; en Bouwman, De
zevenjarige oorlog tegen de C.P.H.
59 • Zie Harmsen, ‘Kommunistische vakbewegingspolitiek’, 102-103; en Stutje, ‘Tussen eenheid en afzondering’, 469-474.
60 • ‘De Vakbeweging, de Bedrijfsraden en de Derde Internationale’, in: dnt, 25 (1920), 675683; met name 677-679. Zie ook Tosstorff, “Moskau oder Amsterdam”, par. 3.2.
61 • Van Ravesteyn in: dT, 4 oktober 1920. Zie ook dT, 17 augustus 1920; Van Ravesteyn,‘De
roman van mijn leven’, 425, in: gar, archief-Van Ravesteyn; en zijn brief aan Wijnkoop, 21
december 1925, in: rgaspi, 581/1/41.
62 • dT, 28 september 1920.
63 • Van Ravesteyn in: dT, 4 oktober 1920.
64 • De constatering van Stutje dat Wijnkoop de nieuwe lijn ‘onmiddellijk’ volgde is niet
geheel juist; in Moskou deed hij dat niet, in Nederland – kennelijk na overleg met Van Ravesteyn – wel. Zie Stutje, op. cit., 475. Volgens het verslag in het Algemeen Handelsblad van 15
februari 1920 zou Wijnkoop op de internationale conferentie van het Amsterdams Bureau
overigens hebben gepleit voor een vereniging van nvv en nas wanneer in de laatstgenoemde organisatie het reformisme zou zegevieren.‘Zijn zij samen één, dan kan men in den boezem van deze groote arbeiderscentrale met de revolutioneering van het geheel aanvangen.’
Zijn ingewijde partijgenoot D. de Lange stelde later: ‘De houding door de meerderheid van
het P.B. op deze conferentie tegenover de gele vakbeweging ... week in essentie niet af van die
van Gorter en Pannekoek’. Zie idem, ‘De eenzijdige geestesgesteldheid...’, in: de Tribune, 8
oktober 1923.
65 • ‘Über die holländischen kommunistischen Bewegung’, opgesteld door Wijnkoop, z.d.
[zomer 1920], in: rgaspi, 495/172/60.
66 • Van Ravesteyn, De wording van het communisme in Nederland, 203-204 en 222; zie ook
Wiessing,‘Die Tribunisten und die Komintern’, 113-114.Wijnkoop vond de eenheid ‘objectief
noodig’, zonder dit evenwel nader toe te lichten; zie zijn brief aan Van Ravesteyn,22 juni 1921,
in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.Van Leuven hint ook op de mogelijkheid dat de beide
partijleiders zich bedreigd voelden door het nas; zie zijn brief aan De Kadt en Van Reesema
van 13 juni 1923, in: iisg, archieven cph/cpn 1920–1936.
67 • Bouwman in: dT, 16 en 18 oktober 1920; De Visser in: dT, 21 oktober 1920.
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68 • Verslag van het Elfde Jaarcongres..., 33.
69 • Verslag van het verhandelde op het 12de congres..., 21; zie ook E. Bouwman,‘De eenheidsresolutie der C.P.’, in: dnt, 26 (1921), 733-736; en Het fiasco der vakbewegingspolitiek van de
Communistische Partij (Holland), 4. nas-secretaris Th.J. Dissel stelde eveneens dat Lozovski
had gezegd dat samensmelting van nas en nvv niet noodzakelijk was; zie dA, 29 oktober
1921.
70 • Er waren 154 onthoudingen; zie het Verslag van het verhandelde op het 12de congres..., 23.
In het partijreferendum over deze resolutie stemden 643 leden vóór, 178 tegen en 111 blanco;
zie dT, 20 december 1921.
71 • De resterende 57 waren ‘neutraal’ georganiseerd. Zie ‘Jaarverslag van de Landelyke Vakvereenigingscommissie’, ongedateerd [1923], in: rgaspi, 581/1/80.
72 • Verslag van het verhandelde op het 12de congres..., 56.
73 • Bouwman, De zevenjarige oorlog tegen de C.P.H., 9; en idem, ‘De eenheidsresolutie der
C.P.’, 734. Zie ook dA, 24 februari 1923.
74 • Zie W. van Leuven, Het eenheidsvoorstel van het P.B., z.pl., z.j. [1921], 2; Van Leuven aan
De Kadt, 13 juni 1923, in: iisg, archieven cph/cpn 1920–1936; en het rapport van Comité
voor de Derde Internationale aan het ekki, 20 april 1923 (citaat: 39), in: rgaspi, 495/161/87.
75 • Zie Harmsen, ‘De Wijnkoop-partij’, 71; Havenaar, De tocht naar het onbekende, 22-24.
Achteraf schreef De Kadt weinig op te hebben gehad met de syndicalistische opstelling van
Bouwman; zie idem, op. cit., 244 en 250; zie ook idem,‘De lessen der metaalstaking’, in: dcg,
1 (1922), 93-98; en De Kadt aan Engels, 18 maart 1923, in: iisg, archief-Engels, no. 6.
76 • De Kadt, op. cit., 249.
77 • McDermott en Agnew, op. cit., 27-32. Zij wijzen erop dat in de jaren vóór 1921 de ‘theorie
van het revolutionaire offensief ’ eveneens in overeenstemming was met het nationaal belang
van Sovjet-Rusland, omdat opstanden en revoluties in Europa de Geallieerde druk op Moskou zouden verlichten. Zie ook Carr, The bolshevik revolution, 383-392, 441-451; Degras, The
Communist International, I, 307-316; idem, ‘United front tactics in the Comintern’, 9-13; en
Watlin,‘Die Geburt der Einheitsfronttaktik’.
78 • Zie Degras, op. cit., 308-309.Wijnkoop had Knuttel gevraagd of hij voor de cph naar het
plenum in Moskou wilde gaan ‘ter versterking van onze vertegenwoordiging’, dat wil zeggen:
om Proost bij te staan ‘op bepaald gebied’. Knuttel kon of wilde echter niet, tot Wijnkoops
spijt: ‘Ik vrees dat we Jansen nu alweer alleen zullen moeten laten zitten, wat – ook nog
wegens een bijzondere, later wel eens mondeling mee te delen reden – niet zo hèèl erg is,
maar toch jammer.’ Wijnkoop aan Knuttel, 17 en 24 (citaat) januari 1922, in: rgaspi, 581/1/113; en Knuttels reactie, 19 januari 1922, in: 581/1/25. Wat Wijnkoop precies bedoelde is niet
bekend. De besluiten van het plenum inzake de vakbeweging werden gepubliceerd in dT, 24
maart 1922.
79 • Zie dT, 18 maart, 3 juli en 4 augustus 1922; Jansen [Proost], ‘Het proces tegen de Soc.Revolutionairen’, in: dcg, 1 (1922), 477-485; en A. Wins, ‘Vermoorde onschuld...?!!! Eenige
staaltjes van revolutionaire taktiek der Russische Sociaal-Revolutionairen’, in: dcg, 1 (1922),
579-598 en 641-660.Als enige verhief Mannoury zijn stem; hij zond een protesttelegram naar
het Opperste Gerechtshof in Moskou, in: dT, 25 juli 1922. Zie verder Jansen, Een showproces
onder Lenin, 187-188.
80 • Zie dT, 22 juni 1922.
81 • Zie het verslag van Proost in: dT, 4, 5 en 6 juli 1922.
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82 • Protokoll des vierten Kongresses..., 1007-1018 (citaat: 1016).
83 • Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1922/1923, 362-363 (14 november
1922); dT, 15, 17 en 18 november 1922; Van der Wall, ‘1935: proletarische eenheid in Amsterdam?’, 141-142.
84 • Winter [Struik] in: dT, 11 en 15 januari 1923. Zie ook De Kadt, op. cit., 253-254.
85 • Protokoll des vierten Kongresses..., 371-374; zie ook de congresrede van Van Ravesteyn in:
dT, 15 december 1922.
86 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 19 oktober 1923, in: rgaspi, 581/1/40. Van Ravesteyn
schreef later dat als hij in Nederland was geweest, hij waarschijnlijk Wijnkoop voor deze tactische zet zou hebben gewaarschuwd en in ieder geval zou hebben voorkomen dat deze het
zo plomp naar voren had gebracht; zie idem, ‘De roman van mijn leven’, 453. Zie ook Dirk
Struik aan Romein, 27 november 1922, in: iisg, archief-Romein, no. 637.
87 • Jansen [Proost] aan Van Ravesteyn, z.d. [begin 1922] en 20 juli 1922, in: iisg, archief Van
Ravesteyn, no. 15. Volgens Proost had Kun Van Ravesteyn aanbevolen als een ‘klüger Kopf ’.
Een artikel van Van Ravesteyn in een internationaal tijdschrift had de aandacht op hem
gevestigd; waarschijnlijk idem, ‘Die Machenschaften des Trustkapitals’, in: Inprekorr, 19
januari 1922, 63-64. Overigens beweert Wiessing dat Sneevliet eerst was uitgenodigd een
referaat over de koloniale kwestie te houden. Zijn bijdrage was in een voorbespreking afgewezen, waarna Van Ravesteyn deze opdracht kreeg. Zie idem, ‘Die Tribunisten und die
Komintern’, 123.
88 • Zinovjev aan Van Ravesteyn, 11 september 1922, in: rgaspi, 495/18/116. Roland Holst
werd door de Komintern-voorzitter eveneens uitgenodigd; zij zou een referaat moeten houden over vijf jaar Russische revolutie (evenals Lenin, Zetkin, Trotski, Kun en de Fransman
Marcel Cachin). Roland Holst zag op medische gronden echter van de invitatie af; zie haar
brief aan het ekki, z.d., in: 495/172/62. Zie verder zitting Präsidium, 19 september 1922, in:
495/2/12; en Jansen [Proost] aan Wijnkoop, z.d., [september 1922], in: 581/1/57.
89 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 4 oktober 1922, in: rgaspi, 581/1/40. Zie voor een gedetailleerde weergave van zijn reis naar en verblijf in Rusland en van het vierde wereldcongres:
idem,‘De roman van mijn leven’, 474-495. Zie verder ook Van Ravesteyn aan zijn moeder, 23
november 1922, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 24; en dT, 8 januari 1923.
90 • Zie Van het Reve, op. cit., 164-186. Zijn verslagen van het vierde wereldcongres verschenen in dT van eind november – begin december 1922.
91 • Zie Van Ravesteyn, ‘De roman van mijn leven’, 489-490. Op zijn verzoek verscheen de
rede wel in zijn geheel in het Protokoll des vierten Kongresses..., 560-590. Ook verschenen als:
idem,‘De toestand in ’t naburige Oosten. Referaat, uitgesproken op het Wereld-Congres der
Komm. Intern.’, in: dcg, 2 (1923), 1, 1-42.
92 • Naast deze 25 leden werden er nog tien kandidaat-leden verkozen als eventuele plaatsvervangers. Zie Kahan,‘The Communist International’, 161-162.
93 • Bij monde van de Oostenrijkse afgevaardigde Grün; zie Protokoll des vierten Kongresses..., 968-970 (citaat: 969). Van Ravesteyn trachtte ook in samenwerking met de Belgische
partijvertegenwoordiger Van Overstraeten en Tan Malaka namens de pki Proost naar voren
te schuiven, maar ook deze poging leidde tot niets. Zie het ongedateerde duitstalige voorstel
in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 79.
94 • In de zomer van 1922 had Proost al aan Wijnkoop laten weten dat hij na het vierde
wereldcongres zijn functie als partijvertegenwoordiger in het ekki wilde neerleggen. Hij
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stelde Kruyt voor als zijn opvolger. Jansen [Proost] aan Wijnkoop, z.d. [vóór 5 juli 1922], in:
rgaspi, 581/1/57.
95 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 8 januari 1923, in: rgaspi, 581/1/40.
96 • Van Ravesteyn,‘De roman van mijn leven’, 490. In De wording van het communisme in
Nederland zou Van Ravesteyn deze voorbereidende taak enorm opblazen: ‘de Hollandsche
partij fungeerde dus op het einde van dat jaar weer als een soort schakel tusschen Moskou en
de Westersche arbeidersbeweging, geheel in den geest en naar den smaak van de redacteuren
van “De Tribune”’. Zie Van Ravesteyn, op. cit., 223.Volgens Romein zou Van Ravesteyn gedesillusioneerd uit Moskou zijn teruggekomen; zie ‘De illusie’, in: iisg, archief-Romein, no. 530;
zie ook Van Ravesteyn,‘De roman van mijn leven’, 477-478.
97 • Zie voor het Vredescongres: dT, 11-16 december 1922; A. Losowsky, ‘Der Internationale
Friedenskongress im Haag’, in: drgi, 2 (1922), 12 (dec.), 822-830.
98 • Van Ravesteyn,‘De roman van mijn leven’, 445, 445 I, 491, 495-497.Wijnkoop sprak over
Radek als ‘mijn oude makker reeds sinds 10 jaar’. Aantekeningenschrift van Wijnkoop-Van
Rees, 1922, in: rgaspi, 581/1/121.
99 • dT, 16 december 1922. Zie ook Van Ravesteyn, ‘De roman van mijn leven’, 495-497; en
Wins aan Van Ravesteyn, 2 december 1943, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 21.
100 • Radek aan Lenin, Trotski, Stalin, Zinovjev en Kamenev, 17 december 1922, in: rgaspi,
5/3/228. In deze brief kondigde Radek een aparte brief te zullen schrijven over Nederlandse
partijzaken, maar die is tot dusverre nog niet gevonden. Zie verder: dT, 10 [moet zijn: 11]
december 1922.
101 • Zie De Kadt, op. cit., 242. Etty beweert dat Roland Holst (zij noemt Struik niet) De Kadt
in het voorjaar van 1923 op het idee bracht de Komintern in te schakelen (zie Etty,op. cit.,427428), maar dit geschiedde al eerder. De Kadt houdt het zelf op eind 1922, toen de oppositie de
toevallig in Nederland vertoevende Radek kon aanschieten. In de door Etty aangehaalde
brief van Roland Holst aan Daan de Lange wordt waarschijnlijk gedoeld op het beroep dat
de oppositie in mei 1923 op het ekki deed. Zie idem, op. cit., 687 (noot 16). Uit het voorgaande is duidelijk dat de opmerking van Harmsen dat de oppositie zich ‘in de loop van 1921’ tot
de Komintern wendde niet juist is; zie idem,‘Dirk Struik vooraan’, 25.
102 • De Kadt, op. cit., 243, 260.
103 • Zie Struik,‘Mijn socialistiese jaren in Nederland’, 244; en De Kadt, op. cit., 242-243.
104 • Zie De Kadt, op. cit., 243; en Etty, op. cit., 687 (noot 16).
105 • Verslag van het verhandelde op het 13e Congres..., 13-15. Zie ook het geheime verslag van
de cid, no. 9299, 8 februari 1923, in: ara, archief Hoofdkwartier Veldleger, inv. no. 426, pak
no. aa 159, dossier no. 126.
106 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 12 februari 1923, in: rgaspi, 581/1/40.
107 • Zie De Kadt, op. cit., 261-265; Havenaar, op. cit., 25. Officieel overleg tussen de beide
opposities (over het opstellen van een rapport voor de Komintern) kwam onmiddellijk na
het partijcongres van eind januari 1923 op gang; zie de notulen van de bijeenkomsten van 30
en 31 januari 1923, en De Kadt aan Engels, 8 februari 1923, in: iisg, archief-Engels, no. 6. Zie
verder Bouwman, op. cit., 9.
108 • Autobiografie Van Reesema, 11 november 1933, in: rgaspi, 495/244/558; Olink, De vermoorde droom; Van Reesema, De taak der revolutionaire socialisten.
109 • Elsa [hoogstwaarschijnlijk F. Grebelskaja, die deel uitmaakte van de door Belinski
geleide delegatie] aan Wijnkoop, 23 december 1920, in: rgaspi, 581/1/62; rapport Comité
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voor de Derde Internationale aan ekki, 20 april 1923, 19-20, in: 495/161/87; autobiografie Van
Reesema,11 november 1933,in: 495/244/558; dT,14,15 en 24 december 1920.Zie ook Tosstorff,
op. cit., par. 3.6 en 3.9, die Belinski ‘Belenki’ noemt.
110 • Van Reesema aan het meb, 3 november en 3 december 1922, in: rgaspi, 534/7/224; en
het rapport van Comité voor de Derde Internationale aan het ekki, 20 april 1923, 37, in:
495/161/87. Het meb was ontevreden over het feit dat Van Reesema uit zijn functie was gezet;
zie de brief aan de cph, 18 oktober 1922, in: 581/1/96.
111 • Boersma had zich inmiddels ook in het openbaar tegen de leiding verzet; zie dT, 25 en
26 januari 1923; en Engels, Zestig jaar socialistische beweging, 32-34. Zie verder Harmsen,
‘Jacobus Alphonsus Engels’.
112 • Zie Struik, op. cit., 245-246; en De Kadt, op. cit., 264. Struik had zich vóór het partijcongres nog wel kritisch over de partijleiding uitgelaten; zie zijn al eerder aangehaalde artikelen
over de arbeidersregering en het eenheidsfront in: dT, 11 en 15 januari 1923. Zie verder Winter
[Struik] in: dT, januari 1923.
113 • ‘Aan de leden van de C.P.H.’, 15 april 1923, in: rgaspi, 495/172/64; en het vervolg op dit
manifest,‘Het goede recht der Oppositie’, z.d. [30 april 1923], in: 495/172/19.
114 • Comité aan het ekki, 20 april 1923, in: rgaspi, 495/172/64.
115 • Rapport van Comité voor de Derde Internationale aan het ekki, gedagtekend 20 april
1923 (maar later verstuurd), in: rgaspi, 495/161/87.Van Reesema had het grootste deel ervan
geschreven. Een deel van het Nederlandse concept is bewaard gebleven (in: iisg, archieven
cph/cpn 1920–1936). Het was door Van Leuven becommentarieerd; zie zijn brieven aan De
Kadt en aan Van Reesema van 29 april resp. 3 juni 1923, in: iisg, archieven cph/cpn
1920–1936.
116 • Rapport, 41-42 (citaat Gorter en Wijnkoop: 21). Zie voor de internationale bijeenkomst
van 25 juni 1922: dT, 24, 26 en 27 juni 1922. Deze bijeenkomst was belegd in verband met de
komst van een Sovjet-delegatie naar Den Haag die onder leiding van Litvinov met een aantal
Europese landen kwam onderhandelen over financiële aangelegenheden; zie Knapen, De
lange weg, 91-93; dT, 27 en 28 juni, 5, 7, 11 en 12 juli 1923. Zie ook Van Ravesteyn,‘De roman van
mijn leven’, 468-469.
Tijdens de bijeenkomst in Amsterdam had Wijnkoop inderdaad met MacManus over onderlinge West-Europese samenwerking gesproken; zie A. Inkpin (cpgb) aan Wijnkoop, 11 oktober 1922, in: rgaspi, 581/1/62. Zie ook de persoonlijke aantekeningen van Wijnkoop over de
periode 26 augustus – 19 oktober 1922, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 79; hieruit blijkt
dat men niet van plan was buiten Moskou om te handelen.
117 • Rapport, 60.
118 • dT, 25 en 26 april, 7 mei 1923.
119 • Telegram aan ekki, 12 of 13 mei 1923, in: rgaspi, 495/161/88; Comité aan ekki, 11 mei
1923; Bouwman aan Lozovski, 10 mei 1923, beide in: 495/161/89.
120 • meb aan cph, 14 mei 1923, in: rgaspi, 581/1/96; zitting Vollugsbüro, 26 mei 1923, in:
534/3/45.
121 • Ost-Abteilung aan Malaka, 19 juli 1922, in: rgaspi, 581/1/93; T. Malacca,‘Bericht über die
Oppositionstätigkeit während des Parteitages der kph’, 28 maart 1923, in: rgaspi,
495/161/90. Zie ook De Kadt, op. cit., 218-219, 278.
122 • Comité aan ekki, 20 april 1923, in: rgaspi, 495/161/89; zie ook Bouwman aan Lozovski, 10 mei 1923, in: 534/7/224.
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123 • Zitting Sekretariat,19,21,24 en 30 mei 1923,in: rgaspi,495/18/162; zitting Präsidium,21
mei 1923, in: 495/2/19; ekki aan cph, 22 mei 1923, in: 495/18/162; telegram van ekki (ondertekend door Kolarov), 1 juni 1923, in: 581/1/81.
124 • Op 26 mei 1923 kwam er een brief van Radek over de cph bij het Sekretariat binnen
maar deze bleek niet meer te achterhalen in de archieven; zitting Sekretariat, 30 mei 1923, in:
rgaspi, 495/18/162.
125 • Het Volk, 1 en 18 juni 1923; zie ook Brommert aan Wijnkoop, 18 mei 1923, in: rgaspi,
581/1/80.
126 • Brommert aan Wijnkoop, 18 mei 1923 (zie noot 125).
127 • Verslag van Jansen [Proost] aan het partijbestuur over de Holländische Kommission, 1
juli 1923, in: rgaspi, 581/1/80; dT, 31 mei 1923; Bouwman, Van Reesema en De Kadt aan het
ekki, 31 mei 1923; Bouwman aan het ekki, 6 juni 1923; beide in: 495/172/64;‘Open brief aan
de leden van de C.P.H.’ van het Comité, 3 juni 1923, in: 495/161/88.
128 • Het Präsidium benoemde verder in deze commissie: Kuusinen (Finland), Zetkin
(Duitsland) en Salles (Frankrijk). Zie zitting Präsidium, 10 juni 1923, in: 495/2/19. De Erweiterte Exekutive wees later voor Kuusinen Kullervo Manner aan en voor Salles René; zie Inprekorr, 21 juni 1923, 863. Het lijkt erop dat Zetkin vervangen werd door Enderle; De Kadt
noemt deze althans als lid terwijl hij zwijgt over Zetkin.Volgens hem maakte ook de Italiaan
Umberto Terracini van de commissie deel uit; deze naam komt echter niet in de hierboven
aangehaalde documenten voor. Zie idem, op. cit., 279-281.
129 • Zie Kruyts door Münzenberg ondertekende mandaat, 2 juni 1923, in: rgaspi,
495/161/115.
130 • Van Reesema’s echtgenote Hanna Rozenberg zou meegereisd zijn als secretaresse van
de oppositiedelegatie. De overtocht van Van Reesema werd door de Komintern betaald. De
Kadt zag van financiële ondersteuning af en reisde op eigen kosten naar Moskou. Zie de
betreffende verklaringen, 16 juni 1923, in: rgaspi, 494/161/110.
131 • Zie De Kadt, op. cit., 266-276 (citaat op 276). De delegatie reisde via Berlijn per trein
over Riga naar Moskou. Daar betrokken zij een kamer in Hotel Lux. Ook van zijn tegenspeler Proost had De Kadt geen hoge pet op:‘een onsmakelijk klein mannetje, met een stoppelbaard en lange grauwe haren, die een uilenbril droeg en een Russische blouse’; op. cit., 278.
Ten onrechte schrijft De Kadt dat Proost op dat moment nog lid was van het ekki. Ook
Harmsen meent dit; zie idem,‘De Wijnkoop-partij’, 73.
132 • Rapport van cph-vertegenwoordiger Proost, juni 1923, in: rgaspi, 495/161/90. In Moskou zette Proost zich aan de weerlegging van de beschuldigingen die de oppositie in haar
uitgebreide rapport had gedaan; zie ‘Die Parteigeschichte der Opposition’, en ‘Gewerkschaftsfrage’, beide opgesteld door Proost, z.j. [juni 1923], in: 495/161/90.
133 • De oppositie had haar litanie samengevat in enkele kortere rapporten, in: rgaspi,
495/161/88. Zie ook haar rapport aan de Erweiterte Exekutive, 20 juni 1923, in: 495/172/64.
134 • Zitting ekki, 28 juni 1923, in: rgaspi, 495/2/19.Van Reesema ontbrak op de presentielijst, maar volgens Proost was hij ook aanwezig. De Kadts herinneringen van de zitting wijken wat af van deze op bronnen gebaseerde weergave; zie idem, op. cit., 310.
135 • Verslag van Jansen [Proost] aan het partijbestuur over de Holländische Kommission, 1
juli 1923, in: rgaspi, 581/1/80; Präsidium aan cph, 6 juli 1923, in: 495/41/1; zie ook dT, 23 juli
1923. Hieraan is ook de verklaring van Van Reesema en De Kadt toegevoegd; zie voor het origineel: ‘Erklärung’, 6 juli 1923, in: 495/161/88. Zie verder ook De Kadt, op. cit., 302-304. De
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Kadt geeft Radeks oordeel in de vakbondskwestie weer (de oppositie moest erkennen dat het
werken in het nvv belangrijk was en de partijleiding diende haar vijandigheden tegenover
het nas te staken), maar daarvan is in de officiële stukken niets terug te vinden.
136 • Oppositie aan partijbestuur van de cph, 21 juli 1923, in: rgaspi, 581/1/80; De Kadt, op.
cit., 310.
137 • Jansen [Proost] aan Wijnkoop, z.d. [24 juni 1923], in: rgaspi, 581/1/81; en De Kadt, op.
cit., 280.
138 • Verslag van Jansen [Proost] aan het partijbestuur over de Holländische Kommission, 1
juli 1923, in: rgaspi, 581/1/80.
139 • Jansen [Proost] aan Wijnkoop, z.d. [eind juni 1923], in: 581/1/68. Wat raadselachtig
schreef Proost verder ‘dat hier geen andere oplossing kon zijn onder de gegeven omstandigheden die ik mondeling nader zal uiteenleggen – dat ik dat eigenlijk na de uitspraak in z’n
volle omvang begrepen heb’.Wellicht dat hij doelde op de machtsstrijd in de top van de rcp,
die op gang was gekomen nadat Lenin door ziekte was uitgeschakeld; zie ook De Kadt,op. cit,
285.
140 • dT, 23 juli 1923.
141 • Verslag partijraad, 22 juli 1923, opgesteld door W. Langenberg. Geheel objectief behoeft
dit verslag niet te zijn, want Langenberg behoorde tot de oppositie. Hij stuurde zijn verslag
naar Van Reesema, die het aan het ekki doorgaf. In de begeleidende brief (29 juli 1923, in:
495/172/11, rgaspi) liet Langenberg, die sinds 1909 partijlid was, zich zeer negatief over
Wijnkoop uit. Zie voor Cetons tegenstemmen de inleiding bij ‘Ons Memorandum...’, opgesteld door Van Ravesteyn, in: cg, 11 september 1926. Naarbuiten toe beweerde het partijbestuur overigens dat ‘met algemeene stemmen’ was besloten de ekki-uitspraak op te volgen;
zie dT, 23 juli 1923. Zie voor Wijnkoops kwalificaties zijn brief aan Van Ravesteyn, 2 augustus
1923, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
142 • dT, 23 juli 1923; zie ook J. Jansen [Proost],‘De Holl. Partijkwestie voor de Executieve’, in:
dcg, 2 (1923), 504-510.
143 • Brief aan het ekki, namens het gehele partijbestuur ondertekend door De Visser,
Brommert en Van Ravesteyn, z.d. [begin augustus 1923], in: rgaspi, 495/172/65. In een brief
aan Van Ravesteyn van 2 augustus 1923 (in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22) gaf Wijnkoop commentaar op een eerdere versie van deze brief (in: 495/172/67). Het partijbestuur
nam Wijnkoops suggestie over dat hij de brief niet zou ondertekenen. Kennelijk wilde de
cph-leiding haar voorzitter – die meermalen met Moskou in aanvaring was gekomen – wat
in de luwte houden en ook duidelijk maken dat niet alleen Wijnkoop bedenkingen had. Na
de breuk van Van Ravesteyn en Wijnkoop met de cph werd de brief gepubliceerd; zie ‘Ons
Memorandum...’, in: cg, 11 en 25 september en 23 oktober 1926 (met een rectificatie in cg, 6
november 1926).
144 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 2 augustus 1923, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
Harmsen merkt terecht op dat in deze correspondentie tussen het ekki en de cph-leiding
‘de takt, de tolerantie en de bereidheid te praten bij de Kominternvertegenwoordigers wel
aanwezig zijn, maar bij de bestuurders van de cph geheel ontbreken’. Zie idem, op. cit., 74.
145 • Verslag van Jansen [Proost] aan het partijbestuur over de Holländische Kommission, 1
juli 1923, in: rgaspi, 581/1/80.
146 • Sjirinja,‘The Comintern’, 172.
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6. Tussen Amsterdam, Berlijn en Moskou
1 • dT, 14 mei 1921.
2 • Zie Sworakowski, ‘International communist front organizations’; Carew Hunt, ‘Willi
Muenzenberg’; Carr, Socialism in one country, iii/2, 937-938.
3 • Zie bijvoorbeeld Kurella, Gründung und Aufbau der Kommunistischen Jugend-Internationale, 131.
4 • Cornell, Revolutionary Vanguard, 214-233; zie ook dT, 11 en 12 november 1921.
5 • dT, 23 mei 1921; zie ook dT, 4 juni 1921.
6 • Zitting tweede kji-congres, 17 juli 1921, in: rgaspi, 533/1/17; zie ook dT, 26 augustus 1921;
en Leo Widdy [L. van Lakerveld],‘De nieuwe taak der Comm. Jeugdorganisatie’, in: de Jonge
Communist, oktober 1921.
7 • dT, 7 juni 1922.
8 • Zie De Kadt, Uit mijn communistentijd, 183 en 253; Cornelissen, De gpoe, 87; en Gnirrep,
‘Van Lakerveld, van beroep revolutionair en ontwerper’.
9 • Willy [Kress] aan Berlijns Bureau, 3 september 1923; zitting het cjb-hoofdbestuur met
kji-vertegenwoordiger, 2 september 1923, beide in: rgaspi, 533/10(I)/1016; rapporten van
Kress aan kji, 2 en 15 oktober 1923, in: 533/10(I)/1017; zie ook dT, 12 november 1923.
10 • Kress aan kji, 15 januari 1924; rapport van Z. [wellicht Ziegler] aan kji, 15 januari 1925,
beide in: rgaspi, 533/10(I)/1018; dT, 29 december 1923. Zie verder het rapport van het cjbhoofdbestuur aan de kji, 12 februari 1924; en dat van de oppositie aan het ekki en de kji, 7
maart 1924, in: ibidem.
11 • In het Russisch: Mezjdoenarodnaja Organizatsija Pomosjtsji Bortsam Revoljoetsii
(mopr).Zie Martin Ryle,‘International Red Aid’; en Babichenko,‘The International Red Aid’.
12 • dT, 10 oktober 1923. De weergave van Gerrits van de oprichting van de irh in Nederland
is niet geheel juist; zie idem,‘“Solidariteit zonder eenheidsfront”’, 58.
13 • Robbers en Van Burink aan Wijnkoop, 20 november 1924, in: rgaspi, 581/1/44; brief aan
de irh-sectie Nederland, 26 september 1924, in: 539/3/567; en dT, 4 december 1924.
14 • In het Russisch: Mezjdoenarodnaja Organizatsija Rabotsjej Pomosjtsi (Mezjrabpom). Zie
Münzenberg, Fünf Jahre Internationale Arbeiterhilfe.
15 • Zie Gross, Münzenberg, 128; dT, 16 mei 1923.
16 • Zie Carr, op. cit., 944-949.
17 • Kruyt aan Wijnkoop, in: rgaspi, 581/1/27.
18 • In het Russisch officieel: Krasny Sportivny Internatsional. Zie Carr, op. cit., 957-969; en
dT, 8 maart 1922.
19 • Van Lakerveld aan ‘Fritz’ [Reussner], 19 oktober 1924 (citaat), en C. van Heimen aan de
Sportintern, 26 april 1926, in: rgaspi, 537/2/64.
20 • In het Russisch officieel: Krestjanski Internatsional. Zie Carr, op. cit., 952-957.
21 • Zie ‘Aux Comités Centraux de tous les Partis Communistes’, ongedateerd [waarschijnlijk
eind 1920], in: 581/1/94; Carr, op. cit., 976-986.
22 • In het Russisch officieel: Krasny Internatsional Profsojoez. Zie hiervoor uitgebreid Tosstorff, “Moskau oder Amsterdam”; en Resis, The Profintern. Omdat de Nederlandse afkorting
‘rvi’ in de jaren twintig geheel was ingeburgerd,wordt deze aanduiding hier gebruikt en niet
het Duitse rgi (Rote Gewerkschafts-Internationale).
23 • Zie onder meer Harmsen, ‘Kommunistiese vakbewegingspolitiek’, 107; Thorpe, ‘The
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Workers Themselves’, 179-180; en Resis, op. cit., 334-335.
24 • Beter bekend onder zijn Engelse naam International Federation of Trade Unions (iftu).
25 • Hueting e.a., Naar groter eenheid, 75-77.
26 • Resis, op. cit., 29 en 72.
27 • Rapport delegatie N.A.S..., 5. Zie voor de aantrekkingskracht van het radenstelsel in Sovjet-Rusland ook Engels, Zestig jaar socialistische beweging, 27. Meer algemeen: Tosstorff, op.
cit., par. 2.3.
28 • Zie Resis, op. cit., 24-28, 37.
29 • Zie Resis, op. cit., 140. Ook Sneevliet, in Moskou vanwege het tweede wereldcongres van
de Komintern, was hierbij aanwezig; zie het Transportbedrijf, 6 november 1920, en dT, 22 september 1925.
30 • Resis, op. cit., 43-48; en Thorpe, op. cit., 134-145.
31 • Tosstorff, op. cit., par. 3.1.
32 • Resis, op. cit., 48 en 66-68.
33 • Zittingen van de Internationale Rat, januari – juni 1921, in: rgaspi, 534/3/2; Tosstorff,
op. cit., par. 3.3.
34 • Jansen [Proost] aan Wijnkoop, z.d., [december 1920], in: rgaspi, 581/1/63; zie over de
rivaliteit tussen Lozovski en Tomski: Resis, op. cit., 112; Tosstorff, op. cit., par. 3.7.
35 • Zitting Internationale Rat, 26 maart 1921, in: rgaspi, 534/3/2.
36 • Tosstorff, op. cit., hoofdstuk 4; Resis, op. cit., 140; Thorpe op. cit., 187.
37 • Zie noot 34.
38 • Resis, op. cit., 130, 150; en de ‘Resolutie over de verhouding tusschen de Roode Vakvereenigings Internationale en de Derde Internationale’, in: Resoluties, manifesten en oproepen...,
8-9.
39 • Tosstorff, op. cit., par. 4.2; Resis, op. cit., 149.
40 • Tosstorff, op. cit., par. 4.1. Zie verder Swain,‘Was the Profintern Really Necessary?’, 65.
41 • In de Nederlandse vertegenwoordiging op het rvi-congres was onenigheid ontstaan
over de verdeling van de acht aan Nederland toegewezen stemmen.De nas-vertegenwoordigers meenden dat deze allemaal aan hen toekwamen; enkele cph-leden die aanwezig waren
voor het derde wereldcongres van de Komintern maar ook het rvi-congres bijwoonden,
vonden dat zij ook recht hadden op enige stemmen. Zittingen nas-bestuur, 20 januari en 3
februari 1922, in: iisg, nas-archief, no. 17.
42 • De Zentralrat bestond uit vier afgevaardigden van Sovjet-Rusland; en twee van Engeland, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Tsjechoslowakije en Polen. De
overige aangesloten landen leverden elk één gedelegeerde.
43 • ‘Statuten der Roode Vak-Internationale’, in: Resoluties, manifesten en oproepen..., 31-34;
zie ook Resis, op. cit., 222-228.
44 • Goldbeck,Veröffentlichungen der Roten Gewerkschaftsinternationale,11-12; Tosstorff,op.
cit., par. 5.3.
45 • Zitting Vollzugsbüro, 11 maart 1922, in: rgaspi, 495/3/23. Voordat een aanvraag werd
toegewezen, diende ook de Budgetkommission van de Komintern haar oordeel te geven.
46 • De Visser, Manuel en Wijnkoop aan de rvi, 27 juli 1923, in: rgaspi, 495/172/63; Brommert aan Wijnkoop, 17 september 1923, in: 581/1/64; zitting Sekretariat Vollzugsbüro, 17
augustus 1923, in: 534/3/48.Voor het derde kwartaal ontving de vakverenigingscommissie in
ieder geval 118 dollar; Manuel aan ki en rvi, 8 september 1923, in: 495/172/63.
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47 • Zie Thorpe, op. cit., 212 en 226.
48 • Tosstorff, op. cit., par. 4.5; Thorpe, op. cit., 162-170.
49 • Zie Bericht des Vollzugsbureaus... an den zweiten Kongress..., 32-39; Resis, op. cit., 229-230
en 277-278; Thorpe, ‘The Workers Themselves’, 200-210; Tosstorff, op. cit., par. 5.2.
50 • Bultsma en Van der Tuin, Het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond, 19.
51 • Zie Eekman,‘Bernardus Lansink jr.’
52 • Zie Thorpe, op. cit., 149-160; Tosstorff, op. cit., par. 3.6.
53 • Zie Jaarverslagen over 1920 en 1921 van het Nationaal Arbeids-Secretariaat..., 116-121
(citaat: 121); dA, 25 december 1920 en 1 januari 1921.
54 • dA, 8 en 15 januari 1921; het Transportbedrijf, 15 januari 1921.
55 • Zitting algemeen bestuur nas, 16 oktober 1920, in: iisg, nas-archief, no. 16; zie ook
Thorpe, op. cit., 156.
56 • Zie S. Belinky,‘Die Konvulsionen des Syndikalismus!’, in: Die Rote Gewerkschafts-Internationale, 1 (1921), 1 (15 jan.), 3-5; zie ook dT, 2 (citaat) en 3 februari 1921.
57 • dA, 19 februari (citaat), 5 en 26 maart 1921.
58 • Het eerste nummer hiervan verscheen op 15 maart 1921; in september van dat jaar kwam
het blad voor het laatst uit.
59 • dA, 2 en 9 april 1921. Zie ook zittingen dagelijks en algemeen bestuur nas, 18 maart en 28
april 1921, in: iisg, nas-archief, no. 16.
60 • Concept-rapport van Comité voor de Derde Internationale aan ekki, in: iisg, archieven cph/cpn 1920–1936. In de eindversie gedateerd 20 april 1923 (zie hoofdstuk 5), kwamen
deze bedragen niet voor. In de periode 8 december 1920 – 8 april 1921 ontving de vakverenigingscommissie drie bijdragen van in totaal 4767 gulden; zie het overzicht in: rgaspi,
581/1/85. Op 21 augustus 1921 vroeg de commissie aan het meb in Berlijn opnieuw om geld
voor de uitgave van het blad; zie 534/7/224.
61 • dA, 23 april 1921.
62 • Zie noot 1.
63 • Vakverenigingscommissie aan meb, 21 augustus 1921, in: rgaspi, 534/7/224.
64 • dA, 31 december 1921. Zie over de onvrede binnen het nas over de cph-activiteiten ook:
dA,25 september 1920,en het verslag van de ‘Buitengewone vergadering van Bestuurders van
Bonden, Federaties en P.A.S.’, 3 maart 1921, in: iisg, nas-archief, no. 16.
65 • Zie dT, 19 en 29 mei, 14 juli 1922.
66 • dA, 9 september 1922.
67 • Jaarverslag landelijke vakverenigingscommissie, z.d. [1923], in: rgaspi, 581/1/80.
68 • Jansen [Proost] aan Wijnkoop, z.d. [eind februari 1921], in: rgaspi, 581/1/57.
69 • Verder gingen ook C. Posthuma en De Visser mee (deze laatste maakte ook deel uit van
de cph-delegatie naar het derde wereldcongres). Zij behoorden formeel niet tot de nasdelegatie, maar vertegenwoordigden respectievelijk de nft en de Federatie van Handels- en
Kantoorpersoneel. In totaal waren er acht Nederlandse gedelegeerden; zie F. Konar, ‘Der
Erste Internationale Kongress der Roten Gewerkschaften in Moskau (3.-19. Juli 1921)’, in: die
Internationale Arbeiterbewegung, oktober 1921, no. 7, 38-48. Dissel berichtte uitvoerig over de
reis naar en het verblijf in Sovjet-Rusland; zie zijn artikelenreeks in: dA, 3 september – 12
november 1921. Zie ook de reisindrukken van Posthuma in: het Transportbedrijf, 17 september, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december 1921, 7 januari 1922.
70 • dT, 14 mei 1921.
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71 • Bij deze afwijzing speelde Proost een actieve rol; zie Verslag van het verhandelde op het
12de congres..., 17.
72 • De rvi-statuten waarvan deze ‘toetredingsvoorwaarden’ het derde artikel vormden,
waren wel in het rapport opgenomen; zie Het congres der Roode Vak-Internationale te Moskou 1921. Rapport N.A.S.-delegatie, 8-13 (citaten: 7-8).
73 • Dit beweerde Bouwman althans later op het nas-congres; zie Officieel verslag van het
buitengewoon congres van het Nationaal Arbeids-Secretariaat... 25 en 26 maart 1922..., 36.
74 • Het congres der Roode Vak-Internationale te Moskou 1921. Rapport N.A.S.-delegatie,
Amsterdam, 1921, 24.
75 • dT, 19 september 1921. Zie ook Elsa [hoogstwaarschijnlijk F. Grebelskaja] aan Wijnkoop,
23 december 1920: ‘Es wäre von grosser Wichtigkeit, dass die Zentrale d. nas umgestaltet
wird, dass auf den Platz von Lanzig der gegen die Rote Gew. Internationale ... ist, der Gen.
Baumann käme.’ In: rgaspi, 581/1/62.
76 • Het derde delegatielid was J. Schenk; zie zitting nas-bestuur, 8 december 1921, in: iisg,
nas-archief, no. 17.
77 • Rapport delegatie N.A.S.... op 30 januari 1922 en volgende dagen te Moskou, 3; ook verschenen in: dA, 25 maart 1922; zie ook dT, 17 en 18 maart 1922.
78 • A. Nin, ‘Die holländischen Anarchosyndikalisten spalten!’, in: Inprekorr, 23 juli 1923,
1070.
79 • Zie het overgebleven fragment van de brief aan Wijnkoop van Proost, ongedateerd
[april 1922], in: 581/1/57. Zie ook dT, 17 maart 1922.
80 • Buitengewone zitting nas-bestuur, 20 maart 1922, in: iisg, nas-archief, no. 17; zie ook
dA, 25 maart 1922.
81 • Verslag van het Nationaal Arbeids-Secretariaat... 1922–1923–1924, 66; Officieel verslag van
het buitengewoon congres van het Nationaal Arbeids-Secretariaat... 25 en 26 maart 1922..., 48,
50, 53 en 91. Een congresverslag verscheen ook in: drgi, 2 (1922), 4 (apr.), 285-288.
82 • Zitting Vollzugsbüro, 6 maart 1922, in: rgaspi, 534/3/23.
83 • Vogenbeck aan meb, 25 maart 1922, en zijn rapport aan het meb, z.d., in: rgaspi,
534/4/41.
84 • Rapport aan het meb van Vogenbeck, 27 maart 1922, in: rgaspi 534/4/41; Officieel verslag van het buitengewoon congres van het Nationaal Arbeids-Secretariaat... 25 en 26 maart
1922..., 57-60 en 82-83.
85 • Zie noot 84.
86 • Zitting Vollzugsbüro, 15 april 1922, in: rgaspi, 534/3/23.
87 • Open brief aan het nas in: dT, 2 en 3 (citaat) juni 1922, ook afgedrukt in dA, 3 juni 1922.
Zie de afwijzende reactie van Lansink in: dA, 10 juni 1922.
88 • Inclusief ongeldige en blanco stemmen hadden slechts een kleine 7000 van de circa
31 000 nas-leden aan het referendum meegedaan; zie het Verslag van het Nationaal ArbeidsSecretariaat in Nederland... 1922–1923–1924, 67.
89 • Zitting Vollzugsbüro, 12 juni 1922, in: rgaspi, 534/3/23. Open brief aan het nas van de
rvi, in: dT, 22 juli 1922 (citaat); en van het meb, in: dT, 6 juli 1922.
90 • Verslag van het Nationaal Arbeids-Secretariaat... 1922–1923–1924, 68.
91 • Bouwman aan Lozovski, 1 september 1922, in: rgaspi, 534/7/224; zie ook E. Bouwman,
‘De eenheidsresolutie der C.P.’, in: dnt, 1921, 733-736; en idem,‘Das Nationale Arbeitssekretariat und die R.G.I.’, in: drgi, 2 (1922), 9 (sep.), 579-581.
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92 • dA, 19 november 1921.
93 • A. Losowsky,‘Die Aufgaben des 2. Kongresses der R.G.I.’, in: drgi, 2 (1922), 11 (nov.), 716717; en McDermott en Agnew, The Comintern, 35.
94 • Lozovski aan Bouwman, 12 januari 1923, in: rgaspi, 534/6/59.
95 • Bouwman aan het meb, 12 februari 1923, in: rgaspi, 534/7/224.
96 • Voordat het besluit gevallen was, schreef Bouwman desgevraagd aan Lozovski dat hij
zou trachten te voorkomen dat het nas naar de Duitse hoofdstad zou gaan. Zie Bouwman
aan Lozovski, 2 juni 1922, in: rgaspi, 534/7/224. Zie ook zitting dagelijks bestuur nas, 29 mei
1922, in: iisg, nas-archief, no. 17.
97 • Zie Thorpe, op. cit., 219-226.
98 • Lansink zou er later van beschuldigd worden te hebben gepoogd het nas ‘met behulp
van misleidende informaties’ het Revolutionair Syndicalistisch Bureau binnen te loodsen.
Zie Verslag van het Nationaal Arbeids-Secretariaat... 1922–1923–1924, Amsterdam, z.j., 75; zie
ook Th.J. Dissel,‘Het N.A.S. en de R.V.I. van Moskou’, in: Lansink jr. en Dissel, Berlijn of Moskou?, 48-52.
99 • Zie Thorne, op. cit., 226-235; Resis, op. cit., 275 en 321-324.
100 • Zie ‘Kommunistische Internationale und Rote Gewerkschafts-Internationale’ en
‘Anträge der C.G.T.U. Zu den Statuten über die Aufnahmebedingungen’, in: Beschlüsse und
Resolutionen des 2. internationalen Kongresses der revolutionären Gewerkschaften..., 28-29.
De gewijzigde statuten werden gepubliceerd in dT, 12 februari 1923. Zie ook Resis, op. cit., 272
en 325-327; en Tosstorff, op. cit., par. 5.3 en 5.5.
101 • dT,13 en 15 december 1922 en 3 januari 1923.Zie ook de Vrije Socialist,28 december 1922;
en de convocatie voor de bijeenkomst met Lozovski van het pas in Amsterdam, 13 december
1923, in: iisg, pas-amsterdam-archief, no. 19.
102 • Buitengewone zitting bestuur nas,20 december 1920; en zitting algemeen bestuur nas,
18 januari 1923, in: iisg, nas-archief, no. 18A. Zie ook het Transportbedrijf, 30 december 1922.
103 • dA, 23 december 1922.
104 • Bouwman aan Lozovski en aan het meb, beide van 22 december 1922, in: rgaspi,
534/7/224. Dit gesprek had begin januari 1923 plaats; zie De Visser aan Wijnkoop, 9 januari
1923, in: 581/1/56.
105 • Verslag van het Nationaal Arbeids-Secretariaat... 1922–1923–1924, 73.
106 • dT, 10 januari 1923; dA, 13 januari 1923; rapport van de nas-delegatie naar het syndicalistencongres in Berlijn, in: dA, 17 en 24 maart 1922. Zie verder P.K.,‘Das Nationale Arbeitssekretariat und die rgi’, in: drgi, 3 (1923), 2 (feb.), 154-155; en Thorpe, op. cit., 237-259.
107 • Lozovski aan Bouwman, 12 januari 1923; meb aan Bouwman, 5 februari 1923, in: rgaspi, 534/6/59; ‘An die Leitung und an die Mitglieder des Niederländischen Arbeiter-Sekretariats (nas)’, in: drgi, 3 (1923), 1 (jan.), 86-87.
108 • Aldus de weergave van de richtlijn van Heckert door Manuel aan het meb, 20 maart
1923, in: rgaspi, 534/7/224. Zie ook zitting Vollzugsbüro, 27 februari 1923, in: 534/3/44; en de
kpd aan de cph, 7 maart 1923, in: 581/180.
109 • Zie het congresverslag in: dA, 14 en 21 april en 5, 12 en 19 mei 1923. Zie verder De Visser
aan het meb, 1 april 1923; en het congresverslag van Bouwman aan het meb, 8 april 1923, in:
rgaspi, 534/7/224; Bouwman,‘Der letzte Kongress des holländischen Arbeitsbundes (nas)’,
in: Inprekorr, 25 maart 1923, 579; en T. Malaka,‘Der Anschluss des nas an die rgi’, in: drgi, 3
(1923), 4 (apr.), 380-382.
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110 • B. Lansink jr.,‘Berlijn of Moscou? Libertair- of Staatssocialisme?’, in: Lansink en Dissel,
Berlijn of Moskou?, 1-32 (citaten: 17, 20).
111 • Th.J. Dissel,‘Het N.A.S. en de R.V.I. van Moskou’, in: Lansink en Dissel, op. cit., 58.
112 • Verslag van het Nationaal Arbeids-Secretariaat... 1922–1923–1924, 75-76. Op het congres
waren negen stemmen blanco.Het referendum leverde 7302 stemmen op voor de rvi en 6489
voor de iaa.Inclusief blanco en ongeldige stemmen brachten in totaal 14 447 van de 22 111 leden die het nas begin 1923 telde hun stem uit (65%). Zie dA, 9 juni 1923; B. Bouwman,‘Das
Nationale Arbeits-Sekretariat Hollands und die rgi’, in: Inprekorr, 16 juli 1923, 1037-1038.
