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Voorwoord
Geboren en getogen in een gereformeerd, anti-revolutionair milieu in Kampen heb
ik het communisme lange tijd als een exotisch verschijnsel beschouwd. Politiek
gezien is dat ook altijd zo gebleven. Het rode partijboekje van de Communistische
Partij van Nederland (cpn), getooid met hamer en sikkel, heeft mij, in tegenstelling
tot enkele vrienden die zich in de jaren zeventig bij deze partij aanmeldden, nooit
aangesproken. De enige keer dat het partijlidmaatschap aan de orde kwam, was aan
het begin van de jaren tachtig,toen de Binnenlandse Veiligheidsdienst mij benaderde met het verzoek lid te worden van de cpn. De bedoeling was dat ik na toetreding
tot de partij de dienst van interne informatie zou voorzien. Deze uitnodiging om de
parlementaire democratie te helpen beschermen was aan mij niet besteed. Voor
zover de altijd marginaal gebleven cpn ooit een reële bedreiging voor de staatsveiligheid heeft gevormd, was daar in die tijd weinig meer van over; niet voor niets
verbood de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken begin 1982 verdere
observaties van de cpn.
Ondanks de politieke distantie heeft het communisme mij altijd wel gefascineerd. Het was een ideologie met grote ambities en aspiraties: het ging om niets
minder dan de opbouw van de rechtvaardige samenleving. Twijfel of het paradijs
ooit op aarde verwezenlijkt kon worden, bestond niet. Het communistische project
was gebaseerd op de gedachte dat de mens van nature goed was. Wanneer eenmaal
de omstandigheden – eventueel met geweld – fundamenteel waren veranderd, zou
deze inherente goedheid tot zijn recht komen. Dit communistische axioma stond
op gespannen voet met het calvinistische adagium waarmee ik was opgegroeid,
namelijk dat de mens geneigd is tot alle kwaad. Het driekwart eeuw durende Sovjetexperiment, waarmee de meeste communisten zich altijd geïdentificeerd hebben,
biedt de mogelijkheid beide uitgangspunten te toetsen. Ik vrees dat Calvijn meer
recht van spreken heeft dan Marx.
Deze academische belangstelling voor het communisme, de Sovjet-Unie en de
cpn had ik al op de middelbare school. Zij werd gestimuleerd door mijn geschiedenisleraar, H.G. Leih. Daarna loopt deze interesse als een rode draad door mijn studie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook na mijn afstuderen hield
ik mij met de cpn bezig, eerst als medewerker en later als Hoofd van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (dnpp). Voor een deel kwam dat ook
door het lidmaatschap van de ‘Groupe de recherche sur le communisme OuestEuropéen’, geleid door Stéphane Courtois en Marc Lazar. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten van deze groep werden onderzoeksresultaten uitgewisseld.
Dit boek over de betrekkingen tussen de cpn en Moskou in de begintijd van het
internationale communisme is dus niet uit de lucht komen vallen. Toch kon het pas
geschreven worden nadat het ondenkbare was geschied: de ondergang van de Sov5
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jet-Unie en de opening van de archieven van het communisme. In de nazomer van
1