113 • Zitting Vollzugsbüro, 5 juni 1923, in: rgaspi, 534/3/45; uitspraak Vollzugsbüro, 5 juni
1923, in: 581/1/96; gepubliceerd in: dT, 16 juni 1923. Zie ook dA, 23 juni 1923. In dezelfde periode poogde de rvi in vergelijkbare situaties in Finland en Noorwegen ook scheuringen te
voorkomen; zie Adibekow, Die Rote Gewerkschaftsinternationale, 57-58.
114 • Bultsma en Van der Tuin, Het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond, 44-45.
115 • De Oostenrijker Emile Herclet (1898–1942) was ook betrokken bij het opstellen van de
resolutie. Zittingen Vollzugsbüro, 9 en 10 juli (citaat) 1923, in: rgaspi, 534/3/46. Zie verder
Bouwman, ‘Das Nationale Arbeits-Sekretariat Hollands und die rgi’, in: Inprekorr, 16 juli
1923,1037; en A.Nin,‘Die holländischen Anarchosyndikalisten spalten!’,in: idem,3 (1923),122
(23 juli), 1070.
116 • Manuel aan ki en rvi, 8 september 1923, in: rgaspi, 495/172/63.
117 • Deze paragraaf is gebaseerd op Perthus, Henk Sneevliet; Tichelman, Henk Sneevliet;
idem, ‘Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet’; idem, ‘Henriette Roland Holst-Van
der Schalk en Henk Sneevliet’; en De Jonge, ‘Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet’.
118 • Tichelman, Henk Sneevliet, 21, 24; Perthus, op. cit., 121-123.
119 • Zie A. Baars en H. Sneevliet, Het proces Sneevliet. De sociaal-democratie in Nederlandsch-Indië, Semarang, 1917, 78.
120 • Roland Holst aan Sneevliet, 14 april 1919, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 109-110. Zie
verder Perthus, op. cit., 210; Knuttel,‘De geschiedenis der cph’, 40-41.
121 • Rutgers aan Sneevliet, 31 december 1919 en 4 januari 1920, in: iisg, archief-Sneevliet, no.
363.
122 • Roland Holst en Rutgers bevalen hem persoonlijk bij de Komintern-leiding aan; zie
hun brief aan het ekki, 26 juni 1920, in: rgaspi, 489/1/30. Zie ook Rutgers aan Sneevliet, 24
en 28 juni 1920, in: iisg, archief-Sneevliet, no. 363; het Transportbedrijf, 6 november 1920.
123 • Zie Roy, Memoirs, 280-283. Volgens de niet altijd zo betrouwbare herinneringen van
Roy stond Sneevliet in die tijd op de links-communistische lijn van Gorter.
124 • Zie Tichelman, ‘Henriette Roland Holst-Van der Schalk en Henk Sneevliet’, 41; Saich,
‘Henk Sneevliet’, 121-123; en Protokoll des iii. Weltkongresses..., 189-196. Ten onrechte meende
Perthus dat Sneevliet op het congres in Bakoe is geweest; zie idem, op. cit., 224 en 480 (noot
130); zie ook Saich, The Origins of the First United Front in China, 23.
125 • Roy, Memoirs, 381-383.
126 • Sneevliet keerde na het tweede wereldcongres eerst terug naar Nederland. Bij Vardö
nam de Noorse douane niet nader gespecificeerde financiële ‘middelen’ in beslag, die kennelijk waren bedoeld voor Sneevliets reis naar China. In Christiania kreeg Sneevliet van Litvinov 5000 Deense kronen om de reis voor te bereiden. Dt bedrag was echter niet toereikend,
zo schreef hij aan Zinovjev, 13 november 1920, in: rgaspi, 495/244/176.
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127 • Voor zijn werkzaamheden in China wees het Sekretariat hem 8000 Engelse ponden
toe; zitting Sekretariat, 27 februari 1921, in: rgaspi, 495/18/37. Aan de pki werd 1000 pond
toegekend. Het geld werd waarschijnlijk door bemiddeling van Reich in Berlijn uitbetaald;
zie Reich aan Zinovjev, 5 april 1921, in: 499/1/5A. Het lijkt erop dat Sneevliet uiteindelijk in
totaal 4000 pond heeft gekregen; zie zijn brief aan Boecharin, 21 maart 1923, in: iisg, archiefSneevliet, no. 230. Hierin maakte hij gewag van zijn financiële problemen met de Komintern;
zie hiervoor ook Saich, op. cit., 31-32; en de correspondentie tussen Maring [Sneevliet] en
Pjatnitski uit 1923, in: iisg, archief-Sneevliet, no. 311.
128 • Zie Saich, ‘Henk Sneevliet’, 125; Gruber, Soviet Russia masters the Comintern, 338-351;
Van de Ven, From Friend to Comrade, 85-88; en Santen, De nalatenschap van Henk Sneevliet,
55-67.
129 • Rappport van Maring [Sneevliet] voor het ekki, 11 juli 1922, in: iisg, archief-Sneevliet,
np. 225. Zitting Sekretariat, 12 juli 1922, in: rgaspi, 495/18/148. Op 17 en 18 juli 1922 bracht
Sneevliet verslag uit voor het ekki. Zie ook dA, 28 maart 1925; H. S.[neevliet], ‘Met en bij
Soen Yat Sen. Eenige persoonlijke herinneringen’, in: Kl, 1 (1926), 3 (mrt.), 65-69; Saich, op.
cit., 130-132; Van de Ven, op. cit., 105-108; en Perthus, op. cit., 266-272 (de instructies die het
ekki voor Sneevliet opstelde zijn afgedrukt op p. 484, noot 177).
130 • Zitting Präsidium, 29 december 1922, in: rgaspi, 495/2/14A; introductiebriefje van
Boecharin voor Sneevliet aan Stalin, z.d., in: iisg, archief-Sneevliet, no. 323; zie ook Santen,
op. cit., 68.
131 • Sneevliet aan Van Ravesteyn, 26 februari en 3 april 1923, in: iisg, archief-Van Ravesteyn,
no. 18; Sneevliet aan Boecharin, 31 mei 1923; Sneevliet aan Zinovjev, Boecharin en Radek, 20
juni 1923, in: iisg, archief-Sneevliet, no. 230 resp. 231. Zie verder Perthus, op. cit., 287-288; en
Saich, The Origins of the First United Front in China, 137-141.
132 • Zie Wiessing, Die Holländische Schule, 123.
133 • Bouwman aan het Vollzugsbüro, 7 juni 1923, in: rgaspi, 534/7/224.
134 • dT, 20 en 21 juni 1922. Roland Holst sprak ook haar voorkeur voor Sneevliet als toekomstig partijleider uit, ondanks de ‘bokkesprongen’ die hij soms zou maken. In De Kadt
had zij veel minder fiducie;‘hij is wel intelligent en geloof ik eerlijk, maar een toekomstig leider tweede klas’. Zie haar brief aan D. de Lange, 6 juni 1923, door Van Ravesteyn gekopieerd,
in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 23.
135 • Maring [Sneevliet] aan Zinovjev en Lozovski, 19 juni 1923, in: rgaspi, 495/172/63. Deze
brief kwam pas in Moskou aan nadat de Holländische Kommission haar activiteiten had
beëindigd.
136 • Zie Bericht des Vollzugsbureaus... an den zweiten Kongress..., 65-66.‘In reality they were
only committees of the various industrial unions of Russia enlarged by the addition of a
handful of foreign trade-union delegates’, aldus Resis, op. cit., 205. Zie verder Tosstorff, op.
cit., par. 4.8 en 5.4.
137 • Het Transportbedrijf, 3 september, 22 oktober (citaat), 5 november en 17 december 1921.
Zie verder Atschkanow, Kurze Geschichte, 12-18.
138 • Bouwman aan A. Chain en aan het meb, 20 juni en 10 augustus 1922, in: rgaspi,
534/7/224. Zie ook het Transportbedrijf, 9 september 1922.
139 • Zie Bericht des Vollzugsbureaus... an den zweiten Kongress..., 68-69. Zie ook ‘Die Hafenbüros und die Arbeit unter den Seeleuten’, in: Inprekorr, 18 juli 1923, 1042-1043; en Rübner,
‘The international seamen’s organisations’, 85-87.
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140 • Zie A. Chain, ‘Die Hafenbüros und die internationalen Schiffahrtsklubs’, in: drgi, 3
(1923), 1 (jan.), 78-79.
141 • Bouwman aan Rutgers, 28 augustus 1920; G.J. Vos aan Rutgers, 13 en 22 september, in:
rgaspi, 495/172/6.
142 • Bericht des Vollzugsbureaus... an den zweiten Kongress..., 71; zie ook ‘Resolution des
zweiten Kongresses der R.G.I. zur Organisationsfrage’, in: Die Organisationsfrage auf dem 2.
Kongress..., 60.
143 • Zitting Vollzugsbüro, 5 januari 1920, in: rgaspi, 534/3/44; Lozovski aan Bouwman, 12
januari 1923, in: 534/6/59.
144 • Bouwman aan Vollzugsbüro, 31 december 1923, in: rgaspi, 534/7/224. Over de periode
april 1923 tot maart 1924 zou uiteindelijk bijna 9000 gulden worden uitbetaald; zie het financiële overzicht van 1 april 1923 – maart 1924, opgesteld door penningmeester Brandsteder,
in: 534/5/163. Zie wat betreft Langkemper ook: dK, 10 januari 1925.
145 • Brief aan het Vollzugsbüro, 31 december 1923, in: rgaspi, 534/7/224; Langkemper aan
het ipk der Transportarbeiter, 19 februari 1924, in: 534/5/163; het Transportbedrijf, 16 juni 1923
en 29 mei 1924.
146 • Jaarlijkse begroting d.d. 27 maart 1924, opgesteld door Brandsteder, in: rgaspi,
534/5/163.
147 • meb aan het Rotterdamse havenbureau, 25 april 1923, in: rgaspi, 534/4/52.
148 • Hoofdcommissaris van politie aan de officier van justitie in Rotterdam, 24 mei 1923, in:
gar, politiearchief, no. 1578; hoofdcommissaris van politie aan de procureur-generaal in
Amsterdam, 27 oktober 1924 (citaat), in: ara, archief Ministerie van Koloniën Geheim Verbaal Archief 1918–1940, inv. no. 261.
149 • Brommert aan Wijnkoop, 17 september 1923, in: rgaspi, 581/1/64. Ook moest Brommert aan Bouwman 2660 dollar uitbetalen voor een organisatie van spoorwegarbeiders op
Java.
150 • Bouwman,‘Naschrift’, in: Losofsky, De balans van vijf jaar werken, 29.
151 • Sneevliet weigerde het aanbod van Joffe in Kanton vertegenwoordiger van het SovjetRussische persbureau Rosta te worden. Zie Joffe aan Sneevliet, mei 1923; en Sneevliet aan
Datvian en J.[offe], 8 juni 1923, in: iisg, archief-Sneevliet, no. 230. Zie verder Saich, op. cit.,
166-167 en 193; en Van de Ven, op. cit., 99 en 130-131.

7. De oppositie valt uiteen
1 • dT, 7 (citaat) en 15 januari 1924.
2 • In december 1922 vormde de Russische Socialistische Federatieve Sovjet-Republiek
(rsfsr), zoals Rusland officieel sinds juli 1918 heette, met de Transkaukasische Socialistische Federatieve Sovjet-Republiek en de Oekraïense en Wit-Russische Socialistische SovjetRepublieken de Unie van Socialistische Sovjet-Republieken (ussr). De ussr wordt hieronder verder aangeduid met de meer gangbare term Sovjet-Unie.Zie Bezemer,Een geschiedenis
van Rusland, 229 en 242.
3 • Zie Volkogonov, Lenin, 410-416; Carr, The interregnum, 342-366; en Bezemer, op. cit., 240243. Het feit dat Lenin niet gewoon begraven werd viel bij Nederlandse communisten als
Roland Holst en Mannoury zeer verkeerd; zie De Kadt, Uit mijn communistentijd, 319.
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4 • dT, 24 en 28 januari 1924; dA, 2 februari 1924; en Sowjet-Rusland in woord en beeld, februari 1924 (citaat).
5 • De Kadt, op. cit., 318. Zie bijvoorbeeld ook de hagiografische beschouwing van Roland
Holst in: dT, 26 januari 1924.
6 • Zie Volkogonov, op. cit., 268-273 en 416-418; idem, Trotsky, 32, 69, 89, 96-99, 242-244; Carr,
op. cit., 257-263; Bezemer, op. cit., 240-245; zie ook dT, 18 november 1927.
7 • Volkogonov, op. cit., 247-249; Carr, op. cit., 270-341; idem, Socialism in one country, I, 137186.
8 • Zie Carr, The interregnum, 219-242; idem, Socialism in one country, iii/1, 95-117; Firsow,
‘Stalin und die Komintern’, 79-81.
9 • Gruber, International Communism in the Era of Lenin, 434-445; McDermott en Agnew,
The Comintern, 37-38 en 44-45; Watlin, ‘Trotzki und die Komintern’, 85; Goldbach, Karl
Radek, 127-133; en Lerner, Karl Radek, 117-131.
10 • Zie voor Zinovjev in het bijzonder: Protokoll fünfter Kongress..., I, 466-472 en 496-498;
en voor Fischer: op. cit., 193.
11 • De Kadt in: dT, 19 (citaat) en 26 november 1923.
12 • Zie de rubriek ‘Inzake partijkwesties’, die in de maanden augustus – december 1923
iedere maandag in dT was opgenomen.
13 • Zie dT, 20 augustus, 17 september, 19 en 26 november 1923. Zie ook de oppositie aan het
partijbestuur, 7 en 23 augustus 1923, in: rgaspi, 495/172/12.
14 • Deze twee waren verantwoordelijk voor de onderschriften; zie Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 23 augustus 1923, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
15 • Oppositie aan ekki, 2 (citaat) en 30 augustus, 17 september 1923, in: rgaspi, 495/172/64.
Zie verder ook De Kadt aan Engels, 5 en 8 november 1923, in: iisg, archief-Engels, no. 6; De
Kadt, op. cit., 310-312.
16 • Wijnkoop aan Wijnkoop-Van Rees, 10, 18 (citaat) en 21 (citaat) september 1923, in:
rgaspi, 581/1/118. Het gesprek met Zinovjev is vermeld in Wijnkoops brief aan Kolarov, 26
februari 1924, in: 495/172/65.
17 • dT, 27 maart 1923; De Kadt, op. cit., 195-196.Voor Van Ravesteyn was Stalin eind 1922 nog
een grote onbekende: ‘ik kende het bestaan van Stalin zelfs niet tijdens mijn Russisch verblijf ’. Zie idem,‘De roman van mijn leven’, 485, in: gar, archief-Van Ravesteyn.
18 • Wijnkoop aan Knuttel, 10 februari 1924, in: rgaspi, 581/1/11-3.
19 • Aantekening Wijnkoop-Van Rees bij de brief van Wijnkoop, 21 september 1923, in:
rgaspi, 581/1/118.
20 • Verslag van het Congres... op 12, 13, 14 en 15 april 1924, 25.
21 • Zie De Kadt, op. cit., 324-325, 331, 349 en 374; en Perthus, Henk Sneevliet, 302-303.
22 • Zitting Sekretariat, 20 augustus 1923, in: rgaspi, 495/18/163.
23 • Wijnkoop aan Wijnkoop-Van Rees,21 september 1923,in: rgaspi,581/1/118; zie ook cph
aan het ekki, 28 januari 1924, in: 495/172/65. Aan Van Ravesteyn schreef Wijnkoop op 6
oktober 1923 dat hij ‘eigenlijk in alle hoofdzaken ons betreffend, door Karl [Radek] voorzoover dat mogelijk is, volkomen [was] bevredigd’, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
24 • dT, 1 november 1923.
25 • Het Volk, 27 november 1923; zie ook De Kadt, op. cit., 321-325.
26 • Sneevliet aan de Holländische Kommission, 9 januari 1924, in: rgaspi, 495/172/66; dT,
29 februari 1924.
530

Nawerk Meridiaan Page 531 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

noten – de oppositie valt uiteen
27 • Comité aan ekki, z.d. [eind november 1923], in: rgaspi, 495/172/64.
28 • cph aan ekki, 12 december 1923, in: rgaspi, 495/172/63; zie ook dT, 21 december 1923.
29 • Geciteerd in: dT, 23 oktober 1923. Wijnkoop beweerde later dat hij in de herfst van 1923,
tijdens zijn verblijf in Moskou, op een bijeenkomst van de Komintern is geweest waar over
de Duitse revolutie is gesproken; zie cg, 13 juli 1929.
30 • Wijnkoop in: dT, 7 november 1923; Van Ravesteyn in: dT, 1 november 1923.
31 • Manifest van de oppositie ‘Tegen demagogie en reformisme’, z.d. [begin 1924], in: rgaspi, 495/172/12; zie ook De Kadt en Brandsteder aan ekki, 12 februari 1924, in: 495/172/66; en
De Kadt, op. cit., 165-168.
32 • Wijnkoop aan Knuttel, 10 februari 1924, in: rgaspi, 581/1/11-3. Achteraf schreef Van
Ravesteyn dat de afwijkende beoordeling van de ‘Duitse kwestie’ een van de oorzaken van de
botsing van de cph-leiding met Moskou was geweest; zie idem, De wording van het communisme in Nederland, 198-199 en 225.
33 • Dissel aan iah, 18 december 1923, in: iisg, archief pas-amsterdam, no. 366; dT, 19 januari 1924; dA, 29 december 1923.
34 • Manuel aan rvi,8 september 1923,in: rgaspi,495/172/63; zie ook Bouwman en De Kadt
aan ekki, 14 januari 1924, in: 495/172/66; en Van Ravesteyn in: dT, 10-13 december 1923.
35 • dA, december 1923; Bouwman in: dT, 8 januari 1924.
36 • Oppositie aan ekki, z.d. [eind november 1923], in: rgaspi, 495/172/64.
37 • Partijbestuur in: dT, 21 december 1923.
38 • Rapport van Dissel voor Vollzugsbüro, 15 februari 1924, in: 534/7/225.
39 • Zie over Fimmen: Welcker,‘Eduard Carl Fimmen’; Schoots, Edo Fimmen; Koch-Baumgarten,‘Edo Fimmen’; en Tosstorff,‘Unity between “Amsterdam” and “Moscow”?’
40 • Gross, Willi Münzenberg, 170.
41 • Gross, op. cit., 129; dT, 29 en 30 oktober, 9 november 1923.
42 • Het Volk, 6 juni 1923; zie ook dT, 26 oktober 1923.
43 • Zie Tosstorff, op. cit., 96-99; Atschkanov, Kurze Geschichte, 19-21. Zie ook het Transportbedrijf, 2 en 30 juni, 28 juli 1923.
44 • Zitting Sekretariat, 13 november 1923, in: rgaspi, 495/18/163.
45 • Wijnkoop in: dT, 24 april 1923; Fimmens reactie in: dT, 4 mei 1923; Wijnkoop aan Van
Ravesteyn, 2 augustus 1923, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
46 • Fimmen in: dT, 25 februari 1924. Zie ook Wijnkoop in: dT, 15, 16 en 22 januari 1924.
47 • ‘Tegen demagogie en reformisme’. Zie verder rapport van Dissel voor Vollzugsbüro, 15
februari 1924, in: rgaspi, 534/7/225; dA, 15 maart 1924; Fimmen in Eenheid, 24 juli (98) en 25
december (185) 1926.
48 • cph aan ekki, 28 januari 1924; Wijnkoop aan Kolarov, 26 februari 1924, in: rgaspi,
495/172/65; en het partijbestuur in: dT, 21 december 1923.
49 • Van Ravesteyn in: dT, 27, 28 (citaat) en 29 december 1923.
50 • Maring [Sneevliet] aan Zinovjev, 30 januari 1924, in: rgaspi, 495/172/66.
51 • Zie Manoeïlski in Inprekorr, 4 (1924), 62 (4 juni), 745; telegram van Wijnkoop aan Präsidium, z.d. [begin juni 1924], in: rgaspi, 495/172/65.
52 • Zie Protokoll fünfter Kongress..., I, 343.Wijnkoop kon daar Manoeïlski van zijn fout overtuigen; zie zijn brief aan Wijnkoop-Van Rees, 5 juli 1924, in: rgaspi, 581/1/118.
53 • Zie het stuk van de oppositie voor de Holländische Kommission, 18 februari 1924, in:
rgaspi, 495/41/2.
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54 • Zie Wohl, French Communism in the Making, 306-307 en 313; en Courtois en Lazar, Histoire du Parti communiste français, 77.
55 • ‘Tegen demagogie en reformisme’.
56 • Zitting Sekretariat, 27 december 1923, in: rgaspi, 495/18/163.
57 • Zie voor Stirner: Huber, Stalins Schatten, 318-319; Studer, Un parti sous influence, 726727; de autobiografie ‘Stirner,Alfred Genrichowitsch’, 7 maart 1932, in: rgaspi, 495/274/6.
58 • Zitting Commission Hollandaise, 4 januari en 14 februari 1924, in: rgaspi, 495/41/2.
Stirner [Woog] aan cph, 4 januari 1924, in: 495/18/336A; antwoord van cph, 28 januari 1924,
in: 495/172/65; Maring [Sneevliet] aan commissie, 9 januari 1924; en oppositie aan ekki, 14
januari 1924, beide in: 495/172/66.
59 • Sneevliet aan Zinovjev, 30 januari 1924; en aan Holländische Kommission en Vollzugsbüro, 12 februari 1924, in: rgaspi, 495/172/66.
60 • Kolarov aan Wijnkoop, 8 februari 1924, in: rgaspi, 581/1/93; zie ook De Kadt in: dK, 19
juli 1924.
61 • Wijnkoop aan Kolarov, 26 februari 1924, in: rgaspi, 495/172/65.
62 • Pjatnitski aan alle Komintern-secties, 1 februari 1924, in: rgaspi, 495/18/270.
63 • dT, 11 februari 1924.
64 • Wijnkoop aan Knuttel, 10 februari 1924, in: rgaspi, 581/1/11-3.
65 • De Kadt en Brandsteder aan ekki, 12 februari 1924, in: rgaspi, 495/172/66; Bouwman
aan ekki, 13 februari 1924, in: 495/172/65; zie ook Van Reesema in: dT, 27 februari 1924.
66 • Telegram Kolarov, 21 februari 1924, in: rgaspi, 581/1/80.
67 • Wijnkoop aan Knuttel, 26 (citaat) en 27 februari 1924, in: rgaspi, 581/1/11-3.
68 • De Kadt, op. cit., 348; zie ook Wijnkoop aan Knuttel, 27 februari 1924, in: rgaspi,
581/1/11-3.
69 • Van Lakerveld aan Wijnkoop, 20 maart 1924, in: rgaspi, 581/1/80.
70 • Zie Huber, op. cit., 145-160; Studer, op. cit., 619-620; en de autobiografie van Bamatter, 16
mei 1941, in: rgaspi, 495/274/64.
71 • Weber, Die Wandlung des deutschen Kommunismus, ii, 152-153.
72 • Van Lakerveld aan Wijnkoop, 12 maart 1924, in: rgaspi, 581/1/80. Volgens De Kadt was
Kuusinen secretaris van de commissie; zie idem, op. cit., 348.
73 • Münzenberg aan Zinovjev, 27 februari 1924, in: rgaspi, 495/18/336v.
74 • Kruyt aan Wijnkoop, 10 januari 1924, in: rgaspi, 581/1/27.
75 • Van Lakerveld aan Wijnkoop, 7 maart 1924, in: rgaspi, 581/1/57.
76 • Van Lakerveld aan Wijnkoop, 12 maart 1924, in: rgaspi, 581/1/80.
77 • Zie De Kadt, op. cit., 327-331; en Van Lakerveld aan Wijnkoop, 20 maart 1924, in: rgaspi,
581/1/80.
78 • Maring [Sneevliet] aan Zinovjev en Boecharin, 19 februari 1924, in: rgaspi, 495/172/66.
Zie ook Sneevliets rapport over de crisis in de cph, in: iisg, archief-Sneevliet, no. 352.
79 • De Kadt, op. cit., 349.
80 • Van Lakerveld aan Wijnkoop, 12 en 20 maart 1924, in: rgaspi, 581/1/80.
81 • Van Lakerveld aan Wijnkoop, 14 maart 1924, in: rgaspi, 581/1/80.
82 • Van Lakerveld aan Wijnkoop, 12 maart 1924, in: rgaspi, 581/1/80. Zie ook de handgeschreven verslagen van de zittingen van de Holländische Kommission, 7 en 11 maart 1924, in:
495/41/2.
83 • Kolarov had eerst afzonderlijke gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van
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partijleiding en oppositie en later gezamenlijke; zie de reeds aangehaalde brieven van Van
Lakerveld aan Wijnkoop alsmede de verslagen van de zittingen van 7,11 en 13 maart 1924; alle
in: 495/41/2.
84 • Kolarov aan Wijnkoop, 15 maart 1924; Van Lakerveld aan Wijnkoop, 16 maart 1924, in:
rgaspi, 581/1/80.
85 • Wijnkoop in: dT, 25 maart 1924.
86 • Zitting Holländische Kommission, 13 maart 1924, in: rgaspi, 495/41/2; Van Lakerveld
aan Wijnkoop, 14 maart 1924 (citaat), in: 581/1/80.
87 • Van Lakerveld aan Wijnkoop, 20 maart 1924, in: rgaspi, 581/1/80.
88 • De Kadt, op. cit., 350.
89 • Van Lakerveld aan Zinovjev, 19 maart 1924, in: rgaspi, 495/172/66.
90 • Zitting Holländische Kommission, 22 maart 1924, in: rgaspi, 495/41/2; zitting Sekretariat, 25 maart 1924, in: 495/18/228; De Kadt, op. cit., 350-352.
91 • ekki aan cph, 26 maart 1924, in: rgaspi, 495/41/1; zie ook Bericht über die Tätigkeit der
Exekutive... vom iv. bis V. Weltkongress, 35-36. Tussen de regels door werd Van Ravesteyn op
de vingers getikt omdat hij het koloniaal beleid van Nederland niet scherp genoeg had gekritiseerd.
92 • Wijnkoop aan Kolarov, 26 februari 1924, in: rgaspi, 495/172/65; zie ook dT, 8 januari
1924.
93 • Zie ook Bericht des Vollzugsbüros... an den dritten Kongress der R.G.I...., 202-203.
94 • De brief die de rvi vóór het cph-congres aan het nas stuurde, wijst daar ook op; zie
drgi, 4 (1924), 4 (apr.), 245-247.
95 • Van Lakerveld aan Wijnkoop, 14 en 20 maart 1924, in: rgaspi, 581/1/80.
96 • Van Lakerveld aan Wijnkoop, 20 maart 1924, in: rgaspi, 581/1/80.
97 • De Kadt, op. cit., 331-334 (citaat: 332).
98 • De Kadt, op. cit., 352-359, 374, 384-388.
99 • Zitting Holländische Kommission, 22 maart 1924, in: rgaspi, 495/41/2; zitting Sekretariat, 25 maart 1924, in: 495/18/228; zitting Vollzugsbüro, 25 maart 1924, in: 534/4/77. Ten
onrechte beweerde Van Ravesteyn dat Humbert-Droz door het ekki naar Nederland zou
zijn afgevaardigd; kennelijk heeft hij deze met Woog verwisseld. Zie Van Ravesteyn, op. cit.,
231.Deze fout is herhaald door De Kadt, op. cit.,364-365; en Koejemans,David Wijnkoop,204.
100 • Rapport van Hammer aan Vollzugsbüro, 22 april 1924, in: rgaspi, 495/18/336v.
101 • Oppositie aan vertegenwoordigers ki en rvi, 11 april 1924, in: rgaspi, 495/172/66; Stirner [Woog] aan Präsidium, 18 april 1924, in: 495/2/29.
102 • Brief aan de partijafdelingen, 6 april 1924, in: rgaspi, 581/1/80.
103 • Verslag van het Congres van de Communist. Partij... op 12, 13, 14 en 15 april 1924, 14-15, 16,
22 en 34-35; zie ook J.A.N. Knuttel,‘Het congres der C.P.H.’, in: dcg, 3 (1924), 5 (mei), 140-143.
104 • Verslag van het Congres van de Communist. Partij... op 12, 13, 14 en 15 april 1924, 17-18.
105 • Ibidem, 3-4.
106 • Van Ravesteyn,‘De roman van mijn leven’, 509, 553.
107 • Verslag van het Congres van de Communist. Partij... op 12, 13, 14 en 15 april 1924, 5.
108 • Ibidem, 19-21.
109 • Rapport van Hammer aan Vollzugsbüro, 22 april 1924, in: rgaspi, 495/18/336v.
110 • ‘Resolutie betreffende de vakvereenigingspolitiek der C.P.H.’, in: Verslag van het Congres van de Communist. Partij... op 12, 13, 14 en 15 april 1924, 31-32.
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111 • Woog zou later stellen dat hij na twee uur onderhandelen aan Wijnkoop de concessie
had gedaan dat het nas geen ‘revolutionaire vakcentrale’ was maar een ‘organisatie met een
revolutionair karakter’.‘Es war ein Fehler unserer Delegation, dass wir damals nachgegeben
haben’. Zitting Holländische Kommission, 7 april 1925, 76-77, in: rgaspi, 495/163/368.
112 • Stirner [Woog] aan Präsidium, 18 april 1924 (citaten); samenvatting rapporten Stirner
en Hammer, 15 mei 1924; en rapport van Kreibich, 17 mei 1924, in: rgaspi, 495/2/29.
113 • Stirner [Woog] aan Präsidium, 18 april 1924; rapport van Kreibich, 17 mei 1924, in:
rgaspi, 495/2/29; Verslag van het Congres van de Communist. Partij... op 12, 13, 14 en 15 april
1924, 38.
114 • dT, 17 april 1924.
115 • dT, 16 april 1924. J.A.N. Knuttel,‘Na het congres’, in: dcg, 3 (1924), 257-259 (citaat: 258);
Van Ravesteyn in: dT, 19 april 1924.
116 • G.Vanter,‘Der 15. Parteitag der kp. Hollands’, in: Inprekorr, 13 mei 1924, 649-650; Manuel aan Stirner [Woog], 3 juni 1924, in: rgaspi, 495/172/65; Vanter [Van het Reve] aan Wijnkoop, 16 juni 1924, in: 581/1/65.
117 • De Kadt en C.M.Wesselius aan ekki, z.d., [eind april 1924], in: rgaspi, 495/172/66. Zie
verder ook De Kadt, op. cit., 362-363.
118 • Bouwman, Brandsteder, Van Reesema en Sneevliet aan ekki, 18 mei 1924, in: rgaspi,
495/172/66; Sneevliet aan Borodin, 29 april 1924, in: iisg, archief-Sneevliet, no. 361.
119 • Schlecht aan Zinovjev, 28 april 1924, in: rgaspi, 495/18/336B.
120 • Rapport van Hammer aan Vollzügsburo, 7 mei 1924, in: rgaspi, 495/18/336B.
121 • Zie noot 117.
122 • Brief aan Schlecht [zonder afzender], 29 april 1924, in: iisg, archief-Sneevliet; no. 387;
De Kadt, op. cit., 373-375.
123 • nn [J. de Kadt],‘De vakbewegingsresolutie der C.P.H. Een bondgenootschap? Met onze
ergste vijanden? Het N.A.S. in gevaar’, in: de Gemeenschap. Orgaan van den Nederlandschen
Federatieven Bond van Personeel in Openbaren Dienst, 26 april 1924, 1-2; De Kadt aan Sneevliet, 24 april 1924, in: rgaspi, 495/172/16.
124 • De Kadt, op. cit., 334; zie ook 324-325 en 347-348.
125 • Pamflet ‘Aan de Revolutionaire Arbeiders’, in: iisg, archieven cph/cpn 1920–1936; en
dK, 5 juli 1924. Het bksp-orgaan publiceerde de (nooit in dT afgedrukte) brief van het ekki
aan de cph; zie dK, 26 juli en 2 augustus 1924. Zie ook De Kadt, op. cit., 381.
126 • Rapport van Hammer aan ki en rvi, 20 mei 1924, in: rgaspi, 495/18/336v. Zie verder
Harmsen,‘De Wijnkoop-partij’, 75; en Perthus, Henk Sneevliet, 310.
127 • cjb aan kji, 5 mei 1924; rapport cjb aan ekki en kji, mei 1924; Kress aan kji, 1 oktober
1924, in: rgaspi, 533/10(I)/1018.
128 • dT, 9, 13 en 19 mei 1924; rapport van Hammer aan ki en rvi, 20 mei 1924, in: rgaspi,
495/18/336B; Bouwman e.a. aan ekki, 18 mei 1924, in: 495/172/66.
129 • Stirner [Woog] aan Manuel, 30 mei 1924 (citaat); Stirner aan Hammer, 4 en 9 juni 1924;
alle in: rgaspi, 495/18/336A.
130 • Stirner [Woog] aan Sneevliet, 9 juni 1924, in: rgaspi, 495/18/336A.
131 • De Kadt zelf beweerde dat de bksp drie- à vierhonderd leden telde, maar dit aantal lijkt
te hoog; zie idem, op. cit., 376.
132 • Ceton aan Van Ravesteyn, 23 juni 1924, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 6. Ceton
stuurde tevergeefs Proost om te proberen Roland Holst op andere gedachten te brengen; zie
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Etty, Liefde is heel het leven niet, 434-435. Proost was echter op dat moment geen ‘Nederlandse gedelegeerde bij het ekki’ meer, zoals Etty vermeldt. Ook wilde Roland Holst in die tijd
niet naar de cph terug.
133 • H. Roland Holst, ‘Opvoeding tot Communisme’, in: dcg, 2 (1923), 352-367 en 385-400
(citaat: 362); zie ook Etty, op. cit., 424-426.
134 • W. van Ravesteijn, ‘Idealisme’, in: dcg, 2 (1923), 401-416, 465-479 en 559-577 (citaat:
414); zie ook Etty, op. cit., 428-429.
135 • Romein in: dT, 11 juli 1924.
136 • Zie De Kadt, op. cit., 376-377; Roland Holst aan Sneevliet, 25 juni 1924, in: ‘Waarom
schrijf je nooit meer?’, 130; en Voerman,‘Henriette Roland Holst’, 104-105. Roland Holst had
van de Komintern ook niet meer zo’n hoge dunk vanwege de ‘poppen van het gezag’ die het
ekki in april naar het partijcongres had gestuurd.
137 • Manuel schreef aan Stirner: ‘Für ihre Tätigkeit brauchen wir uns nicht zu fürchten,
sie wird dort, so wie bei uns arbeiten, d.h. nichts tun; aber für de Kadt ist es eine bekannte Etikette (Marke).’ Zie de brief aan Stirner van Manuel, 1 juni 1924, in: rgaspi,
495/172/65.
138 • Sneevliet aan Borodin, 29 april 1924, in: iisg, archief-Sneevliet, no. 361; rapport van
Hammer aan Vollzügsburo, 7 mei 1924, in: rgaspi, 495/18/336B; en dA, 10 mei 1924. De voorzittersfunctie was voor Sneevliet tweede keus: het liefst zou hij weer voor de Komintern in
China aan de slag gaan. Zie Saich, The Origins of the First United Front in China, I, 194-198.
139 • Stirner [Woog] aan Wijnkoop, 29 mei 1924, in: rgaspi, 495/18/336A; Hammer aan ki
en rvi, 20 mei 1924, in: 495/18/336B.
140 • Zie ook Hammer aan Woog, 28 mei 1924, in: rgaspi, 495/18/336b; en M. H.[ammer],
‘Das Nationale Arbeitssekretariat (nas.) und die kp. Hollands’, in: Inprekorr, 11 juni 1924,
801-802.
141 • Verklaring van het nas-bestuur in: dA, 26 april 1924.
142 • Stirner [Woog] aan Van Lakerveld, 7 mei 1924, in: rgaspi, 495/18/336A.
143 • Bouwman e.a. aan ekki, 18 mei 1924, in: rgaspi, 495/172/66; rapport van Hammer aan
Vollzugsbüro, 7 mei 1924, in: 495/18/336v.
144 • Hammer aan Lozovski, 19 mei 1924, in: rgaspi, 495/18/336v.
145 • Hammer aan Lozovski, 19 mei 1924, in: rgaspi, 495/18/336v; Hammer aan Stirner
[Woog], 28 mei 1924, in: 495/18/336b; meb aan Hammer, 3 juni 1924, in: 534/4/105.
146 • Bouwman,Van Reesema en Sneevliet aan ekki, 22 mei 1924, in: rgaspi, 495/172/66.
147 • Stirner [Woog] aan Manuel, 30 mei 1924, in: rgaspi, 45/18/336A.
148 • Manuel aan Stirner [Woog], 3 juni 1924, in: rgaspi, 495/172/65.
149 • Hammer aan Stirner [Woog], 28 mei 1924, in: rgaspi, 495/18/336b.
150 • De Kadt, op. cit., 333-334.
151 • Stirner [Woog] aan Hammer, 9 juni 1924, in: rgaspi, 495/18/336A. Het is goed mogelijk
dat deze analyse van Woog gekleurd is door ontwikkelingen die zich ná het Rotterdamse
congres hebben voorgedaan.

8. De middengroep-Manuel
1 • Protokoll fünfter Kongress..., I, 40.
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2 • Wijnkoop aan Wijnkoop-Van Rees, 25 juni 1924, in: rgaspi, 581/1/118 (citaat); zijn telegram aan haar, 3 juli 1924, in: 581/1/11-1 (citaat); dT, 3 juli 1924.
3 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 6 juni 1924, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22; aan
Wijnkoop-Van Rees, 12 juni 1924, in: rgaspi, 581/1/118.
4 • Zie de verklaring van Wijnkoop, 6 mei 1924, in: rgaspi, 492/1/365.
5 • Bouwman, Brandsteder, Van Reesema en Sneevliet aan ekki, 18 mei en 9 juni 1924, in:
rgaspi, 495/172/66; Stirner [Woog] aan Mandatkommission, 6 juni 1924, in: 492/1/365;
Maring [Sneevliet] aan Stirner, z.d. [juni 1924], in: 495/172/65.
6 • dT, 28 juni 1924.
7 • Nollau, International Communism and World Revolution, 88; Watlin, ‘Trotzki und die
Komintern’, 85.
8 • Gruber, Soviet Russia masters the Comintern, 6.
9 • Zie Firsow,‘Stalin und die Komintern’, 68-70 en 74-76; McDermott en Agnew,The Comintern, 49-50 en 98-99; Volkogonov, Stalin, 122 en 346; en Majander,‘The Soviet View on Social
Democracy’, 73-77.
10 • Degras, The Communist International, ii, 143.
11 • dT, resp. 28 en 27 juni 1924.
12 • Degras, op. cit., 140-142; Carr, Socialism in one country, iii/1, 90-92; Frank, Geschichte der
Kommunistischen Internationale, I, 325-326; en Watlin, op. cit., 85-87.
13 • Courtois en Lazar, Histoire du Parti communiste français, 86-88 (citaat: 88); zie ook Carr,
op. cit., 139-150; Gruber, op. cit., 27-32; en Degras, op. cit., 159-161.
14 • Zie Carr, op. cit., 95; en McDermott en Agnew, op. cit., 49.
15 • Zie Tych,‘The kpd-kpp Political “Axes”’, 85-87; Firsow, op. cit., 69-71; Frank, op. cit., 322324.
16 • Tych, op. cit., 87; zie ook McDermott en Agnew, op. cit., 46-47.
17 • Geciteerd bij Frank, op. cit., 322.
18 • Zie Firsov,‘The vkp(b) and the Communist International’; Adibekov en Shakhnazarova, ‘Reconstructions of the Comintern Organisational Structure’, 72; en McDermott en
Agnew, op. cit., 44.
19 • Protokoll des iii. Kongresses..., 665.
20 • Zie Carr, op. cit., 70-71; Gruber, International Communism in the Era of Lenin, 409.
21 • Protokoll des iii. Kongresses..., 231. Zie voor de resolutie waarop Lenin reageerde: Degras,
The Communist International 1919–1943, I, 256-271.
22 • Degras,The Communist International, ii,79-82; Carr,Socialism in one country, iii/2,913936; Kessler en Thron,‘Entscheidung für den Stalinismus?’.
23 • Zie de statuten in Congres-Verslagen der Sociaal-Democratische Partij, 77; De Jong, Politieke organisatie in West-Europa, 388. Een deel van de statuten zouden op het partijcongres
van oktober 1920 buiten werking zijn gesteld; zie dT, 16 mei 1923.
24 • Stirner [Woog] aan cph, 28 juli 1924, in: rgaspi, 495/18/336A; zittingen Org-Abteilung,
24 juli en 12 november 1924, in: 495/25/1; zittingen Präsidium, 23 juli en 24 september 1924,
resp. in: 495/2/29 en 495/2/31A. Zie verder rapport van H. Neumann, 18 november 1924, in:
495/18/336v; Pjatnitski aan cph, 5 december 1924, in: 495/19/488 (gepubliceerd in dT, 10
februari 1925); Knuttel aan Wijnkoop, 10 november 1924, in: 581/1/25 (citaat); dT, 3 september, 25 en 31 oktober, 13 december 1924.
25 • Protokoll fünfter Kongress..., I, 508; zie ook Adibekov en Shakhnazarova, op. cit., 65.
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26 • McDermott en Agnew, op. cit., 45; zie ook Carr, Socialism in one country, iii/1, 92-94 en
293; Frank, op. cit., 338-342; Gruber, Soviet Russia masters the Comintern, xiv; en Watlin, op.
cit., 87-88.
27 • Degras, op. cit., 117-122; Protokoll fünfter Kongress..., ii, 982-987; en Carr, Socialism in one
country, iii/2, 897-906.
28 • Zie ook Adibekov en Shakhnazarova, op. cit., 66; en Voerman,‘Organisatiestructuur van
de Komintern’, 26-27.
29 • Zie Lazitch,‘Two Instruments of Control by the Comintern’; en Agosti,‘La dynamique
des rapports entre l’Internationale Communiste et ses sections nationales’.
30 • Zie Kahan, ‘The Communist International’, 162, 164-165; Svátek, ‘The Governing
Organs’, 193; en Lazitch, Biographical Dictionary of the Comintern, xi. De uitbreiding van het
ekki was bedoeld om het contact tussen Moskou en de secties te verbeteren.
31 • Stalin was op het tweede wereldcongres als kandidaat-lid van het ekki gekozen. Hij
keerde niet terug in het op het derde wereldcongres gekozen ekki. Zie Kahan,‘The Communist International’, 158-159, 164, 166.
32 • Protokoll Fünfter Kongress..., I, 45; zie ook 94.
33 • Protokoll fünfter Kongress..., I, 49-52; zie ook 498. De cph kwam ook niet voor in de
opsomming van secties met ‘rechtse’ afwijkingen in de ‘Resolution zum Bericht des Exekutiv-Komitees der Kommunistischen Internationale’, in: Thesen und Resolutionen, 5-11.
34 • Maring [Sneevliet] aan Fischer, 5 juni 1924, in: rgaspi, 495/172/66. Op een bestuursvergadering van het nas zei Sneevliet dat ‘wij in Duitschland steun zullen krijgen te Moskou
tegen Hollandsche aanvallen’; zitting bestuur nas, 13 juni 1924, in: iisg, archief-nas, no. 18A.
35 • Protokoll fünfter Kongress..., I, 197. Zie voor Wijnkoops verweer: op. cit., 342-343 (zie ook
dT, 9 juli 1924). Fischers partijgenoot Ulmer (Ph. Dengel) sprak op het congres over de ‘Vertreter der Rechten, z.B. Radek,Wynkoop, Höglund’; op. cit., 352.
36 • Zie Tosstorff ‘Moskau oder Amsterdam’, par. 6.3; Gruber, op. cit., 110-112; en Calhoun, The
United Front, 64-66.
37 • Zie Protokoll fünfter Kongress..., I, 341, 455; ii, 912 (citaat). Het is echter niet aannemelijk
dat Wijnkoop het geheel eens was met Zinovjevs standpunt dat de cpgb de Labour-regering
van MacDonald fel moest aanvallen.Van Ravesteyns weergave dat Zinovjev en Wijnkoop op
het vijfde wereldcongres ernstig met elkaar van mening verschilden wat betreft hun waardering van de internationale politieke situatie is niet juist; zie Van Ravesteyn, De wording van
het communisme in Nederland, 234.
38 • Watlin, op. cit., 85; Carr, Socialism in one country, iii/1, 71.
39 • Degras, op. cit., 140; McDermott en Agnew, op. cit., 44-45.
40 • De Kadt, in: dK, 5 juli 1924; zie ook idem, Uit mijn communistentijd, 321.
41 • Van de zittingen van deze commissies zijn tot dusverre in het Kominternarchief geen
verslagen gevonden. Carr betwijfelt of de Russische commissie ooit heeft gedaagd; zie idem,
op. cit., 91 en 175 (noot 6).
42 • dT, 10 juli 1924 (zie ook Protokoll fünfter Kongress..., I, 426); Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 29 juni 1924, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22; en Wijnkoop in: dT, 29 juli 1924.
43 • Wijnkoop aan Wijnkoop-Van Rees, 5, 10 (citaat) en 14 juli 1924, in: rgaspi, 581/1/118;
Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 29 juni 1924, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
44 • Bouwman, Brandsteder en Sneevliet aan ki en rvi, 27 juni 1924, in: rgaspi, 495/172/66;
Van Reesema aan Präsidium, 12 juli 1924, in: 495/172/66.
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45 • Verder maakten Richard Schüller (de tweede man in de leiding van de kji) en Walter
Ulbricht (die zich bediende van de schuilnaam Vogt) er deel van uit; zitting Sekretariat, 13
juli 1924, in: rgaspi, 495/18/228.Van deze derde Holländische Kommission zijn tot dusverre
in het Komintern-archief geen verslagen gevonden.
46 • Wijnkoop aan Wijnkoop-van Rees van Wijnkoop, 14 juli 1924, in: rgaspi, 581/1/118.
47 • Wijnkoop aan Zinovjev, 8 juli 1924, in: rgaspi, 495/18/336v.
48 • Besluiten Holländische Kommission, z.d. [medio juli 1924], in: rgaspi, 495/41/2; zitting
Präsidium, 23 juli 1924, in: 495/2/29. Zie ook Van Reesema aan Präsidium, 12 juli 1924, in:
495/172/66; Manuel aan Stirner [Woog], 1 juli 1924, in: 495/172/65.
49 • Stirner [Woog] aan Wijnkoop en Ceton, 16 juli 1924, in: rgaspi, 495/18/336A; met een
afschrift aan Manuel.
50 • Präsidium aan Wijnkoop, 23 juli 1924, in: rgaspi, 495/2/36. Het Präsidium stuurde ook
nog een open brief aan de cph; zie dT,3 september 1924. Op verzoek van Wijnkoop was in de
alinea over de vakbondspolitiek de zinsnede geschrapt waarin werd gesproken over de versterking van het nas; zie Van Lakerveld aan Stirner [Woog], 17 augustus 1924, in: 495/172/65;
zitting Sekretariat, 19 augustus 1924, in: 495/18/229; zitting Holländische Kommission,7 april
1925, 82, in: 495/163/368.
51 • Van Lakerveld aan Stirner [Woog], 17 augustus 1924, in: rgaspi, 495/172/65.
52 • Bericht des Vollzugsbüros... an den dritten Kongress der R.G.I..., 203; Open brief van Vollzugsbüro aan nas, in: drgi, 4 (1924), 4 (apr.), 245-247.
53 • Bouwman aan meb, 15 maart 1924, in: rgaspi, 534/5/163; rapport van Hammer aan Vollzugsbüro, 7 mei 1924, in: 495/18/336B.
54 • dA, 26 april 1924; Hammer aan ‘Zentralrat der Allrussischen Gewerkschaften’, 1 juni
1924, in: rgaspi, 534/4/105; zitting bestuur nas, 11 juli 1924, in: iisg, archief-nas, no. 18A.
Begin 1925 vroeg het nas ook financiële steun voor de stakende vissers in IJmuiden; de vakcentrale kon de uitkeringen na vijf weken niet langer opbrengen. Sneevliet aan meb en
Bouwman aan ipkt, resp. 10 en 12 januari 1925, in: 534/7/226.
55 • Rapport nas-delegatie van derde rvi-congres, in: iisg, archief-nas, no. 261. Zie ook
Dissel in: dA, 2, 9 en 16 augustus 1924.
56 • Tosstorff, ‘Moskau oder Amsterdam’, par. 6.3; zie ook Carr, op. cit., 552-567; Adibekow, Die
Rote Gewerkschaftsinternationale, 84-85.
57 • Degras, op. cit., 127-134; en Beschlüsse, Resolutionen und Aufrufe des 3. Kongresses..., 4-5;
zie ook dT, 5 augustus 1924.
58 • Wijnkoop aan Wijnkoop-Van Rees, 24 juni en 3 juli 1924, in: rgaspi, 581/1/11-1. Fimmen
kwam niet; eerder had Lozovski hem ook al uitgenodigd (eventueel ‘incognito’) voor het
rvi-congres, zie zijn ongedateerde brief [juni 1924], in: 581/1/96.
59 • Rapport nas-delegatie (zie noot 55); en dA, 9 augustus 1924.
60 • Door deze stellingname van het nas kwam het tot een verwijdering tussen Sneevliet en
de Duitse linksen onder leiding van Fischer, aldus Van Lakerveld. Hij voerde in het najaar
van 1924 in Berlijn gesprekken met de kpd-leiding; zie zijn brief aan Wijnkoop, 21 oktober
1924, in: rgaspi, 581/1/57. Overigens was Fischer zelf ook niet te spreken over de nieuwe vakbondstactiek van de rvi maar was zij er als partijleider aan gehouden; zie Carr, op. cit., 113115; en Gruber, op. cit., 13.
61 • dT, 28 augustus 1924.
62 • Zitting Vollzugsbüro, 1 juli 1924, in: rgaspi, 534/3/79. Naast Hammer en Redetzki had538
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den verder zitting: Sadovsky en Itsjenko (Rusland), Castel (Frankrijk), Joe (Engeland),
Svenson (Scandinavië), Getz (Tsjecho-Slowakije), ‘Jusow’ en Semaoen (Indonesië); zitting
Holländische Kommission, 10 juli 1924, in: 495/41/2.
63 • Op de eerste zitting kwamen naast Hammer en Redetzki vijf commissieleden opdagen,
de tweede en derde keer slechts twee en de laatste keer nog maar één. Zittingen Holländische
Kommission, 15, 16 en juli 1924, in: rgaspi, 495/41/2.
64 • Zitting Holländische Kommission, 16 juli 1924, in: rgaspi, 495/41/2; en rapport nasdelegatie, 14-15.
65 • Besluit Holländische Kommission, z.d. [18 juli 1924], in: rgaspi, 495/41/2. Zie ook ‘Die
Aufgaben der Anhänger der rgi in Holland’, in: Beschlüsse, Resolutionen und Aufrufe des 3.
Kongresses..., 85-86 (ook gepubliceerd in dT, 16 september 1924).
66 • Präsidium aan Sneevliet, Bouwman en Brandsteder, z.d. [23 juli 1924], in: rgaspi,
495/2/29.
67 • Sneevliet, Bouwman en Brandsteder aan Zinovjev en meb, 27 juni 1924, in: rgaspi,
495/172/66.Van de 652 leden waarvan in juni 1924 gegevens bekend waren (iets minder dan
de helft van de 1434 leden die de cph in juli telde), behoorden er 277 tot het nas (43%); 186
tot het nvv (29%); en 30 tot ‘neutrale’ vakverenigingen (5%). Ongeorganiseerd waren 159
partijleden (24%). Al een jaar daarvoor had Van Reesema aan de rvi laten weten dat er
eigenlijk noch van een linkse oppositie, noch van communistische fracties in het nvv sprake was; zie zijn brief aan Enderle, 27 augustus 1923, in: 534/7/224.
68 • Zoals bijvoorbeeld Sneevliet op een bijeenkomst van het pas in Amsterdam; zie het verslag van Van Reesema, 23 september 1924, in: rgaspi, 534/7/225.
69 • Verslag conferentie ipkt, in: iisg, archief-pas-amsterdam, no. 107; Bouwman in: dA, 23
en 30 augustus 1924.
70 • Buitengewone zitting bestuur nas, 1 september 1924, in: iisg, archief-nas, no. 18A; verslag van Van Reesema, 23 september 1924 (citaat), in: rgaspi, 534/7/225.
71 • Buitengewone zitting bestuur nas (zie noot 70); zie ook dA, 13 september 1924.
72 • Verslag overleg nas-bestuur met andere nas-instanties, opgesteld door Van Reesema
en L. Seegers, 6 september 1924, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 79
73 • Verslag overleg nas-bestuur met andere nas-instanties (citaat, zie noot 72); zie ook
‘Bericht ueber Holland’, 29 september 1924, in: rgaspi, 495/33/338.
74 • Zie noot 72.
75 • Hammer aan Komintern en rvi, 16 september 1924, in: rgaspi, 495/18/336v; rapport
over cph van Wijnkoop, 2 oktober 1924; Van Reesema aan Geschke, 18 september 1924, in:
495/172/65; Hammer aan Neumann, 22 november 1924, in: 495/18/336b; bevestiging nas, 20
december 1924, in: 534/7/225; zitting Vollzugsbüro, 7 januari 1925, in: 534/3/107; Van Wijngaarden in: dA, 3 en 21 januari, 21 februari, 7 maart, 11 april en 23 mei 1925.
76 • Van Reesema aan Stirner [Woog], 5 (citaat) en 10 september 1924, in: 495/172/65; zie ook
zitting Vollzugsbüro, 23 september 1924, in: rgaspi, 534/3/81.
77 • Van Reesema aan hoogstwaarschijnlijk rvi, 10 september 1924, in: rgaspi, 534/4/105.
Zie verder zijn brieven aan Stirner [Woog], 10 en 14 september 1924, in: 495/172/65.
78 • Van Reesema aan Geschke, 9 september 1924, in: rgaspi, 495/172/65.
79 • Zitting Präsidium, 23 juli 1924, in: rgaspi, 495/2/29. Woog duidde Hammer in zijn correspondentie dit keer met ‘Sachse’ aan. Bij de politie stond hij bekend als ‘Albert Reiss’; zie de
registratie op 20 januari 1925, in: gaa, archief-Gemeentepolitie Amsterdam, no. 5225; het
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Volk, 24 januari 1925. Zie verder ook Wins aan Van Ravesteyn, 15 december 1943, in: iisg,
archief-Van Ravesteyn, no. 21.
80 • Zie bijvoorbeeld Van Lakerveld aan Stirner [Woog], 17 augustus 1924, in: rgaspi,
495/172/65; H. Koch aan Mannoury, 10 april 1925 (citaat), in: iisg, archief-Mannoury, no. 7.
81 • Hammer aan Ziese, 5 september 1924, in: rgaspi, 534/4/105; rapport van Hammer aan
meb, 10 september 1924, in: 534/7/226; rapport van Hammer aan ki en rvi, 16 september
1924, in: 495/18/336v; [Hammer] in: dT, 22 en 23 september 1924; zie ook dA, 4 en 11 oktober
1924.
82 • Zie de in het Duits gestelde resolutie, 18 oktober 1924, in: rgaspi, 534/7/225 (niet gepubliceerd in dT); Hammer aan Max [Ziese] en aan Vollzugsbüro, beide 21 oktober 1924, in:
534/4/105.
83 • Hammer aan Stirner [Woog], 22 september 1924, in: rgaspi, 595/18/336v; Van Reesema
aan Stirner, 22 september 1924, in: 495/172/65; zie ook zitting Vollzugsbüro, 31 oktober 1924,
in: 534/3/81.
84 • bksp aan Präsidium, z.d. [juni 1924], in: rgaspi, 495/172/65.
85 • Zitting Präsidium, 23 juli 1924, in: rgaspi, 495/2/29; Sekretariat aan bksp, 23 juli 1924,
in: 495/103/35; zie verder Voerman,‘Henriette Roland Holst’, 106.
86 • De Kadt in: dK, 19 juli, 2 (citaat) en 9 augustus 1924; zie ook Havenaar, De tocht naar het
onbekende, 30-34.
87 • De Kadt in: dK,23 en 30 augustus,6 september 1924 (citaat).Dat De Kadt in de buurt van
Gorter kwam, erkende hij ook zelf; zie idem, Uit mijn communistentijd, 384.
88 • De Kadt in: dK, 8 mei 1925.
89 • Roland Holst in: dK, 16, 23 en 30 (citaten) augustus 1924; zie ook Engels, Zestig jaar
socialistische beweging, 38-40.
90 • Van Reesema aan Stirner [Woog] en aan Geschke, resp.5 en 9 september 1924, in: rgaspi, 495/172/65; Hammer aan ki en rvi, 4 september 1924, in: 495/18/336v.
91 • Zie voor de geschilpunten tussen De Kadt en Roland Holst: dK, 6 en 13 september 1924.
Zie verder dK, 20 september, 25 oktober, 15 en 22 november 1924; Hammer aan Stirner
[Woog], 22 september 1924, in: rgaspi, 495/18/336v; De Kadt, op. cit., 384 en 390-394; en
Engels, op. cit., 39.
92 • Zie De Kadt, op. cit., 318-321 en 335-345.
93 • De Kadt in: dK, 6 september 1924; zie ook Havenaar, op. cit., 31-32 en 52-53.
94 • Van Reesema aan Geschke, 18 en 20 (citaat) september 1924, in: rgaspi, 495/172/65.
95 • Hammer aan Komintern, 3 oktober 1924, in: rgaspi, 495/18/336B.
96 • Roland Holst aan Sekretariat, 28 september 1924, in: rgaspi, 495/172/65; zie verder ook
Voerman, op. cit., 106. Dat Roland Holst na haar overstap naar de bksp ‘een rol [wenste]
te spelen in de Komintern’, zoals haar biografe Etty zonder bronvermelding stelt, is gelet op
die mededeling aan Sneevliet dan ook niet juist. Bovendien speelde Roland Holst al na het
begin van de jaren twintig geen enkele rol in de Komintern (hoewel zij in de wereldorganisatie nog altijd aanzien genoot).Wel is het zo dat Roland Holst al snel graag weer deel wilde uitmaken van de Komintern. Onjuist is echter de weergave dat zij na de brief van het Präsidium aan de bksp (van 23 juli) haar terugkeer naar de Komintern en de cph zou hebben
willen bewerkstelligen door samen met Engels kunstmatig in de bksp een ‘oppositietje’
te maken. Deze interpretatie laat zich moeilijk verenigen met het feit dat zij zich zonder slag
of stoot op de landelijke vergadering van de bksp op 14 september 1924 bij standpunten
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neerlegde die zij eerst had bestreden. Zie Etty, Liefde is heel het leven niet, 434-435.
97 • dT, 29 juli en 19 augustus 1924.
98 • Van Lakerveld aan Stirner [Woog], 20 oktober 1924, in: rgaspi, 495/172/65.
99 • Zitting Präsidium, 23 juli 1924, in: rgaspi, 495/2/29.
100 • Zitting Präsidium, 24 september 1924, in: rgaspi, 495/2/31A.
101 • Präsidium aan het partijbestuur cph, 1 oktober 1924, in: rgaspi, 495/2/31A. Op dit
exemplaar is met de hand geschreven:‘dieser Brief ist nicht abgesandt worden’. Zie ook Stirner [Woog] aan Hammer, 13 oktober 1924, in: 495/18/336A.
102 • Zitting Sekretariat, 7 oktober 1924, in: rgaspi, 495/18/229. In plaats van de brief ontving de cph op 8 oktober 1924 een kort bericht met enige aanwijzingen waarin geen kritiek
op de leiding voorkwam; in: 495/18/336A.
103 • Stirner [Woog] aan Manuel, 13 oktober 1924, in: rgaspi, 495/18/336A.
104 • Stirner [Woog] aan Hammer, 13 oktober 1924, in: rgaspi, 495/18/336A.
105 • Stirner [Woog] aan Van Lakerveld, 17 oktober 1924, in: rgaspi, 495/18/336A; en rapport van cph aan ki, 2 oktober 1924, in: 495/172/65. Zie ook de circulaire van de landelijke
vakverenigingscommissie, 8 oktober 1924, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 79.
106 • Uit een onderzoek van de Hongaarse historicus prof. H. Tibor dat deze op verzoek van
schrijver dezes heeft ingesteld naar de rol van Manuel in de Hongaarse Radenrepubliek is
niets gebleken dat op een vooraanstaande rol duidt (zie de brief van H. Tibor van 26 februari
1997). Hoewel Van Riel aan het begin van de jaren twintig veel over de Sovjet-republiek (en
de daaropvolgende reactie) schreef, zweeg hij altijd over zijn eigen aandeel. Zie onder meer
dT, 15 januari 1919, en 29 maart, 30 april, 23 augustus, 14 december 1920. Zie ook R. Munka
[R. Manuel], ‘Radenrepubliek Hongarije’, in: Informator, april 1939, no. 9, 1-12; De Kadt, op.
cit., 244-245; Cornelissen, De gpoe op de Overtoom, 61-78; De Keizer, Het Parool 1940–1945,
18-28, 60-61 en 169-170.
107 • Manuel aan Stirner [Woog], 1 juli 1924, in: rgaspi, 495/172/65. Manuel vertaalde ook
een brochure van Kun, Van Revolutie tot Revolutie geheten (Amsterdam, 1921).
108 • R. Manuel,‘De beteekenis van ons Congres!’, in: dcg, 3 (1924), 7 (juli), 404-410.
109 • Rapport van vakverenigingscommissie aan ki en rvi, 19 oktober 1924, in: rgaspi,
495/172/65. In maart 1924 had de commissie ook scherp stelling genomen tegen Sneevliet; zie
haar manifest in: dT, 1 maart 1924.
110 • Manuel aan Stirner [Woog], 1 juli 1924, in: rgaspi, 495/172/65; Stirner aan Manuel, 12
en 16 juli, 13 oktober 1924, in: 495/18/336A.
111 • Vanter [Van het Reve] aan Wijnkoop, 16 juni 1924, in: rgaspi, 581/1/65; Ceton aan Van
Ravesteyn, 23 juni 1924, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 6.
112 • Wijnkoop aan Zinovjev, 8 juli 1924, in: rgaspi, 495/18/336B.
113 • Wijnkoop aan Wijnkoop-Van Rees, 25 juni (citaat) en 14 juli 1924, in: rgaspi, 581/1/118.
114 • Stirner [Woog] aan Van Lakerveld, 7 mei 1924, in: rgaspi, 495/18/336A.
115 • Van Lakerveld aan Stirner [Woog], 7 juni 1924, in: rgaspi, 495/172/65.
116 • Wijnkoop aan Präsidium, 11 juli 1924, in: rgaspi, 495/1172/65; zitting Sekretariat, 19 augustus 1924, in: 495/18/229; Stirner [Woog] aan Wijnkoop, 20 augustus 1924, in: 495/18/336A.
117 • Van Lakerveld aan Stirner [Woog], 17 augustus en 18 september 1924 (citaat), in: rgaspi, 495/172/65; Stirner aan Van Lakerveld, 29 augustus en 10 september 1924, in: 495/18/336A.
118 • Van Lakerveld aan Stirner [Woog], 17 augustus, 18 september en 20 oktober 1924, in:
rgaspi, 495/172/65.
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119 • Zie Weber,Die Wandlung des deutschen Kommunismus, ii, 233-235; Huber, Stalins Schatten, 439-440; en Fischer, Stalin and German Communism, 405.
120 • Hammer aan Max [Ziese], 21 oktober en 17 november 1924, in: rgaspi, 534/4/105.
121 • De Visser in: dT, 17 en 18 oktober 1924; Bouwman, Brandsteder en Sneevliet aan partijbestuur cph, 20 oktober 1924, in: rgaspi, 495/172/16.
122 • Rapport van Neumann aan ekki, 26 oktober 1924, in: rgaspi, 495/18/336v; zie ook zitting Sekretariat, 10 november 1924, in: 495/18/230. Eerder al had Hammer aan Moskou
gerapporteerd dat naar zijn indruk Sneevliet geen breuk met de rvi wilde; zie zijn brief aan
ekk en Vollzugsbüro, 7 oktober 1924, in: 495/18/336v.
123 • Zie ook Hammer aan Max [Ziese], 17 november 1924, in: rgaspi, 534/4/105.
124 • Rapport van Neumann aan ekki, 26 oktober 1924, in: rgaspi, 495/18/336v. Het lijkt
erop dat Neumann concrete aanwijzingen heeft gegeven voor de organisatie van de oppositie; zie het document ‘Taak van de oppositie in de naaste toekomst’, waarop met de hand staat
bijgeschreven ‘opgesteld door Heinz Neumann’, in: iisg, archieven cph/cpn 1920–1936.
125 • Zie Morriën,‘Leendert Seegers’.
126 • Zie Morriën, ‘Pieter Bergsma’. Zie verder verslag zitting partijraad, opgesteld door
Hammer, 2 november 1924, in: rgaspi, 495/172/15; en Sneevliet aan Van Ravesteyn, 19 maart
1922, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 18.
127 • Rapport van Neuman aan ekki, 26 oktober 1924, in: rgaspi, 495/18/336v. Hammer
had deze namen enkele dagen eerder aan Woog doorgegeven; zie zijn brief van 21 oktober
1924, in: 495/18/336b; zie ook Van Reesema aan Stirner [Woog], 2 november 1924, in:
495/172/65.
128 • Van Lakerveld aan het dagelijks bestuur cph, 6 juli 1923, in: rgaspi, 581/1/80; rapport
van Hammer aan Vollzugsbüro, 1 juni 1924, in: 534/4/105.
129 • Resolutie in: dT, 5 november 1924; verslag zitting partijraad, opgesteld door Hammer, 2
november 1924, in: rgaspi, 495/172/15.
130 • Rapport van Neumann over de ‘Organisationsfragen’ van de cph, 18 november 1924,
in: rgaspi, 495/25/1.
131 • Zitting ekki, 10 december 1924, in: rgaspi, 495/1/2; zitting Büro des Sekretariats, 13
december 1924, in: 495/20/946; secretaris ekki aan cph, 13 december 1924, in: 495/18/336A.
132 • dT, 8 november 1924.
133 • Hammer aan Neumann, 12 november 1924, in: rgaspi, 495/18/336b; Van Reesema aan
Stirner [Woog] en Neumann, 9 en 12 november 1924, in: 495/172/65.
134 • Pjatnitski aan cph, 5 december 1924, in: rgaspi, 495/25/555; veel later pas gepubliceerd
in: dT, 10 februari 1925. Zie ook dT, 29 december 1924.
135 • Stirner [Woog] aan Van Reesema, 5 november 1924; Stirner aan Hammer, 13 oktober
1924, in: rgaspi, 495/18/336A; Hammer aan ekki en Vollzugsbüro, 7 oktober 1924, in:
495/18/336v.
136 • Neumann aan Stirner [Woog], 26 oktober 1924, in: rgaspi, 495/18/336v; Van Reesema
schreef Stirner zelf ook dat de middengroep hem niet moest; 2 november 1924, in:
495/172/65.
137 • Van Reesema aan Stirner [Woog], 5 september 1924; en aan Geschke, 9 en 18 september
1924, in: rgaspi, 495/172/65; zie ook zijn brief aan de rvi, 10 september 1924, in: 534/4/105;
Sekretariat aan partijbestuur cph, 3 december 1924, in: 581/1/93; autobiografie Van Reesema,
10 november 1933, in: 495/244/558.
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138 • Rapport van Hammer aan ekki, 21 december 1924, in: rgaspi, 495/18/336v; Johann
[Hammer] aan Neumann, 14 december 1924, in: 495/18/336b. Zie verder conceptbrief cph
aan rcp, maart 1925; partijbestuur cph aan afdeling Amsterdam, 12 maart 1925, in: 581/1/81;
dT, 26 juli 1926.
139 • Zie Carr, op. cit., 232-237; en Björlin,‘Zeth Höglund’.
140 • Zitting Sekretariat, 10 november 1924, in: rgaspi, 495/18/230. Het Sekretariat stelde
een commissie in bestaande uit Neumann, Woog en Vintsas Mitskevitsj-Kapsoekas, die
instructies voor Hammer moest uitwerken. Het lijkt er op dat Moskou de groep-Manuel
financieel heeft gesteund: in januari 1925 stuurde de irh via Berlijn 800 dollar naar Manuel
en Van Lakerveld. Zie Manuel aan Eugen, 16 januari 1925, in: 539/3/569.
141 • Carr, op. cit., 308; zie ook McDermott en Agnew, op. cit., 48.

9. De val van ‘koning’ Wijnkoop
1 • Roland Holst aan Sneevliet, 23 november 1924, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 140.
2 • Van Reesema aan ‘amice’ en Ab [Menist?], 21 en 30 januari 1925, in: iisg, archieven
cph/cpn 1920–1936.
3 • Carr, Socialism in one country, iii/1, 290 (citaat); zie ook 295, 307, 381; McDermott and
Agnew, The Comintern, 52-53.
4 • Neumann aan ki, 26 oktober 1924, in: rgaspi, 495/18/336B; Roland Holst aan Sneevliet,
28 oktober 1924 en 1 januari 1924, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 135 en 143.
5 • Door Neumann opgestelde ontwerp-brief van Zinovjev aan Roland Holst, 9 december
1924, in: rgaspi, 495/18/336A.
6 • In zijn memoires nam De Kadt aan dat Roland Holst níét in verbinding zou hebben
gestaan met de oppositie. Manuel en Van Lakerveld zouden later De Kadt zelf ook benaderen, maar dit gesprek liep op niets uit; zie De Kadt, Uit mijn communistentijd, 399-401.
7 • Hammer aan Neumann, 22 november 1924, in: rgaspi, 495/18/336b; Manuel aan Neumann, 23 december 1924, in: 495/172/65; Roland Holst aan Sneevliet, 23 november 1924, in:
‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 139-140.
8 • Roland Holst in: dK, 29 november 1924, 10 januari en 14 februari 1925. Zie voor enkele afkeurende reacties: dK, 17 en 31 januari, 7 februari 1925. Zie ook verklaring hoofdbestuur bksp in: dK, 7 [moet zijn: 14] maart 1925 (citaat); reactie van de cph in: dT, 20 maart
1925.
9 • Manuel aan Neumann, 23 december 1924, in: rgaspi, 495/172/65; Johann [Hammer] aan
Neumann, 30 december 1924, in: 495/18/336b. Zie verder Hammer aan ekki, 6 en 13 januari
1925, in: 495/18/394B; Manuel aan Stirner [Woog], 26 januari 1925, in: 495/172/65.
10 • Roland Holst aan Sneevliet,1 januari 1925,in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’,141-143; aan
Zinovjev, 10 januari 1925, in: rgaspi, 495/172/67.
11 • Handelingen der Staten-Generaal 1924–1925, ii, 18 november 1924, 527; dT, 24 november
1924;Van Ravesteyn in: dT, 21 november 1924. Het is mogelijk dat Van Ravesteyn zelf het thema van de ‘partij van de arbeid’ aan Wijnkoop heeft gesuggereerd; hij stuurde hem een schema voor zijn kamerspeech. Zie Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 16 november 1924, in: rgaspi,
581/1/40. Zie verder Koejemans, David Wijnkoop, 207-209.
12 • De Kadt in: dK, 29 november 1924 en 28 maart 1925; zie ook Sneevliet in: dA, 20/27
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december 1924. Hammer aan Neumann, 22 en 30 november 1924, in: rgaspi, 495/18/336b.
13 • Van Ravesteyn in: dT, 3, 4, 10 en 11 december 1924.
14 • Max [Hammer] aan Neumann en ekki (met als bijlage de ingediende resolutie-Manuel), 30 november 1924, in: rgaspi, 495/18/336b. Zie ook Bergsma aan Neumann, 30 november 1924, in: 495/172/65.
15 • Zie de in het Nederlands gestelde ‘Orginal-Resolution Manuel (van Riel)’, z.d. [begin
december 1924], in: rgaspi, 495/172/15;Van Riel [Manuel] in: dT, 12, 18 en 23 december 1924.
De discussie in de Tribune werd vooral door leden van de groep-Manuel gevoerd; zie o.m.
dT, 30 december 1924, 19 en 20 januari, 9 februari 1925.
16 • Johann [Hammer] aan Neumann en ekki, 14 en 21 december 1924, in: rgaspi,
495/18/336v; resolutie Van Lakerveld, in: 495/172/15; Hammer aan ekki, 13 januari 1925, in:
495/18/394v; Manuel aan Neumann, 23 december 1924, en aan Stirner [Woog], 26 januari
1925, in: 495/172/65; dT, 19 maart 1925.
17 • Max [Hammer] aan Neumann, 30 november 1924, in: rgaspi, 495/18/336v.
18 • Zitting Sekretariat, 1 december 1924, in: rgaspi, 495/18/230; zitting ekki, 10 december
1924, in: 495/1/2.
19 • Rapport Neumann ‘zur holländischen Frage’, z.d. [begin december 1924], in: rgaspi,
495/18/336v; ekki aan cph, 13 december 1924 (citaat), in: 495/18/336A.
20 • Hammer aan ekki, 6 januari 1925, in: rgaspi, 495/18/394v; Hammer aan kpd, 9 januari
1925, in: 495/172/18; Stirner [Woog] aan Johann [Hammer], 10 januari 1925, in: 495/18/397A;
Manuel aan Stirner, 26 januari 1925, in: 495/172/65.
21 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 13 januari 1925, in: rgaspi, 581/1/41; Wijnkoop aan Zinovjev, z.d. [begin januari 1925], in: 495/172/67; Arthur aan cph, 10 en 15 januari 1925; Kuusinen
aan Hammer, 14 januari 1925, alle in: 581/1/93; Sekretariat aan cph, 28 januari 1925, in:
495/18/397A.
22 • Zie Carr, Socialism in one country, ii, 8-51; Kolakowski, Geschiedenis van het marxisme,
iii, 33-37; Frank, Geschichte der Kommunistischen Internationale, I, 356-359 en 362-365; Volkogonov, Trotsky, 196-201; en McDermott en Agnew, op. cit., 50-52.
23 • cid-verslag van de ‘cursus-vergadering’ van de afdeling Amsterdam, 21 januari 1925, in:
ara, Ministerie van Justitie geheim chronologisch archief 1918–1939, no. 16562; dT, 23 april
(citaat) en 12 mei 1925.
24 • Wijnkoop in: dT, 29 juli en 26 september 1924.
25 • Wijnkoop in: dT, 7 (citaten) en 8 oktober 1924.
26 • Johann [Hammer] aan Neumann, 30 december 1924, in: rgaspi, 495/18/336b.
27 • Johann [Hammer] aan Neumann, 24 december 1924, in: rgaspi, 495/18/336b; en cph
aan ki, 22 januari 1925 (citaat), in: 495/172/67.
28 • dT, 8 januari 1925; Hammer aan ekki, 13 januari 1925, in: rgaspi, 495/18/394B. Zie ook
J.R.[omein],‘Het laatste bedrijf. Een beschouwing over Trotzki en het Trotzkisme’, in: dcg, 4
(1925), 1 (jan.), 5-12.
29 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 27 december 1924, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22;
Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 29 december 1924, in: rgaspi, 581/1/40; en 6 februari 1925, in:
581/1/41. Zie ook Van Ravesteyn in: dT, 20 januari 1925.
30 • W. van Ravesteyn, ‘Trotzkismus und Marxismus’ (twee delen), in: Inprekorr, 10 en 13
maart 1925, 493-494 en 537-539. Zie ook idem,‘Trotzkisme en Marxisme’, in: dcg, 4 (1925), 2
(feb.), 55-67 en 3 (mrt.), 117-124.
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31 • Manuel,Van Lakerveld, Seegers en Van der Glas aan ekki, 25 februari 1925 [foutief gedateerd; waarschijnlijk tweede helft maart 1925], in: rgaspi, 495/172/69.
32 • R. van Riel [Manuel], ‘Ergänzung zu dem Artikel des Genossen van Ravesteyn “Trotzkizmus und Marxismus”’, in: Inprekorr, 19 mei 1925, 1158-1159. Een reactie uit het kamp van
de partijleiding kwam van Opmerker [K.A. van Langeraad], ‘Oude gebeurtenissen in een
ander licht ter verheldering van nieuwe gebeurtenissen’, in: dcg, 4 (1925), 7 (juli), 299-304.
33 • Van Reesema aan ‘amice’ en Ab [Menist?], 21 (citaat) en 30 januari 1925, in: iisg, archieven cph/cpn 1920–1936.
34 • Roland Holst aan Sneevliet, 1 januari 1925, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 141-143; zie
ook Roland Holst in: dK, 17 januari 1925. Zie voor de houding van Roland Holst en Sneevliet
tegenover de Sovjet-Unie in de jaren twintig: Tichelman, ‘Henriette Roland Holst-Van der
Schalk en Henk Sneevliet’, 42-43.
35 • Johann [Hammer] aan Neumann, 30 december 1924, in: rgaspi, 495/18/336b.
36 • Bij de zevende verjaardag van de Russische Oktoberrevolutie stond in het nas-orgaan
wel een foto van Trotski (naast die van Lenin) met als onderschrift:‘Het groote organisatorische Genie; de opbouwer der Roode Armee’. Zie dA, 8 november 1924.
37 • Zie Perthus, Henk Sneevliet, 318.
38 • dK, 13 (citaten) en 23 december 1924. De verhouding van Roland Holst tot de Komintern
is dan ook niet zo eenduidig als haar biograaf Etty doet voorkomen. Deze beweert dat
Roland Holst ‘de cph én De Kadt overtroefde in trouw aan de Komintern ... In de Kommunist
viel ze iedereen aan die niet pro-Komintern was – van Bart de Ligt tot Ghandi – op een
manier die Van Ravesteyn en Knuttel haar niet konden verbeteren’. Volgens Etty poogde
Roland Holst,‘het lijkt wel: tegen beter weten in – haar opvatting van wat het communisme
moest zijn, in overeenstemming te brengen met de rigide Komintern-richtlijnen’. Deze
weergave is geheel onjuist. Zoals hierboven uiteengezet is, verzette Roland Holst zich juist
tegen de toenemende centralisatie van de Komintern. Zie Etty, Liefde is heel het leven niet,
433-434.
39 • Johann [Hammer] aan Neumann, 14 en 24 december 1924, in: rgaspi, 495/18/336b;
Manuel aan Neumann, 23 december 1924 (citaat), in: 495/172/65.
40 • Hammer aan ekki, 6 januari 1925, in: rgaspi, 495/18/394v.
41 • Hammer aan ekki, 6 en 13 januari 1925, in: rgaspi, 495/18/394v; Hammer aan kpd, 9
januari 1925, in: 495/172/18; Roland Holst in: dK, 10 januari en 21 februari 1925.
42 • Zie voor het lidmaatschap van Roland Holst van de rsv en het uitlekken daarvan Etty,
op. cit., 425-426.
43 • Roland Holst aan Zinovjev en Boecharin, 3 april 1925, in: rgaspi, 495/172/67; zie ook
haar brieven aan Sneevliet, 11 maart 1925, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 144-146; en dK, 7
[moet zijn: 14] en 28 maart, 11 april 1925.
44 • Manuel aan Zinovjev, 6 april 1925, in: rgaspi, 495/172/67; Sneevliet aan Zinovjev en
Boecharin, 2 april 1925, in: 495/172/65.
45 • Hammer aan Max Z.[iese], 23 november (citaat) en 25 december 1924, in: rgaspi,
534/4/105; Hammer aan ekki, 30 december 1924, in: 495/18/336v.
46 • Zitting Vollzugsbüro, 31 oktober 1924, in: rgaspi, 534/3/81; zitting Org-Abteilung, 12
november 1924, in: 495/25/1.
47 • Johann [Hammer] aan Neumann, 7 december 1924, in: rgaspi, 495/18/336b.
48 • Zittingen Büro des Sekretariats, 13 december 1924 en 15 januari 1925, in: rgaspi,
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495/20/946 resp. 495/20/948; Sekretariat Vollzugsbüro, 30 december 1924, in: 534/3/84; Stirner [Woog] aan Johann [Hammer], 10 januari 1925, in: 495/18/397A; Kuusinen aan Hammer,
14 januari 1925, in: 581/1/93.
49 • Zie de registratie op 20 januari 1925, in: gaa, archief-Gemeentepolitie Amsterdam, no.
5225. Zie ook het deels onjuiste artikel in: het Volk, 24 januari 1925.
50 • Pas na Hammers vertrek werd zijn arrestatie bekendgemaakt; zie dT, 28 januari 1925. Zie
verder zitting Org-Abteilung, 16 februari 1925, in: rgaspi, 495/25/556; het door Hammer
opgestelde rapport, 19 februari 1925, in: 534/4/105; zitting Vollzugsbüro, 27 februari 1925, in:
534/3/107.
51 • Brommert aan ekki, 6 februari 1925, in: rgaspi, 495/172/67; Van Lakerveld aan Stirner
[Woog], 21 en 29 januari 1924 [moet zijn: 1925], in: 495/172/65.
52 • Manuel aan Stirner [Woog], 26 januari 1925, in: rgaspi, 495/172/65; Wijnkoop aan
Wijnkoop-Van Rees, 24 januari 1925, in: 581/1/118; nas aan rvi, 3 januari 1925, in: 534/7/226.
53 • Van Lakerveld aan Stirner [Woog], 29 januari 1924 [moet zijn: 1925], in: rgaspi,
495/172/65 (citaat); Manuel aan Stirner, 5 april 1924, in: 495/172/67. Ook enkele brieven aan
Wijnkoop van Van Ravesteyn (4 februari en 11 maart 1925, in: 581/1/41) bevatten aanwijzingen dat de partijleiding (dat wil zeggen: hoogstwaarschijnlijk alleen Ceton) kennis kon
nemen van Hammers documenten. Zie verder ook dT, 5 en 12 mei 1925; en Koch aan Mannoury, 10 april 1925, in: iisg, archief-Mannoury, no. 7.
54 • Van Ravesteyn aan Knuttel, 16 maart 1925, in: iisg, archief-Knuttel, no. 1. Volgens Van
Ravesteyn zou Wijnkoops sceptische opstelling op het vijfde wereldcongres ten aanzien van
de Duitse revolutie ertoe hebben geleid dat de kpd ‘zich meer met het Hollandsche partijtje
ging bemoeien en er belang bij kreeg, dit aan zich ondergeschikt, of in ieder geval murw te
maken’. Zie Van Ravesteyn, De wording van het communisme in Nederland, 234-235.
55 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 4 februari 1925, in: rgaspi, 581/1/41.
56 • Manuel aan Stirner [Woog], 5 april 1924, in: rgaspi, 495/172/67.
57 • Volgens Romein dankte de Manuel-groep haar meerderheid in de afdeling Amsterdam
‘aan een klak van zwervers, die men van de straat en uit de Zaaier in de party heeft gesleept
met dit speciale doel’. Zie zijn brief aan Wijnkoop, 31 maart 1925, in: rgaspi, 581/1/81. In
anderhalve maand waren er in Amsterdam ongeveer 150 nieuwe leden ingeschreven; zie
Hammer aan ekki, 21 december 1924, in: 495/18/336B.
58 • Van Lakerveld aan Stirner [Woog], 1 april 1925, in: rgaspi, 495/172/67. Zie ook Knuttel
aan Van Ravesteyn, 20 maart 1925, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 10; dT, 28 april 1924.
Op het partijcongres in mei 1925 dook de term ‘Tsjeka’ weer op; zie dT, 13 mei 1925.
59 • Resolutie partijbestuur, 17 maart 1925, in: rgaspi, 581/1/81; Van Lakerveld aan Hammer
en aan Stirner [Woog], 25 en 27 maart 1925, in: 495/172/67; Manuel aan Stirner, 30 maart
(citaat) en 5 april 1924 in: 495/172/67; Brommert aan Wijnkoop, 27 maart 1925, in: 581/1/80;
Ceton aan Wijnkoop, 28 maart 1925 (citaat), in: 581/1/81; het Volk, 7 april 1925.
60 • Manuel, Van Lakerveld, Seegers en Van der Glas aan ekki, 25 februari 1925 [foutief
gedateerd; waarschijnlijk tweede helft maart 1925], in: rgaspi, 495/172/69.
61 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 4 februari 1925, in: rgaspi, 581/1/41; het (incomplete) antwoord van Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 6 februari 1925, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no.
22. Zie ook Van Ravesteyn aan Van Langeraad, 23 november 1925, in: 581/1/41; aan Wins, 28
oktober en 18 november 1943, in: iisg, archief-Wins; Van Ravesteyn, op. cit., 236; Koejemans,
op. cit., 214; en Harmsen,‘De Wijnkoop-partij’, 76.
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62 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 4 februari (citaten) en 11 maart 1925, in: rgaspi, 581/1/41;
zie ook Van Ravesteyn aan Knuttel, 16 maart 1925, in: iisg, archief-Knuttel, no. 1.
63 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 11 maart 1925, in: rgaspi, 581/1/41.
64 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 12 maart 1925, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22; Van
Ravesteyn aan Van Langeraad, 23 november 1925, in: rgaspi, 581/1/41.
65 • Manuel,Van Lakerveld, Seegers en Van der Glas aan ekki, 25 februari 1925 [foutief gedateerd; waarschijnlijk tweede helft maart 1925]; en het vervolg,z.d.[eind maart 1925],beide in:
rgaspi, 495/172/69.
66 • Zitting Vollzugsbüro, 27 februari 1925, in: rgaspi, 534/3/107; nas aan Vollzugsbüro, 27
maart 1925 (citaat), in: 534/7/226; dA, 9 mei 1925.
67 • Manuel aan Stirner [Woog], 18 maart 1925, in: rgaspi, 495/172/67; Stirner aan Manuel,
19 maart 1925, in: 495/18/397A. Zie ook Van het Reve in: dT, 8 april 1925; en idem, Mijn rode
jaren, 199-203.
68 • Redetzki verving waarschijnlijk de aanvankelijk namens de kpd benoemde Heinrich
Giwan; zie zitting Sekretariat, 7 april 1925, in: rgaspi, 495/18/354.
69 • Verder maakten formeel van de Holländische Kommission deel uit: Brown voor Engeland, Egidio Viola (Italië; pseudoniem van:Vittoro Flecchia), Kristensen (Noorwegen: waarschijnlijk Henry Kristiansen), Williamson (Verenigde Staten), Reinhardt (kji), en (met
adviserende stem) vertegenwoordigers van de Org-Abteilung, de Agitprop-Abteilung en de
Informations-Abteilung. Zie zitting Präsidium, 7 april 1925, in: 495/2/46; dT, 4 april 1925;
Protokoll Erweiterte Exekutive..., 21. März – 6. April 1925, 19. Enkele van deze namen komen
in het geheel niet in de protocollen van de zittingen van de Holländische Kommission voor;
daarentegen duiken er personen op die niet officieel zijn aangewezen.
70 • Van Ravesteyn aan Knuttel, 10 april 1925, in: iisg, archief-Knuttel, no. 1; Wijnkoop aan
Wijnkoop-Van Rees, eind maart 1925, in: rgaspi, 581/1/118.
71 • Zie voor het vijfde plenum: Carr, Socialism in one country, iii/1, 283-310 (citaat: 296).
72 • Zie Carr, op. cit., 169-183, 372-380 en 517-519; McDermott en Agnew, op. cit., 63-64; en
Broué, Histoire de l’Internationale Communiste, 372-375.
73 • Zitting Holländische Kommission, 1 april 1925, 1-47 in: rgaspi, 495/163/365; 48-62 in:
495/41/4.Wijnkoop voegde eraan toe dat hij met Zinovjev over zijn verklaring had overlegd,
waarbij hij de suggestie wekte alsof die het hiermee inhoudelijk eens zou zijn geweest. De
Komintern-voorzitter ontkende dat; hij zou uitsluitend tegen Wijnkoop hebben gezegd dat
deze formeel het recht had om een verklaring af te leggen. Zitting Holländische Kommission, 7 april 1925, in: 495/163/368.
74 • Zitting Holländische Kommission, 1 april 1925, in: rgaspi, 495/41/4; zitting 2 april 1925,
in: 495/163/367.
75 • Zitting Holländische Kommission, 7 april 1925, in: rgaspi, 495/163/368.
76 • Zitting Holländische Kommission, 7 april 1925, in: rgaspi, 495/163/368. Zie wat betreft
Neumann de zitting van 8 april 1925, in: 495/163/370.
77 • Zitting Holländische Kommission, 8 april 1925, in: rgaspi, 495/163/370.
78 • Zitting Holländische Kommission, 7 april 1925, in: rgaspi, 495/163/368. Zie voor Gallachers pro-Wijnkoop standpunt zijn brief aan de Nederlandse partijleider, 13 mei 1925, in:
581/1/81. Zie verder Wijnkoop aan Wijnkoop-Van Rees, 5 en 10 april 1925, in: 581/1/118.
79 • Zitting Holländische Kommission, 8 april 1925, in: rgaspi, 495/163/370.
80 • Ontwerp-resolutie, z.d. [14 april 1925], en ‘Resolution zur holländischen Parteikrise’, in:
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rgaspi, 495/163/205. Zie verder Bouwman aan nas, 13/15 april 1925, in: iisg, archief-Sneevliet, no. 361; dA, 1 mei 1925.
81 • Zie Stirner [Woog] aan Manuel, 19 maart 1925, in: rgaspi, 495/18/397A; Manuel aan
Stirner, 5 april 1924, in: 495/172/67; de brief van Van Reesema, 13 april 1925, in: Harmsen,
‘Leven en werk van mr.A.S. de Leeuw’, 52.
82 • Zitting Holländische Kommission, 14 april 1925, in: rgaspi, 495/163/372; Bouwman aan
nas, 13/15 april 1925, in: iisg, archief-Sneevliet, no. 361. Met ‘Hoogstraten’ bedoelde Bouwman ongetwijfeld Van Overstraeten.
83 • Zie dT, 5 mei 1925 (citaten); zie ook de verklaring van Wijnkoop,Vanter, Jansen [Proost]
en Nooter, 14 april 1925, in: rgaspi, 495/163/205. Zie verder zitting Holländische Kommission, 14 april 1925, in: 495/163/372.
84 • Zitting Präsidium, 14 [moet zijn: 15] april 1925, in: rgaspi, 495/2/38. Zie voor het betoog
van Lozovski het rapport nas-delegatie, april 1925 (citaat), in: iisg, archief-nas, no. 261. Zie
verder ook dT, 5 mei 1925.
85 • Zitting Holländische Kommission, 16 april 1925, in: rgaspi, 495/163/373. Zie verder de
amendementen van de oppositie, z.d. [medio april 1925], in: 495/163/205; ook gepubliceerd
in: dT, 7 mei 1925; en de veranderingsvoorstellen van de partijleiding, z.d. [medio april 1925],
in: 495/172/67.
86 • Zitting Holländische Kommission, 16 april 1925, in: rgaspi, 495/163/373.
87 • Adibekov, Sjachnazarova en Sjirinja, Organizatsionnaja stroektoera Kominterna
1919–1943, 98-100.
88 • Van Ravesteyn aan Knuttel, 10 april 1925, in: iisg, archief-Knuttel, no. 1; Ceton aan Van
Ravesteyn, 18 april 1925, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 6; Knuttel aan Wijnkoop, 1 mei
1925, in: 581/1/25. Zie verder ook Van Ravesteyn,‘De roman van mijn leven’, 562-563, in: gar,
archief-Van Ravesteyn, no. 32; Knuttel aan Romein, 3 mei 1925, in: iisg, archief-Romein, no.
635; en Koejemans, op. cit., 213.
89 • Manuel, Van Lakerveld en Van der Glas aan Stirner [Woog], 23 april 1925, in: rgaspi,
495/172/67.
90 • Stirner [Woog] aan Manuel, 21 april 1924, in: rgaspi, 495/18/397A; dA, 9 mei 1925.
91 • Ceton aan Zinovjev, 4 mei 1925, in: rgaspi, 495/172/65; dT, 28 april en 4 mei 1925; Manuel aan Stirner [Woog], 6 mei 1925, in: 495/172/67; Manuel aan Neumann, Stirner en Van Reesema, 1 juni 1925 (citaat), in: idem.
92 • Zie bijv. dT, 29 april, 4, 5 en 7 mei 1925. De belangrijkste moties waren die van de afdeling
Almelo tegen de oppositie, 30 maart 1925, en die van de afdeling Hilversum tegen de partijleiding, 6 april 1925. Beide werden naar het ekki gestuurd, zie: rgaspi, 495/172/68.
93 • Stirner [Woog] aan Manuel, 21 april 1924, in: rgaspi, 495/18/397A; Van Reesema aan
‘Werter Genosse’ [waarschijnlijk Schlecht], 11 april 1925, in: 495/41/1.Volgens Rutgers was de
vertegenwoordiger om technische redenen niet op tijd aangekomen; zie zijn brief aan Wijnkoop, 15 mei 1925, in: 581/1/47.
94 • Van Reesema aan ‘Werter Genosse’ [waarschijnlijk Schlecht], 11 april 1925, in: rgaspi,
495/41/1; rapport Schlecht, 25 mei 1925, in: 495/18/394v; en dT, 3 september 1925. Overigens
had de oppositie de kpd verzocht Fischer zelf te sturen; zie Siegfried aan kpd-leiding,‘speziell für Gen. Ruth Fischer’, 30 april 1925, in: 495/172/18.
95 • Ten onrechte is vaak vermeld dat het congres op 11 mei beëindigd werd; zie bijvoorbeeld
Harmsen, ‘De Wijnkoop-partij’, 76; en Pelt, ‘Congressen van sdp en cpn’, 174. Zie verder
548

Nawerk Meridiaan Page 549 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

noten – de val van ‘koning’ wijnkoop
K.[nuttel],‘Ons congres’, in: dcg, 4 (1925), 5 (mei), 193-195.
96 • dT, 5 mei 1925; rede van Stalin in: Inprekorr, 10 april 1925, 751-753. Zie ook dT, 14 juli 1925;
Firsow,‘Stalin und die Komintern’, 78; en Carr, op. cit., 375.
97 • Verslag partijcongres 9 en 10 mei 1925, zonder auteur [Proost], z.d. [mei 1925], in: rgaspi, 581/1/81. Zie ook dT, 11, 12 en 13 mei 1925; het Volk, 11 en 12 mei 1925; De Kadt in: dK, 8 en 15
mei 1925. Feitelijk onjuist is de weergave van De Kadt in zijn memoires; zie idem, op. cit., 401403.
98 • dT, 11 mei 1925. De oppositionele afdeling Amsterdam had vijf vertegenwoordigers;
hiervan was er één op de hand van de partijleiding.
99 • dT, 11 mei 1925. Er werden 22 blanco stemmen uitgebracht; het totaal aantal op het congres vertegenwoordigde leden bedroeg 1703.
100 • dT, 11 mei 1925. Er werden 31 blanco stemmen uitgebracht.
101 • Van Riel [Manuel],Van Lakerveld,Van der Glas, Seegers en Bergsma in: dT, 13 mei 1925.
102 • dT, 13 mei 1925. Bij de verkiezing van de als tweede geplaatste Van Ravesteyn stemden
twee van de 62 afgevaardigden die hun stem uitbrachten blanco.
103 • Van Ravesteyn,‘De roman van mijn leven’, 563; idem, op. cit., 236. Zie ook Koejemans,
op. cit., 212.
104 • Ook anderen riepen luid dat zij niet tegen Moskou wilden vechten, zoals G. van Burink,
de rechterhand van Van Ravesteyn in Rotterdam, en A.Wins. Zie dT, 12 mei 1925.
105 • dT, 11 mei 1925.
106 • dT, 13 mei 1925.
107 • dT, 11 en 16 mei 1925; het Volk, 14 mei 1925.
108 • dT, 14 mei 1925; zie ook 12 mei 1925.
109 • Mannoury aan Stirner [Woog] van Mannoury, 10 en 13 mei 1925, in: 495/172/67; zie
ook: dT, 12 mei en 20 oktober 1925; Manuel aan Stirner, 10 mei 1925 (citaat), in: rgaspi,
495/172/67. Zie ook Mannoury, Heden is het keerpunt, 16-17.
110 • Präsidium aan cph-bestuur, z.d. [12 mei 1925], in: rgaspi, in: 495/2/46; zie ook: dT, 18
mei 1925 (citaat).
111 • Wijnkoop, Van Ravesteyn, Ceton, Brommert e.a. aan Zinovjev, 13 mei 1925, in: rgaspi,
495/172/67; zitting Büro des Sekretariats, 14 mei 1925, in: 495/20/948; Kuusinen aan cphbestuur, 15 mei 1925, in: 581/1/81. Zie ook Knuttel aan Wijnkoop, 1 mei 1925, in: 581/1/25; en dT,
18 mei 1925.
112 • Rutgers had na de telegramwisseling volgend op het cph-congres in Moskou met Neumann gesproken en de indruk gekregen ‘dat men niet overijld te werk zal gaan en eerder een
meer afwachtende houding zal aannemen’; zie zijn brief aan Wijnkoop,15 mei 1925,in: rgaspi, 581/1/47.
113 • Humbert-Droz, De Lénine à Staline, 258 (citaat).
114 • Zie dT, 29 mei 1925; en Watlin, ‘Die Tätigkeit Jules Humbert-Droz im Politsekretariat
des ekki’, 72.
115 • Christophe [Humbert-Droz] aan Zinovjev, 18 mei 1925, in: rgaspi, 495/18/394v. Ook de
Tribune rapporteerde over de aanvankelijk welwillende opstelling van Humbert-Droz. In
een gesprek dat deze had gevoerd met het partijbestuur zou zijn vastgesteld ‘dat de Executieve de politiek der partij-leiding ondanks critiek op onderdeelen niet had afgekeurd, dat men
erop stond dat de partijmeerderheid in de partij-leiding de meerderheid hield, en dat er geen
sprake van was dat de Executieve Wijnkoop c.s. weg wilde hebben’. Zie dT, 18 mei 1925.
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116 • Manuel aan Neumann, Stirner [Woog] en Van Reesema, 1 juni 1925, in: rgaspi, 495/
172/67; rapport van Schlecht, 25 mei 1925, in: 495/18/394v. Zie ook De Kadt, op. cit., 365-366.
117 • Christophe [Humbert-Droz] aan Zinovjev, 17 en 18 (citaat) mei 1925, in: rgaspi,
495/18/394v; dT, 18 mei 1925; dA, 10 augustus 1929; Knuttel aan Van Ravesteyn, 24 en 31 oktober 1925, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 10; Harmsen, ‘Leven en werk van mr. A.S. de
Leeuw’, 53-54.
118 • Romein schreef aan Van Ravesteyn ‘dat onzen ds. Humbert Droz ons hier bedonderd
heeft’; zie zijn brief van 26 mei 1925,in: iisg,archief-Van Ravesteyn,no.17; zie Van Langeraad
aan Van Ravesteyn, 27 mei 1925, in: idem, no. 12 Andere leden van de meerderheid beweerden
later eveneens dat zij door de ekki-vertegenwoordiger om de tuin waren geleid; zie dT, 27
mei 1925. Ook volgens Manuel had Humbert-Droz aan de meerderheid toezeggingen gedaan
die hij niet gestand kon doen; zie zijn brief aan Neumann, Stirner [Woog] en Van Reesema, 1
juni 1925, in: rgaspi, 495/172/67.
119 • Mellink,‘Louis Leonardus Hendrikus de Visser’; Wins,‘Rondom Wijnkoop’, 123-124, in:
iisg, archief-Wins; het Volk, 30 november 1923; cg, 19 juni en 14 september 1929; Koejemans,
op. cit., 209; De Kadt, op. cit., 313 (zie voor zijn positieve oordeel 82-83); Van Ravesteyn, ‘De
roman van mijn leven’, 563.
120 • Manuel aan Neumann, 23 december 1924 (citaat), in: rgaspi, 495/172/65; en Manuel
aan Stirner [Woog], 5 april 1924, in: 495/172/67.
121 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 13 januari 1925, in: rgaspi, 581/1/41; Van Ravesteyn aan
Knuttel, 8 en 16 maart, 10 april 1924, in: iisg, archief-Knuttel, no. 1; Knuttel aan Van Ravesteyn, 20 maart 1925, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 10; Van Ravesteyn aan Wins, 28
oktober 1943, in: iisg, archief-Wins. Een complicatie bij het vasthouden van De Visser vormden de partijfinanciën.De Visser werkte als propagandist voor de cph,maar had al enige tijd
geen loon gezien.Wijnkoop en Van Ravesteyn poogden te voorkomen dat zijn loyaliteit door
deze ‘demoraliserende’ aangelegenheid al te zeer op de proef zou worden gesteld.
122 • Ceton aan Van Ravesteyn, 18 april 1925, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 6; Manuel
aan Stirner [Woog], 5 april 1924 (citaten), in: rgaspi, 495/172/67.
123 • Stirner [Woog] aan De Visser, 21 april (citaat) en 2 juni 1924, in: rgaspi, 495/18/397A;
De Visser aan Stirner, 29 april 1925 (citaat), in: 495/172/67.
124 • Manuel aan Neumann, Stirner [Woog] en Van Reesema, 1 juni 1925, in: rgaspi,
495/172/67. Zie ook dT, 18 mei 1925.
125 • De Visser aan Wijnkoop en aan het partijbestuur, 13 mei 1925, in: rgaspi, 581/1/56; dT,
18 mei 1925; De Visser en Manuel aan Stirner [Woog], 14 mei 1925, in: 495/172/67. Zie ook
Koejemans, op. cit., 214-215; en dcg, 27 april 1929.
126 • dT, 25 mei 1925. Zie ook Wins aan ekki, 13 juni 1925, in: rgaspi, 495/172/67; verslag
partijconferentie cph, 24 mei 1925, zonder auteur, in: 495/172/17.
127 • Rapport over de partijcrisis, opgesteld door Van Reesema, z.d. [eind mei 1925], in:
rgaspi, 495/72/20A.
128 • dT, 28 en 29 mei 1925.
129 • Christophe [Humbert-Droz] aan Zinovjev, 18 mei 1925, in: rgaspi, 495/18/394B.
130 • Johann [Hammer] aan Neumann, 22 november en 24 december 1924, in: rgaspi,
495/18/336b; Roland Holst aan Sneevliet, 23 november 1924, in: ‘Waarom schrijf je nooit
meer?’, 140; Manuel aan Stirner [Woog] van Manuel, 26 januari 1925, in: 495/172/65; Sneevliet
in: dA, 16 mei 1925.
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131 • dK, 13 december 1924, 7 [moet zijn: 14] maart, 1 en 8 (citaat) mei 1925; zie ook De Kadt,
op. cit., 395-397.
132 • Roland Holst aan Sneevliet,25 april 1925,in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’,146; De Kadt,
op. cit., 397-399; en perscommuniqué rac, z.d. [mei 1925], in: iisg, archief-Sneevliet, no. 389.
133 • Zitting Vollzugsbüro, 28 mei 1925, in: rgaspi, 534/3/108; Vollzugsbüro aan nas, 27 mei
(citaat) en 4 juli 1925, in: 534/6/60; nas aan 29 mei 1925, in: 534/7/226.Volgens de communistische nas-leiders hadden zij met de groep-Manuel over de rac-lijst overlegd; zie Bouwman, Brandsteder en Sneevliet aan Zinovjev en Lozovski, 28 juni 1925, in: 534/6/60. Zie verder dT, 28 mei 1925.
134 • Roland Holst aan Sneevliet, 24 mei 1925, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 147-148
(citaat); en Roland Holst in: dK,5 juni 1925.Zie ook Etty,op. cit.,436-437 en 690.De Kadt refereert ook aan het bezoek aan Roland Holst in Zundert maar plaatst het verkeerd in de tijd,
namelijk voorafgaand aan het Rotterdamse congres in april 1924. Zie idem, op. cit., 364-367.
Humbert-Droz draagt aan de verwarring bij door in zijn memoires over ‘congres’ te spreken
waar ‘partijconferentie’ moet zijn bedoeld en door ten onrechte te vermelden dat hijzelf was
gearresteerd; zie Humbert-Droz, De Lénine à Staline, 258.
135 • De Kadt in: dK, 22 (citaat) en 29 mei 1925; verklaring dagelijks- en hoofdbestuur bksp
in: dK, resp. 15 mei en 5 juni 1925.
136 • dT, 4 juni 1925; verklaring partijbestuur in: dT, 5 juni 1925. Zie ook dK, 12 juni 1925; en
De Kadt, op. cit., 404.
137 • dT, 23 mei 1925.
138 • Harmsen,‘De Wijnkoop-partij’, 82.
139 • Stutje, ‘Tussen eenheid en afzondering’, 484; zie ook 483. Stutje suggereert dat de
Komintern Wijnkoop en Van Ravesteyn liet vallen omdat voor haar het nas zwaarder woog.
Dit heeft in het verleden ongetwijfeld meegespeeld bij de negatieve wijze waarop Moskou
het leidende tweetal beoordeelde. In deze periode evenwel was de kritiek in de Kominterntop op het nas en Sneevliet behoorlijk groot.
140 • Zie bijvoorbeeld dT, 13 en 23 juli 1925.
141 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 1 september 1925, in: rgaspi, 581/1/41. Zie ook de laatste
woorden van zijn in 1948 verschenen boek De wording van het communisme in Nederland
(238-239):‘Een historische periode was inderdaad afgesloten. De periode, waarin het mogelijk had geschenen, een onafhankelijke “communistische”, d.w.z. in Nederland gefundeerde
en naar Nederlandsche behoeften geleide partij te stichten en langzaam grooter te maken.
De poging ging onder, doordat Moskou haar niet duldde en voortaan nog slechts partijen in
alle landen wenschte, die willooze werktuigen waren in de handen van het Kremlin.’ Voor
Wijnkoop was de hoofdzaak de ‘vakbeweging, en in verband ermee: de questie der relatieve
nationale autonomie in het verkiezen der geschikte personen tot uitvoering der internat. en
nat. comm. strategie’; zie zijn brief aan Van Ravesteyn, 7 oktober 1925, in: iisg, archief-Van
Ravesteyn, no. 22.
142 • Zie ook Van Ravesteyn,‘De roman van mijn leven’, 563.
143 • Carr, op. cit., 302.
144 • Zie ook McDermott en Agnew, op. cit., 26.
145 • Van Ravesteyn wees echter ook op het probleem dat de verstandhouding tussen Zinovjev en Wijnkoop in het verleden zo grondig verstoord was geraakt.‘Indien Z. [Zinovjev] van
plan is ons kapot te maken zal hij ’t mede doen omdat hij jou kapot wil maken’, zo schreef hij
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aan Wijnkoop, 4 februari 1925, in: rgaspi, 581/1/41. Zie verder de brief van 16 maart 1925
(citaat), in: iisg, archief-Knuttel, no. 1; en Ceton aan Van Ravesteyn, 18 april 1925, in: iisg,
archief-Van Ravesteyn, no. 6.
146 • Zie Bergsma tijdens de tweede zitting van de Holländische Kommission, 2 april 1925,
in: rgaspi, 495/163/367.
147 • Van Reesema aan Ab [Menist?], 30 mei 1925, in: iisg, archieven cph/cpn 1920–1936.

10. De complimenten van de Komintern
1 • dT, 11 september 1925.
2 • Verslag partijconferentie cph, 24 mei 1925, in: rgaspi, 495/172/17.
3 • dT, 18 augustus 1925.
4 • De officiële naam was cpsu(b), waarbij de toevoeging ‘b’ voor bolsjewieken stond. Evenals bij de rcp(b) wordt die toevoeging hier weggelaten.
5 • Zie Carr, Socialism in one country, ii, 52-75 en 108-130; Frank, Geschichte der Kommunistischen Internationale, I, 371-375 (citaat: 373); en Gruber, Soviet Russia masters the Comintern,
21-22. Zie voor de ontwikkeling in Boecharins economische denken: Kozlov,‘War Communism, the New Economic Policy, and Bukharin’s Theory of the Transition to Socialism’.
6 • Zie Carr, op. cit., 131-152 (citaat: 138); Frank, op. cit., 375-380; Gruber, op. cit., 22-24; en Watlin,‘Trotzki und die Komintern’, 89.
7 • Zie Weber, Die Wandlung des deutschen Kommunismus, I, 120; en Firsow, ‘Stalin und die
Komintern’, 81-84.
8 • Carr, Socialism in one country, iii/1, 311-340 en 511; Frank, op. cit., 367-370; Gruber, op. cit.,
13-20; ‘Brief van E.K.K.I. aan alle organisaties en leden van de K.P.D.’, in: dcg, 4 (1925), 12
(dec.), 542-567 (citaat: 549). Zie ook Fischer, Stalin and German Communism, 432-455.
9 • Courtois en Lazar, Histoire du Parti communiste français, 93-97; Carr, op. cit., 348-366 en
514-517; en Gruber, op. cit., 31-39 (citaat: 38).
10 • dT, 2 juni 1925; Sneevliet in: dA, 6 juni 1925.Volgens de cid was het manifest in onderling
overleg tussen Sneevliet en Manuel opgesteld; zie cid-overzicht no. 4, 1 augustus 1927, in:
ara, collectie-De Meyer, no. 15, doos 4, map 15. Zie ook De Kadt in: dK, 19 juni 1926; en Sneevliet in: dA, 10 augustus 1929.
11 • dT, 12 juni 1925; verklaring met handtekeningen in: rgaspi, 581/1/81. Ceton was als eerste
ondertekenaar vermeld; Wijnkoop en Van Ravesteyn ontbraken.
12 • dT, 23 juli 1925; zie ook 2 en 14 juli, 13 augustus en 3 september 1925.
13 • Sectie ‘Eilanden’ van de cph-afdeling Amsterdam aan ekki en alle Komintern-secties,
juli 1925, in: rgaspi, 495/172/68; dT, 7 en 8 september 1925. De sectie Eilanden had zeventig
leden en was een van de acht secties van de overkoepelende afdeling Amsterdam (die circa
600 leden telde). Zie ook Knuttel aan ekki, 16 juli 1925, in: 495/172/68.
14 • dT, 12 juni, 23 juli, 14 augustus en 3 september 1925; Manuel aan Neumann, 12 juni 1925
(citaat), in: rgaspi, 495/172/67.
15 • Zitting Präsidium, 12 juni 1925, in: rgaspi, 495/2/39.
16 • In Amsterdam bijvoorbeeld verloor de cph 8000 van haar 22 000 stemmen uit 1922.Het
rac verkreeg in de hoofdstad bijna 6000 stemmen en landelijk ruim 12 500. Zie dT, 2 en 8
juli 1925.
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17 • Manuel in: dT, 20 (citaat), 23 en 27 juli 1925; Wijnkoop aan Zinovjev en aan HumbertDroz, resp. 29 juni en 3 juli 1925, in: rgaspi, 495/172/67; dT, 20 juli 1925; J.A.N. K.[nuttel],‘De
verkiezingen’, in: dcg, 4 (1925), 8 (aug./sep.), 337-341.
18 • Overeenkomst tussen Comité Sneevliet/De Boer en cph-leiding, z.d. [half juli 1925], in:
rgaspi, 495/172/67; zie ook: dK, 24 januari, 26 juni en 1 augustus 1925; dT, 5 en 22 juni, 28 juli
1925; De Visser en Seegers aan ekki, 31 augustus 1925, in: 495/172/67. Zie voor het bedanken
van Roland Holst voor de bksp haar brief aan Sneevliet, 11 juni 1925, in: ‘Waarom schrijf je
nooit meer?’, 152-153; dK, 12 en 26 juni 1925; en dT, 18 juni 1925. Zie ook De Kadt, Uit mijn communistentijd, 404-406.
19 • Ralf aan Abromov en/of Pjatnitski, 15, 21, 22, 24 en 29 juli en 4, 8 en 27 augustus 1925
(genummerd 2539 tot en met 2547 en 2549), in: rgaspi, 495/19/58 of 495/18/394v; Williams
aan Michaïl, 24 juli en 14 augustus 1925, in: 495/19/58. Ralf is een mysterieuze afgezant: naar
alle waarschijnlijkheid gaat het hier om de Fransman Octave Rabaté (zie Van Walree aan
Wijnkoop, 3 augustus 1925, in: 581/1/97). In het opengestelde deel van het Komintern-archief
zijn geen aanwijzingen gevonden over zijn opdracht. Het lijkt erop dat Ralf tot de geheime
Komintern-afdeling oms behoorde, aangezien hij verslag uitbracht aan Pjatnitski en Abromov, de leiders van deze dienst. Ook van Williams is de identiteit niet bekend (zie ook Seegers aan ekki, 9 oktober 1925, in: 495/172/67). Afgaande op het Russisch dat hij in zijn brieven bezigt is hij een Rus; wellicht Boris Michailov (zie Broué, Histoire de l’Internationale
Communiste, 954 en 1069).
20 • dT, 11 september 1925. Zie ook Stirner [Woog] aan Van Lakerveld, 27 augustus 1925, in:
rgaspi, 495/18/397A.
21 • cph aan ekki, 28 januari en 18 september 1924, in: rgaspi, 495/172/65; Sekretariat aan
cph, 17 oktober 1924, in: 495/19/488. Volgens Ceton had de cph de subsidie voor het vierde
kwartaal nog niet gehad; zie zijn brief aan ekki, 3 november 1924, in: 495/172/65. Zie ook
Neumann aan ekki, 26 oktober 1924, in: 495/18/336B; en Hammer aan Vollzugsbüro, 15
december 1924, in: 534/4/105.
22 • Humbert-Droz aan Budgetkommission, 10 juni 1925; zittingen Budgetkommission, 26
juni en 28 oktober 1925, in: rgaspi, 495/82/13. Het ging hier dus om extra steun, naast de
reguliere kwartaalbijdrage van Moskou. Na haar terugkeer naar de cph stortte Roland Holst
maandelijks 50 gulden in de partijkas; zie haar brief aan Sneevliet, 11 juni 1925, in: ‘Waarom
schrijf je nooit meer?’, 152. Ralf schreef Moskou te hebben vernomen dat Fimmen heimelijk
de Tribune met 250 dollar zou hebben gesteund; zie zijn brief aan Pjatnitski, 4 augustus 1925,
in: 495/19/58.
23 • Harmsen,‘De Wijnkoop-partij’, 77. Harmsen baseert zich op ooggetuigen. In het weergegeven citaat is de alternatieve spelling (‘fatalisties, apathies’) aangepast. Zie ook Wijnkoop
aan Knuttel, 27 juni 1925, in: rgaspi, 581/1/11-3.
24 • Van Ravesteyn, ‘De roman van mijn leven’, 564 (citaat), 568-570, in: gar, archief-Van
Ravesteyn, no. 32; Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 4 juli 1925, in: rgaspi, 581/1/41.
25 • Christophe [Humbert-Droz] aan Sekretariat, 8 [waarschijnlijk 18] mei 1925, in: rgaspi,
495/18/394v; zitting Sekretariat, 10 november 1924, in: 495/18/230; en rapport Neumann over
cph, z.d. [begin december 1924], in: 495/18/336v.
26 • Zie Watlin en Bergmann, ‘Die ultralinke Kommunismus’, 74-78; en McDermott en
Agnew, The Comintern, 56-57.
27 • Zitting Präsidium, 12 juni 1925, in: rgaspi, 495/2/39; Humbert-Droz aan Wijnkoop en
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Van Ravesteyn,13 juni 1925,in: 581/1/93; Rutgers aan Wijnkoop en Van Ravesteyn,13 en 17 juni
1925, in: 581/1/47.
28 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 18 juni 1925 (citaat), in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no.
22; Van Ravesteyn en Wijnkoop aan Zinovjev, 6 en 13 juli 1925, in: rgaspi, 495/172/67; Rutgers aan Wijnkooop, 22 augustus 1925, in: 581/1/47.
29 • Wijnkoop aan Zinovjev, 29 juni 1925, in: rgaspi, 495/172/67; Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 29 juni 1925, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
30 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 4 juli 1925, in: rgaspi, 581/1/41.
31 • Zie Koejemans, David Wijnkoop, 105-109 en 215.
32 • Humbert-Droz aan Van Ravesteyn, 20 augustus 1925, in: rgaspi, 495/18/397A; Van
Ravesteyn aan Wijnkoop, 1 september (citaat), 5, 13 en 16 oktober 1925, in: 581/1/41;Van Ravesteyn aan Sekretariat, 12 en 26 september 1925, in: 495/172/67 resp. 495/18/397A; Sekretariat
aan Van Ravesteyn, 26 september 1925, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 9; en Varga aan
Van Ravesteyn, 2 oktober 1925, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 19.
33 • Sekretariat aan Wijnkoop,2 september 1925,in: rgaspi,495/20/948; Humbert-Droz aan
Wijnkoop, 23 augustus 1925, in: 581/1/93; Rutgers aan Wijnkoop, 22 augustus en 10 september
1925, in: 581/1/47; Wijnkoop-Van Rees aan Van Ravesteyn van 3 september 1925 (citaat), in:
iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
34 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 20 augustus 1925, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22;
Wijnkoop aan Zinovjev, 26 oktober 1925, in: rgaspi, 495/172/67.
35 • Wijnkoop aan Wijnkoop-Van Rees, 3 september 1925, 13 en 14 januari 1926, in: rgaspi,
581/1/118; Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 6 januari en 15 mei 1926, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22. Zie verder J. Gielkens, ‘Was ik maar weer in Bommel!’, 12-13; Rusland. Het officieele rapport van de Britsche vakvereenigings-delegatie naar Rusland; notities WijnkoopVan Rees, 1926, in: 581/1/121.
36 • cjb aan kji, 31 maart 1925, in: 533/10(I)/1020.
37 • cjb aan kji, 13 juni 1925, in: 533/10(I)/1020. Zie over het conflict in de cjb ook Harmsen,
Blauwe en rode jeugd, 218-220; en idem, Rondom Daan Goulooze, 57-58.
38 • M. Lisser aan cph, 16 mei 1925, in: rgaspi, 581/1/81 (citaat). Zie ook dT, 8 en 9 mei, 28
juli, 13, 14 en 15 (citaat) augustus 1925.
39 • dT, 9, 24 en 27 juli, 4, 6 (citaat), 8 en 14 augustus 1925; Ralf aan Pjatnitski, 8 augustus 1925,
in: rgaspi, 495/19/58. Over Johan ontbreken nadere gegevens, behalve dat hij ook ‘Peter’ lijkt
te zijn genoemd; zie [hoogstwaarschijnlijk] Kress aan kji, 14 september 1925, in:
533/10(I)/1020; en Van Walree aan Wijnkoop, 3 augustus 1925, in: 581/1/97.
40 • dT, 19 augustus 1925. Een negendelig verslag van het congres verscheen in dT van 18-27
augustus 1925. Zie ook Ralf aan Pjatnitski, 27 augustus 1925, in: rgaspi, 495/19/58.
41 • dT, 22 augustus 1925.
42 • dT, 23 september 1925. Zie ook [hoogstwaarschijnlijk] Kress aan kji, 14 september 1925;
en Beuzemaker aan kji, 17 september 1925, in: rgaspi, 533/10(I)/1020.
43 • M. Lisser e.a. aan kji, z.d. [eind september 1925], in: 533/10(I)/1020; zie ook dT, 30 september 1925.Beuzemaker aan kji,1 en 15 oktober 1925,in: 533/10(I)/1020; dT,13 oktober en 22
december 1925.
44 • dT, 26 oktober 1925; Knuttel aan Wijnkoop, 9 september 1925, in: rgaspi, 581/1/25.
45 • Kruyt aan Wijnkoop, 11 november (citaat) en 12 december 1924, in: rgaspi, 581/1/27.
46 • nas aan meb, 16 mei 1924, in: rgaspi, 534/7/225.
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47 • Verslag overleg nas, cph en iah [Münzenberg], 23 september 1924, in: iisg, archiefpas-Amsterdam, no. 336; zittingen nas-bestuur, 26 september, 6 oktober en 7 november
1924, in: iisg, archief-nas, no. 18A.
48 • Van Lakerveld aan Wijnkoop, 21 oktober en z.d. [eind oktober] 1924, in: rgaspi,
581/1/57; en aan Stirner [Woog], 20 oktober 1924, in: 495/172/65; Kruyt aan Wijnkoop, 11
(citaat) en 12 november 1924, in: 581/1/2.
49 • Hammer aan Neumann, 12, 22 en 30 november, 7 en 21 december 1924, in: rgaspi,
495/18/336b; Kruyt aan Wijnkoop, 12 december 1924, 10 februari 1925, in: 581/1/27; nas aan
Vollzugsbüro, 10 oktober 1925, in: 534/7/226. Aanvankelijk was J. Albrecht als iah-secretaris
aangewezen; in mei 1925 volgde de benoeming van Van Walree; zie dT, 2 december 1924, 18
mei 1925.
50 • Van Lakerveld aan Wijnkoop, 21 oktober 1924, in: rgaspi, 581/1/57; aan Schönhaar, 31
december 1924 en 29 januari 1925, in: 539/3/567 resp. 539/3/569; aan Stirner [Woog], 13 januari 1925 en 21 januari 1924 [moet zijn: 1925], beide in: 495/172/65.
51 • Van Lakerveld aan irh, 29 januari 1925, in: rgaspi, 539/3/569; en aan Stirner [Woog], 29
januari en 7 februari 1925, in: 495/172/65. Zie ook dT, 24 januari 1925.
52 • Resolutie cph-bestuur, 23 februari 1925, in: rgaspi, 495/172/17; Van Lakerveld aan irh,
26 februari 1925, in: 539/3/569; irh aan Van Lakerveld, 4 maart 1925, in: 539/3/568. Zie verder verslag oprichtingsvergadering Centrale Raad irh, 28 februari 1925, in: 539/3/569; dT, 9
maart 1925; en Gerrits,‘“Solidariteit zonder eenheidsfront”’, 58.
53 • nas aan Vollzugsbüro, 10 oktober 1925, in: rgaspi, 534/7/226; zie ook dT, 23 juni 1925.
Van Lakerveld had van Berlijn 300 dollar ontvangen; zie zijn brieven aan Schönhaar,21 en 29
januari 1925, in: 539/3/567 en 569.
54 • nas aan Vollzugsbüro, 27 maart, 9 juli en 10 oktober (citaat) 1925, in: rgaspi, 534/7/226;
dA, 24 oktober 1925.
55 • Sneevliet aan Roland Holst, 23 september 1925, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 156;
cph aan Wijnkoop, 2 en 26 oktober 1925, in: rgaspi, 581/1/65 resp. 81; Wijnkoop aan Van
Ravesteyn, 7 oktober 1925 (citaat), in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22; Seegers aan ekki,
23 oktober en 4 november 1925, in: 495/172/67; rapport over relatie tussen nas en iah, 20
november 1925, in: 534/3/114.
56 • Overleg cph en iah, 4 oktober 1925, in: rgaspi, 581/1/81; cph aan ekki, 16 oktober
1925, in: 495/172/67.
57 • Sekretariat aan Münzenberg, 7 december 1925 (citaat); Sekretariat aan Exekutive irh en
aan cph, 8 december 1925, in: rgaspi, 495/18/397A; zie ook rvi-resolutie over de verhouding tussen nas en iah, 5 december 1925, in: 534/3/115.
58 • Van Ravesteyn aan Knuttel, 30 oktober 1925, in: iisg, archief-Knuttel, no. 1. Zie ook Koejemans, op. cit., 217-218.
59 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 13 oktober 1925, in: rgaspi, 581/1/41; Seegers aan ekki, 23
oktober 1925, in: 495/172/67 (vrije vertaling van het citaat).
60 • dT, 22 en 24 oktober 1925; cph aan ekki, 28 oktober 1925, in: rgaspi, 495/172/67.
61 • Circulaire afdeling Rotterdam aan de cph-afdelingen, z.d. [begin november 1925]; afdeling Rotterdam aan ekki, z.d. [midden november 1925], in: rgaspi, 495/172/68.
62 • Van Ravesteyn aan Knuttel, 23 oktober 1925, in: iisg, archief-Knuttel, no. 1. Zie ook Koejemans, op. cit., 217-218.
63 • cph aan Wijnkoop, 25 september, 14 en 20 oktober 1925, in: rgaspi, 581/1/81 resp.
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581/1/65; Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 15 oktober 1925, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no.
22; Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 16 oktober 1925, in: 581/1/41. Zie ook dT, 20 oktober 1925.
64 • Knuttel aan Van Ravesteyn, 24 en 31 (citaat) oktober 1925, 3/17 maart 1926, in: iisg,
archief-Van Ravesteyn, no. 10; en Knuttel aan Wijnkoop, 24 (citaat) en 26 oktober 1925, 27
januari en 28 februari 1926, in: rgaspi, 581/1/25; Wijnkoop aan Knuttel, 25 oktober, 4 november 1925 en 5 februari 1926,in: 581/1/11-3;Van Ravesteyn aan Knuttel,30 oktober 1925,in: iisg,
archief-Knuttel, no. 1; dT, 19 mei en 5 november 1925.
65 • Van Ravesteyn aan Van Langeraad, 23 november 1925; aan Wijnkoop, 16 en 21 december
1925, in: rgaspi, 581/1/41; dT, 12 november 1925. Van Ravesteyn schreef onder meer in de
Groene Amsterdammer van 30 juni, 31 oktober en 5 december 1925 en 9 januari en 27 februari
1926.
66 • Van Ravesteyn aan Van Langeraad, 23 november 1925 (citaat); aan Wijnkoop, 21 december 1925, in: rgaspi, 581/1/41.
67 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 6 januari (citaat) en 15 maart 1926, in: iisg, archief-Van
Ravesteyn, no. 22; aan Knuttel, 25 oktober en 4 november 1925, in: rgaspi, 581/1/11-3.
68 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 17 december 1925, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
69 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 1 september en 21 december 1925, in: rgaspi, 581/1/41;
Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 17 december 1925 en 6 januari 1926, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
70 • Rutgers aan Wijnkoop en Van Ravesteyn, 13 juni 1925, in: rgaspi, 581/1/47. ‘Veel hangt
inderdaad in Holland af van de vraag of onze N.A.S. vrienden het ernstig meenen met het
eenheidsfront of niet,’ zo schreef Rutgers aan Wijnkoop; zie de brief van 27 augustus 1925, in:
idem.
71 • Fimmen aan Zinovjev, 16 april 1925, in: rgaspi, 495/18/394B; dT, 11 september 1925.
72 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 13 oktober, 3 november en 17 december (citaat) 1925 en 6
januari 1926, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22. Zie ook De Kadt in: dK, 19 september
1925 en 16 januari 1926. Begin 1926 raakte Fimmen geïrriteerd, toen het Volk berichtte dat
Wijnkoop hem een ‘gevolmachtigde’ van de Komintern had genoemd, die bezig was de eenheid in de arbeidersbeweging tot stand te brengen. Zie het Volk, 20, 21 en 28 januari 1926; dT,
26 januari 1926; en Wijnkoop aan Fimmen, 24 februari 1926, in: rgaspi, 581/1/11-2.
73 • Wijnkoop aan Zinovjev, 26 oktober 1925, in: rgaspi, 495/172/67.
74 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 17 december 1925, 6 januari 1926 (citaat), 3 november 1925
(citaat), in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
75 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 16 en 21 december 1925 (citaten) en 15 januari 1926, in:
rgaspi, 581/1/41; Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 6 januari 1926, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
76 • Op het cph-congres van april 1924 had Woog nog zeer geringschattend over Fimmen
gesproken. ‘Aan Fimmen’s revolutionair sentiment gelooven wij niet, daarom is hij wel een
instrument ...Wij moeten Fimmen aanpakken, maar zóó, dat het instrument Fimmen er niet
bij breekt’ (zie: Verslag van het Congres van de Communist. Partij... op 12, 13, 14 en 15 april 1924,
19). Fimmen was hierover woedend; tegen Wijnkoop had hij gezegd dat op deze wijze zijn
gezag bij de arbeiders snel verdwenen zou zijn. Ook deed hij zijn beklag bij Zinovjev; zie zijn
brief van 16 april 1925, in: rgaspi, 495/18/394v. Zie verder Stirner [Woog] aan Präsidium, 18
april 1924, in: 495/2/29; Hammer aan Stirner, 28 mei 1924, in: 495/18/336b;Van Lakerveld aan
Stirner, 7 juni 1924, 495/172/65.
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77 • dT, 31 oktober en 1 november (citaat) 1924; het Volk, 29 november 1924 (vertaling van het
citaat uit de Pravda). Fimmen beklaagde zich erover dat het Volk zijn reisindrukken niet had
willen publiceren; zie dT, 5 november 1924. Zie verder dT, 23 september 1924, 21 en 26 maart
1925; en Fimmens reisverslag in: Eenheid, 3 april (36-37), 15 mei (58-59), 29 mei (67-68), 7 augustus (106-107) en 4 september 1926 (124-125). Zie ook Schoots, Edo Fimmen, 47-49.
78 • Het derde redactielid van Trade Union Unity was George Hicks. De financiering van het
blad, dat van april 1925 tot augustus 1926 verscheen, werd veiliggesteld door het grote aantal
exemplaren dat de Sovjet-Russische vakbonden afnamen; zie Tosstorff, ‘Moskau oder
Amsterdam’, par. 6.3.
79 • Zie Watlin,‘Das anglo-russische Komitee und der innerparteiliche Kampf in der kpdsu(b)’, 103-105; Carr, op. cit., 567-578.
80 • Fimmen vond overigens dat de iah zich van het conflict in de cph afzijdig moest houden:‘ik verklaar my vierkant tegen elk streven ... om de I.A.H. in de Hollandsche partystrubbelingen te trekken ... De I.A.H. als zoodanig staat er buiten en moet er buiten blyven.Wordt
deze situatie gewyzigd, dan zal ik daaruit de noodige consequenties, ook internationaal,
trekken’; zie zijn brief aan Hoogcarspel, 20 oktober 1925, in: rgaspi, 581/1/85.
81 • nas aan Vollzugsbüro, 29 mei en 10 oktober 1925, in: rgaspi, 534/7/226. Ook de cph
meende dat de Komintern de omvang van de linkervleugel in het nvv overdreef; zie Seegers
aan ekki, 9 oktober en 4 november 1925, in: 495/172/67. Zie verder Eenheid, 16 april 1927, 59.
82 • Zittingen Vollzugsbüro, 15 (citaat) en 22 april 1925, in: rgaspi, 534/3/108. In het verslag
dat de beide afgevaardigden voor het nas maakten, ontbraken de gevoelige punten; zie rapport nas-delegatie, april 1925, in: iisg, nas-archief, no. 261.
83 • ‘Resolutie over de taak van het N.A.S.’, opgenomen in het rapport nas-delegatie; origineel in: rgaspi, 534/6/60. Zie ook De Kadt in: dK, 21 november 1925.
84 • Zitting Vollzugsbüro, 15 april 1925, in: rgaspi, 534/3/108.
85 • Volgens de cid kostte het Sneevliet en Bouwman veel moeite de nas-bestuurders te
overtuigen; zie cid-overzicht no. 4, 1 augustus 1927, in: ara, collectie-De Meyer, no. 15, doos
4, map 15. Eén bepaling uit de resolutie werd afgewezen, namelijk de vorming van gemeenschappelijke strijdcomités met de cph. Het nas-bestuur wilde eerst weten welke vakbondstactiek de nieuwe leiding ging voeren,voordat het zich tot deze vorm van samenwerking verplichtte. Deze bepaling noch het geheime deel van de resolutie werd gepubliceerd; zie dA, 4
juli 1925; en nas aan Vollzugsbüro, 29 mei 1925, in: rgaspi, 534/7/226.
86 • nas aan Vollzugsbüro, 31 juli 1925, in: rgaspi, 534/7/226.
87 • Sneevliet in: dA, 6 en 20 juni 1925; Sneevliet,‘De eenheidsgedachte groeit!’, in: Losofsky,
Het eenheidsprobleem, i-vi; Th.J. Dissel,‘Eenheidsfronttactiek van het N.A.S.’, in: Kl, 1 (1926),
4 (apr.), 123-125.
88 • nas aan Vollzugsbüro, 29 mei, 31 juli (citaat), 1 en 10 oktober 1925; Sneevliet aan Lozovski, 28 oktober 1925, in: rgaspi, 534/7/226. Zie ook Sneevliet aan Roland Holst, 23 september
1925, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 156.
89 • De Vries [De Leeuw] aan Fimmen, 8 juni 1925, in: rgaspi, 495/172/70; Seegers aan ekki,
9 oktober en 4 november (citaat) 1925, in: 495/172/67.
90 • Volgens Sneevliet zou de rvi deze publicatie van Fimmen financieel steunen, maar
daarvoor is (vooralsnog) geen enkel bewijs gevonden. Zie Sneevliet aan Lozovski, 28 oktober 1925, in: rgaspi, 534/7/226; en Sneevliet in: dA, 12 en 19 september 1925.
91 • nas aan Vollzugsbüro, 29 mei, 12 juni, 31 juli en 1 oktober 1925, in: rgaspi, 534/7/226;
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Max [Ziese] aan Alexander, 5 december 1925, in: 534/4/118. Zie ook de discussiebijdragen in
de Arbeid, waarvan de eerste op 11 juli 1925 werd gepubliceerd.
92 • De Kadt in: dK, 10, 18 en 25 juli, 8, 15 en 22 augustus, 21 november 1925; en idem, op. cit.,
410-411. Zie ook nas aan Vollzugsbüro, 31 juli en 1 oktober 1925, in: rgaspi, 534/7/226; en
oproep hoofdbestuur bksp aan de nas-leden in: dK, 19 december 1925.
93 • Verslag van het N.A.S.-Congres gehouden op 25, 26 en 27 December 1925, 29. In het referendum werden 5222 stemmen voor aansluiting uitgebracht,234 tegen en 422 blanco; zie Verslag van het Nationaal Arbeids-Secretariaat... over de jaren 1925, 1926, 1927 en het 1e kwartaal
1928, 92. Zie verder dT, 24 december 1925; 28 december 1925 – 11 januari 1926; dK 31 december 1925; en De Kadt, op. cit., 412.
94 • dT, 28 december 1925 (citaat); Sneevliet in: dA, 2 januari 1926. Zie ook Sneevliet aan
Roland Holst,30 december 1925, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 190-191; en het Transportbedrijf, 7 januari 1926.
95 • Rapport Dekker op zitting Vollzugsbüro, 16 oktober 1925, in: rgaspi, 534/3/113. De rvileiding stelde een speciale commissie in, bestaande uit Schumann (Duitsland), Dekker, Semaoen, Hans Stürm (Org-Abteilung), Heller (Ost-Abteilung).Van Lakerveld woonde de zittingen eveneens bij. Zitting Vollzugsbüro en rapport Van Lakerveld, 20 november 1925, in:
534/3/114; zittingen Vollzugsbüro,3 en 15 december 1925,in: 534/3/115; H.Stürm aan HumbertDroz, 9 december 1925; en resolutie Vollzugsbüro voor nas-congres, 15 december 1925], in:
534/3/115.
96 • Albert [Nin] aan Lozovski, 30 december 1925, in: rgaspi, 534/4/139; Verslag van het
N.A.S.-Congres gehouden op 25, 26 en 27 December 1925, 29 (citaat); ‘Begroetingsrede van
Andreas Nin’, in: In nieuwe banen, 20-21; dT, 31 december 1925.
97 • Sneevliet aan Lozovski, 28 december 1925, in: rgaspi, 534/7/226; dA, 2 januari 1926; dT,
30 december 1925.
98 • Zitting Präsidium, 12 juni 1925, in: rgaspi, 495/2/39. Ralf meende dat leiders als Sneevliet naar de achtergrond moesten worden gedrongen; zie zijn brief aan Pjatnitski, 29 juli
1925, in: 495/19/58.
99 • Zie de brief van Ralf, 21 juli 1925, in: rgaspi, 495/18/394v; zie ook Manuel aan Neumann, 12 juni 1925, in: 495/172/67.
100 • Albert [Nin] aan Losowski, 30 december 1925, in: rgaspi, 534/4/139; Sneevliet aan
Roland Holst, 30 oktober 1926, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 231. Sneevliet was zelf wel
te spreken over Nin, zie: dA, 25 oktober 1930.
101 • dT, 22 oktober 1925; ‘Aan de abonnees’, in: de Communistische Gids, 4 (1925), 12 (dec.),
575. Zie over de oprichting van Klassenstrijd ook de correspondentie tussen Roland Holst en
Sneevliet, 27 oktober – 30 december 1925, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 176-193.
102 • Seegers aan ekki, 25 november 1925, in: rgaspi, 495/172/67; dT, 12, 18 en 20 november,
2 en 4 december 1925.
103 • dT, 3 en 9 december 1925; Mannoury aan Wijnkoop en Van Ravesteyn, 28 november
1925, in: iisg, archief-Mannoury, no. 15.
104 • Zitting Büro des Sekretariats, 4 november 1925, in: 495/20/948. Verder zaten in deze
commissie Jakob, Kornblum en een onbekende vertegenwoordiger van de jeugd.
105 • Rapport over de cph, opgesteld door Van Reesema en Van Lakerveld, 15 november
1925, in: rgaspi, 495/33/339; door Wijnkoop opgestelde verklaring, 26 oktober 1925; Lisser
aan Humbert-Droz van Lisser, 20 november 1925, in: 495/172/67.
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106 • Geredigeerd stenogram zitting Präsidium, 26 november 1925, in: rgaspi, 495/2/43A;
ontwerp-resolutie, 24 november 1925, in: 495/41/5.
107 • Geredigeerd stenogram zitting Präsidium, 26 november 1925, in: rgaspi, 495/2/43A.
108 • Resolutie Präsidium over de cph, z.d. [eind november 1925], in: 495/2/43A.
109 • Stirner [Woog] aan Manuel en Seegers, 15 december 1925, in: rgaspi, 495/18/397A. Zie
ook Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 15 januari 1926, in: 581/1/41; De Kadt in: dK,16 januari 1926.
110 • Robbers aan Wijnkoop, 24 november 1925, in: rgaspi, 581/1/44. Zie ook Wijnkoop aan
Van Ravesteyn, 12 december 1925, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
111 • Wins aan Humbert-Droz, 5 januari 1926, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 24 (ook
gepubliceerd in het Volk, 18 februari 1926); Wins aan Kuusinen, 4 februari 1926, in: rgaspi,
495/164/408; Seegers aan ekki, januari 1926, in: 495/172/71. Zie verder dT, 23 en 25 januari
1926.
112 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 12 februari 1926, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22;
Rutgers aan Wijnkoop,7 januari 1926,in: rgaspi,581/1/47.Zie het ‘Schlusswort des Genossen
Molotow’en het ‘Schlusswort des Genossen Stalin’,in: Inprekorr,30 december 1925,2545-2548.
113 • Wijnkoop aan Knuttel,8 januari 1926 (citaten),in: rgaspi,581/1/11-3.Zie ook Wijnkoop
aan Van Ravesteyn, 6 januari 1926, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22; en Van Ravesteyn
aan Wijnkoop, 15 januari 1926, in: 581/1/41.
114 • Wijnkoop zou denken ‘aus dieser Resolution entnehmen zu können, dass die Komintern nicht gegen ihn auftreten wird, dass sie im Gegenteil das Äusserste tun wird, um ihn zu
halten,’ aldus Rutgers; zie zitting Holländische Kommission, 4 maart 1926, in: rgaspi,
495/164/402. Zie ook De Visser in: dT, 25 januari 1926.
115 • Het Volk, 30 januari en 2 februari 1926; dT, 1 februari, 1, 4, 6, 8 en 18 maart 1926.
116 • Het ging hier om een ontwerp-brief; zie het Volk, 18 februari 1926 (origineel in iisg,
archief-Van Ravesteyn, no. 24; Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 9 februari 1926, in: rgaspi,
581/1/41; Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 12 februari 1926, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no.
22. Zie verder Wins aan Kuusinen, 4 en 23 februari 1926; Mannoury aan ekki, 26 februari
1926; cph aan ekki, [eind] februari en 9 maart 1926, in: 495/172/70; dT, 22, 25 en 26 februari,
9 en 11 maart 1926.
117 • Voorstellen tot oplossing crisis in Rotterdam, z.d. [eind november 1925], in: rgaspi,
495/2/43A. Zie ook Seegers aan ekki, januari 1926, in: 495/172/71; en De Visser in: dT, 25
januari 1926.
118 • dT, 18 en 26 januari, 19 februari 1926; het Volk, 18 januari 1926.
119 • Van Ravesteyn aan afdeling Leiden, 23 februari 1926 (citaat), in: rgaspi, 581/1/82. Zie
ook Van Hoogcarspel aan Wijnkoop, 11 januari 1926, in: 581/1/82; Knuttel aan Wijnkoop, 27
januari 1926, in: 581/1/25; en Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 20 maart 1926, in: 581/1/41 (citaat).
120 • Wijnkoop aan Knuttel, 8 januari 1926, in: rgaspi, 581/1/11-3; aan Van Ravesteyn, 13
januari 1926, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22; cph aan ekki, januari 1926, in:
495/172/71 (citaat). Zie voor de oppositionele eisen ook de motie van de afdeling Almelo in:
dT, 2 maart 1926.
121 • Verslag gesprek cph met Wijnkoop, 29 januari 1926; Wijnkoop aan cph, 12 februari
1926, in: rgaspi, 581/1/82.
122 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 12 februari 1926, in: iisg, archief Van Ravesteyn, no. 22;
Humbert-Droz aan Wijnkoop, z.d. [eind februari 1926], in: rgaspi, 495/18/465A; Kruyt aan
Wijnkoop, 15 februari 1926, in: 581/1/27.
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123 • Carr, op. cit., 490-524.
124 • De Kadt in: dK, 27 maart, 17 april en 1 mei 1926; Firsow, op. cit., 83; en Carr, op. cit., 512.
125 • Protokoll Erweiterte Exekutive... 17. Febr. bis 15. März 1926, 58.
126 • Ibidem, 113-114. Zie ook dT, 25 februari en 18 maart 1926.
127 • De dissidente afdeling Rotterdam had Robbers gemachtigd als haar vertrouwensman
op te treden, maar deze werd door het Sekretariat de deur gewezen; zie zitting Sekretariat, 12
februari 1926, in: rgaspi, 495/164/482. Hierdoor was de oppositie, anders dan bij de eerdere
Holländische Kommissionen, niet vertegenwoordigd.
128 • Zitting Holländische Kommission, 4 maart 1926, in: rgaspi, 495/164/402. Zie over Rutgers’opstelling ook Roland Holst aan Sneevliet,29 november 1925, in: ‘Waarom schrijf je nooit
meer?’, 190-191. Anton Struik had zich eerder al onverbloemd achter de nieuwe partijleiding
opgesteld; zie dT, 6, 10 en 11 februari 1926. Tegenover zijn broer toonde hij zijn twijfels over de
bolsjewisatie; zie zijn brief aan Dirk Struik, 8 juni 1925, in: Een Nederlander in Siberië, 55-56.
129 • Zitting Holländische Kommission, 7 maart 1926, in: rgaspi, 495/164/404.
130 • Zitting Präsidium, 24 maart 1926, in: rgaspi, 495/2/51A; resolutie ekki over ‘die holländische Rechte’, 24 maart 1926, in: 495/103/36 (zie ook dT, 30 maart 1926); cph aan Van
Ravesteyn, 7 april en 14 mei 1926, in: archief-Van Ravesteyn, no. 18. Zie ook De Kadt in: dK, 10
april 1926.
131 • Humbert Droz aan cph, 26 maart 1926; door Sekretariat opgestelde instructies voor de
Komintern-delegatie, z.d. [midden april 1926] (citaat), in: rgaspi, 495/18/465A. Zie ook de
zittingen van Kommission des Sekretariats fuer spezielle Aufträge, 26 maart 1926, in: 495/6/1;
Commission syndicale, 13 april 1926, in: 495/51/1; en Sekretariat, 19 april 1926, in: 495/18/426;
en Pepper aan Komintern-vertegenwoordigers, 28 april 1926, in: 495/18/397A.
132 • Weber, Die Wandlug des deutschen Kommunismus, ii, 166-167; Adibekov, Sjachnazarova
en Sjirinja, Organizatsionnaja stroektoera Kominterna, 83.
133 • Zie rapport over de crisis in de cph, 16-21 april 1926, en het vervolg, 21-29 april 1926,
opgesteld door Hoernle en Van Overstraeten; aanvulling van Van Overstraeten, 3 mei 1926,
in: rgaspi, 495/18/477A; en rapport van Hoernle, 3 mei 1926, in: 495/25/569.
134 • Humbert Droz aan Van Burink, 1 april 1926, in: rgaspi, 495/18/497A;Van Overstraeten
en Hoernle aan Van Ravesteyn, 28 april 1926 en Van Ravesteyns reactie, 2 mei 1926, in: iisg,
archief-Van Ravesteyn, no. 14.
135 • Zitting Sekretariat, 26 april 1926, in: rgaspi, 495/18/425; Sekretariat aan Van Overstraeten en aan kpd, 27 en 28 april 1926, in: 495/18/465A.
136 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop,8 mei 1926,in: rgaspi,581/1/41.Zie ook dT,30 april 1926.
137 • Van Overstraeten aan Sekretariat, 11 mei 1926 (citaat), in: 495/18/477A; dT, 10 mei 1926.
Zie ook het rondschrijven van de afdeling Rotterdam aan de cph-afdelingen,20 mei 1926; en
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 8 mei 1926.
138 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 20 maart en 19 mei 1926, in: rgaspi, 581/1/41; Wijnkoop
aan Van Ravesteyn, 16 en 18 april 1926, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
139 • dT, 10 mei 1926;Van Overstraeten aan Sekretariat, 11 mei 1926, in: rgaspi, 495/18/477A.
140 • Hoernle aan ekki, 26 mei 1926, in: rgaspi, 495/18/477A.
141 • Hoernle aan Wijnkoop, 18 mei 1926, in: rgaspi, 581/1/66; Wijnkoop aan Kominternvertegenwoordiger,21 mei 1926,in: 495/172/70 (ook gepubliceerd in: dcg,3 juli 1926). Zie ook
dT, 2 juli 1926.
142 • dT, 27 mei 1926.
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143 • Org-Abteilung aan cph, 3 en 28 april 1926, in: rgaspi, 495/25/561; zitting Engere Kommission des Sekretariats, 23 april 1926, in: 495/61/1. Zie ook Ungers verslag, 2 juni 1926, in:
495/18/477A.
144 • Org-Abteilung aan ‘Ländersekretariat für Holland’, 22 april 1926, in: rgaspi,
495/25/561; Sekretariat aan cph, 26 april 1926, in: 495/103/36.
145 • Verslag van het 18e Congres..., 22-24 Mei 1926 te Amsterdam; zie ook congresverslagen
van Hoernle, 26 en 27 mei 1926, in: rgaspi, 495/18/477A, en dT, 25 mei 1926.
146 • Hoernle aan ekki, 26 mei 1926, in: rgaspi, 495/18/477A. Zie ook Wijnkoop aan cph,
22 mei 1926, in: 581/1/11-2. Wijnkoop was nadrukkelijk uitgenodigd door het partijbestuur
op het congres een verklaring af te leggen; zie de brief van 14 mei 1926, in: 581/1/82.
147 • Knuttel in: dT, 27 mei 1926; Van het Reve in: dT, 24 oktober 1925.
148 • Aanvulling rapport over cph-congres van Hoernle, 27 mei 1926, in: rgaspi,
495/18/477A. Zie ook cph aan ki, 30 mei 1926, in: 495/172/70.
149 • Rapport over cph-congres van Hoernle, 27 mei 1926, in: rgaspi, 495/18/477A. Zie ook
het rondschrijven van de afdeling Rotterdam aan de cph-afdelingen, waarin werd gesteld:
‘daarom speelt dus de Zinowjef-richting in de Internationale... op het oogenblik nog een rol
die niet meer in overeenstemming is met de werkelijke verhouding der meeningen’.
150 • Motie afdeling Almelo in: dT, 2 maart 1926.
151 • Onderschrift partijbestuur bij de motie van de afdeling Almelo, in: dT, 2 maart 1926
(eerste citaat); ekki aan kpd, in: dT, 4 september 1925 (tweede citaat); zie ook dT, 7 september 1925. Vriend en vijand waren het erover eens dat de relatie van de partij met de Komintern de essentie van het conflict vormde (zie ook hoofdstuk 9). De Leeuw, een meer gematigde tegenstander van Wijnkoop, schreef over het partijcongres van mei 1926 dat het de ‘schijn’
had dat het voornaamste conflictpunt de vakbewegingstactiek betrof. Het meningsverschil
lag echter dieper: het ging om ‘de verhouding tot “Moskou”..., de vraag of de arbeidersbeweging internationaal of nationaal zal georganiseerd zijn, en of de organisaties van elk land
zich naar de internationale discipline zullen voegen’.Zie d.V.[A.de Leeuw],‘Het Congres van
de C.P.H.’, in: Kl, 1 (1926), 6 (juni), 180-185 (citaat 180).
152 • In 1925 vertoefde ook Bogdanov van de rvi enige tijd in Nederland; zie zitting Vollzugsbüro, 1 juni 1926, in: rgaspi, 534/3/162. Na de zomer van 1925 kwam ene Munroe voor de
iah naar Amsterdam; zie Kruyt aan Van Walree, 27 oktober 1925, in: 581/1/27.

11. Sneevliet, het nas en Roland Holst breken met Moskou
1 • McDermott en Agnew, The Comintern, 54.
2 • Gross, Willi Münzenberg, 170.
3 • Zie voor deze paragraaf Carr,Socialism in one country, ii, 153-176; en idem,Foundations of
a planned economy, ii, 3-53; Kolakowski, Geschiedenis van het marxisme, iii, 37-50; Watlin,
‘Trotzki und die Komintern’, 90-101; Firsow, ‘Stalin und die Komintern’, 84-91; Volkogonov,
Trotsky, 269-302; McDermott en Agnew, op. cit., 54-58.
4 • dT, 28 oktober en 25 november 1926. Zie verder Degras, The Communist International, ii,
308-310, 319 en 328-331.
5 • Zie Watlin,‘Das anglo-russische Komitee’, 106-123; Carr, Foundations of a planned economy, iii/2, 321-357; Calhoun, The united front, 308-390; Degras, op. cit., 370-371.
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6 • Zie Weiner, ‘Comintern in East Asia, 1919–39’; Frank, Geschichte der Kommunistischen
Internationale, ii, 445-478; Jacobs, Borodin, 153-247.
7 • Zie naast de hierboven genoemde literatuur ook Degras, op. cit., 365-367, 374-377, 403-407
en 410-412; oordeel van Schilp over Van Reesema, 4 maart 1940, in: rgaspi, 495/244/558;
Olink, De vermoorde droom, 111.
8 • Degras, op. cit., 416-417.
9 • Carr, Foundations of a planned economy, iii/1, 163-164; en Degras, op. cit., 425-427.
10 • dT, 25 oktober (citaat) en 25 augustus 1926.
11 • dT, 31 oktober (citaat), 17 en 18 november, 2 en 8 december 1927.
12 • Brief van Sekretariat, 24 september 1927, in: rgaspi, 495/18/568.
13 • dT, 25 juni (citaat), 9 juli, 26 september, 15 oktober 1927; verslag partijconferentie te
Amsterdam,16-17 juli 1927, cid-overzicht no.1,[begin] 1928.De uitgebreide berichtgeving in
de Tribune over de ontwikkelingen in de cpsu en de Komintern begon op 28 september 1927.
Begin 1927 zat de Tribune ook al in zware financiële problemen. Partijsecretaris Bergsma
vroeg toen aan de in Moskou verblijvende Van Wijngaarden ‘dadelijk en met alle kracht bij de
Budget-Kommissie aan te dringen op onmiddellijke doorvoering van het leeningsvoorstel
voor de Tribune. Het bestaan van de Tribune hangt hier van af ’. Bergsma aan Van Wijngaarden, 5 januari 1927, in: rgaspi, 495/25/573.
14 • dT, 13, 17, 18, 19, 21 januari, 18 februari, 1 augustus 1928.
15 • Begin 1926 telde het Sekretariat elf volwaardige en twee kandidaat-leden,terwijl het sinds
1921 in de regel uit ongeveer vier leden had bestaan.Aan het einde van 1926 telde het Präsidium 25 leden en tien kandidaat-leden; bij zijn instelling in 1922 waren het er negen. Zie Kahan,
‘The Communist International’, 160, 167-178; en Svátek,‘The Governing Organs’, 200.
16 • Zie Adibekov en Shakhnazarova,‘Reconstructions of the Comintern’, 67-68; Svátek, op.
cit., 194-195; Huber,‘L’Appareil du Komintern’, 14-16; Voerman,‘Organisatiestructuur van de
Komintern’, 27-33; Degras, op. cit., 271-274, 319 en 469.
17 • De Ständige Kommision was door de zesde Erweiterte Exekutive van februari-maart
1926 ingesteld. Zie Degras, op. cit., 274; zie ook zitting Sekretariat, 12 juli 1926, in: rgaspi,
495/18/433.
18 • Verder waren de Fransman Jean Cremet en de Duitser Hermann Remmele lid van het
nieuw gevormde Politsekretariat; zie Adibekov, Sjachnazarova en Sjirinja, Organizatsionnaja
stroektoera Kominterna, 108.
19 • Zie Adibekov en Shakhnazarova,‘Reconstructions of the Comintern’, 67-69; Carr, Socialism in one country, iii/2, 907-909; Huber, op. cit., 10-13; Svátek, op. cit., 194; en Degras, op. cit.,
271-272.
20 • Zitting Orgbüro, 24 maart 1926,in: rgaspi,495/26/28; zitting Präsidium,24 maart 1926,
in: 495/2/51A; dT, 12 april 1926; samenstelling Ländersekretariate door Politsekretariat, 12
januari 1927, in: 495/3/3.
21 • Zittingen Politsekretariat, 4 maart en 22 mei 1927, in: rgaspi, 495/3/10 resp. 20; besluit
Politsekretariat over samenstelling Ländersekretariate, 8 juli 1927, in: 495/3/25; zitting British
Secretariat, 9 juli 1927, in: 495/72/27; reorganisatie door Politsekretariat, 28 september 1928,
in: 495/3/81.
22 • Tosstorff, ‘Moskau oder Amsterdam’, par. 6.1 (citaat) en 6.3.
23 • Tosstorff, op. cit., par. 6.3 en 6.4; Calhoun, op. cit., 76; Gruber, Soviet Russia masters the
Comintern, 117; Carr, Socialism in one country, iii/1, 585-589 en 592-594; dA, 30 juni 1928.
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24 • Tosstorff, op. cit., par. 6.2 en 6.3.
25 • dA, 6 maart 1926; zie ook zitting Vollzugsbüro, 9 januari 1926, in: rgaspi, 534/3/149.
26 • dA, 30 januari 1926; zie ook Sneevliet in: dA, 20 maart 1926.
27 • dA, 13 en 20 februari 1926; nas aan Vollzugsbüro, 16 februari 1926, in: rgaspi, 534/7/227.
28 • Hoekman,‘Petrus Johannes Schmidt’.
29 • Fimmen in: Eenheid, 24 juli 1926, (97-98; citaat, cursivering Fimmen); 7 augustus 1926
(105-106).
30 • Eenheid, 6 februari (1-2), 20 februari (16) 1926; 8 januari (1), 1 oktober (160-162); 24
december 1927 (209).
31 • Eenheid, 24 juli (97-98) en 7 augustus 1926 (105-106; citaten). Fimmen had dit standpunt
al eind 1923 aan Sneevliet voorgehouden (zie hoofdstuk 7).
32 • Sneevliet aan Lozovski, Boecharin en Molenkamp, 17 november 1926, in: rgaspi,
534/7/227.
33 • Sneevliet in: dA, 13 en 20 februari, 20 maart (citaat) 1926; zie ook Max aan Alexander, 5
maart 1926, in: rgaspi, 534/4/153. Zie ook: H.S.[neevliet], ‘Ter Inleiding’, in: Van Cuxhaven
tot Duinkerken, 3-10; en E. Bouwman,‘Van Cuxhaven tot Duinkerken’, in: Kl, 1 (1926), 2 (feb.),
33-38.
34 • Sneevliet aan J.Racamond,16 en 23 maart 1926; en nas aan cgtu en Latijns Bureau rvi,
27 maart 1926, in: rgaspi, 534/7/227. Zie ook de nas-rapporten voor Tomski, 31 maart en 8
april 1926, in: 534/7/227.
35 • Sneevliet aan Lozovski, 21 april 1926, in: rgaspi, 534/7/227. Zie ook Verslag van het
Nationaal Arbeids-Secretariaat... over de jaren 1925, 1926, 1927 en het 1e kwartaal 1928, 93-94
en 111; Sneevliet aan Roland Holst, 25 oktober 1926, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 225
(citaat); en aan G. Monmousseau, 10 januari 1927, in: 534/7/228.
36 • Zie Becket, Enemy Within, 34; en Adibekow, Die Rote Gewerkschafts-Internationale, 70
en 87. Zie verder nas aan Miners Federation of Great Britain, juni – december 1926, in:
534/7/227; dA, 12 en 19 juni 1926.
37 • Eenheid, 24 juli (99), 21 augustus 1926 (113). Zie ook dA, 17 juli 1926; en dT, 31 juli 1926.
38 • dA, 8 en 22 mei, 23 oktober 1926; rapport nft over de Engelse staking, z.d. [mei 1926];
correspondentie nft en itf, 15-28 mei 1926; Sneevliet aan Lozovski, 28 mei 1926 (citaat), in:
rgaspi, 534/7/227.
39 • Sneevliet aan Lozovski, Boecharin en Molenkamp, 17 november 1926 (citaat); rapport
over de eenheidsfronttactiek in Nederland, opgesteld door Dissel, 2 december 1926, in:
rgaspi, 534/7/227; Sneevliet aan Roland Holst, 27 augustus 1926, in: ‘Waarom schrijf je nooit
meer’, 205.
40 • Zitting Vollzugsbüro 2 en 5 april 1926, in: rgaspi, 534/3/154; Sneevliet aan Dekker, 17
april 1926; nas en nft aan Vollzugsbüro, 24 mei 1926, in: 534/7/227; Verslag van het Nationaal Arbeids-Secretariaat... over de jaren 1925, 1926, 1927 en het 1e kwartaal 1928, 94-98 (citaat:
94). Zie verder: Van Cuxhaven tot Duinkerken; interview ekki-delegatie met Fimmen, 28
april 1926, in: 495/72/20A; en Pepper aan cph, 28 april 1926, in: 495/18/397A.
41 • Zie over De Leeuw: Harmsen, ‘Alexander Salomon de Leeuw’; en idem, ‘Leven en werk
van mr. Alex S. de Leeuw’. Zie verder de documenten uit het kaderdossier van De Leeuw, in:
rgaspi, 495/244/109. Hieruit blijkt dat De Leeuw in 1921 lid werd van de cph; volgens
Harmsen meldde hij zich een jaar later aan.
42 • De Vries [De Leeuw] aan ekki, 23 maart 1926, in: rgaspi, 495/172/70.
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43 • Van Riel [Manuel] in: dT, 9, 16, 17, 18, 24, 25 en 30 maart 1926.
44 • Rapport over Nederland, z.d. [voorjaar 1926], zonder auteur, in: rgaspi, 495/33/341;
rapport over cph, 2 juni 1926 (citaat), opgesteld door Unger, in: 495/18/477A.
45 • Zie De Groot, De dertiger jaren, I, 23; Stutje, De man die de weg wees, 46-51; en Harmsen,
‘Saul de Groot’, 70. Over de arbeidersbeweging in Duitsland en Frankrijk publiceerde De
Groot zo nu en dan in de Tribune; zie dT, 13 juni 1923, 28 en 29 januari, 6 maart 1925 (op 11
maart gevolgd door een redactionele mededeling).
46 • De Groot in: dT, 21 en 23 april 1926; zie ook dT, 19 maart 1926; zitting vakverenigingscommissie, 15 maart 1927, in: rgaspi, 495/25/572; verklaring van De Groot in: dT, 10 januari
1930. Zie ook De Groot, De dertiger jaren, I, 51-54; Harmsen, ‘Hoe groot is De Groot?’, 345346; en Stutje, De man die de weg wees, 56-63.
47 • Zitting Holländische Kommission, 7 maart 1926, in: rgaspi, 495/164/404; zitting Präsidium, 24 maart 1926. Zie ook rapport van de cph-delegatie over het vakbondswerk, z.d.
[februari 1926], in: 495/164/412.
48 • Resolutie over de cph-taken op vakbondsgebied, 24 maart 1926, in: rgaspi, 495/103/36.
49 • Zie instructies voor de Komintern-delegatie in Nederland, z.d. [midden april 1926], in:
rgaspi, 495/18/465A; en Pepper aan de Komintern-vertegenwoordigers, 28 april 1926, in:
495/18/397A.
50 • Interview Komintern-delegatie met Fimmen, 28 april 1926, in: rgaspi, 495/72/20A; en
rapport over de situatie in de cph, opgesteld door Hoernle, 3 mei 1926 (citaat), in:
495/25/569. Zie ook de toevoeging van Van Overstraeten, 3 mei 1926, in: 495/18/477A.
51 • Vakbondsresolutie in: dT, 10 mei 1926; zitting Britische Ländersekretariat, 13 mei 1926,
in: rgaspi, 495/72/14; Hoernle aan ekki, 26 en 27 mei 1926, in: 495/18/477A; en Verslag van
het 18e Congres van de Communistische Partij in Nederland..., 22-24 Mei 1926 te Amsterdam,
16-20 en 24-25.
52 • Rapport over situatie in de cph, opgesteld door Hoernle, 3 mei 1926 (citaat), in:
495/25/569. Aan dit rapport zijn ontleend de ‘Vorschläge in Bezug auf die K.P. Hollands von
den ekki-vertretern Van Overstraeten und Hoernle’, 11 mei 1926, in: 495/72/20A.
53 • Zitting Britische Ländersekretariat, 8 juli 1926, in: rgaspi, 495/72/14.
54 • Zittingen Britische Ländersekretariat, 13 en 20 mei, 17 juni 1926, in: rgaspi, 495/72/14;
zitting Sekretariat, 16 juni 1926, in: 495/18/461. Naar aanleiding van de eerdere rapporten en
verzoeken van Van Overstraeten en Hoernle waren de molens van het Komintern-apparaat
al gaan draaien voordat de vakbewegingsresolutie van het cph-congres in Moskou bekend
werd.
55 • Sekretariat aan cph, 15 juni 1926, in: rgaspi, 495/18/465A; zie verder zitting Engere
Kommission des Sekretariats, 15 juni 1926, in: 495/6/2.
56 • cph aan ekki, 23 september 1926, in: rgaspi, 495/172/70. Zie ook dT, 6 mei 1927.
57 • Landelijke vakverenigingscommissie aan de afdelingen,15 juli 1926, in: rgaspi, 581/1/82;
en dT, 24 september 1926.
58 • Eenheid, 2 oktober (137-139; citaat 138); 16 oktober (147); en 30 oktober 1926 (154).
59 • dT, 11, 12, 16, 19 en 25 oktober, 5 november 1926.
60 • Eenheid, 16 oktober (145-147; citaat); 30 oktober (154-155), 11 december (177); 25 december 1926 (185-186).
61 • Eenheid, 27 november (172-173); 11 december 1926 (179-180). Zie ook Sneevliet in: dA,
4 december 1926; en Stutje, De man die de weg wees, 57-60.
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62 • Sneevliet in: dA, 9 oktober (citaat) en 6 november 1926. Zie ook Sneevliet aan Roland
Holst, 25 oktober en 7 december 1926, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 224-225 en 251-252.
63 • Sneevliet aan Roland Holst, 27 november 1926, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 245.
Zie ook verslag vakverenigingscommissie, 6 november 1926, in: rgaspi, 495/172/70.
64 • cph aan ekki en Vollzugsbüro, 14 oktober 1926, in: rgaspi, 495/172/70.
65 • Verslag van het Nationaal Arbeids-Secretariaat... over de jaren 1925, 1926, 1927 en het 1e
kwartaal 1928, 101-102; zie ook nas aan cph, 29 november 1926, in: rgaspi, 534/7/227; cph
aan nas, 20 januari 1927, in: 495/172/25; dT, 6 mei 1927. Zie verder Roland Holst aan Sneevliet
en Manuel,29 oktober 1926,in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’,228-230; Sneevliet aan Roland
Holst, 7 december 1926, in: idem, 250-251; en A. de Vries [A. de Leeuw], ‘Waarom eigenlijk
eenheid van de vakbeweging?’, in: Kl, 2 (1927), 249-250.
66 • cid-maandoverzicht 15 oktober 1926 – 15 januari 1927, 2-10, in: ara, collectie-De Meyer, no. 15, doos 4, map 15.
67 • Zitting Britisches Ländersekretariat, 14 oktober 1926, in: rgaspi, 495/72/14.
68 • Sneevliet aan Vollzugsbüro, 6 november 1926, in: rgaspi, 534/7/227; zitting Vollzugsbüro, 6 januari 1927, in: 534/3/219; dA, 5 februari 1927; verslag overleg cph-bestuur met Delobelle, 29 maart 1927, in: 534/7/228. Zie verder Sneevliet aan Ziese, 8 april 1926, in: 534/7/227;
en Molenkamp in: dA, 22 mei 1926; Dissel in: dA, 18 en 25 december 1926, 30 april 1927.
69 • Referaat De Visser derde zitting Gewerkschafskommission, 1 december 1926, in: rgaspi, 495/165/194. Zie verder rapport over vakbondstactiek cph van Van Reesema, z.d. [eind
1926], in: 495/165/35; en De Visser,‘Die Gewerkschaftsbewegung’ in Holland und die Aufgaben der kph’, in: die Kommunistische Internationale/Wochenschrift, 7 (1926), 15/24, (28 dec.),
691-699; vertaald en samengevat in: dT, 16 en 17 mei 1926.
70 • G. Smoljanski, ‘Die Tagesaufgaben der kommunistischen Parteien innerhalb der
Gewerkschaftsbewegung’, in: die Kommunistische Internationale/Wochenschrift, 7 (1926),
15/24, (28 dec.), 680-687 (citaat: 685); vertaald en samengevat in: dT, 14 mei 1927. Zie ook dA,
14 mei 1927; en Sneevliet aan Monmousseau, 10 januari 1927, in: rgaspi, 534/7/228.
71 • dA, 7 en 14 mei 1927; Verslag van het Nationaal Arbeids-Secretariaat... over de jaren 1925,
1926, 1927 en het 1e kwartaal 1928, 106-107. Zie ook de verklaring van Dissel, 24 december
1926, in: rgaspi, 534/7/227; verslag overleg cph-bestuur met Delobelle, 29 maart 1927, in:
534/7/228; dT,17 juni 1927; dA,23 april 1927; Bouwman,De zevenjarige oorlog,15-17; Stutje,De
man die de weg wees, 61-62.
72 • nas aan Vollzugsbüro, 15 januari 1927 (citaat), in: rgaspi, 534/7/228; ook afgedrukt in:
Verslag van het Nationaal Arbeids-Secretariaat... over de jaren 1925, 1926, 1927 en het 1e kwartaal 1928, 108-116. Zie verder Sneevliet aan Roland Holst, 17 december 1926 en 4 januari 1927,
in: ‘Waarom schrijf je nooit meer’, 257-258 en 268-269; dA, 5 februari en 9 april 1927; dT, 18
januari 1927.
73 • Bouwman en Sneevliet aan cph, 7 januari 1927, in: rgaspi, 495/172/72; dT, 12 januari
1927; Präsidium aan cph, 10 maart 1927, in: 495/3/8. Zie ook zittingen Politsekretariat, 4 en 25
februari 1927, in: 495/3/8 resp. 10; ‘Die kp Holland und das nas’, 19 februari 1927 (citaat), in:
495/33/341; en zitting Präsidium, 2 maart 1927, in: 495/2/71A.
74 • Zitting Engere Kommission des Sekretariats, 7 december 1927 [moet zijn: 1926], in:
rgaspi, 495/6/4; zitting Politsekretariat, 4 februari 1927, in: 495/3/8; Sneevliet aan Roland
Holst, 20 januari 1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 278-279.
75 • Sneevliet aan Monmousseau en Racamond, 26 november en 7 december 1926, in: rgas565
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pi, 534/7/227; en 7 januari 1927, in: 534/7/228; Sneevliet aan Monmousseau, 10, 15, 20 en 29
januari 1927; aan Roland Holst, 27 januari 1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer’, 285. Met
hetzelfde doel ging Sneevliet ook op bezoek bij de Tsjechoslowaakse sectie van de rvi; zie
zijn brieven aan J. Hais, 15 en 29 januari en 4 februari, in: 534/7/228.
76 • dT, 9 april 1927; Sneevliet aan Roland Holst van Sneevliet, 24 maart 1927, in: ‘Waarom
schrijf je nooit meer?’, 306; Delobelle aan nas, z.d. [begin april 1927], in: rgaspi, 534/7/227.
77 • Verslagen zitting nas-bestuur met Delobelle, 26 en 29 (citaat) maart 1927; verslag overleg cph-bestuur met Delobelle, 29 maart 1927 in: rgaspi, 534/7/228. Zie ook Van Lakerveld,
‘Material zur Lage der Gewerkschaftsbewegung in Holland’, z.d. [begin april 1927], in:
495/33/340. Delobelle sprak ook op 13 en 14 april 1927 met het nas-bestuur, maar van deze
bijeenkomsten zijn tot nu toe geen verslagen gevonden. Zie verder dA, 11 juni 1927; Verslag
van het Nationaal Arbeids-Secretariaat... over de jaren 1925, 1926, 1927 en het 1e kwartaal 1928,
116-118; en Bouwman, De zevenjarige oorlog, 18-20.
78 • Sneevliet aan Roland Holst, 11 (citaat) en 22 april 1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’,
308 en 312-314. Zie ook dA, 28 mei 1927.
79 • De cph-leiding was van mening dat het nas in de toekomst zelf wel zou inzien dat het
beter was zich op de grotere federaties te concentreren. Zie dT, 12 april 1927 (citaat); en cph
aan nas, 11 april 1927, in: rgaspi, 534/7/228; dA, 17 april 1927.
80 • De cph zou eerder via Van Lakerveld hebben gepoogd de partijloze Kitsz over te halen
lijsttrekker van haar kandidatenlijst te worden maar deze had dit geweigerd; zie Kitsz in: dA,
7 en 21 mei 1927. De cph ontkende; zie dT, 13 mei 1927. Zie verder Sneevliet aan Roland Holst,
20 januari en 22 april 1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 278 en 312.
81 • dT, 5, 13, 21 en 24 mei 1927. Roland Holst meende al enkele maanden eerder dat Sneevliet
op een nas-lijst in Amsterdam aanstuurde; zie haar brief aan hem van 6 december 1926, in:
‘Waarom schrijf je nooit meer’, 248. Zie verder ook Sneevliet in: dA, 27 november 1926.
82 • Sneevliet aan Roland Holst, 22 april 1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 312-313
(hierin is ook de tekst van het aangehaalde telegram opgenomen). Zie verder Verslag van het
Nationaal Arbeids-Secretariaat... over de jaren 1925, 1926, 1927 en het 1e kwartaal 1928, 118.
83 • Zittingen Politsekretariat, 15 en 29 april 1927, in: rgaspi, 495/3/19 resp. 20.Van de laatste
zitting is van de inbreng van Kuusinen een uitgebreid verslag gemaakt, waaruit de citaten
afkomstig zijn.
84 • dA, 28 mei 1927, ook afgedrukt in: dT, 18 mei 1927.
85 • dA, 18 juni 1927, ook afgedrukt in dT, 20 en 21 juni 1927. De rvi liet er geen twijfel over
bestaan dat het volledig instemde met de resolutie van het zevende plenum. Zie verder Sneevliet aan Roland Holst, 25 mei 1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 318-320; en Die internationale Gewerkschaftsbewegung in den Jahren 1924–1927, 48 en 182-184.
86 • dA, 4 en 11 juni, 16 juli 1927. Zie ook dT, 10 juni 1927; Verslag van het Nationaal ArbeidsSecretariaat... over de jaren 1925, 1926, 1927 en het 1e kwartaal 1928, 125-127.
87 • Sneevliet aan Roland Holst, 25 mei 1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 319.
88 • Tosstorff, op. cit., par. 6.4; Carr, Foundations of a planned economy, iii/1, 179-180.
89 • dT, 16 juni 1927; dA, 28 mei en 11 juni 1927.
90 • dT, 28 mei en 1 juni 1927.
91 • dA, 25 juni 1927. De aangenomen verklaring werd aan het Vollzugsbüro verstuurd (in:
534/7/228). Zie ook dT, 4 en 11 juli 1927.
92 • dA, 6, 20 en 27 augustus, 3 en 10 september, 22 oktober 1927. Zie ook Verslag van het
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Nationaal Arbeids-Secretariaat... over de jaren 1925, 1926, 1927 en het 1e kwartaal 1928, 140-141.
93 • cid-overzicht no. 3, 15 juni 1927, 1; in: ara, collectie-De Meyer, no. 15, doos 4, map 15.
94 • dT, 15, 16 en 24 juni, 6 juli 1927; Roland Holst aan Sneevliet, 23 juni, 21 juli, 15 en 18 augustus 1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 328-329, 343-345 (citaat: 344), 355, 357 en 359-360;
Sneevliet aan Roland Holst, 22 december 1926, 21 juli en 17 augustus 1927, in: idem, 260, 346348 en 357-359; Roland Holst aan Mannoury, 12 juli en 11 augustus 1927, in: iisg, archiefMannoury, no. 21.
95 • Die internationale Gewerkschaftsbewegung in den Jahren 1924–1927, 23.
96 • Ibidem, 17 en 310. Nederland kwam vlak voor Tsjecho-Slowakije en Italië. Zie verder
Tosstorff, op. cit., par. 6.3.
97 • Vollzugsbüro aan nas, 6 juli 1927, in: rgaspi, 534/6/61; zie ook dA, 6 augustus 1927; en
dT, 8 augustus 1927. In juni had de rvi ook nog een vertegenwoordiger gezonden, de Duitser
Fritz Apelt. Hij bleef een paar dagen maar kon weinig uithalen; zie zijn verslag, z.d. [begin
juni 1927], in: 534/4/189; cph aan Komintern, 14 juni 1927, in: 534/7/228; dT, 10 juni 1927; zitting Vollzugsbüro, 30 juni 1927, in: 534/3/223.
98 • dA, 10 en 17 december 1927; dT, 28 november 1927.
99 • Zo’n veertig communistische nas-functionarissen eisten het recht op in de vakcentrale
voor hun opvattingen te mogen opkomen; zie dT, 14 en 22 juni 1927. Zie voor een reactie van
cph-zijde ook: A. de Vries [A. de Leeuw],‘Waarom eigenlijk eenheid van de vakbeweging?’,
in: Kl, 2 (1927), 245-250.
100 • Van Reesema aan Ab [Menist], 30 mei 1925, in: iisg, archieven cph/cpn 1920–1936; zie
ook dA, 3 januari en 4 juli 1925; dT, 7 en 15 augustus 1925.
101 • rvi aan cph, 9 augustus 1927; Van Wijngaarden aan Nin, 21 augustus 1927, in: rgaspi,
534/7/228; rvi aan ‘das Aktionskomitee des nas’, 10 oktober 1927, in: 534/6/61; Bokma aan
rvi, 4 mei 1928; cph aan rvi, 13 november 1928, in: 534/7/229. Sneevliet had al verwacht dat
het Comité bij Moskou om steun zou aankloppen; zie zijn brief aan Roland Holst, 14 juli
1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 341-342.
102 • Het Kompas, no. 4, 1928; dT, 2 februari 1928; dA, 7 en 14 april 1928. De rvi hield het op
een aantal van 1100; zie Die internationale Gewerkschaftsbewegung in den Jahren 1924–1927,
311-312. Het rvi-congres veroordeelde het nas, zie de resolutie in: Beschlüsse, Resolutionen
und Aufrufe des 4. Kongresses..., 91-93; en dT, 6 april 1928.
103 • In het referendum stemden 251 blanco; 66 stemmen waren ongeldig. Zie Verslag van het
Nationaal Arbeids-Secretariaat... over de jaren 1925, 1926, 1927 en het 1e kwartaal 1928, 141-142
en 156 (citaat); en dA, 31 maart 1928. In de Arbeid werd in de weken van 4 februari tot 10
maart 1928 een uitgebreide discussie over de relatie met Moskou gevoerd.
104 • Vollzugsbüro aan nas, 20 april 1928; nas aan rvi, 12 mei 1928, in: rgaspi, 534/6/61. Zie
verder dA, 2 en 9 juni 1928; dT, 30 en 31 mei 1928.
105 • Zitting landelijke vakverenigingscommissie, 19 en 25 mei 1928, in: rgaspi, 495/172/31
resp. 28; brief aan Walter, 23 mei 1928; verslag nas-congres van Walter, 1 juni 1928, in:
534/4/225; brief Bokma en Van Wijngaarden aan Vollzugsbüro, 22 juli 1928, in: 534/7/229; dT,
25 mei en 2 augustus 1928; het Kompas, no. 5, 1928.
106 • dT, 29 mei (citaat) en 1 juni 1928.
107 • Bultsma en Van der Tuin, Het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond, 97-112.
108 • R. Rohde aan secretaris ipkt, 20 augustus 1924, in: rgaspi, 534/5/163.
109 • R. Krüger aan ipkt en meb, 18 september 1924, in: rgaspi, 534/5/163; meb aan ipkt,
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26 september 1924, in: 534/4/89; meb aan Hammer, 29 september 1924 (citaat), in: 534/4/105.
110 • Zie cid-rapport over de havenbureaus, 31 december 1928, in: ara, Ministerie van Justitie geheim chronologisch archief 1918–1939, no. 16648; en uittreksel van het ‘Bericht des
M.E.B. über der Frage der politischen Emigration’, 1 februari 1926, opgenomen in het cidrapport over de irh, 18 januari 1928, in: idem, no. 16625.
111 • F. Sperbert aan ipkt, 22 oktober 1925, in: rgaspi, 534/5/174.
112 • Onbekend is of en zo ja hoeveel geld er uit andere bronnen werd verkregen. Zie de
financiële stukken in: rgaspi, 534/5/174 (1925), 183 (1926), 190 (1927) en 203 (1928).
113 • Sperbert aan ipkt, 22 oktober 1925, in: rgaspi, 534/5/174; Bouwman aan Lozovski, 20
maart 1926, in: 534/7/227; verslag gesprek Delobelle en Bouwman over havenbureau, 14 april
1927, in: 534/5/190.
114 • Bergsma aan ekki en Gewerkschaftsabteilung, 13 augustus 1927 (citaat), in: 595/172/70;
aan Max [Ziese], 9 november 1928, in: 534/7/229; cid aan ministers van Koloniën en Justitie,
5 mei 1927,in: ara,Ministerie van Justitie geheim chronologisch archief 1918–1939,no.16608.
115 • Bergsma aan rvi, 5 en 26 april 1929, in: rgaspi, 534/7/229; Max [Ziese] aan Alexander,
10 april 1929, in: 534/4/245. Zie ook Dankaart en Van Doorslaer, ‘De aktiviteiten van een
kommunistische sabotageorganisatie in Antwerpen en Rotterdam’.
116 • Van Reesema over nas-congres, 9 juni 1928, in: rgaspi, 495/33/342; Verslag van het
Nationaal Arbeids-Secretariaat... over het Tijdvak 1 April 1928 tot 1 Juli 1931, 192-193; Tosstorff,
op. cit., par. 6.4.
117 • cid-overzicht no. 3, 15 juni 1927, 3, in: ara, collectie-De Meyer, no. 15, doos 4, map 15.
118 • Sneevliet aan Roland Holst, 27 augustus en 16 september 1926, in: ‘Waarom schrijf je
noot meer’, 204-205 en 213. Roland Holst had weinig op met het verzoek om een financiële
bijdrage vanwege het gevaar dat het blad zijn onafhankelijkheid verloor. Ook waarschuwde
ze Sneevliet voor de ‘mooie praatjes’ van Boecharin; zie haar brieven aan Sneevliet,29 augustus en 21 september 1926, in: op. cit., 208-209 en 217.
119 • Roland Holst in: dT, 19 oktober 1926. Zie ook Roland Holst aan Sneevliet, 21 september
1926, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 216-217.
120 • Roland Holst aan Sneevliet, 19 juli (citaat), 29 augustus en 17 september 1926, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 200-201, 208-209 en 215-216. Zie verder hun correspondentie, 17
januari – 2 maart 1927, in: op. cit., 277-300.
121 • Zie de correspondentie van Roland Holst en Sneevliet, 21-30 september 1926, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 216-219 (citaat: 218).
122 • Mannoury in: dT, 6 mei, 26 en 27 augustus 1925.
123 • G. Mannoury, ‘Het geestelik [sic] evenwicht in de Internationale’, in: Kl, 1 (1926), 11
(nov.), 342; Roland Holst aan Mannoury, 7 november 1926 en 10 januari 1927, in: iisg,
archief-Mannoury, n0. 21; aan Sneevliet, 8 november 1926, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’,
240 en 254.
124 • Zie ‘An unsere russischen Kampfgenossen’, opgesteld door Roland Holst en Mannoury
en verstuurd aan het ekki, 29 november 1926, in: 495/19/488; ook afgedrukt in: Mannoury,
Heden is het keerpunt, 20-22. Zie verder de correspondentie van Mannoury en Roland Holst,
11-24 november 1926, in: iisg, archief-Mannoury, no. 21; en Roland Holst aan Sneevliet, 28
november 1926, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 247. Zie ook Mannoury, ‘Geestverwantschap’; en Etty, Liefde is heel het leven niet, 440-441.
125 • ‘Referat des Genossen Bucharin auf dem xv. Parteitag der kpsu’, in: Inprekorr, 20 de568
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cember 1927, 2856-2870 (citaat: 2869). Zie ook dT, 24 december 1927; Roland Holst aan Sneevliet,29 augustus 1926,in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’,209.Het protest van Roland Holst en
Mannoury werd noch in Inprekorr gepubliceerd, zoals de bedoeling was, noch in de Tribune.
126 • Roland Holst aan Sneevliet, 7 december 1926, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 249250. Zie ook Mannoury aan Roland Holst, 10 december 1926; en haar antwoord, 11 december
1926, in: iisg, archief-Mannoury, no. 21.
127 • H. Roland Holst,‘Wat gebeurt er in Sowjet-Rusland?’, in: Kl, 2 (1927), 1-11, 45-54, 65-72,
115-121, 181-186, 241-245, 267-271 en 269-305 (citaat: 305); en idem,‘Over eenheidspropaganda
en eenheid’, in: Kl, 2 (1927), 361-364. Om te voorkomen dat zij in het links-communistische
kamp werd ingedeeld, nam Roland Holst nadrukkelijk van deze stroming afstand (zie 120121 en 304). Haar ideeën over een samengaan van beide Internationales (waarin ze was beïnvloed door de Belg H. de Man) werkte Roland Holst verder uit in De weg tot eenheid,Amsterdam, 1928. Deze publicatie werd fel bestreden door de cph; zie dT, 7 november 1928;Van Riel
[Manuel],‘De weg tot Eenheid der Likwidateuren’, in: dC, 1 (1928), no. 1, 18-24; A. de Vries [De
Leeuw], ‘Trotzkistisch-linkssozialistische Machenschaften in Holland’, in: Inprekorr, 22
november 1928, 2607-2608. Zie ook Etty, op. cit., 462-465. Dat Roland Holst zich achter Trotski schaarde, meldde zij aan Mannoury, 12 juli en 11 augustus 1927, in: iisg, archief-Mannoury, no. 21. Ten onrechte stelt Etty (op. cit., 465) dat zij het politiek niet met Trotski eens was;
zoals hierboven uiteengezet deelde zij veel van zijn kritiek op de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie.Wel meende zij in tegenstelling tot Trotski dat de Komintern en de rvi niet meer te
handhaven waren; zij moesten met de Tweede Internationale samengaan.
128 • S.J. Rutgers, ‘Wat gebeurt er in Sowjet-Rusland?’, in: Kl, 2 (1927), 129-136, met een
naschrift van Roland Holst (137-141). Zie ook idem, ‘Klassenstrijd in Sowjet-Rusland’ (vervolg), in: Kl, 1 (1926), 46-50 (met name 49-50); en dT, 3, 4 en 30 november 1927.
129 • dT, 31 januari (citaten), 1 februari, 22 en 26 april 1927.
130 • Anton Struik in: dT, 3-25 februari, 2 maart 1927. Een jaar eerder had Struik meer oog
voor de keerzijde van de nep; zie idem, ‘Uit het land, waar het socialisme gebouwd wordt.
Moeilijkheden en gevaren van den groei’, in: Kl, 1 (1926), 4 (apr.), 101-103. In het midden van
de jaren twintig stond hij sowieso kritischer ten aanzien van de ontwikkelingen in de SovjetUnie; zie zijn brieven aan zijn broer Dirk, 8 februari, 2 mei en 8 juni 1925, in: Een Nederlander
in Siberië, 45-57. Zie ook Rutgers in: dT, 1-5 maart 1927.
131 • Sneevliet in: dA, 9 juli 1927; Verkeerde Eenheidsfronttaktiek.
132 • Sneevliet aan Roland Holst, 5 juli en 5 oktober 1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’,
335 en 379-380; Roland Holst aan Sneevliet, 4 en 10 juli, 1 augustus en 3 november 1927, in: op.
cit., 333, 339, 350 en 383; ‘Verklaring van Trotzky en Wujowitsch...’, en ‘Dokumenten van de
Russische oppositie’, in: Kl, 2 (1927), 272-273 en 353-361. Zie ook Degras, op. cit., 365-367 en
374-377.
133 • Sneevliet aan Roland Holst, 25 mei en 22 juni 1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’,
318 en 327.
134 • Sneevliet aan Roland Holst, 11 augustus 1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 352-353;
Perthus, Henk Sneevliet, 330-332; Sneevliet, Mijn jaren in stalinistisch Rusland, 11-14. Zie ook
Sneevliet, ‘Aanvullingen en kanttekeningen voor en na 17 juli 1937’, in: De rode october, 3
(1938), 200-208; Poretsky, Our own people, 77-85; en Cornelissen, De gpoe op de Overtoom,
46-47 en 79-91.Toen Schumacher in november 1927 in Amsterdam sprak, vertaalde Sneevliet
zijn rede. Hij werd onderbroken door Zima, die hem een ‘vuile leugenaar’ noemde.
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135 • dA, 5 en 19 november 1927, 21 januari en 18 februari 1928 (citaat); Sneevliet aan Roland
Holst, 5 oktober 1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 380.
136 • dT, 6 juli, 1 en 8 december 1927; het verslag van de partijconferentie te Amsterdam, 1617 juli 1927, 2.
137 • Necrologie van Sneevliet van Joffe in dA, 26 november 1927 (citaat). Zie ook dA, 10
december 1927; en Roland Holst aan Sneevliet, 20 november 1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit
meer?’, 393. De cph ontkende het verband tussen de zelfmoord van Joffe en de politieke ontwikkelingen in de Sovjet-Unie; zie dT, 22 en 26 november, 31 december (citaat) 1927. Zie verder ‘Afscheidsbrief van A.A. Joffe aan L. Trotzky’, in: Kl, 3 (1928), 1-6.
138 • Verklaringen van A. de Vries [A. de Leeuw], G. Mannoury en redactie in: Kl, 2 (1927),
384. Zie ook dT, 24 december 1927 (citaat); Roland Holst aan Sneevliet, 10 december 1927, in:
‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 396; aan Mannoury, 10 januari (citaat), 6 juni en 10 december
1927, in: iisg, archief-Mannoury, no. 21. Zie ook Harmsen,‘Leven en werk van mr. Alex S. de
Leeuw’, 62-65.
139 • ‘Naar aanleiding der November-herdenking van de Russische Revolutie’, opgesteld
door H. Roland Holst, 17 oktober 1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 385-387; H. Roland
Holst,‘Ter herdenking der Russische November-revolutie’, in: Kl, 1927, 321-325. Zie ook dT, 26
oktober 1927.
140 • Roland Holst aan Sneevliet, 29 januari, 6 maart, 6 en 31 mei, 15 en 18 augustus 1927, in:
‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 287, 302, 316, 322, 355, 360 (citaat). Zie verder Tichelman,
‘Henriette Roland Holst-Van der Schalk en Henk Sneevliet’, 48; en Etty, op. cit., 460.
141 • Mannoury in: dT, 28 november 1927.
142 • Roland Holst aan Sneevliet, 12, 14 en 20 november 1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit
meer?’, 391, 392 en 393; aan Mannoury, 18 november 1927 (citaat), in: iisg, archief-Mannoury,
no. 21. Zie ook dT, 22 november, 1 december 1927; en Etty, op. cit., 445-447.
143 • dT, 27 en 31 oktober, 8 december 1927.
144 • Etty, op. cit., 447-449, 460-462. Zie verder ook Roland Holst, Het vuur brandde voort,
220-221; Antonissen, Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst, 457-463.
145 • dT, 1 juni (citaat) en 8 augustus 1927.
146 • Pieterson, ‘Tussen nas en Komintern’, 116-118; Etty, op. cit., 466-478; dT, 15 november
1928, 5 februari 1929.
147 • Tichelman, Henk Sneevliet, 67-71. Zie ook de brief aan Sneevliet van Roland Holst, 20
januari 1928, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 416.
148 • Pieterson, op. cit., 141-142 en 154.
149 • Zie de vele artikelen van De Kadt over de Komintern en de Sovjet-Unie in dK van juli
1925 tot maart 1927 (citaten: 7 augustus, 18 september, 16 oktober en 28 augustus 1926). Zie
verder De Kadt, Uit mijn communistentijd, 416, 421-427; en Havenaar, De tocht naar het onbekende, 30-31, 35 en 49-54.
150 • dK, 19 maart 1927; zie ook Havenaar, op. cit., 35-36; en De Kadt, op. cit., 427, 434, 441-445
(citaat 442). Zie ook dT, 15 maart 1927.
151 • Eenheid, 11 december (177); 25 december 1926 (185-186); 8 januari (1); 5 februari (17-18);
19 februari 1927 (25-26, 28-30). Zie ook dT, 10 maart 1927.
152 • Speciaal nummer van Eenheid, 29 oktober 1927; 12 november (185-186); 26 november
(199-200); 24 december 1927 (209-210). Zie verder dT, 7 november 1927; het Volk, 5 november
1927.
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153 • Eenheid, 16 februari (27-29); 28 maart 1928 (54-55). Zie verder dA, 19 mei 1928.
154 • De Socialist, 2 (citaat) en 16 maart 1929; zie ook cg, 6 maart 1929; en dT, 7 en 18 maart
1929; en Schoots, Edo Fimmen, 52.
155 • Knegtmans, Socialisme en democratie, 49-61; Tichelman, op. cit., 72-82.
156 • Zie onder meer ‘Der neue Feldzug des Trotzkismus gegen die Komintern’, in: dki, 9
(1928), 5 (1 feb.), 213-223.
157 • Rapport over de cph van Van Reesema, z.d. [april 1928], in: rgaspi, 495/25/580.
158 • cid-maandoverzicht no. 4 en 5, 15 maart – 25 mei 1926, 5, in: ara, collectie-De Meyer,
no. 15, doos 4, map 15; zie ook Stutje,‘The Soviet Union as seen by the Dutch Labour Movement’, 286.
159 • Sneevliet,‘Hun kritiek en de Hollandsche taktiekkwestie’, in: Verkeerde Eenheidsfronttaktiek, 41-42; idem,‘Tien jar R.V.I. De resultaten der kommunistische vakbewegingstaktiek’,
in: De nieuwe weg, 5 (1930), 253-256.

12. Drie bezoekingen voor de cph
1 • cg, 11 januari 1928.
2 • ‘Voorloopige handleiding voor de bedrijfskernen’, afdelingsbestuur Amsterdam, februari
1926.
3 • Org-Abteilung aan cph, 19 februari en 25 april (citaat) 1925, in: rgaspi, 495/25/556A; zittingen Org-Abteilung, 16 februari en 15 april 1925, in: 495/25/14 resp. 495/25/18.
4 • Org-Abteilung aan cph, april-oktober 1925, in: rgaspi, 495/25/556A.
5 • Bespreking met de Nederlandse delegatie tijdens de Erweiterte Exekutive, 19 maart 1926,
in: rgaspi, 495/25/90.
6 • Circulaire Org-Abteilung, z.d. [begin 1926], in: rgaspi, 495/25/94.
7 • Pjatnitski aan de secties, 14 mei 1926, in: rgaspi, 495/25/95.
8 • Zie noot 2 (citaat); circulaire door Bergsma opgesteld, in: cid-maandoverzicht no. 2
[begin 1926], in: ara, collectie-De Meyer, no. 15, doos 4, map 15.
9 • Ibidem.
10 • cid-maandoverzicht, 15 maart – 25 mei 1926, in: ara, collectie-De Meyer, no. 15, doos 4,
map 15. In de geciteerde zin waren op één plek enkele woorden onleesbaar; deze weergave is
de meest waarschijnlijke.
11 • Rapport over de organisatie van de cph, zonder auteur [Unger], 2 juni 1926, in: rgaspi,
495/18/477A. Bergsma stuurde vervolgens een veel realistischer verslag over de reorganisatie
van de afdeling Amsterdam naar Moskou; zie zijn rapport over de periode september 1925 –
juli 1926, z.d., in: 495/25/563.
12 • Org-Abteilung aan cph, 16 juni 1926, in: rgaspi, 495/25/561; zitting Org-Abteilung,
9 juni 1926, in: 495/25/80; Seegers aan Org-Abteilung, 6 juli (citaat) en 4 september 1926,
in: 495/25/563. Zie ook dT, 3 augustus 1926; en Stutje,‘Tussen eenheid en afzondering’, 480481.
13 • Zittingen Org-Abteilung, 17 augustus en 19 oktober 1926, in: 495/25/80 resp. 495/25/84;
Grollmann in: dT, 10 en 11 december 1926; zie ook idem,‘Zur Frage der Reorganisation der
kleinen ki-sektionen’, in: dki. Wochenschrift, 7 (1926), no. 12, 551-555.
14 • dT, 8 september 1926.
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15 • Rapport over ‘Holland’, zonder auteur, 23 oktober 1926, in: rgaspi, 495/25/562; De
Groot, De dertiger jaren, I, 64-65.
16 • Rapport organisatiecommissie over periode 25 mei – ultimo september 1926, opgesteld
door Bergsma, z.d. [eind september 1926], in: rgaspi, 495/25/563; cid-maandoverzicht, no.
9, 15 augustus – 15 september 1926; en no. 11/12 en no. 1 (citaat), 15 oktober (– 15 december
1926 –) 15 januari 1927, in: ara, collectie-De Meyer, no. 15, doos 4, map 15; en Sneevliet aan
Roland Holst,27 november 1926, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 255 (citaat). Zie ook Stutje, op. cit., 481-482.
17 • Rapport over ‘Holland’, zonder auteur, 23 oktober 1926, in: rgaspi, 495/25/562; OrgAbteilung aan cph, 26 februari en 11 juni 1927, in: 495/25/574 resp. 495/25/576.
18 • Bergsma aan Van Wijngaarden, 30 december 1926, in: rgaspi, 495/25/563.
19 • Carr, Socialism in one country, iii/2, 936; McDermott en Agnew, The Comintern, 6667.
20 • Zitting Politsekretariat, 25 februari 1927, in: rgaspi, 495/3/10; zitting Org-Abteilung, 2
maart 1927, in: 495/25/107; zitting Präsidium, 2 maart 1927, in: 495/2/71A; Präsidium aan
cph, 10 maart 1927, in: 495/3/8 (citaat).
21 • Org-Abteilung aan cph, 11 maart 1927, in: rgaspi, 495/25/571. Zie ook rapport over cph
van Van Reesema, juli 1927, in: 495/33/341.
22 • Zittingen Org-Abteilung, 9 juni en 17 augustus 1926, in: rgaspi, 495/25/80; zitting Britisches Ländersekretariat, 17 juni 1926, in: 495/172/14; zitting Sekretariat, 23 juni 1926, in:
495/18/430; Org-Abteilung aan cph, 25 augustus en 11 september 1926, in: 495/25/561; zitting
Engere Kommission des Sekretariats, 16 november 1926, in: 495/6/3.
23 • Bergsma aan Org-Abteilung, 22 oktober 1926, in: rgaspi, 495/172/70; Van Wijngaarden
aan cph, 19 november 1926 (citaat) en 4 maart 1927, in: 495/25/561 resp. 495/25/571.
24 • Van Wijngaarden aan Bergsma, 18 december 1926 (citaat), 19 januari en 4 maart 1927,
in: 495/25/561 resp. 495/25/571; Bergsma aan Van Wijngaarden, 30 december 1926, 5 en 18
januari, 2 februari 1927, in: 495/25/563 resp. 495/25/573; zitting Engere Kommission des
Sekretariats, 27 januari 1927, in: 495/6/4; Sekretariat aan cph, 29 januari 1927, in: 495/18/
572A.
25 • Die Komintern vor dem 6. Weltkongress, 30-31.
26 • Ontwerp-statuten cph, vastgesteld door Orgbüro, 23 februari 1927, in: rgaspi, 495/25/
574.Vanwege de grote inbreuk op de bestaande situatie paste de partijleiding voor het partijcongres in april 1928 een een overgangsregeling toe. Districtsconferenties konden zoveel
afgevaardigden naar het congres zenden zodat elke afdeling vertegenwoordigd was. Zie verder dT, 13 maart 1928.
27 • Bergsma en M.Velleman aan districtsbesturen, 4 juni 1928, in: rgaspi, 495/172/28.
28 • Org-Abteilung aan cph, 11 maart 1927, in: 495/25/571. De organisatiecommissie van de
cph besprak het ontwerp zonder fundamentele kanttekeningen te maken; zittingen Organisatiecommissie, juni-juli 1927; dT, 16 februari 1928.
29 • dT, 12 april 1928.
30 • De volgende paragrafen zijn mede gebaseerd op McVey, The Rise of Indonesian Communism, 290-355; Petrus Blumberger, De communistische beweging in Nederlandsch-Indië, 62106; Carr, Foundations of a planned economy, iii/3; 945-957; Poeze, Tan Malaka, 294-353; en
Morriën, Indonesië los van Holland, 48-61.
31 • Tichelman, ‘Henriette Roland Holst-Van der Schalk en Henk Sneevliet’, 43. De relatie
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tussen de pki en de cph vóór 1926 wordt hier niet behandeld; zie hiervoor uitgebreid
McVey, op. cit., 198-256 (hoofdstuk 9:‘International Relations’). Zie voor Van Munster: Morriën,‘Gijsbert Jasper van Munster’; en idem,‘Gijs van Munster’.
32 • Zie onder meer Darsono,‘De toestand der Volksbeweging in Indonesië’, in: Kl, 1 (1926),
11 (nov.), 322-324.
33 • Bergsma aan ekki en Ost-Abteilung,28 mei 1926,in: rgaspi,495/172/70; zie ook de vertrouwelijke brief over de pki uit Amsterdam [zonder afzender], 6 juni 1926, in: idem; McVey,
op. cit., 336. De Komintern had al besloten ene Miller als vertegenwoordiger naar Indonesië
te sturen; zie zitting Engere Kommission des Sekretariats, 23 april 1926, in: 495/6/1. Volgens
Perthus zou Miller naar Nederland zijn gekomen en Roy zou aan Sneevliet hebben gevraagd
hem alle medewerking te verlenen; zie idem, Henk Sneevliet, 323. Miller is nooit in Indonesië
aangekomen; zie ‘Report on Indonesia’ van Murphy, 11 mei 1927, in: 495/72/23.
34 • Zie Uljanowski,‘Der Kampf der Komintern für die Leninsche Strategie’, 118-119; McVey,
op. cit., 336-340. Zie ook zitting Sekretariat, 6 september 1926, in: rgaspi, 495/18/435.
35 • Petrus Blumberger, op. cit., 107-115; Morriën, op. cit., 62-65; G. Vanter [Van het Reve],
‘Nach dem ersten Aufstand auf Java’, in: Inprekorr, 7 januari 1927, 58; en P. Bergsma, ‘Die
Verfolgung der Revolutionäre in Indonesien’, in: idem, 23 september 1927, 2033-2034. Roland
Holst zette meteen een solidariteitsactie op alsmede een campagne tegen de doodvonnissen;
zie Etty, Liefde is heel het leven niet, 458.
36 • cid-maandoverzicht no. 11 en 12 en no. 1, 15 oktober 1926 – 15 januari 1927, in: ara, collectie-De Meyer, no. 15, doos 4, map 15.
37 • Oproep en telegram van nas en cph in: dT, 16 november 1926 (citaten); Van Riel
[Manuel] in dT, 19 november 1926 (citaat); zie ook dA, 20 november 1926. Zie verder G.Vanter [Van het Reve],‘Der Aufstand auf Java’, in: Inprekorr, 19 november 1926, 2448-2449; en De
Kadt in: dK, 20 november 1926.
38 • Sneevliet aan Boecharin, Roy en Lozovski, 17 november 1926, in: rgaspi, 495/172/70
(citaat); zie ook Sneevliet in: dT, 18 en 23 november 1926, en in: dA, 20 november 1926. Zie
verder H. Sneevliet,‘Hun Zaak – Onze Zaak’, in: Kl, 1 (1926), 11 (nov.), 325-327;‘De opstandige beweging op Java’ (drie delen), in: Kl, 1 (1926), 355-361, 2 (1927), 12-17 en 94-96; en ‘De eerste jaardag van den opstand op Java’, in: Kl, 2 (1927), 325-331.
39 • Verklaring van het ekki in: dT, 24 november 1926 (ook afgedrukt in Inprekorr, 23
november 1926, 2506-2507). Zie ook McVey, op. cit., 347-351; Carr, op. cit., 950.
40 • Pepper aan cph, z.d. [24 november 1926], in: rgaspi, 495/18/465A (citaat). Al enkele
dagen daarvoor had Moskou een vergelijkbaar telegram gestuurd, dat niet in het Komintern-archief is teruggevonden. Zie verder zitting Präsidium der Erweiterten Exekutive, 26
november 1926 (citaat), in: 495/165/373; dT, 27 november 1926 (citaat); en Sneevliet aan
Roland Holst, 7 en 15 december 1926, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 250 en 255.
41 • Sekretariat aan cph, 20 en 24 november (citaat) 1926, in: rgaspi, 495/18/397A; dT, 27
november en 6 december 1926. Zie ook G.J. van Munster,‘Verlauf und Hintergründe des Aufstandes auf Java’, in: Inprekorr, 10 december 1926, 2666-2667.
42 • Sekretariat aan cph, 24 november 1926, in: rgaspi, 495/18/397A (citaat); dT, 29 en 30
december 1926. Zie ook cph aan ekki, 17 februari 1927, in: 495/172/72.
43 • Protokoll Erweiterte Exekutive... 22. November – 16. Dezember 1926, 8-9 (Semaoen) en
445 (Smeral). Zie ook dT, 25 november, 4 en 10 december 1926; en Semaoen,‘Der Aufstand in
Indonesien’, in: Inprekorr, 26 november 1926, 2524-2525.
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44 • ‘Unkommunistische Stellungnahme der kph zum indonesischen Aufstand’, opgesteld
door Wegner, 27 november 1926, in: rgaspi, 504/1/215; zie ook verslag partijconferentie, 1617 juli 1927, in: 495/172/24.
45 • Protokoll Erweiterte Exekutive... 22. November – 16. Dezember 1926, 480. Sneevliet noemde De Vissers reactie een ‘laf en onjuist antwoord’; zie Sneevliet aan Roland Holst, 7 en 15
december 1926, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 250-251 en 255 (citaat).
46 • Zitting Politsekretariat, 12 januari 1927 (citaat); notitie 21 januari 1927, ondertekend
door Heino,in: rgaspi,495/3/3; zitting Engere Kommission des Sekretariats,21 januari 1927,
in: 495/6/4. Zie verder P. Bergsma,‘Die Kämpfe in Indonesien’, in: Inprekorr, 7 januari 1927,
53-54; G.Vanter [Van het Reve],‘Die Aufstände in Indonesien’, in: ibidem, 11 januari 1927, 104;
Semaoen, ‘Der Aufstand auf Sumatra’, in: ibidem, 25 januari 1927, 219-220; en Kjai Samin
[Darsono],‘Der Aufstand auf Java und Sumatra (Indonesien)’ (twee delen), in: dki, 8 (1927),
no. 13, 642-649; en no. 15, 736-745.
47 • Sekretariat aan cph, 27 januari (citaat) en 24 maart 1927, in: rgaspi, 495/18/572A; zitting British Secretariat, 8 maart 1927, in: 495/72/23; dT, 5 maart en 21 mei 1927.
48 • cph aan ekki, 17 februari 1927, in: rgaspi, 495/172/72; zitting Engere Kommission des
Sekretariats, 7 december 1927 [moet zijn: 1926], in: 495/6/4.
49 • Zitting British Secretariat, 8 maart 1927, in: rgaspi, 495/72/23.
50 • ‘Report on Indonesia’ van Murphy (citaten),en zitting British Secretariat,11 mei 1927,in:
rgaspi, 495/72/23. Ook Roy prefereerde de Nederlandse verbindingen boven de Chinese; zie
het protocol van de Indonesische Kommission van de zesde Erweiterte Exekutive, 3 maart
1926, in: 495/164/244. Zie over de verbindingen tussen Indonesië en Moskou verder McVey,
op. cit., 198-256.
51 • Zitting British Secretariat, 11 mei 1927, in: rgaspi, 495/72/23; Britisches Ländersekretariat aan Politsekretariat, 18 mei 1927, in: 495/3/49; zitting Ständige Kommission des Sekretariats, 12 juli 1927, in: 495/7/3; dT, 8 juli 1927; L. de Visser,‘Een volksvertegenwoordiger, die niet
in Indonesië wordt toegelaten’, in: ReV, 22 oktober 1927, 7-8. Zie ook ‘Reise nach Java’, opgesteld door Langkemper en bestemd voor het ekki en de Ost-Abteilung, maart 1923, in: iisg,
archief-Sneevliet, no. 343; en de door Wijnkoop opgestelde bijlage hierbij, april 1923, in:
495/172/63 (citaat).
52 • Ontwerp-resolutie, 7 juli 1927, zitting British Secretariat, 9 en 27 juli (citaten) 1927, in:
rgaspi, 495/72/23.
53 • Verslag partijconferentie, 16-17 juli 1927, in: rgaspi, 495/172/24.
54 • Resolutie over de koloniale kwestie in: dT, 21 juli 1927.
55 • dT, 21 juli 1927.
56 • cg, 24 september 1927; zie ook dT, 10 november 1927.
57 • Van Langeraad aan Wijnkoop, 27 december 1926, in: rgaspi, 581/1/29.
58 • cid-maandoverzicht no. 4 en 5, 15 maart – 25 mei 1926, 6, in: ara, collectie-De Meyer,
no. 15, doos 4, map 15. Zie voor de oprichting en ontwikkeling van de dissidente groepering
ook Harmsen,‘De Wijnkoop-partij’, 82-88.
59 • Zie de oproep van het partijbestuur in: dT, 26 mei 1926; zie ook dT, 31 mei en 14 augustus 1926.
60 • In de eerste maanden van 1926 schreef Wijnkoop aan Van Ravesteyn: ‘aan een nieuwe
partij denkt geen mensch’ (17 januari 1926) en ‘van een splitsing, d.w.z. van een nieuw partijtje of iets dergelijks moet ik zoomin geloof ik als jij in de gegeven omstandigheden iets heb574
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ben’ (15 maart 1926), in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22. Van Ravesteyn was evenmin
voorstander van een nieuwe partij geweest. Al vóór het beslissende congres im mei 1926 gaf
hij Wijnkoop te kennen dat hij zich om allerlei redenen niet aan het hoofd van een nieuwe
groepering wilde stellen; zie de brieven aan Wijnkoop van Van Ravesteyn, 20 maart, 8 en 19
mei 1926, in: rgaspi, 581/1/41.
61 • Zie cg, 25 september en 23 oktober 1926; cid-overzicht no. 4, 1 augustus 1927, in: ara,
collectie-De Meyer, no. 15, doos 4, map 15; zitting Holländische Kommission, 4 maart 1926,
in: rgaspi, 495/164/402. Zie ook dT, 20 oktober 1926.
62 • In het onderstaande zal de groepering van Wijnkoop als cph-cc worden aangeduid,
ook in de periode 17 oktober 1926 tot 8 oktober 1927, toen zij formeel Communistische Partij
Holland (Landelijk Comité) heette. Zie ook Koejemans, David Wijnkoop, 224.
63 • Van Ravesteyn in: cg, 3, 17 en 31 juli 1926. Zie ook de aantekeningen voor zijn redevoering in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 79; de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 juni 1926;
en dT, 11 juni 1926. Op 6 juli 1926 verstuurden Robbers en Brusse een brief aan Stalin met het
verzoek Van Ravesteyn financieel bij te staan. De kans op een welwillende reactie uit Moskou
was na de publiekelijke kritiek op de Komintern van de Rotterdammer natuurlijk nihil.
64 • Ceton aan Van Ravesteyn, 25 juni 1926, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 6; Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 27 juni 1926, in: rgaspi, 581/1/41; Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 28 juni
1926 (citaat), in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22; rapport over de Communistische Gids
van Van Reesema, 15 juli 1926, in: 495/33/340. Zie ook Koejemans, op. cit., 215-216.
65 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 4 augustus en 15 september (citaat) 1926, in: iisg, archiefVan Ravesteyn, no.22. Zie ook Wijnkoop in: cg, 25 september, 9 en 23 oktober 1926; en verder
dA, 11 augustus 1928. Sneevliet verwachtte dat Humbert-Droz wel zou ‘gaan knoeien en
scharrelen om Wijnkoop nog een kans te geven bij Stalin’. Hij dacht echter niet dat zo’n
poging succesvol zou zijn. Zie zijn brief aan Roland Holst, 11 april 1927, in: ‘Waarom schrijf je
nooit meer?’, 308.
66 • Wijnkoop in: cg, 31 juli (citaat) en 14 augustus 1926.
67 • Rapport over oppositionele stromingen in Nederland van Van Reesema,15 oktober 1927,
in: rgaspi, 495/33/341; en ‘Missbrauch der russischen Parteidiskussionen durch angeschlossene Fraktionen’, opgesteld door Wegner, 5 oktober 1926, in: 504/1/381. Zie ook dT, 5 augustus
1926.
68 • dT, 25 november 1927.
69 • Zitting Holländische Kommission, 7 maart 1926, in: rgaspi, 495/164/404.
70 • Zittingen Britisches Ländersekretariat, 3 en 17 juni, 8 juli 1926, in: rgaspi, 495/72/14; zitting Engere Kommission des Sekretariats, 8 juli 1926, in: 495/6/2; zitting Sekretariat, 12 juli en
6 september 1926, in: 495/18/433 resp. 495/18/435; zitting Präsidium, 7 augustus 1926, in:
495/2/60.
71 • Zitting Präsidium der Erweiterten Exekutive, 26 november 1926, in: rgaspi,
495/165/373.
72 • Zitting Britisches Ländersekretariat, 14 oktober 1926, in: rgaspi, 495/72/14. Zie ook dA,
23 april 1927.
73 • Zitting Präsidium der Erweiterten Exekutive, 26 november 1926 (citaat), in: rgaspi,
495/165/373. Zie ook ‘voorstel Nederlandse delegatie, z.d. [medio november 1926], in:
495/165/307; Pepper aan cph, 14 oktober 1926, in: 495/18/397A; en ‘Holland’, z.d. [eind 1926],
zonder auteur [De Visser], in: 495/165/5.
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74 • Ook Humbert-Droz en Remmele waren als lid aangewezen, maar zij zouden de enige
vergadering van de commissie niet bijwonen.
75 • ‘Der Ausschluss Wynkoops und van Ravesteyns aus der K.P. Hollands’, opgesteld door
Van Reesema, 15 juli 1926, in: rgaspi, 495/72/20A; zie ook het gelijknamige,‘streng vertrouwelijke’ stuk van Van Reesema, bestemd ‘nur für Exekutivemitglieder’, 3 juli 1926, in:
495/33/340.
76 • Zitting ‘Präsidiums-Kommission zur Wijnkoop-Frage’, 4 december 1926, in: rgaspi,
495/165/307; zitting Präsidium, 15 december 1926, in: 495/165/373; en Protokoll Erweiterte
Exekutive... 22. November – 16. Dezember 1926, 867-869 (citaten: 867, 868). Zie ook punten
voor een brief aan de cph, opgesteld door De Visser, z.d. [eind 1926], in: 495/165/94.
77 • ‘Die Kommunistische Internationale an die Arbeiterschafts Hollands’, z.d. [december
1926], in: 495/165/373; zie ook dT, 6 januari 1927 (citaat); en Inprekorr, 5 februari 1927, 342.
78 • dT, 20 december 1926.
79 • cg, 1 januari, 5, 12, 19 en 26 februari 1927. Zie ook dT, 21 december 1926, 6 januari en 14
februari 1927.
80 • Beide partijen hadden samen ongeveer twee keer zoveel stemmen verworven als bij de
Tweede-Kamerverkiezingen van 1925. Zie onder meer dT, 9 februari en 8 april 1927; cg, 9
april 1927; dA, 17 april 1927; en It libben fan Gerrit Roorda, 139-140.
81 • dT, 27 en 28 mei 1927; cg, 28 mei 1927. Bij de gemeenteraadsverkiezingen won de cphcc in totaal 23 zetels; de cph behaalde er zestien. Zie ook Gortzak, Hoop zonder illusies, 56;
en Stutje, op. cit., 485.
82 • dT, 11 april 1927.
83 • Rapport over de Provinciale Statenverkiezingen van Van Reesema, z.d., in: rgaspi,
495/33/241; ‘Die Staatenwahlen und die Lage in der kp’, opgesteld door Wegner (citaat) met
een begeleidende brief aan Boecharin e.a. van Eugen, 11 april 1927, in: 504/1/217. Ook Sneevliet was van mening dat Wijnkoop vooral onder vroegere sdap-kiezers had gewonnen; zie
zijn brief aan Roland Holst, 11 april 1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 308. Zie ook ‘Die
Gemeindewahlen und der Spaltungsversuch des nas in der kph’, opgesteld door Wegner, 2
juni 1927, in: 504/1/217.
84 • Rapport over de situatie in Holland van De Vries [De Leeuw], z.d. [eind april 1927], in:
rgaspi, 495/72/29A; zitting Politsekretariat, 29 april 1927, in: 495/3/20. Van de inbreng van
Kuusinen is een uitgebreid verslag gemaakt.
85 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 14 en 20 september 1926 (citaten), in: rgaspi, 581/1/41;
Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 15 september 1926, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22. Zie
ook Jansen van Galen,‘De laatste der der revolutionairen’.
86 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 21 december 1925, 15 december 1926 en 5 januari 1927, in:
rgaspi, 581/1/41; Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 6 januari, 4 augustus 1926 en 6 januari 1927,
in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22. Zie ook Koejemans, op. cit., 232-233; en Van Ravesteyn,‘De roman van mijn leven’, 514, in: gar, archief-Van Ravesteyn, no. 32.
87 • Van Ravesteyn,‘De roman van mijn leven’, 513-514;Van Ravesteyn aan Landelijk Comité
van Beroep op de Derde Internationale, 3 juni 1927, in: rgaspi, 581/1/41; zie ook cg, 18 juni
1927.
88 • Van Ravesteyn, Herman Gorter.Van de door Van Ravesteyn aangekondigde studie over
de politicus Gorter is niets gekomen (zie p. 16 en 302).
89 • Mellink, ‘Willem van Ravesteyn’, 143-146; Janssen Perio, ‘Dr. W. van Ravesteyn’, 194;
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idem,‘Willem van Ravesteyn’, 449.Vrij vertaald betekent de opdracht: ‘aan de mij zeer dierbare vrouw die mij troost biedt in mijn eenzaamheid’. Zie ook Cornelissen,‘Dr.W. van Ravesteyn, 90 jaar’; en Jansen van Galen, op. cit.
90 • Geciteerd door Janssen Perio,‘Dr. W. van Ravesteyn’, 191. In 1963 schreef Van Ravesteyn
over zichzelf: ‘hij behoorde dus in dat jaar [1922, gv] nog tot de topfiguren van de marxistische wereldreligie, welker pausen Lenin en Trotzky waren’. Zie idem,‘Woord vooraf ’, in: Verloren horizon, 7.
91 • Dit is ook opgemerkt door Sneevliet in zijn brief aan Roland Holst, 25 mei 1927, in:
‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 320. Ook de cph zag Van Ravesteyn als de grote boeman; zie
dT, 21 en 22 maart 1927.
92 • ‘Die Staatenwahlen und die Lage in der kp’, opgesteld door Wegner, 11 april 1927, in:
rgaspi, 504/1/217.
93 • J. Eylders jr., J.A. Hippe en J.M.R. Schryver [J.M. Romein] aan ekki, 5 juni 1927, in:
495/172/72; ook gepubliceerd in cg,25 juni 1927.Een ingekorte versie verscheen in dT,24 juni
1927. Zie ook de brief van het drietal aan Wijnkoop, 1 mei 1927, in: iisg, archief-Romein, no.
634.
94 • Stutje, De man die de weg wees, 64. Ten onrechte schrijft Stutje dat de conditie dat Manuel moest verdwijnen voor het ekki ‘vooralsnog onbespreekbaar’ was. Moskou wilde immers
onder geen enkele voorwaarde over de hereniging onderhandelen; Wijnkoop en de zijnen
dienden zich eenvoudigweg aan te sluiten bij de cph. Zie over de nauwe banden tussen
Wijnkoop en Romein: Romein-Verschoor, Omzien in verwondering, I, 211, 216 en 277; Koejemans, op. cit., 225 en 229-230; Harmsen, op. cit., 84; Romein aan Wijnkoop, 17 mei 1928, in:
rgaspi, 581/1/46. Zie verder het rapport van Wegner, 30 juni 1927, in: 504/1/217.Van Reesema
had er overigens lucht van gekregen dat de bewuste brief was voorbesproken met Wijnkoop;
zie zijn ongedateerde rapport [begin juli 1927], in: 495/33/341.
95 • Zie de verklaring in: cg, 25 juni 1927.
96 • Zie de resolutie in dT, 22 juli 1927. Zie ook dT, 19 juli 1927, en cg, 24 september en 1 oktober 1927.
97 • Zie dT, 30 juni, 1, 2 en 7 juli 1927, 11 april en 19 mei 1928; en Stutje, op. cit., 66-67.
98 • Zie Rutgers in: dT, 5 maart 1927;Van O.[ordt] aan Wijnkoop, z.d. [juni 1927], in: rgaspi,
581/1/68; Van Uchelen aan Wijnkoop, 21 augustus 1927, in: 581/1/66; Koejemans, op. cit., 225;
Stutje, op. cit., 64-65.
99 • Das Flammenzeichen vom Palais Egmont, 131-142.
100 • Haikal, ‘Die Kommunistische Internationale und die “Liga gegen Imperialismus und
für nationale Unabhängigkeit”’; zie ook Carr, Foundations of a planned economy, iii/1, 296304; Morriën, op. cit., 66-71; Petrus Blumberger, op. cit., 131-132; De Kadt, Uit mijn communistentijd,440-441; Sneevliet aan Engels,14 oktober 1927,in: iisg,archief-Engels,no.1; Sneevliet
aan Roland Holst, 21 december 1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer’, 400-401; dA, 16 februari 1929.
101 • dT, 17 februari 1927 (citaat); zie ook E. Fimmen, ‘Mèt, zonder of tegen!’, in: ReV, 8
oktober 1927, 7.
102 • Zitting British Secretariat, 11 mei 1927, in: rgaspi, 495/72/23; brief aan Broekhof zonder afzender [Reichskommissar für Ueberwachung der öffentlichen Ordnung te Berlijn], 11
februari 1928; J.W. van Oorschot, hoofd cid, aan de minister van Buitenlandse Zaken, 14
maart 1928, in: ara, Ministerie van Justitie geheim chronologisch archief 1918–1939, no.
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16629 resp. 16630. De oud-resident van de Westkust van Sumatra, J.D.L. Lefebvre, zou hierover in augustus 1927 met Münzenberg hebben gesproken.
103 • Geciteerd door Haikal, op. cit., 251-252. Zie ook Carr, op. cit., 304-307; en dT, 13 en 14
december 1927.
104 • Gross, Willi Münzenberg, 210.
105 • dT, 1 augustus en 11 oktober 1928; protocol zesde wereldcongres, 18 augustus 1928, in:
rgaspi, 493/1/297. Er zijn aanwijzingen dat het blad van de Nederlandse sectie, Recht en
Vrijheid geheten, financieel door de Komintern werd gesteund; zie Numa [Woog] aan Lindberg, 15 mei 1928, in: 499/1/7.
106 • cid-overzicht no. 2, januari – februari 1928, in: ara, Ministerie van Justitie geheim
chronologisch archief 1918–1939, no. 16628; Harmsen, op. cit., 86. Roland Holst zag de Liga als
een voorbeeld van hoe de Tweede en Derde Internationale konden samenwerken; zij zette
zich er ‘met hart en ziel’ voor in. Zie Etty, op. cit., 458-459; Roland Holst,‘Over eenheidspropaganda en eenheid’, in: Kl, 2 (1927), 361-364; 363; Roland Holst aan Mannoury, 15 oktober
1927, in: iisg, archief-Mannoury, no. 21. Zie verder ‘Mededeelingen van het bestuur’, in: ReV,
14 januari 1928, 1.
107 • Zie dT, 12 en 24 oktober 1927, 16, 23 en 24 april 1928; dA, 28 april 1928; P.J. Schmidt,‘Het
congres der S.D.A.P. en de Liga’, in: ReV, 21 april 1928, 1-2; en ‘Makkers voort’, in: ReV, 12 mei
1928, 1. Zie ook H. Roland Holst,‘De sociaal-demokraten verlaten de Liga, in: Kl, 3 (1928), 5,
131-134; en Kircheisen,‘Britische und niederländische Sozialdemokraten und die Liga’.
108 • Das Flammenzeichen vom Palais Egmont, 241. Zie over Wijnkoops deelname aan het
congres ook dT, 14 februari 1927. Zie verder dT, 15 en 17 februari 1927.
109 • Gross, op. cit., 205; zie ook dT, 1 april 1927.
110 • Wijnkoop aan Wijnkoop-Van Rees, 11 februari 1927, in: rgaspi, 581/1/118 (citaat); zie
ook Sneevliet aan Roland Holst, 25 mei 1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 320. Zie verder Wijnkoops necrologie van MacManus in cg, 5 maart 1927.
111 • Kruyt aan Wijnkoop, 10 oktober 1927, geciteerd door Harmsen, op. cit., 84. Zie verder de
brieven van Kruyt aan Wijnkoop, juli 1926 – oktober 1927, in: rgaspi, 581/1/27; en Koejemans, op. cit., 226.
112 • Brieven tussen Kruyt en Gallacher, 20 december 1927 en 7 januari 1928, in: rgaspi,
495/72/51A.
113 • Vernachst aan Beuzemaker, met een bijschrift van Van Munster, 26 januari 1928, in:
rgaspi, 495/72/51; zitting aas, 28 februari 1928, in: 495/72/34 (citaat). Zie ook Inprekorr, 23
februari 1928, 383-384.
114 • Bergsma aan Münzenberg en aan ekki, 15 februari en 29 maart 1928, in: rgaspi,
495/172/73; zie ook Wat zag de I.A.H.-Delegatie in Rusland?; cid-overzicht no. 2, januari –
februari 1928, in: ara, Ministerie van Justitie geheim chronologisch archief 1918–1939, no.
16628.
115 • Zittingen British-American Secretariat, 3 juli [ten onrechte staat vermeld 3 augustus],
10 en 16 (citaat) augustus 1927, in: rgaspi, 495/72/27. De genoemde commissie moest zich
ook over het werk in Indonesië buigen. Zie ook cph aan ekki, 12 augustus 1927, in:
495/172/72.
116 • Het is zelfs niet duidelijk of de Russische delegatie zich überhaupt formeel over de
kwestie-Wijnkoop heeft gebogen; in de protocollen van de delegatiezittingen en andere
documenten uit die periode is daarover niets gevonden. Zie rgaspi, 508/1/53-55.
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117 • Zitting Politsekretariat, 9 september 1927 (citaat), in: rgaspi, 495/3/35; zie ook ‘Der
Kongress der Wynkoop-Gruppe’, opgesteld door W.[egner],15 oktober 1927, in: 504/1/384; en
cph aan ekki, 12 augustus 1927, in: 495/172/72.
118 • Seegers aan Amsterdamse gemeenteraadsfractie cph-cc, 14 september 1927,Wijnkoop
aan Seegers, 14 oktober 1927, beide in: rgaspi, 581/1/82. Zie ook dT, 29 september en 28 oktober 1927; cg, 17 en 24 september 1927; en Harmsen, op. cit., 83.
119 • Het ging hier om ene ‘Louis’, die ook vanwege de problemen met het nas tweemaal
enige tijd in Nederland verbleef; zie zittingen West-Europäisches Büro, 26 september en 14
oktober 1927, in: rgaspi, 499/1/40. Enkele onduidelijke brieven van hem – gedateerd op 5
augustus en 15 en 17 november 1927 – bevinden zich in het archief van Pjatnitski (495/19/59).
Nadere gegevens over deze persoon ontbreken.
120 • dT, 26, 27 en 29 september, 8 oktober 1927; zie ook cg, 1 en 8 oktober 1927.
121 • cg, 24 september 1927; dT, 10 oktober 1927; verslag congres cph-cc van Van Reesema,
22 oktober 1927, in: rgaspi, 495/33/341; en Wijnkoop, ‘De internationale situatie’.
122 • cg, 15 oktober 1927; zie ook Harmsen, op. cit., 85.
123 • Wijnkoop, op. cit., 13, 6 (zie ook 14). Zie verder cg, 27 augustus 1927.
124 • ‘Der Kongress der Wynkoop-Gruppe’, opgesteld door W.[egner], 15 oktober 1927
(citaat), in: rgaspi, 504/1/384; verslag congres cph-cc, zonder auteur [Van Reesema], z.d.
[eind oktober 1927], in: 492/25/574.
125 • dT, 10, 11, 22 en 23 oktober, 10 november 1927; Van Reesema’s artikelenserie in dT, 12, 15
en 16 november 1927. Onder het pseudoniem J.M.R. Schrijver reageerde Romein in dT, 2
december 1927 (met redactioneel onderschrift waaruit het citaat afkomstig is). Zie ook cg,
26 november 1927.
126 • Knuttels artikel verscheen in dT, 27 december 1927 (zie ook dT, 13 januari 1928); dat van
Koch in: dT, 2 maart 1928 (citaat).
127 • cg, 7 en 25 januari, 29 februari (citaat) 1928; zie ook cg, 5, 12 en 19 november en 10
december 1927.
128 • Resolutionen u. Beschlüsse. Neuntes Plenum des ekki (Februar 1928), 5-12, i.h.b. 11-12;
Carr, op. cit., 163-164; Degras, The Communist International, ii, 423-427; dT, 7 maart 1928.
129 • Woog noemde zich dit keer Numa. Zie cph aan ekki, 13 maart 1928, in: rgaspi,
495/172/73; zitting Engere Kommission des Sekretariats, 31 maart 1928, in: 495/6/11; zitting
Politsekretariats, 3 april 1928, in: 495/3/62; Numa [Woog] aan Lindberg, 14 maart 1928
(citaat), en aan Michael, 30 maart en 3 april 1928, alle in: 499/1/7. Zie verder dT, 26 juli 1928;
en Broué, Histoire de l’Internationale Communiste, 1106.
130 • dT, 10 april 1928 (citaat); aangenomen resolutie inzake de ‘Algemeene Politiek’, in: dT,
13 april 1928 (citaat). De ‘trotskist’ Mannoury werd hard aangepakt door Woog, De Visser en
Van Lakerveld; zie hiervoor hoofdstuk 14.
131 • In het verslag van het partijbestuur ten behoeve van het congres werd nog wel onderscheid gemaakt tussen het trotskisme en de Wijnkoop-oppositie; zie dT, 21 maart 1928.
132 • dT, 11, 13, 17 en 24 april 1928; zie ook cg, 14 april 1928.
133 • dT, 10 april 1928. Zie ook zittingen Politsekretariat, 3 en 6 april 1928, in: rgaspi,
495/3/62; en van het aas, 4 april 1928, in: 495/72/34.
134 • Verslag van het partijcongres [mogelijk uitgebracht aan Pjatnitski], opgesteld door
Woog, 16 april 1928, in: rgaspi, 495/19/488. Zie ook zitting aas, 28 februari 1928, in:
495/72/34.
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135 • dT, 8 juni 1928 (citaat). Zie voor de conflicten (onder meer over Van Walree) in de eerste
maanden van 1928: cid-overzicht no. 2, januari – februari 1928, in: ara, Ministerie van Justitie geheim chronologisch archief 1918–1939, no. 16628.
136 • Zitting aas, 28 februari 1928, in: rgaspi, 495/72/34; de Tribune, 11 april en 3 oktober
1928; verslag van het partijcongres, opgesteld door Woog, 16 april 1928, in: 495/19/488.
137 • Verslag congres Nederlandse iah-sectie van Van Reesema, 14 juni 1928, in: rgaspi,
495/25/1253; dT, 7, 8 en 12 juni, 1 en 18 augustus 1928. Zie voor de lezing van de cph-cc: cg, 6
en 9 juni, 29 september 1928, 24 april 1929. Zie ook Gortzak, op. cit., 52; Harmsen, Rondom
Daan Goulooze, 73-74; en idem,‘De Wijnkoop-partij’, 86-87.
138 • Telegram (ook gepubliceerd in: cg, 21 juli 1928) en cph-cc aan het zesde wereldcongres van de Komintern, 21 resp. 25 juli 1928, in: rgaspi, 493/1/670. Zie ook dT, 26 juli 1928; en
cg, 24 en 28 juli 1928.
139 • Zie onder meer dT, 21 januari, 24 februari en 2 april 1928.
140 • Zitting Sekretariat des Kongresses, 1 augustus 1928; Nederlandse delegatie aan Kolarov,
z.d. [begin augustus 1928], in: rgaspi, 493/1/30; ‘Resolution zur Frage der Wynkoop-Gruppe’, in: Protokoll sechster Weltkongress, iii, 616-617; ook afgedrukt in: dT, 12 september 1928.
Zie ook dT, 25 augustus 1928; en cg, 8 september 1928.
141 • dT, 6 en 12 (citaten) september, 23 oktober en 1 november 1928.
142 • cg, 20 oktober (eerste citaat) en 16 oktober (tweede citaat) 1928.
143 • cg, 16 oktober (eerste citaat), 26 september en 20 oktober (tweede citaat) 1928.
144 • Rapport over de Provinciale Statenverkiezingen van Van Reesema, z.d., in: rgaspi,
495/33/241; en over oppositionele stromingen in Nederland, 15 oktober 1927, in: 495/33/341.
145 • Verslag van het partijcongres, opgesteld door Woog, 16 april 1928 (citaat), in: rgaspi,
495/19/488; verslag van het cph-congres van Van Reesema, 24 april 1928, in: 495/33/342; en
‘Die Kommunistische Partei’, opgesteld door Van Reesema, z.d., [april 1928] (citaat), in:
495/25/580.

13. De knoet van Moskou
1 • Zitting zesde wereldcongres, 23 juli 1928, in: rgaspi, 393/1/204; zie ook dT, 1 augustus
1928.
2 • McDermott en Agnew, The Comintern, 72 en 84 (citaat). Zie ook Carr, Foundations of a
planned economy, iii/1, 268-269.
3 • Deze paragraaf is gebaseerd op Carr, Foundations of a planned economy, ii, 54-99; Volkogonov, Stalin, 159-184; Kolakowski, Geschiedenis van het marxisme, iii, 50-56; en McDermott en Agnew, op. cit., 70-71.
4 • Zie Bezemer, Een geschiedenis van Rusland, 255-256; en Volkogonov, op. cit., 176-177.
5 • Geciteerd door Carr, op. cit., 88.
6 • Watlin,‘Der heisse Herbst’, 174; Carr, op. cit., 93.
7 • Carr en Davies, Foundations of a planned economy, I/2, 556-563.
8 • Volkogonov, op. cit., 197-199.
9 • D. Manuilski, ‘Stalin als Führer der Kommunistischen Internationale’, in: Inprekorr, 31
december 1929, 2793. Zie bijv. ook dT, 19 juli 1930.
10 • Draper,‘The Strange Case of the Comintern’; Kozlow en Weitz,‘Betrachtungen über die
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Ursprünge der “Dritten Periode”’; Kozlov, ‘Bukharin, Eugen Varga, and the Comintern Debate on the Stabilization of Capitalism’, 46 en 57; MrDermott en Agnew, op. cit., 75; zie voor
een traditionele weergave bijvoorbeeld Schirinja, ‘Der Kampf in der Komintern Ende der
zwanziger Jahre gegen die “rechte”Abweichung und seine Folgen’, 738.
11 • Draper, op. cit., 100-107; McDermott en Agnew, op. cit., 68-70; en Carr, Foundations of a
planned economy, iii/1, 133-136.
12 • Draper, op. cit., 107-116; McDermott en Agnew, op. cit., 72-75; Watlin,‘Die Tätigkeit Jules
Humbert-Droz’, 71-74; Carr, Foundations of a planned economy, iii/2, 359-366, 481-484 en
498-508; Degras, The Communist International, ii, 427-432.
13 • Tosstorff, ‘Moskau oder Amsterdam’, par. 6.4; Carr, Foundations of a planned economy,
iii/1, 155-162 en 166-192; Degras, op. cit., 432-436; Adibekow, Die Rote Gewerkschafts-Internationale, 71-77 en 88-89; Watlin, ‘Die Russische Delegation in der Komintern’, 93. Zie verder
dT, 26 juni 1929; Sneevliet, Tien jaren R.V.I., 6; en idem, ‘Documentatie-Materiaal voor het
N.A.S.-Kader’, in: de Nieuwe Weg, 6 (1931), 124-128.
14 • Zie Carr, op. cit., 223-234; zie ook idem, Socialism in one country, iii/2, 998-1009.
15 • Firsow,‘Stalin und die Komintern’, 89-92.
16 • Boecharin had aanvankelijk niet verder willen gaan dan te stellen dat de sociaal-democratie ‘af en toe een fascistische rol speelt’. Zie o.a. Schirinja, op. cit., 739-741; Watlin, op. cit.,
94-96; Firsow, op. cit., 92-97 en 103; Weitz,‘Bukharin en “Bukharinism”in the Comintern’, 7476; Draper, op. cit., 119-130.
17 • Frank, Geschichte der Kommunistischen Internationale, ii, 513 en 531; Watlin,‘Der ultralinke Kommunismus’, 78; Degras, op. cit., 453-454.
18 • Geciteerd door Frank, op. cit., 518; zie ook Watlin,‘Der heisse Herbst des Jahres 1928’, 174;
McDermott en Agnew, op. cit., 82-83.
19 • Bahne, ‘Einige Bemerkungen zur Geschichte der kpd’; Weber, Die Wandlung des deutschen Kommunismus,I,186-238; Firsow,op. cit.,98;Watlin,op. cit.Zie ook ‘Rede van p.g.Stalin
in de zitting van het Presidium van Ekki op 19 December 1928’, in: dC, 1 (1929), 2 (feb.), 39-47;
en dT, 29 december 1928.
20 • Watlin, op. cit., 179 en 185-186; idem, ‘Revolutionäre Weltsicht’, 171 (citaat); idem, ‘Die
Tätigkeit Jules Humbert-Droz’, 77-79; Weitz, op. cit., 81; Carr, Foundations of a planned economy, iii/1, 257 (citaat). Zie ook dT, 31 augustus 1929.
21 • Watlin,‘Die Russische Delegation in der Komintern’, 98.
22 • Carr, Foundations of a planned economy, iii/2, 575-586, 594-614; Firsow, op. cit., 102
(citaat); Watlin, op. cit., 97-99; Gruber, Soviet Russia masters the Comintern, 194-198. Zie ook
‘Beschluss des zk. der kp. Hollands in der tsjechischen Frage’, in: Inprekorr, 4 juni 1929, 1170.
23 • Gyptner,‘Das Westeuropäische Büro’, 483.
24 • Präsidium aan secties, 24 oktober 1928, in: rgaspi, 495/20/795.
25 • Firsov,‘Georgi Dimitroff ’, 942.
26 • Zie de cirulaires van 24 september en 31 oktober 1927, in: rgaspi, 495/18/568 en
495/18/569.
27 • Het aantal geregistreerde arbeidsgeschillen groeide overigens licht. Zie voor deze gegevens Harmsen en Reinalda, Voor de bevrijding van de arbeid, 426-427; en Statistisch zakboek
1932, Den Haag, 1932, 20-38.
28 • Zie bijvoorbeeld dT, 10, 12, 14, 29 oktober, 8 december 1927. Ook in de eerste maanden
van 1928 lag het accent in de berichtgeving over de nieuwe politiek op het buitenland.
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29 • Zie de artikelen van H.K.[och] in: dT, 29 december 1927, 13 januari, 28 en 29 maart 1928.
30 • Zie onder meer dT, 2 november (citaat), 3 en 27 december 1927; 10 en 11 januari, 24 en 26
maart 1928.
31 • Zitting Gewerkschafts-Kommission, 11 februari 1928, in: rgaspi, 495/167/66. Zie ook
dT, 23 februari en 24 maart 1928. Het verslag van Humbert-Droz over de vakbondstactiek
werd eveneens gepubliceerd; zie dT, 21-23 maart 1928.
32 • Verslag partijcongres in: dT, 11 en 12 april 1928; resolutie inzake de ‘Algemeene Politiek’,
in: dT, 13 april 1928 (citaat).
33 • Petrovski aan Politsekretariat, 3 april 1928, in: rgaspi, 495/3/62. Hij had alleen enige
twijfel bij de vakbondsresolutie. Zie voor de door het partijcongres aangenomen resoluties:
dT, 13 april 1928.
34 • Zie Van Riel [Manuel] in: dT, 11 en 12 juli 1928; en van A. de Vries [De Leeuw] in: dT, 28
juni 1928. Zie ook Harmsen, ‘Leven en werk van mr. Alex S. de Leeuw’, 77-81. Het ontwerpprogram van de Komintern verscheen in: dT, 20-23 juni 1928.
35 • Zie de mandaten en andere documenten in: rgaspi, 493/1/633b, 637, 645. Het gemeenteraadslid Seegers moest tussen de bedrijven door nog kort op en neer naar Amsterdam,
omdat de raad zich plotseling over de lonen van de gemeentewerklieden moest uitspreken;
zie zitting Kleine Kommission des Sekretariats, 21 juli 1928, in: 495/6/14.
36 • Zitting zesde wereldcongres, 23 juli 1928, in: rgaspi, 393/1/204; zie ook dT, 1 augustus
1928.
37 • Zittingen Programmkommission, 1, 6 en 27 augustus 1928, in: rgaspi, resp. 493/1/428,
434 en 461; wijzigingsvoorstellen van De Vries [De Leeuw], z.d., in: 493/1/79; Protokoll sechster Weltkongress..., dl. 3, 379-380. Zie ook Harmsen, op. cit., 81.
38 • Toelichting van Van Reesema bij een brief van Bergsma aan ekki, 17 november 1929, in:
rgaspi, 495/25/581; zie ook Bergsma en A.J. Gerritsen [Postma], in: dT, 10 en 31 januari 1930.
39 • Bergsma aan Präsidium, 4 oktober 1928 (citaat); Bergsma aan congresdelegatie, 30 juli
1928, in: rgaspi, 495/172/73; ‘Holland’, in: Die Komintern vor dem 6. Weltkongress, 201-210;
Van Reesema aan Inform-Abteilung, 25 juli 1928, in: 495/33/188; Van Reesema aan cph, 8
januari 1929, in: 495/28/30A; rapport van Struik, z.d. [april 1929], in: 495/28/305. Hoe deze
zaak precies werd afgehandeld is niet duidelijk;Van Reesema eiste dat de cph-leiding terugkwam op het opzeggen van het vertrouwen in hem, of anders het belastende materiaal waarop deze uitspraak gebaseerd was aan de cpsu of het ikk van de Komintern overhandigde.
40 • dT, 19 juli en 11 september 1928; Nederlandse delegatie aan congrespresidium, z.d.
[augustus 1928], in: rgaspi, 493/2/1; samenstelling ekki, z.d., in: 493/1/315.
41 • Rapport van Struik, z.d. [april 1929], in: rgaspi, 495/28/305.
42 • cid-overzicht no. 6, september – oktober 1928, in: ara, Ministerie van Justitie geheim
chronologisch archief 1918–1939,no.16644; zie ook Van Riel [Manuel] in: dT,11 februari 1930.
43 • Resolutie partijbestuur in: dT, 12 december 1928; zie ook dT, 3 oktober 1928 en 22 januari 1929.
44 • Harmsen,‘Jan Postma’.
45 • Zitting vakverenigingscommissie, 15 en 22 (citaat) februari 1929, in: rgaspi, 495/172/31;
beschouwingen ter voorbereiding van de partijconferentie in: dT, 12 (citaat), 14 en 30 maart,
2 april 1929. Ook Sneevliet zag aan het einde van de jaren twintig geen enkel teken dat op
radicalisering duidde; zie dA, 25 oktober 1930. Zie verder Bergsma in dT, 14 maart 1929.
46 • Harmsen en Reinalda, op. cit., 426-427; Statistisch zakboek 1932, 20-38.
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47 • Zie dT, 18, 20, 21 en 29 augustus 1928; Harmsen, Blauwe en rode jeugd, 255-258; idem,
Rondom Daan Goulooze, 68-71.
48 • Rapport van Alarich [Gyptner], 7 maart 1929, in: rgaspi, 495/25/581.
49 • Zitting Politsekretariat, 25 maart 1929, ontwerp-directieven t.b.v. de partijconferentie
van de cph, opgesteld door Van Reesema, z.d. [maart 1929]; definitieve versie, 29 april [moet
zijn: maart] 1929 (citaten), in: rgaspi, 495/3/130.
50 • Weber, Die Wandlung des deutschen Kommunismus, ii, 121-122.
51 • Rapport over de partijconferentie en de cph van Florin, 5 april 1929, in: rgaspi,
495/28/44v; toespraak Van Riel [Manuel] in: dT, 5 april 1929. Zie voor een oppervlakkige
beschouwing over deze conferentie: Verhaar,‘De Paasconferentie van 1929’.
52 • Zitting presidium cph, 9 april 1929; zitting partijbestuur, 13 april 1929 (citaten), in:
rgaspi, 495/172/31. Bij deze laatste bijeenkomst waren één vertegenwoordiger van de rvi
(ene Anton; zie de brief aan de rvi van de partijleiding van de cph, 26 april 1929, in:
534/7/229) en twee van de Komintern aanwezig. Slechts één naam van dit tweetal is bekend:
Robin Page Arnot van het Ostsekretariat. Het web had niet de hand in de afvaardiging: het
rapport van Florin kwam te laat binnen om nog iemand vanuit Berlijn naar de vergadering
van het partijbestuur te zenden. Zie Alarich [Gyptner] aan Michael, 17 april 1929, in:
499/1/22. Zie verder ook zittingen presidium cph, 18 en 28 mei, 10 juni 1929, in: 495/172/31; en
A. de Vries [De Leeuw], ‘Vor den Parlamentswahlen in Holland’, in: Inprekorr, 28 juni 1929,
1344-1345.
53 • Rapport over Nederland, opgesteld door Alarich [Gyptner], 7 maart 1929 (citaat), in:
rgaspi, 495/25/581; zitting presidium cph, 9 april 1929, in: 495/172/31. Zie ook Harmsen,
‘Leven en werk van mr.Alex S. de Leeuw’, 68-69.
54 • Verslag partijconferentie in dT, 4 april 1929; Harmsen, Rondom Daan Goulooze, 75-76.
55 • Rapport over de partijconferentie van Florin, 5 april 1929, in: rgaspi, 495/28/44v; verslag partijconferentie in: dT, 4 april 1929.
56 • Zittingen presidium cph, 9 en 16 april 1929; zitting partijbestuur, 13 april 1929, in: rgaspi, 495/172/31.
57 • Politieke resolutie in: dT, 6 april 1929 (citaten); zie ook verslag partijconferentie in: dT, 4
april 1929. In de ontwerp-resolutie werd in het geheel niet gesproken van het rechtse gevaar
voor de cph; zie ‘Ontwerp politieke resolutie’, 6 maart 1929, in: rgaspi, 495/172/30. Zie verder ook A. de Vries [A. de Leeuw],‘Onze Paaschconferentie’, in: dC, 1 (1929), 4 (apr.), 97-100,
m.n. 99; en idem,‘Landeskonferenz der kp. Hollands’, in: Inprekorr, 9 april 1929, 715.
58 • Verslag partijconferentie door Van Reesema, z.d. [eind april 1929], in: rgaspi,
495/172/30; rapport van Struik, z.d. [april 1929], in: 495/28/305.
59 • Huber, Stalins Schatten, 145-160; Silvio [Bamatter] aan ekki, 28 november 1929, in:
rgaspi, 495/28/44v. Later zou Bamatter naar De Groot verhuizen; zie Stutje, De man die de
weg wees, 76 en 79.
60 • Brief aan cph [afzender onleesbaar], 19 juni [moet zijn: 19 juli] 1928; zie ook de notitie
van 2 mei 1928, en aas aan Politsekretariat, 14 juli 1928, in: rgaspi, 495/72/51. Zie verder dA,
19 november 1927; cid-maandoverzicht no. 6, september – oktober 1928, in: ara, Ministerie
van Justitie geheim chronologisch archief 1918–1939, no. 16644; dT, 16 mei 1929.
61 • Verslag De Visser tijdens zitting web, 31 januari 1930, in: rgaspi, 499/1/16.
62 • Zitting Politsekretariat, 25 maart 1929; ontwerp-directieven t.b.v. de partijconferentie
cph, opgesteld door Van Reesema, z.d. [maart 1929]; en de definitieve versie, 29 april [moet
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zijn: maart] 1929, in: rgaspi, 495/3/130. Zie verder dT, 6 december 1928, 15, 20, 25, 26 (citaat)
en 28 maart, 4 en 25 april 1929; ontwerp-program en definitieve versie in: dT, 20 december
1928 en 19 april 1929; en J.Visser,‘Een strijdprogram en een coalitie-program’, in: dC, 1 (1929),
5 (mei), 129-139.
63 • Silvio [Bamatter] aan web,25 juni 1929,in: rgaspi,495/28/44v; aan Magnus [Gyptner],
8 juli 1929, in: 495/25/581; web aan cph, 5 juli 1929 (citaat), in: 499/1/8; Bergsma aan web, 15
juli 1929, in: 495/172/74.
64 • Zie o.a. dT, 8, 23 en 25 mei, 14 en 21 juni, 1 en 2 juli 1929;‘De saboteurs’ van de revolutionaire arbeidersbeweging’, april 1929, in: rgaspi, 495/172/32; A. de Vries [De Leeuw],‘Vor den
Parlamentswahlen in Holland’, in: Inprekorr, 28 juni 1929, 1344-1345.
65 • Romein aan Wijnkoop, 5 september 1928, in: rgaspi, 581/1/46; zie ook de brief van
Knuttel en de reactie van Sterringa in: cg, 19 juni 1929.
66 • Silvio [Bamatter] aan Magnus [Gyptner], 8 juli 1929, in: rgaspi, 495/25/581; zie ook dT,
22 juni en 1 juli 1929.
67 • Koejemans, David Wijnkoop, 225; rapport van Struik, z.d. [april 1929], in: 495/28/305.
68 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 5 juli 1929, in: rgaspi, 581/1/41.
69 • Zitting presidium cph, 9 juli 1929, in: rgaspi, 495/172/31; zie ook Seegers en Van Riel
[Manuel] in: dT, 5 en 13 juli 1929 (zie ook de andere discussiebijdragen na 3 juli 1929); L. Seegers, ‘De verkiezingen in Nederland’, in: dC, 1 (1929), 8 (aug.), 232-236; A. de Vries [De
Leeuw],‘Die Ergebnisse der Wahlen in Holland’, in: Inprekorr, 9 juli 1929, 1407-1408.
70 • Silvio [Bamatter] aan Magnus [Gyptner], 8 juli 1929, in: rgaspi, 495/25/581.
71 • cph aan ekki, 1 maart 1929, in: rgaspi, 495/7/7.
72 • McDermott en Agnew, op. cit., 101-104; Carr, Foundations of a planned economy, iii/1,
247-256; Degras, The Communist International, iii, 36-69. Zie voor de vakbewegingstactiek
ook de lange toelichting van Lozovski in: dT, 6-14 augustus 1929.
73 • McDermott en Agnew, op. cit., 94.
74 • Protokoll 10. Plenum... 3. Juli 1929 bis 19. Juli 1929, 426-427; ‘Stellingen van de Agitpropafdeeling van het ekki over het Xde Plenum’, in: dC, 1 (1929), 9 (sep.), 257-270.
75 • Carr, Foundations of a planned economy, iii/2, 385-399, 494-533; idem, Twilight of the
Comintern, 159-177; Becket, Enemy within, 36-42; Courtois en Lazar, Histoire du Parti communiste français, 101-105.
76 • Carr, op. cit., 282-283; Degras, op. cit., 38-39, 90-91; Watlin,‘Der heisse Herbst des Jahres
1928’, 181-182 en 189-190; Huber, op. cit., 148-150.
77 • Zitting presidium cph, 18 juni 1929, in: rgaspi, 495/172/31; zitting Ständige Kommission des Politsekretariats, 22 juni 1929, in: 495/7/10.
78 • Protokoll 10. Plenum... 3. Juli 1929 bis 19. Juli 1929, 278-279; het uitvoeriger origineel in:
rgaspi, 495/168/93.
79 • Zitting mels, 10 juli 1929, in: rgaspi, 495/28/31. Onduidelijk is wie precies zitting in
deze commissie hebben genomen. Zie ook zitting mels, 2 oktober 1929, in: idem.
80 • Verslag Seegers op zitting Holländische Kommission, 10 juli 1929, in: rgaspi, 495/28/31.
81 • Zitting partijbestuur, 3 en 4 augustus 1929, in: rgaspi, 495/172/31.
82 • Politsekretariat aan cph, 27 juli 1929; zitting Politsekretariat, 26 juli 1929, in: rgaspi,
495/3/151; zittingen mels, 10 en 18 juli 1929, in: 495/28/31. Stutjes weergave is niet geheel juist;
zie idem, op. cit., 72.
83 • P. Reimann,‘Probleme der Parteidiskussion in der kp Hollands’, in: dki, 10 (1929), 38 (25
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sep.), 1328-1335 (citaten: 1332 resp. 1328); ook gepubliceerd als idem,‘Vraagstukken der PartijDiscussie in de Communistische Partij Holland’, in: dC, 1 (1929), 11 (nov.), 321-329.
84 • Zitting Politsekretariat, 26 juli 1929, in: rgaspi, 495/3/151.
85 • Zittingen presidium cph, 23 (citaat) en 26 juli 1929, in: rgaspi, 495/172/31; zie ook Van
Riel [Manuel] in: dT, 11 februari 1930.
86 • Ontwerp-brief van mels aan web, voorgelegd aan Manoeïlski, 5 augustus 1929, in:
rgaspi, 495/28/30.
87 • Ontwerp-resolutie over de verkiezingsuitslag, z.d., bijlage bij de brief van Silvio [Bamatter] aan Magnus [Gyptner], 10 juli 1929 (citaat), in: rgaspi, 495/28/44A; Silvio aan Magnus,
8 juli 1929 (citaat), in: 495/25/581.
88 • Zittingen presidium cph, 26 juli en 13 augustus 1929, zitting partijbestuur, 3 en 4 augustus 1929 (citaten), in: rgaspi, 495/172/31.
89 • Aanvullingen op de berichten van 4 en 8 augustus van Silvio [Bamatter], 12 augustus
1929, in: rgaspi, 495/25/581; Silvio aan web, 4 november 1929, in: 495/28/44B.
90 • Zie voor de beide resoluties van het partijbestuur: dT, 9 (citaat) en 14 augustus 1929; zie
ook dT, 16, 21-24 en 28 augustus 1929.
91 • dT, 21 augustus 1929; zie ook 20 november 1929.
92 • Zie de discussie in dT, 14 augustus – 18 september 1929.
93 • Zitting Politkommission, 13 oktober 1929, directieven mels voor de partijconferentie
cph (‘bestätigt vom Politkommission’), 13 oktober 1929 (citaten), in: rgaspi, 495/4/2; en
concept-telegram mels aan web, 12 oktober 1929, in: 495/28/30.
94 • Zittingen presidium cph, 22 en 29 (citaat) oktober 1929, in: rgaspi, 495/172/31; Silvio
[Bamatter] aan web, 4 november 1929, in: 495/28/44v. Zie ook resolutie partijbestuur in: dT,
8 november 1929.
95 • Zie voor de discussie voorafgaande aan de partijconferentie dT, 5 oktober – 9 november
1929 (toen Bamatter het debat afsloot). Zie ook dT, 18, 22, 27 en 28 september, 24 oktober, 12
en 19 november 1929; en dA, 7 december 1929. Een van de grootste criticasters op de conferentie was Koch; zie zijn brief aan het ekki, [eind] september 1929; brief aan de districtsbesturen van de cph van het presidium cph, oktober 1929, in: rgaspi, 495/172/75; zitting presidium cph, 1 oktober 1929, in: 495/172/31; dT, 10 september, 31 oktober, 1, 6, 15 en 20
november 1929.
96 • web aan cph, 29 november 1929 (citaat), in: rgaspi, 499/1/8; ook gepubliceerd in: dT,
30 januari 1930; De Vries [De Leeuw] aan Van Reesema, 15 november 1929, in: 495/25/581;
kort verslag partijconferentie van Silvio [Bamatter], 11 november 1929, in: 495/28/44v. Zie
ook A. de Vries [A. de Leeuw],‘Die Parteikonferenz der kp. Hollands’, in: Inprekorr, 9 (1929),
110, (26 nov.), 2611-2612; en het commentaar in: cg, 13, 20, 23 en 30 november, 11 december
1929.
97 • Zitting presidium cph, 12 en 19 november 1929, in: rgaspi, 495/172/31; Ko B.[euzemaker] in: dTr, 17 januari 1930.
98 • Silvio [Bamatter] aan web, 13 november 1929 (citaat), in: rgaspi, 495/28/44v; De Vries
[De Leeuw] aan cph (met kopie aan ekki en web), 15 november 1929; De Vries aan Van Reesema, 15 november 1929 (citaat), in: 495/25/581; cph aan ekki, 4 december 1929, in:
495/172/74; zittingen presidium cph, 19 en 25 november 1929, in: 495/172/31.
99 • Bergsma aan ekki, 17 november 1929, in: rgaspi, 495/172/74; met een toelichting van
Van Reesema in: 495/25/581.
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100 • Silvio [Bamatter] aan ekki, 28 november 1929 (citaat), in: rgaspi, 495/28/44v; verslag
web, 25 november 1929, in: 499/1/17; web aan Bergsma, 29 november 1929, in: 499/1/8; Silvio
aan web, 9 december 1929, in: 495/28/44v.
101 • Op aandringen van Bamatter werd het congres tot januari 1930 uitgesteld. Zitting Politkommission, 11 december 1929, in: rgaspi, 495/4/6; ontwerp-brief Politsekretariat aan cph,
z.d.[eind 1929],in: 495/28/30A; Goesev [Drabkin] aan web,1 januari 1930,in: 495/4/9; dT,10
december 1929.
102 • Verslagen van web aan Komintern, 25 en 28 november 1929, in: rgaspi, 499/1/17.
103 • Silvio [Bamatter] aan web, 9, 11, 16, 19, 21 en 27 december 1929, 4 en 10 januari 1930, in:
rgaspi, 495/28/44v; idem, 18 en 20 december 1929, in: 495/28/30A. Zie ook Ko B.[euzemaker] in: dT, 17 januari 1930, en Van Riel [Manuel] in: dT, 11 februari 1930. De indeling die
Harmsen van de betrokkenen geeft is evenals zijn algehele weergave van het conflict niet
geheel juist; zie idem, ‘Leven en werk van mr. Alex S. de Leeuw’, 68-69; en idem, Rondom
Daan Goulooze, 76-77. Stutje biedt een gesimplificeerd beeld. Er was bijvoorbeeld vóór het
zesde wereldcongres van 1928 en lang daarna geen enkele aanleiding te veronderstellen dat
de dagen van Manuel, Bergsma en Seegers waren geteld. Evenmin onderwierp De Leeuw
zich in die periode kritiekloos aan de Komintern, of twijfelde Bergsma aan de toepasbaarheid van de nieuwe strategie in Nederland.Verder plaatst Stutje De Groot te veel op de voorgrond; hij speelde echter een bescheiden rol in het conflict. Zie idem, op. cit., 68-71.
104 • web aan cph, 13 januari 1930 (citaat), in: rgaspi, 495/28/47; ook gepubliceerd in dT,
30 januari 1930. Ten onrechte meent Stutje dat De Groot een maand eerder in de Tribune (4
december 1929) zou hebben gehint op het bestaan van een ‘georganiseerde “rechtse” fractie’,
waarbij hij de indruk wekt dat De Groot hiermee Bamatter was voor geweest. Zie idem, op.
cit., 74-75.
105 • Silvio [Bamatter] aan web, 22 januari 1930, in: rgaspi, 495/28/44v.
106 • Silvio [Bamatter] aan web, 28 november 1929, in: rgaspi, 495/28/44v.
107 • Koejemans, Van ‘ja’ tot ‘amen’, 60; idem, David Wijnkoop, 229.
108 • web aan Komintern, 14 januari 1930, in: rgaspi, 499/1/2.
109 • Silvio [Bamatter] aan web, 22 januari 1930, in: rgaspi, 495/28/44v; zitting Politkommission, 1 januari 1930, in: 495/4/9; zitting Politsekretariat, 6 januari 1930; directieven aan
web voor partijcongres cph, 6 januari 1930 (citaten), in: 495/3/194.
110 • Silvio [Bamatter] aan Magnus [Gyptner], 19 januari 1930; Silvio aan web, 22 januari
1930, in: 495/28/44v; web aan Komintern, 23 januari 1930 (citaat), in: 499/1/22; zitting web,
22 januari 1930, in: 499/1/17. In januari 1930 verloor Seegers ook zijn post als landelijk secretaris van de iah; dT, 15 en 20 januari; cg, 22 januari 1930.
111 • Directieven aan web voor partijcongres cph, 6 januari 1930, in: rgaspi, 495/3/194.
Deze uitverkiezing is nooit bekend geworden; zelfs Harmsen, die uitgebreid met Goulooze
en zijn vrienden en medewerkers heeft gesproken, zegt er niets over. Zie Harmsen,op. cit., 10;
zie verder Voerman,‘De coming men van de cpn’.
112 • ‘Biografie Goulooze, Daniel’, opgesteld door Goulooze, 21 juni 1937; zie ook ‘Korte
karakteristiek naar aanleiding van cuirculaire’,z.d.[1935],in: rgaspi,495/244/217.Goulooze
wilde in 1925 lid worden van de cph (zie hoofdstuk 10), maar werd op formele gronden pas
een jaar later toegelaten. Zie verder Harmsen, op. cit., 21-74; idem,‘Daniël Goulooze’.
113 • Rapport over cph opgesteld door Van Reesema, 2 december 1929, in: rgaspi, 495/25/
581.Een paar dagen eerder suggereerde Van Reesema ook al Goulooze als opvolger van Bergs586
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ma, zij het dat hij toen eveneens Anton Struik noemde; zie zijn toelichting bij een brief van
Bergsma aan ekki, 17 november 1929, in: 495/25/581. Zie voor een indruk van Gouloozes activiteiten als secretaris van de cjb: Harmsen, Rondom Daan Goulooze, 58-64 en 68-72.
114 • Silvio [Bamatter] aan web, 21 december 1929 en 22 januari 1930; en aan Magnus [Gyptner], 19 januari 1930, in: rgaspi, 495/28/44v; web aan Komintern, 21 januari 1930, in:
499/1/22; ook gepubliceerd in: dT, 30 januari 1930; ‘Biografie Goulooze, Daniel’, opgesteld
door Goulooze, 21 juni 1937 (citaat), in: 495/244/217. Goulooze had op 21 november 1929 ook
een zitting van het mels bijgewoond waar ook Kuusinen aanwezig was; zie 495/28/31.
115 • Verslag van Ferguson tijdens zitting web, 29 januari 1930 (citaat), in: rgaspi, 499/1/29;
Magnus [Gyptner] aan kji, 27 januari 1930 (citaat), in: 499/1/22; zie ook rapport over cph
voor web van Magnus, 29 januari 1930, in: 499/1/16. Op de partijconferentie van november
1929 was nog zeer lovend over de activiteiten van de cjb gesproken: de jongerenorganisatie
was ‘de partij eenige stappen voor op den weg, die onze beweging in direct contact met de
massa in de bedrijven moet brengen’; zie dT, 12 november 1929.Volgens Stutje was de degradatie van Goulooze de prijs die hij te betalen kreeg ‘voor zijn opstandig gedrag’. Goulooze
dacht echter door Moskou gesteund te worden. Zie idem, op. cit., 75.
116 • Open brief van het Präsidium in: dT, 29 januari 1930; zie ook Inprekorr, 24 januari 1930,
223-226; en stellingen voor de brief aan de cph, opgesteld door Van Reesema, 10 december
1929, in: rgaspi, 495/28/30A.
117 • web aan Komintern, 23 januari 1930, in: rgaspi, 499/1/22.
118 • ‘Biografie’, opgesteld door C.J.B. Schalker, 21 november 1937, in: rgaspi, 495/244/163;
Schalker aan Wijnkoop, 2 februari 1918, in: 581/1/5; Schalker (citaat) in: dT, 12 mei 1925.
119 • Van Munster in: dT, 28 januari 1930; zie ook dT, 18 april 1928.
120 • dT, 23 november 1929.
121 • Silvio [Bamatter] aan web, 9 december 1929 en 22 januari 1930 (citaat), in: rgaspi,
495/28/44v; rapport over cph voor web van Magnus, 29 januari 1930, in: 499/1/16; verslag
van Ferguson tijdens zitting web, 29 januari 1930, in: 499/1/29.
122 • Sekretariat aan web, 2 februari 1930 (citaat); Goesev [Drabkin] aan web, 21 januari
1930, in: rgaspi, 495/28/47; web aan Komintern, 23 januari 1930, in: 499/1/22.
123 • Alarich [Gyptner] aan Komintern, 11 februari 1930, in: rgaspi, 499/1/17. Het voorstel
van het web betreffende de samenstelling van de cph-leiding werd als bijlage meegestuurd,
maar is tot dusverre niet in de Komintern-archieven teruggevonden. Uit de eraan voorafgaande rapporten van de web-vertegenwoordigers en de uitkomsten op het partijcongres is
wel af te leiden hoe het voorstel zal hebben geluid.
124 • Silvio [Bamatter] aan web, 22 januari 1930, in: rgaspi, 495/28/44v; verslag van Ferguson tijdens zitting web, 22 januari 1930, in: 499/1/16.
125 • Silvio [Bamatter] aan web, 19 en 27 december 1929, in: rgaspi, 495/28/44v.
126 • Zitting web, 13 januari 1930, in: 495/28/47; zie ook directieven aan web voor partijcongres cph, 6 januari 1930 in: 495/3/194.
127 • Silvio [Bamatter] aan Magnus [Gyptner], 19 januari 1930, in: rgaspi, 495/28/44v; verslag van Ferguson tijdens zitting web, 22 januari 1930 (citaat), in: 499/1/16.
128 • Verslag De Visser tijdens zitting web, 31 januari 1930, in: rgaspi, 499/1/16; zitting web,
31 januari 1930; Alarich [Gyptner] aan Komintern, 1 februari 1930 (citaat), in: 499/1/17.
129 • Ontwerp-brief, opgesteld door Van Reesema, 27 december 1929, in: rgaspi, 495/
28/30A; open brief van het Präsidium in: dT, 29 januari 1930.
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130 • Verklaring web in: dT, 20 januari 1930.
131 • Verklaring partijbestuur in: dT, 29 januari 1930; zie ook dT, 30 november 1929.
132 • Zitting web, 13 januari 1930, in: rgaspi, 499/1/17; web aan Komintern, 14 en 21 januari
1930, in: 499/1/22; verslag van Ferguson tijdens zitting web, 22 januari 1930, in: 499/1/16; rapport over cph-congres, opgesteld door Silvio [Bamatter], 20 februari 1930, in: 499/28/44v;
verklaring web en resolutie van presidium cph in: dT, 20 en 27 januari 1930.
133 • Zie de politieke resolutie in: dT, 30 december 1929, 2, 3 en 6 januari 1930; Van Riel
[Manuel] in: dT, 7, 17 en 30 december 1929, 11 februari 1930; Bergsma in: dT, 10 januari 1930;
Van Wijngaarden in: dT 27 januari 1930; Gerritsen [Postma] in: dT, 31 januari en 2 februari
1930.
134 • M.[oritz; Bamatter] in: dT, 23, 24 en 31 januari, 6 februari 1930; De Leeuw in: dT, 21
november 1929,15 januari 1930; Ko B.[euzemaker] in: dT,17 januari 1930;Van Munster in: dT,
22 en 28 januari, 7 februari 1930;Van Lakerveld in: dT, 3 februari 1930. Zie ook:‘De Comunistische Partij van Holland in de Derde Periode’, in: dC, 2 (1930), 13 (feb), 385-394.
135 • web aan Komintern, 14 januari 1930, in: rgaspi, 499/1/22; Goesev [Drabkin] aan web
t.b.v. cph, 21 januari 1930, in: 495/28/47 (ook gepubliceerd in: dT, 30 januari 1930). Zie de
ontwerp-politieke resolutie in: dT, 14 en 15 februari 1930.
136 • Resolutie partijbestuur in: dT, 30 januari 1930 (met een aanvulling in: dT, 31 januari
1930); ook afgedrukt in: Inprekorr, 11 februari 1930, 362; web aan Komintern, 27 januari 1930,
in: 499/1/22; verslag van Ferguson tijdens zitting web, 29 januari 1930 in: rgaspi, 499/1/29;
verslag aan web van Magnus [Gyptner], 29 januari 1930, in: 499/1/16; dT, 17 februari 1930
(citaat).
137 • Achteraf bezien bleek Bobst niet de meest geschikte persoon te zijn geweest om de cph
in het gareel te brengen, want later in 1930 kwam hij in botsing met Moskou toen hij de koers
van de Komintern niet van toepassing achtte op de Zwitserse omstandigheden. Zie Huber,
op. cit., 414; Studer, Un parti sous influence, 624.
138 • Zie ‘De C.P.H.in de Derde Periode.Politieke resolutie van het kongres der C.P.Holland’,
in: dC, 2 (1930), 14 (mrt.), 418-424. Zie verder dT, 17-21 februari 1930; het Volk, 20 februari
1930; cid-overzicht no. 2, januari – februari 1930, in: ara, Ministerie van Justitie geheim
chronologisch archief 1918–1939, no. 16676.
139 • Resolutie over de ‘economische strijd’ in: dT, 12 (citaat) en 13 februari 1930. Zie over de
‘sociaal-fascistische’ sdap ook het artikel van Florin in: dT, 27 december 1929. Zie verder dA,
15 februari en 1 maart 1930.
140 • Directieven aan web voor partijcongres cph, 6 januari 1930, in: rgaspi, 495/3/194;
web aan Komintern, 21 februari 1930, in: 499/1/22; dT, 17 februari 1930. Harmsen spreekt van
‘bloklijsten’; zie idem, ‘Stalinisme en Koude Oorlog in Nederland’, 38; De Jonge van ‘voorkeurslijsten’; zie idem, Stalinistische herinneringen, 48-49.
141 • cid-overzicht no. 2, januari – februari 1930, in: ara, Ministerie van Justitie geheim
chronologisch archief 1918–1939, no. 16676; dT, 18 februari 1930.
142 • Verslag van cph-congres, opgesteld door Silvio [Bamatter], 20 februari 1930; verslag
van cph-congres, opgesteld door Florin, z.d. [eind februari 1930], in: rgaspi, 499/28/44B;
verslag van Ferguson tijdens zitting web, 22 januari 1930 (citaat); verslag van cph-congres,
opgesteld door Ferguson, z.d. [eind februari 1930], in: 499/1/16; A. Ferguson,‘Nach dem Parteitag der kp. Hollands’, in: Inprekorr, 7 maart 1930, 553-554; A. de Vries [De Leeuw], ‘Der
Kongress der kp. Hollands’, in: ibidem, 28 februari 1930, 503-505.
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143 • Sekretariat aan web, 2 februari 1930; Goesev [Drabkin] aan web, 25 januari 1930, in:
rgaspi, 495/28/47; zie ook Alarich [Gyptner] aan Komintern, 15 januari 1930, in: 499/1/22.
144 • Verslag van cph-congres, opgesteld door Florin, z.d. [eind februari 1930] (citaat), in:
rgaspi, 499/28/44v; verslag van cph-congres, opgesteld door Ferguson, z.d. [eind februari
1930] (citaat), in: 499/1/16. Overigens had Moskou De Visser ook al voor het secretariaat
laten vallen,‘da er vom Standpunkt der praktischen Arbeit aus überflüssig ist’. Zie Sekretariat aan web, 2 februari 1930, in: 495/28/47.
145 • De Groot beweerde ten onrechte dat hij zonder voorwaarden vooraf weer als lid was
aangenomen; zie idem, De dertiger jaren, I, 54; en Harmsen,‘Hoe groot is De Groot?’, 346. Zie
verder De Groot in: dT, 4 februari 1930.
146 • Silvio [Bamatter] aan web, 22 januari 1930, in: rgaspi, 495/28/44B. Tot een dag of vijf
voor het congres was de naam van De Groot niet gevallen in de voorstellen met betrekking
tot de samenstelling van de partijtop. Op 11 februari stuurde het web een definitief voorstel
aan de Komintern, waarin hij wellicht zal zijn vermeld; zie web aan Komintern, in: 499/1/17.
De benoeming van De Groot was dan ook zeker geen ‘promotie onder de regie van Moskou’,
zoals zijn biograaf Stutje stelt. Het ging hier niet om een weloverwogen, lang voorbereid
besluit van de Komintern: De Groot was een last-minute kandidaat. Zie Stutje, op. cit., 74-77
en 79. Zie voor De Groots zeer eenzijdige visie op het partijconflict en de Komintern-interventie en zijn eigenhandig opgeklopte rol daarin: idem, op. cit., 43-67.
147 • Open brief van het Präsidium in: dT, 29 januari 1930. De Groots artikel verscheen in:
dT, 4 december 1929. Zie ook rapport over de partijdiscussie, opgesteld door Silvio [Bamatter], 16 december 1929, in: rgaspi, 495/28/44b.
148 • De Groot in: dT, 23 januari 1930; zie ook idem, ‘Marx’ ekonomische analyse en onze
aktueele vakbewegings-problemen’, in: dC, 1 (1929), 6 (juni), 167-172; en 8 (aug.), 237-240;‘De
werkloosheid’, in: dC, 1 (1929), 9 (sep.), 271-277;‘De wending van onze taktiek in den ekonomischen strijd en de vakbeweging’, in: dC, 2 (1930), 13 (feb.), 395-402; en [anoniem] ‘Het vijfde congres van de R.V.I.’, in: dC, 2 (1930), 19 (okt.), 577-581. Zie ook Harmsen, Rondom Daan
Goulooze, 77; en idem, ‘Leven en werk van mr. Alex S. de Leeuw’, 69. Stutje analyseert deze
metamorfose van zijn hoofdpersoon niet; zie idem, op. cit.
149 • De Leeuw aan Van Reesema, z.d. [februari 1930], in: rgaspi, 495/172/38; zie ook Dimitrijev en Sjirinja,‘Tegen de historische waarheid in’, 7; en Stutje, op. cit., 79-81.
150 • Brief van Struik, 11 maart 1930, in: rgaspi, 495/172/76.
151 • Schalker aan De Leeuw, 12 juni 1930, in: rgaspi, 495/172/38. Zie verder Voerman, ‘De
coming men van de cpn’, 249-254.
152 • dA, 15 februari 1930.

14. Zuivering, zelfkritiek en zelfverloochening
1 • Politsekretariat aan cph, 29 maart 1930 (citaat), in: rgaspi, 495/3/210; zie ook dT, 25
februari en 11 augustus (citaat) 1930.
2 • Mannoury, Heden is het keerpunt, 4 en 9 (citaat), zie verder ook 14-16 en 30-54; Mannoury aan Roland Holst, 16 augustus (citaat) en 12 december 1927 (citaat), in: iisg, archief-Mannoury, no. 21; verslag partijconferentie, 16-17 juli 1927 (citaat), in: rgaspi, 495/172/24. Van
Ravestyn reageerde op deze vergelijking; zie zijn brieven aan Mannoury, 19 en 28 juli 1930; en
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Mannoury’s reactie,26 juli en 1 september 1930,in: iisg,archief-Mannoury,no.19.Zie verder
ook Heijermans,‘Zijn is kommunist zijn’, 25-28.
3 • dT, 11 en 12 (citaat) april 1928; Mannoury aan S. Zwart Sr., 24 juni 1930, in: iisg, archiefMannoury, no. 45.
4 • Mannoury aan programcommissie Komintern, 30 juni 1928, in: rgaspi, 493/1/79; zie ook
dT, 9 juli 1928, zij het dat de redactie de zin wegliet waarin Mannoury vroeg om Trotski’s toelating. Zie voor Mannoury’s reactie: dT, 13 juli 1928.
5 • Mannoury aan Komintern-congres, 19 juli 1928, in: rgaspi, 493/1/670; Nederlandse delegatie aan congrespresidium, z.d. [juli 1928], in: 493/1/390; zitting Sekretariat des Kongresses,
26 juli 1928. Zie ook Bergsma aan Nederlandse delegatie, 30 juli 1928, in: 495/172/73.
6 • Mannoury aan ekki, 2 december 1928, in: idem, op. cit., 36-38; zie ook Harmsen en Voerman,‘Gerrit Mannoury’, 139-140.
7 • Trotski aan Mannoury, 16 februari 1929, in: iisg, archief-Mannoury, no. 31A; Mannoury
aan Roland Holst, 24 februari 1929, in: idem, no. 21.
8 • Rapport van Alarich [Gyptner], 7 maart 1929 (citaat), in: rgaspi, 495/25/581; Mannoury
aan cph, 11 maart 1929 (citaat), in: iisg, archief-Mannoury, no. 20.
9 • Mannoury aan Trotski, 12 augustus 1929 (citaat), in: iisg, archief-Mannoury, no. 31A;
Mannoury aan sectie-Kinkerbuurt, 20 november 1929, in: idem, no. 20; zittingen presidium
cph, 12 maart, 28 mei en 20 augustus 1929, in: rgaspi, 495/172/31;
10 • dT, 5 oktober 1929 (citaat); zie ook cg, 12 oktober 1929.
11 • Directieven mels voor de partijconferentie cph (‘bestätigt vom Politkommission’), 13
oktober 1929, in: rgaspi, 495/4/2. Overigens kreeg ook de Tribune een veeg uit de pan: het
was ‘absolut unzulässig’ dat Mannoury’s artikel was gepubliceerd.
12 • cph aan Mannoury, 13 november 1929 (citaat); Mannoury’s reactie, 14 november 1929,
in: iisg, archief-Mannoury, no. 17. Mannoury aan J.A. Rodbard, 6 en 30 januari 1930; Mannoury aan sectie-Kinkerbuurt (met afschrift aan partijbestuur), 20 november 1929 (citaat),
in: idem, no. 20.
13 • Zitting presidium cph 19 november 1929, in: rgaspi, 495/172/31; dT, 12 en 22 november
1929, 20 februari 1930; Mannoury aan ekki, 23 november 1929, in: 495/172/75; ‘Der Ausschluss des Trotzkisten aus der K.P. Hollands’, zonder auteur, 29 november 1929, in: 594/
25/140; Mannoury aan Van Ravesteyn, 27 november 1929, in: iisg, archief-Mannoury, no. 19;
Carvalho aan Mannoury, 16 november en 20 december 1929, in: idem, no. 2. Carvalho maakte gebruik van de schuilnaam Carelsen; zie ook dT, 22 januari 1930.
14 • Besluit ikk, ondertekend door S.Angaretis, 20 februari 1931, in: iisg, archief-Mannoury,
no. 18.
15 • dT, 15 oktober 1929.
16 • Mannoury aan Trotski, 16 januari (met concept-inleiding), 10 februari en 23 mei 1930;
Trotski aan Mannoury, 3 (citaat), 4 en 17 februari, 28 april (citaat) 1930, in: iisg, archief-Mannoury, no. 31A. De Nederlandse vertaling van de autobiografie van Trotski verscheen zonder
inleiding; zie L. Trotzki, Mijn leven,Amsterdam, 1930.
17 • Zie de necrologie van Mannoury van Van Ravesteyn in Elseviers Weekblad, 1 februari
1947; en Heijermans,‘Zijn is kommunist zijn’, 27-28.
18 • dT, 17-20 februari 1930 (citaat: 18 februari); cid-overzicht no. 2, januari – februari 1930,
in: ara, Ministerie van Justitie geheim chronologisch archief 1918–1939, no. 16676.
19 • Verklaringen van Van Riel [Manuel],Seegers en Bergsma in: dT,21 februari 1930.Zie ook
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De Leeuw aan Van Reesema, z.d. [eind februari 1930], in: rgaspi, 495/172/38. Manuel herhaalde zijn verklaring in: dT, 1 juli 1930.
20 • dT, 24 oktober 1930.
21 • dT, 10 oktober 1930 (citaat); cid-overzicht no. 4, mei – juni 1930; statuten rfb door cid
verstuurd aan de ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie en Defensie, 16 maart 1932
(citaat); rapport cid, 15 december 1932; in: ara, Ministerie van Justitie geheim chronologisch archief 1918–1939, resp. no. 16685, no. 16772 en no. 16785.
22 • Rapport van Van Reesema, 3 mei 1930, in: rgaspi, 495/28/303; dT, 6 en 11 november
1930. Of Postma eveneens voor zijn ‘rechtse’ fouten heeft moeten boeten is niet bekend; zijn
biograaf Harmsen maakt hiervan geen gewag. Zie idem,‘Jan Postma’, 164-165.
23 • Koejemans, Van ‘ja’ tot ‘amen’, 61; Van het Reve, Mijn rode jaren, 215; Struik aan Komintern, 11 maart 1930, in: rgaspi, 495/172/76; instructies Politkommission, 28 maart 1930, in:
495/28/47; Goesev [Drabkin] aan cph, z.d. [eind maart 1930], in: 495/72/51; rapport van Van
Reesema, 24 mei 1930, in: 495/28/61.
24 • Goesev [Drabkin] aan web, 9 maart 1930, in: rgaspi, 495/28/47; instructies Politkommission, 28 maart 1930, in: 495/28/47; De Leeuw aan Schalker, 16 mei 1930, in: 495/172/38; De
Leeuw aan Politkommission, 27 mei 1930, in: 495/172/76; zittingen Politkommission, 18 juni
en 23 december 1930, in: 495/4/38 resp. 495/4/75; zitting politiek bureau cph, 26 september
1930, in: 495/172/36.
25 • Geciteerd door Harmsen, Rondom Daan Goulooze, 77, die verder geen bron geeft. Zie
ook dT, 10 februari 1930.
26 • kji aan Magnus [Gyptner], 27 januari 1930, in: rgaspi, 499/1/22; rapport aan kji, zonder naam [waarschijnlijk Gyptner], 19 februari 1930, in: 533/10(I)/1039; Kleine Kommission
des ek der kji, 1 februari 1930, in: 533/12/91; Sekretariat des ek der kji, 7 februari 1939, in:
533/4/160. Van Exters pseudoniem was ‘Mido’. Zie ook dT, 15 en 18 februari 1930. Volgens
Harmsen had de cph een ‘gunstiger oordeel’ over Goulooze dan Gyptner, en ‘beëindigde
Daan [Goulooze] wel zijn werk in de cjb maar alleen om gewichtiger taken op zich te
nemen’. Hij suggereert hiermee alsof de cph in de gelegenheid was haar eventuele eigen
plannen met Goulooze door te zetten, hetgeen volstrekt uitgesloten was: in deze periode
werden de beslissingen over belangrijke partijfuncties door de Komintern genomen. Zie
Harmsen, op. cit., 79.
27 • dT, 15 (citaat) en 19 februari 1930; rapport Ferguson, z.d. [eind februari 1930], in: rgaspi, 499/1/16; rapport Silvio [Bamatter], 20 februari 1930, in: 495/28/44B;‘Biografie Goulooze,
Daniel’, opgesteld door Goulooze, 21 juni 1937, in: 495/244/217.
28 • Zie ook Voerman, ‘De coming men van de cpn’, 254. Harmsen maakte bezwaar tegen
deze formulering; zij zou verraden ‘dat Voerman zich nog onvoldoende inleeft in de partijcultuur. Zichzelf inzetten op welke post ook was regel, weglopen uit gekwetste ijdelheid uitzondering’ (zie idem,‘Ten vierde male Daan Goulooze’, 134). Deze vaststelling is in het algemeen inderdaad juist, maar dan vooral voor de gestaliniseerde partijcultuur van de
cph/cpn.Aan het begin van 1930 was deze praktijk echter minder gemeengoed dan Harmsen veronderstelt. Beuzemaker legde in 1929 bijvoorbeeld twee keer de opdracht naast zich
neer zitting te nemen in het partijsecretariaat; zelfs de druk van Komintern-vertegenwoordiger Bamatter deed hem niet van gedachten veranderen. Bovendien was Goulooze begin
1930 nog geen vier jaar lid van de cph en daarnaast ook nog eens uit sociaal-anarchistische
hoek afkomstig; al met al reden om de continuering van zijn activiteiten voor de cph niet bij
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voorbaat als vanzelfsprekend te beschouwen.
29 • dT, 17, 18 en 19 maart 1930; cid-overzicht no. 5, juli – augustus 1930, in: ara, Ministerie
van Justitie geheim chronologisch archief 1918–1939, no. 16690.
30 • Politsekretariat aan cph, 29 maart 1930, in: rgaspi, 495/3/210; dT, 12 maart, 9 mei
(citaat), 6 en 11 november 1930.
31 • Zitting partijcentrale cph, 9 en 10 augustus 1930 (citaat), in: rgaspi, 495/172/36; rapport
van Neptun, 495/28/44v; zie ook Dn. [Goulooze] in: dT, 18 en 22 september 1930; en Harmsen, Rondom Daan Goulooze, 81-83. De ware naam van Neptun kon niet worden achterhaald.
32 • dT, 15 en 20 augustus, 18 en 22 september, 10 (citaat), 13 en 15 oktober 1930; Willi [Kress]
aan kji, 2 september 1930, in: 533/10I/1039. Enkele partijleden namen het openlijk voor
Bergsma op; zie het manifest aan de leden van de cph, z.d. [1 augustus 1930]; zie verder dT,
11, 12, 14 en 15 augustus 1930.
33 • dT, 13 (citaat) en 14 oktober 1930. Zie voor Manuels verdediging: dT, 24 oktober 1930.
34 • Struik aan L.[enzner?], 17 mei 1930, in: rgaspi, 495/172/38; dT, 9 augustus (citaat) en 17
september 1930 (citaat).
35 • Rapport van Neptun, 14 oktober 1930, in: rgaspi, 495/28/44v; dT, 29 oktober 1930;
Schalker aan De Leeuw, 18 oktober en 5 november 1930; De Leeuw aan Schalker, 7 november
1930, alle in: rgaspi, 495/172/38. Seegers permitteerde zich ook enige kritiek op de nieuwe
partijleiding, wat Schalker minder zinde. De Leeuw vond dat Seegers zou ‘peuteren’ aan de
eenheid van de partijleiding.
36 • De Leeuw aan Schalker, 7 (citaat) en 23 oktober 1930; 495/172/38.
37 • Rapport van Neptun, 14 oktober 1930, in: rgaspi, 495/28/44v; web aan cph, 17 oktober
1930 (citaat), in: 495/28/47.
38 • Schalker aan De Leeuw, 29 oktober en 17 november 1930, in: rgaspi, 495/172/38; rapport
van Neptun, 12 november 1930, in: 495/28/44v; cph aan web, 13 november 1930, web aan
Komintern, 15 november 1930, in: 499/1/16: zitting web, z.d. [na 13 november 1930], in:
499/1/17; web aan cph, 18 november 1930, in: 495/28/47. Zie voor de afdelingsmoties en de
districtsconferentie: dT, 5-24 november 1930.
39 • Schalker aan De Leeuw, 17 november 1930 (citaat), in: rgaspi, 495/172/38; web aan
cph, 18 november 1930, in: 495/28/47; cph aan web, 20 en 28 november 1930, in: 495/172/76;
Politsekretariat aan cph, 9 december 1930, in: 495/3/329.
40 • De Waarheid, 26 januari 1946; Morriën,‘Pieter Bergsma’, 15.
41 • Cornelissen, De gpoe op de Overtoom, 70-71. In het Komintern-archief is voor deze veronderstelling overigens geen bewijs gevonden.
42 • cg, 6 maart 1929; zie ook dT, 9 maart 1929.
43 • cg, 2 februari, 6, 20 en 23 maart, 27 april 1929.
44 • cg, 24 april 1929 (citaat); zie ook cg, 9 en 27 februari, 2 maart 1929; dT, 23 april 1929.
45 • Het Communistisch Manifest... Het program van Moskou door het zesde wereldcongres der
Communistische Internationale; dT, 22 april 1929 (citaat); cg, 29 juni 1929.
46 • cg, 20 april en 4 mei 1929; cursivering in congresverslag.
47 • Wijnkoop aan Wijnkoop-Van Rees, 25 juli 1929 (citaat), in: rgaspi, 581/1/118; Hoogcarspel aan Wijnkoop, 22 mei 1930 (met aantekeningen van Wijnkoop-Van Rees), in: 581/1/66;
Wijnkoop aan de Tribune, 18 juli 1930, in: 581/1/11-2; zie verder dT, 7 januari en 12 december
1929, 23 juli 1930; cg, 15 en 25 januari, 19 maart 1930; Bergmann, ‘Gegen den Strom’, 315-316.
48 • Zie bijvoorbeeld dT, 10 augustus 1929.
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49 • cg, 26 juni, 6-20 juli 1929; zie ook dT, 27 juli 1929.
50 • cg, 27 juli, 31 augustus, 4 en 11 september 1929; dT, 30 juli 1929.
51 • dT, 27 juli, 14, 22 (citaat) en 30 augustus 1929; zie ook cg, 3, 24, 28 en 31 augustus 1929.
52 • Wijnkoop aan Wijnkoop-Van Rees, 25 (citaat) en 27 februari 1930, in: rgaspi, 581/1/118;
zie ook cg, 29 maart 1930.
53 • cg, 23 januari, 24 april 1929 (citaat), 4 januari 1930.
54 • cg, 19 juni 1929; zie ook cg, 14 september en 18 december 1929; en dT, 21 december 1929.
55 • dT, 14 maart (citaat), 18 april, 10 augustus en 7 september 1929. Zie ook dA, 15 februari
1930: ‘Speciaal met het oog op de vakbeweging wil Moskou activiteit geleverd zien, die lijnrecht ingaat tegen de reeds sedert jaren verkondigde opvattingen van Wijnkoop.’
56 • Harmsen, ‘Kommunistiese vakbewegingspolitiek’, 119-121; Hoekman, Van Houten en
Knottnerus,‘De landarbeiders verenigd’, 177-179; Hoekman en Houkes,‘“Het communisme
komt!”’, 22-23; cg, 1 juni, 28 augustus, 11 september, 16, 23 en 26 oktober 1929, 19 februari
1930;‘Verslag Sterringa betreffende de landarbeidersstaking’, 30 september 1929, in: rgaspi,
581/1/82.
57 • A. de Vries [A. de Leeuw], ‘Die Parteikonferenz der kp. Hollands’, in: Inprekorr, 26
november 1929, 2611; dT, 16 juli, 7 september, 10-21 oktober, 2 november 1929, 13 februari
1930; zitting presidium cph, 29 oktober 1929, in: rgaspi, 495/172/31. In de cg van 8 februari
1930 werd de zelfstandige stakingsleiding ‘op zichzelf een uitstekende strijdmethode’
genoemd; zie verder Van Oordt aan de cph-cc, 5 juni 1930, in: 581/1/82.
58 • Hoogcarspel aan Wijnkoop, 21 maart 1929, in: rgaspi, 581/1/82; Fimmen aan Wijnkoop,
3 januari 1930, in: 581/1/66; Fimmen aan Effendi, 25 januari 1930, in: 581/1/110.
59 • Naast Wijnkoop werd de cph-cc vertegenwoordigd door Hoogcarspel en Roorda; zie
ook It libben fan Gerrit Roorda, 165; Wijnkoop aan Wijnkoop-Van Rees, 20-26 juli 1929, in:
rgaspi, 581/1/118; cid-verslag van het congres van de Liga tegen Imperialisme, 20-31 juli
1929, gedateerd 5 augustus 1929, in: ara, Ministerie van Justitie geheim chronologisch
archief 1918–1939, no. 16666; cg, 24, 27 en 31 juli, 3, 14, 21 augustus, 14 september, 2 oktober
1929. Zie voor de rede van Wijnkoop: idem, Eenheid van blank en bruin.
60 • De Visser in dT, 10 augustus 1929; zitting presidium cph, 30 juli 1929, in: rgaspi,
495/172/31; cid-overzicht no. 6, september – oktober 1929, in: ara, Ministerie van Justitie
geheim chronologisch archief 1918–1939, no. 16676.
61 • Silvio [Bamatter] aan Magnus [Gyptner], 1 augustus 1929, in: rgaspi, 495/28/44v; zie
ook Wijnkoop-Van Rees aan Romein, 25 juli 1929, in: iisg, archief-Romein, no. 117b.
62 • Verklaring van Kruyt, 11 september 1929, in: rgaspi, 499/1/8.
63 • web aan Münzenberg, 23 september 1929, in: rgaspi, 499/1/8. De cph had het web
afgeraden Kruyt in deze positie te benoemen; zie zitting presidium cph, 17 september 1929,
in: 495/172/31.
64 • Verklaring van Kruyt, 22 september 1929, in: rgaspi, 495/28/44v; zie ook dT, 5 oktober
1929 en cg, 16 oktober 1929.
65 • Het opgaan van de cph-cc in de cph is tot dusverre zeer summier beschreven; zie
Harmsen,‘De Wijnkoop-partij’, 88-90; Koejemans, David Wijnkoop, 235-238; Stutje, De man
die de weg wees, 81-83.
66 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 3 juni 1930, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.
67 • Zie voor het ledental: cg, 24 april, 11 mei en 19 juni 1929; dT, 8 mei 1929; cid-overzicht
no. 6, september – oktober 1929, in: ara, Ministerie van Justitie geheim chronologisch
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archief 1918–1939, no. 16676; rapport van Van Reesema, 29 december 1930, in: rgaspi,
495/28/84. Zie voor het aantal abonnees het rapport van Van Reesema, 10 juli 1930, en Struik
aan Van Reesema, 2 juli 1930, in: 495/172/76.
68 • Organisatieplan cph-cc 1 oktober 1929 – 31 maart 1930, in: rgaspi, 581/1/82; zie ook
Wijnkoop-Van Rees aan Romein, 25 juli 1929, in: iisg, archief-Romein, no. 117b.
69 • Van Langeraad aan Wijnkoop, 22 (citaat) en 29 januari (citaat), 3 maart 1930, in: rgaspi, 581/1/29; Hoogcarspel aan Van Ravesteyn, 11 mei 1931, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no.
9; Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 3 juni 1930, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 22.Van enig
optimisme bij Wijnkoop over de mogelijkheid van een waardige terugkeer, zoals Stutje veronderstelt, was geen sprake; zie idem, op. cit., 81.
70 • cg, 1 (citaten) en 5 februari 1930; zie ook dT, 4 februari 1930; Sterringa aan Wijnkoop, 1
februari 1930, in: rgaspi, 581/1/82.
71 • cg, 21 (citaat) en 26 februari 1930; zie ook Van Oordt aan Wijnkoop, 27 augustus 1929, in:
rgaspi, 581/1/57.
72 • Wijnkoop aan Wijnkoop-Van Rees, 2 maart 1930, in: rgaspi, 581/1/118; cg, 19 april 1930
(citaten). Zie ook het rapport van Van Reesema, 10 mei 1930; 495/28/80; en Koejemans, op.
cit., 242.
73 • dT, 15 en 22 maart 1930. Een verzoek van de cph-cc op 6 maart bij de internationale
strijddag tegen de werkloosheid gezamenlijk actie te voeren, werd zoals gebruikelijk door de
cph bruusk afgewezen; zie cg, 1, 15, 19 en 29 maart 1930; en dT, 26 februari en 22 maart 1930.
74 • dT, 2 april 1930.
75 • Zittingen Politkommission, 1 en 28 maart 1930, in: rgaspi, 495/4/15 resp. 495/4/20;
Goesev [Drabkin] aan web, 9 maart 1930, in: 495/28/47; Goesev aan cph, z.d. [maart 1930],
in: 495/72/51; zitting Politsekretariat, 26 maart 1930, en Politsekretariat aan cph, 29 maart
1930 (citaat), beide in: 495/3/210.
76 • Rapport van Van Reesema, 10 mei 1930, in: rgaspi, 495/28/80.
77 • Rapport van Ferguson, z.d. [27 mei 1930], in: rgaspi, 499/1/6. In zijn memoires deed
De Groot het juist voorkomen of hij een prominente rol had gespeeld bij de beëindiging
van het conflict met Wijnkoop; zie idem, De dertiger jaren, I, 72-73. Ook Stutje overschat
de invloed van De Groot: niets wijst erop dat Schalker op dit punt naar De Groot heeft geluisterd of dat de aansluiting verliep ‘volgens het plan van De Leeuw en De Groot’; zie idem,
op. cit., 82-83. Overigens was er naast Ferguson nog een tweede vertegenwoordiger van
het web aanwezig, maar in het Komintern-archief is van hem geen naam of verslag gevonden.
78 • dT, 6 en 14 mei 1930; zie ook cg, 10 mei 1930; en rapport van Van Reesema; 11 mei 1930,
in: rgaspi, 495/28/80.
79 • De Leeuw aan Schalker, 19 mei 1930 (citaat); zie ook zijn brief van 18 mei, in: rgaspi,
495/172/38.Van Reesema had zich nog wel positief over de stellingname van de cph uitgelaten; zie zijn rapport, 11 mei 1930, in: 495/28/80.
80 • Zitting Politsekretariat, 26 mei 1930; en ‘Instruktion fuer das Polbuero des zk der kp
Hollands!’, z.d. [26 mei 1930]; beide in: rgaspi, 495/3/217; zie ook zittingen Politkommission, 3 april en 18 mei 1930, in: 495/4/21 resp. 495/4/32.
81 • Rapporten van Van Reesema, 10 (citaat) en 11 mei 1930; zie ook zijn rapporten van 3 en 4
juni 1930, in: rgaspi, 495/28/80.
82 • Zie cg, 24 (citaat) en 31 mei 1930; dT, 26 en 30 mei 1930; en de verklaring van de cph-cc,
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gestuurd aan ekki, web en cph, 18 mei 1930, in: rgaspi, 495/172/36.
83 • De Leeuw aan Schalker, 4 en 14 juni 1930, in: rgaspi, 495/172/38; rapport van Van Reesema, 4 juni 1930, in: 495/28/80; instructie Politsekretariat voor cph, z.d. [26 mei 1930], in:
495/3/217.
84 • Zitting web, 5 juni 1930, in: rgaspi, 499/1/29; rapport van Schalker, 5 juni 1930, in:
495/28/61; Alarich [Gyptner] aan Komintern, 6 juni 1930; 499/1/22; cg, 4 juni 1930; dT, 6 juni
1930.
85 • Neptun aan web, 11 juni 1930 (citaat), in: rgaspi, 495/28/44v; zie ook Alarich [Gyptner]
aan Komintern, 17 juni 1930, in: 499/1/22.
86 • Schalker aan web, 17 juni 1930; zie ook Schalker aan De Leeuw, 12 juni 1930: ‘De zaak,
hoe die ook verder verloopt, wordt nu in de allernauwste samenwerking met het web verricht, laat men dus in M. [oskou] ruhig sein’; in: rgaspi, 495/172/38.
87 • Zie het manifest van het web in: dT, 13 juni 1930; ook gepubliceerd in Inprekorr, 20 juni
1930, 1161-1162. Zie verder dT, 17 juni 1930.
88 • Schalker aan De Leeuw, 12 juni 1930, in: rgaspi, 495/172/38.
89 • Rapporten van Van Reesema, 16 (citaat) en 21 juni 1930, in: rgaspi, 495/28/80.
90 • Rapport van Van Reesema, 16 juni 1930, in: rgaspi, 495/28/80.
91 • cg, 14 juni 1930.
92 • Wijnkoop aan Radek, 3 juni 1930, in: rgaspi, 581/1/11-2. Wijnkoop zou Radek in de
zomer van 1934 tijdens een reis in de Sovjet-Unie weer ontmoeten; zie Mellink,‘Wijnkoop als
figuur van de Nederlandse arbeidersbeweging’, 152. Ten onrechte meent Stutje dat Radek
Wijnkoop te hulp schoot; de Pool was op dat moment al lang niet meer secretaris van de
Komintern. Zie idem, op. cit., 82.
93 • Wijnkoop had moeten scharrelen om het reisgeld bij elkaar te krijgen; zie Van Langeraad aan Wijnkoop,25 mei 1930,Hoogcarspel aan Wijnkoop,1 juni 1930,in: rgaspi,581/1/66.
Zie verder Proost aan Wijnkoop, z.d. [eind mei – begin juni 1930], in: 581/1/57.
94 • Pieck aan web, 16 juni 1930, in: rgaspi, 495/28/47; Pieck aan Wijnkoop, 16 juni 1930, in:
581/1/66; Wijnkoop aan Wijnkoop-Van Rees, 14-17 juni 1930, in: 581/1/118; cg, 10 juli 1929.
95 • Magnus [Gyptner] aan Pieck, 17 juni 1930; Alarich [Gyptner] aan Komintern, 24 juni
1930, in: rgaspi, 499/1/16; zitting web, 17 juni 1930, in: 499/1/17; Pieck aan web, 18 juni 1930,
in: 495/28/47.
96 • web aan cph, 17 juni 1930, in: rgaspi, 495/28/47.
97 • Rapport van Neptun, 20 juni 1930, in: rgaspi, 495/28/44v. Neptun beweerde in Berlijn
dat Brommert de cph voor een gesprek had uitgenodigd, maar dat is onjuist; zie cg, 21 juni
1930; Alarich [Gyptner] aan Komintern, 24 juni 1930, in: 499/1/16.
98 • Rapport van Neptun, 20 juni 1930, in: rgaspi, 495/28/44v.
99 • Ibidem.
100 • Alarich [Gyptner] aan Komintern, 24 juni 1930, in: rgaspi, 499/1/16.
101 • Zitting web, 20 juni 1930, in: rgaspi, 499/1/29.
102 • Schalker aan De Leeuw, 26 juni 1930 (citaat), in: rgaspi, 495/172/38; zie ook cg, 14 en 21
juni 1930; en dT, 18 en 21 juni 1930.
103 • Zie bijvoorbeeld Hoogcarspel aan Wijnkoop, 11 augustus 1930, in: rgaspi, 581/1/66.
104 • Robert [Neptun] aan web; 26 juni 1930, in: rgaspi, 495/172/76; cph-cc aan cph, 22
juni 1930, in: 581/1/82; zie ook dT, 24 juni en 1 juli 1930; cg, 28 juni 1930.
105 • cph aan web, 20 juni 1930, in: rgaspi, 495/28/47; dT, 24 juni 1930. Ook De Leeuw pak595
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te tegen Wijnkoop uit; zie A. de Vries [De Leeuw],‘Die Auflösung der Wynkoop-Gruppe’, in:
dki, 1930, 26/27 (23 juli), 1502-1508; verkort gepubliceerd als ‘De ontbinding van de Wijnkoopgroep’, in: dC, 2 (1930), 18 (sep.), 545-549.
106 • Alarich [Gyptner] aan Komintern, 24 juni 1930, in: rgaspi, 499/1/16; afrekening
gericht aan cph-secretaris, 14 juli 1930, in: 581/1/82.
107 • Neptun aan web, 24 juni 1930 (citaat), in: rgaspi, 495/28/44v; zie ook Robert [Neptun] aan web, 30 juni 1930, in: 495/172/76.
108 • Weber, Die Wandlung des deutschen Kommunismus, ii, 144-145.
109 • Schalker aan De Leeuw, 26 juni 1930 (citaat), in: rgaspi, 495/172/38; zie ook cg, 7 juni
1930; Emil [Grube] aan web, 23 juni 1930; Neptun aan web, 24 juni 1930, in: 495/28/44v;
Robert [Neptun] aan web, 30 juni 1930, in: 495/172/76; rapport van Neptun, 10 juli 1930, in:
495/28/44v; dT, 25, 26 en 30 juni, 1 juli 1930.
110 • Struik aan Van Reesema, 2 juli 1930, in: rgaspi, 495/172/76; dT, 26, 27 en 30 juni 1930.
111 • Robert [Neptun] aan web, 30 juni 1930, in: rgaspi, 495/172/76; rapporten van Emil
[Grube], 2, 5 en 13 juli 1930, in: 495/28/80; rapport van Van Reesema, z.d. [begin juli 1930], in:
495/28/80; Sterringa aan Wijnkoop, 21 en 29 juni 1930, in: 581/1/52; Schalker aan De Leeuw, 11
juli 1930, in: 495/172/38; dT, 5 juli 1930.
112 • Rapport van Van Reesema, 29 december 1930, in: rgaspi, 495/28/84. Volgens de cid
had ‘het overgroote deel’ van de ch-cc zich niet bij de Komintern-sectie aangesloten; zie
cid-overzicht no. 5, juli – augustus 1930, in: Ministerie van Justitie geheim chronologisch
archief 1918–1939, no. 16690.
113 • dT, 8 juli 1930.
114 • Rapport van Emil [Grube], 2 juli 1930, in: rgaspi, 495/28/80.
115 • web aan cph, 10 juli 1930, in: rgaspi, 499/1/31; zitting web, 4 juli 1930, in: 495/1/29;
rapport van Neptun, 10 juli 1930, in: 495/28/44v.
116 • Zitting mels,3 juli 1930,in: rgaspi,495/28/48; rapport van De Vries [De Leeuw],z.d.[3
juli 1930], in: 495/28/80; De Leeuw aan Schalker, 3 (citaat) en 6 juli 1930, in: 495/172/38; dT, 14
juli 1930.
117 • Rapporten van Van Reesema, 21 en 27 juni 1930, in: rgaspi, 495/28/80.
118 • Heckert aan Schalker, 5 juli 1930, in: rgaspi, 495/28/47.
119 • Zitting Politsekretariat, 23 juli 1930, in: rgaspi, 495/3/223; Politsekretariat aan cph, 23
juli 1930 (citaat), in: 495/20/205; zie ook de oproep van het ekki in: dT, 11 augustus 1930.
120 • Zitting partijcentrale cph, 9 en 10 augustus 1930, in: rgaspi, 495/172/36; cph aan
web, 9/10 augustus 1930, in: 495/172/67; zie ook dT, 15 juli en 14 augustus 1930.
121 • Schalker aan De Leeuw, 11 juli 1930, in: rgaspi, 495/172/38.
122 • web aan cph, 10 juli 1930, in: rgaspi, 499/1/31; rapport van A. de Vries [A. de Leeuw],
z.d., 495/28/80; zie ook dT, 24, 25 en 26 juni, 16 juli 1930.
123 • Zitting web 4 juli 1930, in: rgaspi, 499/1/29; E. Grube, ‘Bolschewistische Konzentration in Holland. Zur Auflösung der Wijnkoop-Gruppe’, in: Inprekorr, 11 juli 1930, 1337-1339.
124 • cph aan web, 16 juli 1930, in: rgaspi, 495/172/76; zitting web, 24 juli 1930, in: 499/1/29;
web aan cph, 25 juli 1930, in: 499/1/31; zitting politiek bureau cph, 4 augustus 1930, in:
495/172/36.
125 • Grube aan cph, 15 augustus 1930, in: rgaspi, 495/28/47.
126 • web aan cph, 10 juli 1930, in: rgaspi, 499/1/31.
127 • dT, 26 mei, 24 (citaat) en 30 juni 1930.
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128 • dT, 1 juli 1930.
129 • Rapport van Emil [Grube], 2 juli 1930, in: rgaspi, 495/28/80; dT, 16 juli 1930 (citaat);
het origineel gedateerd 8 juli 1930 bevindt zich in 495/172/76; zie ook de versies in 581/1/82 en
581/1/11-2.
130 • Schalker aan De Leeuw, 11 juli 1930, in: rgaspi, 495/172/38; dT, 21, 22 (citaat) en 23 juli
1930; Alarich [Gyptner] aan Politsekretariat, 15 juli 1930, in: 499/1/16; zie ook Harmsen, op.
cit., 90.
131 • Zitting Politsekretariat, Politsekretariat aan cph, 23 juli 1930, in: rgaspi, 495/3/223
resp. 495/20/205; directieven voor web, 2 augustus 1930 (citaat), in: 495/28/303. Moskou verzuimde de directieven aan het web door te geven: Berlijn hoorde pas weken later van hun
bestaan via de in Amsterdam verblijvende Neptun. Zie Alarich [Gyptner] aan Komintern, 6
september 1930, in: 499/1/22; Helmuth [Dimitrov] aan Politkommission, 13 september 1930,
in: 499/1/32.
132 • Rapport van Neptun, 10 juli 1930, in: rgaspi, 495/28/44v.
133 • cph-secretariaat aan Wijnkoop, 10 september 1930, in: rgaspi, 581/1/82; Handelingen
der Tweede Kamer 1930–1931, 28 (30 september 1930); dT, 2 oktober 1930; zie ook Koejemans,
op. cit., 240-309; De Wolff, Voor het land van belofte, 274; Sterringa aan Wijnkoop, 1 oktober
1930, in: 581/1/52.
134 • Schalker aan De Leeuw, 2 oktober 1930; De Leeuw aan Schalker, 7 oktober 1930, in:
rgaspi, 495/172/38.
135 • dT, 8, 27-29 oktober 1930; zitting politiek bureau cph, 26 september 1930, in: rgaspi,
495/172/36; rapport van Schalker aan web, 5 juni 1930, in: 495/28/61.
136 • Schalker aan De Leeuw, 29 oktober 1930; De Leeuw aan Schalker, 7 november 1930,
in: rgaspi, 495/172/38; rapport van Neptun, 12 november 1930, in: 495/28/44v; verklaring cph, 8/9 november 1930, in: 499/1/16; zitting web, 20 november 1930, en web aan Komintern, in: 499/1/17; zitting Politkommission, 28 november 1930, in: 495/4/71; zitting Politsekretariat, 30 november 1930, en Politsekretariat aan cph, 9 december 1930, in: 495/3/239;
zitting politiek bureau cph, 26 september 1930 (citaat), in: 495/172/36. Wijnkoop kwam dus
geheel op de voorwaarden van Moskou terug. Op geen enkele wijze werd aan hem tegemoetgekomen zoals Harmsen suggereert; zie idem,‘Leven en werk van mr.Alex S. de Leeuw’, 73.
137 • Koejemans, op. cit., 245.
138 • cph aan web, 23 en 26 januari 1930; cph aan Komintern, 10 februari 1930, in: rgaspi,
495/172/78; web aan cph, 29 januari 1931, in: 499/1/34; zitting Politkommission, 23 februari
1931, in: 495/4/91; mels aan cph, 25 februari 1930, in: 495/28/150.
139 • Mellink, op. cit., 152 (citaat); Koejemans, op. cit., 244-253, 286-293.
140 • Zie Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 20 en 27 maart, 2 april, 5 juli en 14 augustus 1929, in:
rgaspi,581/1/41;Wijnkoop aan Van Ravesteyn,19 april 1929,in: iisg,archief-Van Ravesteyn,
no. 22.
141 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 12 mei 1930 (zie ook de brief van 4 februari 1925), in:
rgaspi, 581/1/41; zie ook Van Ravesteyn aan Van Langeraad, 9 mei 1930, in: Van Ravesteyn,
‘De roman van mijn leven’, in: gar, archief-Van Ravesteyn, no. 32; en de correspondentie
met Wins, 15 en 18 november, 2, 6 en 21 december 1943, in: iisg, archief-Wins en archief-Van
Ravesteyn, no. 21. Terugblikkend in 1969 zei Van Ravesteyn dat Wijnkoop niet anders kon
dan terugkeren naar de cph: ‘Hij móest, het was een zielsbehoefte van hem.’ Zie Jansen van
Galen,‘De laatste der revolutionairen’.
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142 • Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 3 juni 1930 (citaat), in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no.
22. Volgens Rutgers zou Wijnkoop hebben gezegd ‘alles (alle onzin) te zullen verklaren wat
van hem verlangd werd’; zie Mellink, op. cit., 152; en verder Ritter, Over Wijnkoop, 19-21.
143 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 29 oktober 1930, in: rgaspi, 581/1/41.
144 • Een paar jaar later volgde nog een schriftelijke aanvaring over een tijdschrift dat Wijnkoop aan Van Ravesteyn had uitgeleend. Dit was waarschijnlijk de laatste keer dat beiden
schriftelijk met elkaar in contact stonden; zie Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 11 en 13 juli 1932,
in: rgaspi, 581/1/41; Wijnkoop aan Van Ravesteyn, 13 juli 1932, in: 581/1/11-2; Van Ravesteyn
aan Wins, 18 november 1943, in: iisg, archief-Wins.
145 • Schalker aan De Leeuw, 29 oktober 1930, in: rgaspi, 495/172/38; dT, 9 oktober en 12
november 1930.
146 • Schalker aan De Leeuw, 3 december 1930, in: rgaspi, 495/172/38; dT, 4 december 1930;
Hoogcarspel aan Van Ravesteyn, 11 mei 1931, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 9; Mellink,
‘Jan Hoogcarspel’, 67. Zie ook Schmidt, Rode jaren, 39-40.
147 • dT, 4 december 1930; Nijdam en Uittenhout,‘Gerrit van Burink’, 41.Van Burink was een
zeer controversiële persoon in de ogen van de cph-leiding; zie bijvoorbeeld dT, 4 mei, 6 juni
en 12 november 1928.
148 • dT, 8 december 1930; Houkes,‘Johannes Brommert’, 25.
149 • De Leeuw aan Schalker, 3 juli 1930, in: rgaspi, 495/172/38; Buiting,‘Jan Cornelis Ceton’,
36; en idem,‘Jan Cornelis Ceton, onderwijzer, communist en vlinderliefhebber’, 114.
150 • Zitting politiek bureau cph, 4 augustus 1930, in: rgaspi, 495/172/36. De resolutie werd
inderdaad aangenomen, maar het verslag vermeldt niet of dit unaniem gebeurde, zie zitting
partijcentrale cph, 9 en 10 augustus 1930, in: idem.
151 • web aan Komintern, 23 januari 1930, in: rgaspi, 499/1/22.
152 • Koejemans, op. cit., 242-243. Zie over het verschijnsel van de zelfkritiek ook Harmsen,
‘Stalinisme en Koude Oorlog in Nederland’, 43-44.
153 • dT, 3 februari 1930.
154 • Slechts één keer stak een min of meer georganiseerde oppositie de kop op, maar deze
had weinig om het lijf; zie Riethof,‘De Communistische Partij Oppositie (C.P.O.)’.

15. De meridiaan van Moskou
1 • dT, 15 januari 1930.
2 • Zie R. Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens, Leipzig, 1911.
3 • Carr, Foundations of a planned economy, iii/1, 257.
4 • Carr, op. cit., 119-125; Gruber, Soviet Russia masters the Comintern, 505-512.
5 • Courtois en Lazar, Histoire du Parti communiste français, 106.
6 • Het ‘trotskisme’ in de tweede helft van de jaren twintig was vooral een door Stalin in zijn
strijd met Trotski gefabriceerde ideologie. Voorzover het al in die tijd als een zelfstandige
ideologie kan worden beschouwd, had het veel gemeen met het leninisme. Zie Kolakowski,
Geschiedenis van het marxisme, ii, 473-476 en 583-587.
7 • Na haar breuk met de cph stelde zij dit nogmaals vast; zie Roland Holst, De weg tot eenheid, 85-87.
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8 • Voerman,‘From Lenin’s comrades in arms to “Dutch donkeys”’, 140-141.
9 • De toenemende bemoeienis van de Komintern met het electorale proces binnen de cph
doorliep dezelfde fasen. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1922 liet zij niets van zich
horen. In 1925 stelde Moskou zoals vermeld eisen aan de kandidatenlijst. Ook in 1929 fiatteerde de Komintern de kandidatenlijst, maar nu controleerde zij ook het verkiezingsprogram. In 1922 en 1925, en mogelijk ook in 1929, droeg Moskou financieel bij aan de verkiezingscampagne.
10 • Harmsen ‘Stalinisme en Koude Oorlog’, 43. Ook De Jonge heeft de neiging de invloed te
onderschatten die Moskou op de cph uitoefende.Volgens hem was er van een eigenmachtig
ingrijpen van de Komintern in de jaren 1919–1925 ‘nog geen sprake; ook later trouwens is de
Nederlandse partij daar veel minder aan onderworpen geweest dan de paar grote, “beslissende” partijen’. Zie idem, Het communisme in Nederland, 34.
De conclusie van schrijver dezes met betrekking tot de cph wijkt ook af van het oordeel van
de Britse historicus Thorpe over de cpgb in de periode 1919–1943.Hij is van mening dat ‘contrary to what might have been expected, neither the Moscow archives nor the records retained by the party in Britain sustain the image of a monolithic party subservient to Moscow’s
every whim.’ Zie idem,‘The Communist International and the British Communist Party’, 68.
11 • Furet, Het verleden van een illusie, 88-136 (hoofdstuk 3: ‘De universele aantrekkingskracht van Oktober’); zie ook Kolakowski, op. cit., 442.
12 • Furet, op. cit., 133.
13 • Zie de grondige analyse die Roland Holst van de Komintern maakte in: idem, op. cit., met
name 132-135.
14 • De Kadt, Uit mijn communistentijd, 442.
15 • H. Sneevliet,‘Hun kritiek en de Hollandsche taktiekkwestie’, in: Verkeerde eenheidsfronttaktiek, 41; zie ook zijn brieven aan Van Ravesteyn, 16 december 1930 en 3 april 1931, in: iisg,
archief-Van Ravesteyn, no. 18; en dA, 21 december 1929.
16 • Ook de in de Sovjet-Unie werkzame Anton Struik was in het midden van de jaren twintig nog sceptisch over de toepasbaarheid in West-Europa van de bolsjewistische methoden
uit het achtergebleven Rusland; zie zijn brief aan zijn broer Dirk, 8 juni 1925, in: Een Nederlander in Siberië, 51-52. Later zou hij geheel linientreu worden.
17 • H. Roland Holst, ‘De nieuwe koers op landbouwgebied in Sowjet-Rusland’, in: Kl, 3
(1928), 12 (dec.), 361-367; Roland Holst aan Van Ravesteyn, 12 mei 1931, in: iisg, archief-Van
Ravesteyn, no. 16; dA, 11 oktober 1930; Tichelman, Henk Sneevliet, 81.
18 • D.V. [De Vries; De Leeuw],‘Het Congres van de C.P.H.’. in: Kl, 1 (1926), 6 (juni), 181-182.
19 • Zie Harmsen,‘De Wijnkoop-partij’, 82; en Stutje,‘Tussen eenheid en afzondering’, 483484. Zoals vermeld speelde de vakbondsproblematiek als zodanig zelfs geen rol in de cruciale krachtmeting in het voorjaar van 1925 tussen het driemanschap en Moskou (zie hoofdstuk
9).
20 • McDermott en Agnew, The Comintern, 26.
21 • Van Ravesteyn aan Wijnkoop, 29 oktober 1930, in: rgaspi, 581/1/41. Romein beschouwde in een terugblik in 1946 het conflict van Van Ravesteyn met Moskou als een tegenstelling
tussen ‘het liberale individualisme ... [en] het Oosters collectivisme’. Zie Otto, Het ruisen van
de tijd, 116.
22 • cg, 24 april 1929. Wijnkoop kwam op het congres van zijn partij op tegen de suggestie
dat de Komintern moest worden gedecentraliseerd. Degene die dit voorstelde meende dat de
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structuur van de wereldorganisatie de oorzaak van het conflict in de cph was geweest.
23 • Thorpe,‘Comintern “Control”’; McDermott en Agnew, op. cit, 55-57.
24 • Woog, Max Hammer, Kreibich, Neumann, Humbert-Droz, Van Overstraeten, Hoernle,
Unger, Ralf, Florin, Bamatter, Ferguson, Grube, Bobst, Neptun.
25 • Belinski, Heckert,Vogenbeck,Arthur Hammer, Nin, Delobello,Apelt,Walter.
26 • Zie o.m. verslag partijconferentie 1-2 april 1929 van Van Reesema, z.d. [eind april 1929],
in: rgaspi, 495/172/30; zitting cph-presidium, 22 oktober 1929, in: 495/172/31.
27 • Zitting Holländische Kommission, 10 juli 1929, in: rgaspi, 495/28/31.
28 • Stutje, De man die de weg wees, 72.
29 • Roland Holst, op. cit., 80-81; zie ook Wins aan Van Ravesteyn, 15 december 1943, in: iisg,
archief-Van Ravesteyn, no. 21.
30 • Van Reesema aan cph, 8 januari 1929, in: rgaspi, 495/28/30A; zie ook zijn ‘biografija’, 21
juli 1940, in: 495/244/558.
31 • Oordeel van Schilp over Van Reesema, 4 maart 1940, in: rgaspi, 495/244/558; Olink, De
vermoorde droom, 110-114 en 126-130; zie ook De Groot, De dertiger jaren 1930–1935, 84-86.
32 • H. Roland Holst,‘Parels en diamanten’, in: dnt, 25 (1920), 129-135 (citaat: 134).
33 • Roland Holst aan Sneevliet, 30 september 1925, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 166;
zie ook idem, De weg tot eenheid, 62, 95-98.
34 • De documenten van de Budgetkommission die daarover uitsluitsel kunnen geven, zijn
niet voor onderzoekers beschikbaar: dit archief is gesloten. De schatting die hier wordt gegeven is gebaseerd op elders in het Komintern-archief aangetroffen materiaal (dat soms van de
Budgetkommission afkomstig was); zie ook de inleiding.
35 • Inleiding Sneevliet in: Bouwman, De zevenjarige oorlog tegen de C.P.H., 2. Sneevliet aan
Van Ravesteyn, 5 november 1931, in: iisg, archief-Van Ravesteyn, no. 18.
36 • De rvi-contributie bedroeg een half procent van de jaarlijkse contributie-inkomsten
van het nas; dA, 3 april 1926; H. Maters aan rvi, 17 juni 1927, in: rgaspi, 534/7/228. Overigens vroeg het nas wel om financiële hulp van het ipkt ten tijde van de vissersstaking in
IJmuiden rond de jaarwisseling van 1925/1926. Ook had Lozovski Dissel in 1924 geld beloofd
voor propaganda voor het nas onder de mijnwerkers in Zuid-Limburg; Sneevliet beklaagde
zich over het uitblijven van die gelden bij de rvi-leider; zie zijn brief van 28 januari 1925, in:
534/7/226.
37 • dT, 2 januari 1930. De Visser noemde de partijkrant op de cph-conferentie van 16-17
juni 1927 het ‘allermachtigste wapen tot het brengen van Communistische inzichten, absoluut onontbeerlyk voor contact met de leden en sympathiseerenden, voor weerlegging van
de vele verkeerde voorstellingen’.
38 • Met zijn strenge oordeel ging Sneevliet echter voorbij aan het feit dat hijzelf in 1926 in
Berlijn aan Sovjet-vertegenwoordigers voor het blad Klassenstrijd een bedrag van honderd
gulden per maand had gevraagd (zie hoofdstuk 11, noot 118).
39 • Voerman,‘De cpn en de vleespotten van Moskou’.
40 • Ook de voor andere doeleinden bestemde gelden die Wijnkoop wederrechtelijk voor
het voortbestaan van de Tribune aanwendde, zijn buiten beschouwing gebleven. Verder is
zoals vermeld ook het grootste deel van de tienduizenden guldens voor het Amsterdamse
Bureau, alsmede de kleine 60.000 gulden die het Rotterdamse Havenbureau in de jaren
twintig van de rvi incasseerde er niet in opgenomen, omdat deze gelden niet voor de cph
bestemd waren.
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41 • De hierboven reeds (hoofdstuk 2, noot 134) aangehaalde bewering van De Jonge dat de
geldelijke bijdrage van Moskou nooit meer dan bijkomstige betekenis heeft gehad, moet dan
ook nogmaals van de hand worden gewezen; zie De Jonge, op. cit., 35. Hij krijgt hierin navolging van Knapen, op. cit., 140-141. In communistische kring werd de steunverlening vaak
ontkend; zie Schmidt, Rode jaren, 23. Gortzak ‘zou het geen schande gevonden hebben’, maar
hij dacht dat het niet gebeurde; zie idem, Hoop zonder illusies, 69-70.
Het is opvallend dat geen van de prominente partijleden die met de cph en de Komintern
brak, later over dit onderwerp uit de school heeft geklapt. Van Ravesteyn, Ceton, Roland
Holst, Sneevliet en ook de geroyeerde Mannoury hebben dicht genoeg bij het vuur gezeten
om weet te hebben gehad van de steunverlening. De cph zelf betrachtte grote geheimzinnigheid. Bergsma bijvoorbeeld schreef aan de in die tijd in Moskou verblijvende Van Wijngaarden dat die in zijn brieven niet over de Budgetkommission moest schrijven ‘om te voorkomen, dat spionnen er gebruik van kunnen maken.’ Bergsma aan Van Wijngaarden, 30
december 1926, in: rgaspi, 495/25/463.
42 • In de protocollen van de bijeenkomsten van de Russische delegatie kwam de cph niet
voor; zie rgaspi, 508/1. Het politburo van de rcp/cpsu hield zich in de jaren twintig slechts
een enkele keer met Nederland bezig; zie Lykova e.a., Politbjoero TsK rkp(b) – vkp(b).
43 • Zitting Holländische Kommission, 8 april 1925, in: rgaspi, 495/163/370; Stirner aan
ekki, 18 april 1924, in: 495/2/29. Zie ook Voerman,‘The relationship between the Dutch and
Russian communists’, 61-62; Verrips, Dwars, duivels en dromend, 34.
44 • Zie ook Proost aan Wijnkoop, 3 oktober 1920, in: rgaspi, 581/1/57.
45 • Zie Knapen, op. cit.
46 • Zie P.W. Bliek aan Van Ravesteyn, 16 februari en 18 maart 1921, in: iisg, archief-Van
Ravesteyn, no. 5; Robbers aan Wijnkoop, 27 november 1922 en 9 augustus 1924, beide in:
rgaspi,581/1/44;Wijnkoop aan Van Ravesteyn,29 juni 1924,in: iisg,archief-Van Ravesteyn,
no. 22; het Transportbedrijf, 26 juni en 10 juli 1924; Knapen, op. cit., 58-60, 106-107, 128, 140.
47 • Na de machtsovername van Hitler in 1933 zou het belang van Nederland voor Moskou
nog groter worden. Delen van het geheime Komintern-apparaat werden overgeheveld naar
Amsterdam en Goulooze ging deel uitmaken van het radiografische communicatiesysteem
van de Komintern. Zie Harmsen, Rondom Daan Goulooze, 125-128.
48 • Zie ook Thorpe, op. cit.
49 • Mededeling dhr. J. Zijlstra, Nationaal Spoorwegmuseum te Utrecht, 15 december 2000.
Het passeren van de grens tussen Polen en de Sovjet-Unie zorgde in de regel voor extra
oponthoud. De reis van nas-vertegenwoordiger Van Wijngaarden met een Sovjet-vrachtschip van Amsterdam naar Leningrad in december 1924 duurde een week, waarna nog een
treinreis van tien uur naar Moskou wachtte. Zie dA, 24 januari 1925
50 • Mededelingen Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodome te Schiphol, 14 december 2000.
Toen de sociaal-democratische journalist J.W. Mathijssen in 1926 van Amsterdam naar Moskou vloog, maakte hij tussenlandingen in Hannover, Berlijn, Danzig, Koningsbergen en
Smolensk; zie idem, Moskou. Reisindrukken, 3-16. dT meldde op 6 mei 1925 dat de reistijd
tussen Moskou en Berlijn via Koningsbergen in totaal tien uur bedroeg.
51 • Zie de afspraken tussen web-afvaardiging en Pjatnitski, Manoeïlski e.a., 23 augustus
1929, in: rgaspi, 499/1/8; Alarich [Gyptner] aan ki, 14 januari 1930, in: 499/1/22; Helmuth
[Dimitrov] aan ki, 14 augustus 1930, en aan Politkommission, 13 september 1930, in:
499/1/32.
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52 • Ralf aan Pjatnitski, 27 augustus 1925, in: rgaspi, 495/19/58; cph aan Komintern, 14
oktober 1926, in: 495/172/70.
53 • Dit gold overigens niet alleen voor de Komintern, maar voor het gehele bolsjewistische
project van de opbouw van het socialisme in de Sovjet-Unie.
54 • Thorpe, op. cit., 661-662; Morgan,‘The cpgb and the Comintern Archives’.
55 • Roland Holst, Kapitaal en arbeid, ii, 258-259.
56 • Roland Holst, De weg tot eenheid, 93.
57 • Hoekman en Houkes, ‘De oude beweging en het vrije socialisme 1882–1920’, in: Hoekman e.a., red., Een eeuw socialisme en arbeidersbeweging, 65-68; Kruijt, De onkerkelijkheid in
Nederland, 74-80; Verwey-Jonker, ‘De sociale wortels van het socialisme in Nederland’, 519
(citaat). Zie verder ook Harmsen, op. cit., 49; en Hobsbawm:‘Each communist party was the
child of two ill-assorted partners, a national left and the October revolution’; idem, ‘Problems of communist history’, 3. Anderson spreekt van de ‘mass transfer of allegiances’; zie
idem,‘Communist party history’, 152.
58 • Van Leuven, Breed marxistisch klasse-inzicht?, 73; Het fiasco der vakbewegingspolitiek
van de Communistische Partij (Holland), 26-27; Schmidt, op. cit., 14-17; Verwey-Jonker, op.
cit., 523; Stutje,‘Tussen eenheid en afzondering’, 466-469, 477.
59 • Van Rooden,Religieuze regimes; De Rooy,‘Een zoekende tijd’,199 (citaat); zie ook Te Velde, ‘Ervaring en zingeving in de politiek’, 524; idem, ‘Parlementair en partijdig’, 13-14; en
Withuis, Opoffering en heroïek.
60 • De term ‘marxisme-leninisme’ werd later door Moskou gemunt om de officiële ideologie van de Sovjet-Unie en de communistische wereldbeweging mee aan te duiden. Hier is zij
gebruikt om het ideeëncomplex aan te geven waarop de communistische gemeenschap rustte. Zie over de verhouding tussen leninisme en marxisme: Kolakowski, op. cit., 442-446.
61 • Goudsblom, ‘Levensbeschouwing en sociologie’; zie ook Withuis, op. cit., 138; en idem,
‘“Een beetje bloed, dat de aarde zal bevruchten”’, 73-74. Zie verder Van het Reve, Het geloof
der kameraden, met name 205-212.
62 • ‘It is hard to recapture the immense strength which its members drew from the conciousness of being soldiers in a single international army’, aldus Hobsbawm, schrijvende
over de communistische partij. Zie idem,‘Problems of communist history’, 5.
63 • Zie voor de Zwitserse communistische partij: Studer, Un parti sous influence, 371-389.
64 • In deze abonneetallen zitten ook een onbekend (maar waarschijnlijk niet al te groot)
aantal ‘partiële’ abonnementen voor alleen de vrijdag en zaterdag. De oplage van de Tribune
was hoger dan het aantal abonnementen; er werden ook exemplaren gedrukt voor de losse
verkoop. De irh had eind 1927 3500 leden; zie rapport van Van Reesema, z.d. [april 1928], in:
rgaspi, 495/25/580.
65 • Zie hiervoor onder meer: Saarela,‘International and national in the Communist Movement’, 18-19; Serge, Memoirs of a revolutionary, 104.
66 • Roland Holst had hier de bevolking van Rusland na de Oktoberrevolutie op het oog; zie
idem, Communisme en moraal, 174.
67 • dT, 18 en 27 januari 1928. Ook op niet-communistische intellectuelen had Moskou het
voorzien; deze categorie was het doelwit van de in januari 1928 gevormde Vereniging Nederland-Nieuw Rusland.
68 • dT, 2 januari 1930; De Smit,‘Spelen voor de revolutie’, 36-37.
69 • Vergeleken bij de jongeren werd er voor de organisatie van communistische vrouwen
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weinig moeite gedaan. Dit hing waarschijnlijk samen met het feit dat er betrekkelijk weinig
vrouwen lid waren van de cph: ongeveer 17% in 1930 (zie dT, 12 februari 1930). In de Tribune
was er wel een vrouwenrubriek ingeruimd, maar een eigen vereniging kwam voor hen in Nederland nooit van de grond. De Revolutionair Socialistische Vrouwenbond (rsv) die in januari 1927 door enkele communistes – waaronder Zima Sneevliet – werd opgericht, was breder opgezet. De bond was bedoeld voor vrouwen in de cph en in het nas, of de echtgenotes
van de mannelijke leden van deze organisaties.De rsv hield vooral bijeenkomsten over communistische thema’s en stimuleerde zijn leden op ‘huisbezoek’ te gaan. Zie H. Ankersmit aan
Sturm, 18 november 1926, in: 495/25/563; Sneevliet aan Roland Holst, 2 februari 1927, in:
‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 291-292; dK, 7 maart 1925; dA, 5 en 19 februari 1927.
70 • K. Beuzemaker,‘De communistische jeugdschool’, in: Kl, 2 (1927), 31-31 (citaat: 32) en 6364.
71 • dT, 8 september, 22 november en 15 december 1928; Gortzak, op. cit., 20-21, 40-41, 49;
Cornelissen, Harmsen en De Jong, De taaie rooie rakkers, 218-221.
72 • dT, 26 oktober 1922, 10 juni 1926 en 24 januari 1927; Jaarverslag ‘De Zaaier’, 1 april 1921 –
31 maart 1922; Maas, Kleine Bolsjewieken; Rood Rotterdam, 208-216.
73 • dT, 10 november 1928, 8 april 1929. De ouders werden opgeroepen zich aan te sluiten bij
de ‘Vrienden der Pioniers’, die morele en financiële steun moest geven.
74 • dT, 12, 13 en 20 november 1929, 14 en 19 februari 1930.
75 • Van het Reve,‘Haringgraten’, 57.
76 • Hobsbawm,‘Introduction: Inventing Traditions’.
77 • dT, 25 en 27 januari 1926; cg, 21 april 1928.
78 • dT, 22 september 1923 en 6 mei 1929.
79 • Gielkens e.a, Een dag is ’t van vreugde; Carr, Socialism in one country, iii/2, 978; Kaplan,
‘On the socialist origins of international women’s day’, 189; Harmsen, Blauwe en rode jeugd,
122; Carr, Foundations of a planned economy, iii/1, 263.
80 • Carr, Socialism in one country, iii/2, 950.
81 • dT, 2 juli 1928; Degras, The Communist International, iii, 64-67; dT, 12 juni, 16 juli en 3
augustus 1929.
82 • Zitting web, 31 maart 1930, in: 499/1/23; dT, 19 februari en 12 maart 1930. Wanneer het
communisme eenmaal zou heersen, zouden er nog meer ‘eigen’ gedenkdagen gevierd worden, zo verklaarde de Tribune in de Kersttijd van 1928. In de nieuwe samenleving ‘zal de
arbeidersklasse feesten vieren, talrijke en eigen feesten zullen het zijn, zelf ingesteld’, ter
nagedachtenis aan ‘de helden, die hun leven gaven om deze gemeenschap te verwerkelijken’
(28 december 1928).
83 • Kaplan,‘On the socialist origins of international women’s day’, 188; zie ook T. Saarela, op.
cit., 35. Sneevliet beschouwde onder bepaalde voorwaarden ‘het proclameeren van bepaalde
dagen tot internationale strijddagen der arbeidersklasse ... een uitstekend middel ... tot samenbinding van krachten, tot verhooging van het élan en den strijdlust’; dA, 15 maart 1930.
84 • dT, 22 januari 1929; zie ook o.a.Van het Reve, Mijn rode jaren, 144; Gortzak, op. cit., 41 en
53.
85 • dT, 22 januari 1926.
86 • dT, 24 januari 1927.
87 • dT, 17 januari 1925.
88 • dT, 21 januari 1925.
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89 • Houkes,‘Johannes Brommert’, 24; zie ook Rood Rotterdam, 47.
90 • De herdenking van de sterfdagen van Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg dienden in
de optiek van de Komintern als opmaat naar de Lenin-herdenking; zie de circulaire van het
Sekretariat, 29 november 1924, in: rgaspi, 495/18/272.
91 • Vergelijk Te Velde,‘Ervaring en zingeving in de politiek’, 524.
92 • dT, 6 november 1922.
93 • dT, 18 november 1928.
94 • dT, 22 januari 1925.
95 • dT, 11 oktober 1927; zie ook Schilp, Dromen van de revolutie, 110; Rood Rotterdam, 231.
96 • Zo getuigde Kruyt na zijn terugkeer van het tweede wereldcongres van de Komintern
van de ‘prachtige, blije levensvreugde, welke heel het Russische volk thans bezielt’. De nieuwe
samenleving was gezuiverd van parasieten en had de arbeiders verlost ‘uit de kapitalistische
hel’; dT, 30 september 1920. Zie voor Rutgers: dT, 8 november 1919.
97 • Ook publiceerden beide delegaties een brochure over het leven in de Sovjet-Unie; zie
Wat zag de I.A.H.-Delegatie in Rusland?; en Wat zagen 7 jonge arbeiders in Sowjet-Rusland?.
Zie ook Gortzak, op. cit., 40-41; Harmsen, Rondom Daan Goulooze, 61; en dT, 31 oktober en 16
en 22 (citaat) november 1927.
98 • Dissel en Van Wijngaarden bijvoorbeeld berichtten in 1927 vol lof over enkele gevangenissen die zij hadden bezocht; zie dT, 25-27 april 1927.
99 • dT, 26 oktober en 1 november 1928.
100 • dT, 23 juni 1926; zie bijvoorbeeld ook 6 augustus 1929; Sneevliet,‘Sluitingsrede’, in: In
nieuwe banen, 28, 30. Zie ook Schmidt, op. cit., 19-20; en Gortzak, op. cit., 21.
101 • Hogenkamp,‘“Hier met de film”’, 25.
102 • dT, 10 december 1928, 4 en 21 (citaat) januari 1929, 10 januari en 18 april 1930. De ‘radioclubs’ zouden ook ‘gramofoon-versterkers’ moeten aanschaffen om naar voorbeeld van de
kpd dit middel in te zetten bij de propaganda, bijvoorbeeld door het afspelen van revolutionaire liederen. In de verkiezingscampagne van 1929 was een rede van De Visser op een
grammofoonplaat beschikbaar; zie dT, 5 juli 1929 en 17 november 1930.
103 • dT, 22 januari 1929.
104 • De parallellen tussen communisme en religie passen overigens in het tijdsbeeld. Aan
het einde van de negentiende eeuw doken in de stijl van politiek bedrijven allerlei religieuze
elementen op. Met name de arp en de sdap bieden hiervoor vele voorbeelden (zie Te Velde,
‘Parlementair en partijdig’, 14-23). In dit proces kwam de cph vanzelfsprekend later: haar
geboorte-uur sloeg immers pas in november 1917.
De vergelijking van het communisme met godsdienst is ook gemaakt vanwege de toenemende dogmatisering van deze politieke ideologie. Moskou had zichzelf het hoogste leergezag in het internationale communisme toegekend, zo meenden bijvoorbeeld Van Ravesteyn
en Roland Holst. Zij hekelden de bijeenkomsten van de leidende organen van de Komintern,
die steeds meer wegkregen van een ‘concilie van kerkvaders’. Zie Roland Holst aan Sneevliet,
5 januari 1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer’, 270; idem, op. cit., 69-70. Roland Holst zag
ook overeenkomsten in de ‘sociaal-paedagogische funkties’ van communisme en godsdienst; zie idem, Communisme en moraal, 176.
105 • Te Velde, op. cit., 18.
106 • De Kadt, Rusland en wij, 107-108; zie ook dK, 11 december 1926.
107 • dT, 24 december 1927. Een andere predikant die voor het communisme viel was Benja604
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min Boers (1871–1952). Hij werd na de Russische Revolutie lid van de cph en bewonderde de
Sovjet-Unie, een land waarin volgens hem het oorspronkelijke christendom zich in weliswaar anti-kerkelijke vorm openbaarde. Zie Kalma, ‘Benjamin Boers’; en verder Welcker,
‘Koejemans’, 110.
108 • Koejemans, Van ‘ja’ tot ‘amen’, 40.
109 • Zie Meertens,‘Henriette Roland Holst’; Koejemans, op. cit., 19, 25, 214-217.
110 • Het Transportbedrijf,6 november 1920; De Kadt aan Engels,8 juni 1923,in: iisg,archiefEngels; Roland Holst aan Sneevliet, 30 september 1925, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’,
166; Schilp, op. cit., 114.
111 • Roland Holst, Uit Sowjet-Rusland, 50. Ook Romein vergeleek de bolsjewieken met de
eerste christenen; zie idem, Machten van dezen tijd, 336-337.
112 • dT, 23 december 1926.
113 • dT, 3 mei 1928 en 4 april 1929.
114 • dT, 22 januari 1925.
115 • dT, 22 januari 1925
116 • Kolakowski, op. cit., 446-461; zie bijvoorbeeld dT, 22 januari 1929.
117 • dT, 26 januari 1928; zie ook Van Riel [Manuel],‘De weg tot Eenheid der Likwidateuren’,
in: dC, 1 (1928), no. 1, 23; en Studer, op. cit., 372-374. Ene M.V. beweerde in dT, 22 januari 1929:
‘Het eigenaardigste is wel je gedachteleven in de Partij.Van individualist word je collectivist,
vanzelf, uit kameraadschap en eigenlijk automatisch door de werkwijze van de Partij. Je
voelt ’t als prettig aan, persoonlijke apartheidjes te kunnen laten schieten.’
118 • Statuten van de Communistische Partij Holland, 6. Er was een breed scala aan maatregelen die tegen weerspannige leden konden worden getroffen: een (al dan niet openbare)
berisping, ontheffing uit een eventuele partijfunctie, tijdelijke of definitieve uitsluiting. Zie
ook dT, 14 februari 1928.
119 • Van het Reve, Het geloof der kameraden, 127.
120 • Dirk Struik aan Mannoury, 2 april 1931, in: iisg, archief-Mannoury, no. 28.
121 • ‘Lid van de Partij kan [hij] zijn, die het program en de statuten van de Comintern en
van de C.P.H.onderschrijft,lid van een,den grondslag der Partij vormende organisatie is,die
daarin actief werkzaam is, zich onderwerpt aan alle besluiten van Comintern en van de Partij en regelmatig contributie betaalt’; Statuten..., 5 (cursivering in origineel).
122 • Zie o.a. Rood Rotterdam, 216-219.
123 • Ibidem, 216.
124 • Gortzak, op. cit., 73, 75.
125 • Rapport secretaris afdeling Amsterdam over de periode september 1925 – juli 1926,
z.d., in: rgaspi, 495/25/568.
126 • dT, 1 augustus 1928.
127 • Koejemans, op. cit., 48; Rood Rotterdam, 237-240.
128 • Mannoury aan Van Ravesteyn, 1 september 1930, in: iisg, archief-Mannoury, no. 19.
129 • Boterman en De Rooy, Op de grens van twee culturen, 37.
130 • Withuis, Opoffering en heroïek, 148; zie ook Te Velde,‘Ervaring en zingeving in de politiek’, 522-523; Van het Reve, Het geloof der kameraden, 127. De Kadt wees op het belang van
het communistische ‘geloof ’. Het gaf aan het lijden een zinvolle plaats; ‘honger en ontbering
worden de offers die men moet brengen om het heilige land te kunnen betreden’. Zie idem,
op. cit., 108.
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131 • Zie hoofdstuk 4.
132 • Withuis, ‘“Een beetje bloed, dat de aarde zal bevruchten”’, 73; zie ook Goudsblom, op.
cit., 9; Stettler, Die Kommunistische Partei der Schweiz, 103; en Harmsen,‘Stalinisme en Koude Oorlog’, 43.
133 • Boterman en De Rooy, op. cit., 32-37; zie ook Roland Holst aan Sneevliet, 29 januari
1927, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 287.
134 • dT, 22 januari 1929.
135 • Dirk Struik aan Mannoury, 2 april 1921, in: iisg, archief-Mannoury, no. 28.
136 • De Italiaanse communist Ignazio Silone, die in 1931 de pci verliet, schreef:‘The truth is
that you don’t free yourself from the Communist Party the way you resign from the Liberal
Party, chiefly because your ties with the party are in proportion to the sacrifices they exact.’
Zie idem,Emergency exit,89. Partijleden zullen moeite hebben met de partij te breken omdat
daarmee hun eerdere ‘investeringen’ zinloos worden; vergelijk de ‘cognitieve dissonantie’theorie van de psycholoog L. Festinger.
137 • Schilp, op. cit., 113-114.
138 • Sneevliet schamperde over de energie die de cph en de Wijnkoop-groep staken in
elkaars bestrijding. ‘Als beide groepen elkander aan het eenheidsfront ontmoeten, slaan ze
elkaar de hersens in.’ Zie dA, 21 juli 1928.
139 • Ook het centralistische karakter van de cph zal van invloed zijn geweest op de frequentie en intensiteit van de interne conflicten. De almachtige positie van de partijleiding in
het leninistische partijmodel betekende ook dat kritiek als snel als een aanval op die leiding
werd opgevat. Bovendien had de cph geen leiders in huis van wie een integrerende,‘samenbindende’ werking uitging. Zowel het driemanschap als zijn opvolgers waren immers bij
delen van de achterban omstreden. Misschien dat van de partijaanvoerders in de jaren twintig alleen De Visser met zijn neus voor de middenpositie en zijn retorische capaciteiten over
deze kwaliteit beschikte.
In dit licht is het niet verwonderlijk dat bij de wording van de communistische morele
gemeenschap de leider niet zo’n belangrijke functie vervulde als de charismatische Kuyper
of Domela Nieuwenhuis in resp. het protestantse en socialistische equivalent (zie Te Velde,
op. cit.).Wijnkoop was, hoewel door een deel van de achterban op handen gedragen, in eigen
kring te omstreden;Van Ravesteyn was een kamergeleerde. Meer dan deze Nederlandse partijleiders was het Lenins charisma dat als bindmiddel bij de communistische gemeenschap
in statu nascendi fungeerde.
140 • Van het Reve, Mijn rode jaren, 191-195; Koejemans, op. cit., 57-58.
141 • De Graaff,‘De Centrale Inlichtingendienst en de cph/cpn’; zie ook Engelen, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 12-16 en 33-44; Koejemans, op. cit., 50-51.
142 • Koejemans, David Wijnkoop, 170-172; idem, Van ‘ja’ tot ‘amen’, 54; dT, 11 augustus 1928.
143 • dT, 23 januari 1930.
144 • Rood Rotterdam, 216; zie ook Schmidt, op. cit., 20.
145 • dT, 22 mei en 19 augustus 1929.
146 • Zie Gortzak, op. cit., 73.
147 • Zie ook Withuis, Opoffering en heroïek, 136-138; Stettler, op. cit., 102-103.
148 • Kolakowski, Geschiedenis van het marxisme, ii, 587-592; iii, 11-20; zie ook Furet, op. cit.,
189.
149 • Harmsen, ‘Stalinisme en Koude Oorlog in Nederland’, met name 16-17 en 28-42. Zie
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voor een reactie De Jonge, Stalinistische herinneringen, 17-19.
150 • dT, 23 april 1928 en 17 augustus 1929.Aan het einde van de jaren twintig stond de krant
vol met berichten over een naderende oorlog tegen de Sovjet-Unie.
151 • Zie Harmsen,‘Leven en werk van mr.Alex S. de Leeuw’, 87-88.
152 • dA, 21 januari 1928; daarna dook de term vaker in het blad van het nas op.
153 • Deze omissie is ongetwijfeld bewust geweest; elders in zijn artikel schrijft Harmsen dat
hij het stalinisme niet wil ‘personaliseren’. Desalniettemin meent hij dat het stalinisme in de
jaren dertig in de cph doorzette, waardoor er meer ruimte kwam ‘voor mensen met daarbij
passende karaktereigenaardigheden als De Groot’; idem, op. cit., 22. Zie verder Stutje, op. cit.,
119-151; Voerman,‘De Groot aan het bewind’.
154 • Zie Stutje, op. cit.. De auteur belooft in zijn inleiding een ‘studie van het stalinistisch leiderschap’, maar dit komt in zijn boek niet uit de verf; zie Voerman,‘Het schuldcomplex van
een stalinist’.
155 • Bezemer, Een geschiedenis van Rusland, 272-277.
156 • Verrips, op. cit., 33, 36-37, 43-44.
157 • In 1933 behaalde de cph 3,2%, goed voor vier zetels. Ondanks de winst van 0,2% verloor de partij in 1937 één zetel als gevolg van het gewijzigde stelsel van restzetel-verdeling; zie
De Jonge,Het communisme in Nederland,65.Het aantal abonnees van het Volksdagblad,zoals
de Tribune sinds april 1937 heette, bedroeg eind jaren dertig circa 20 000.
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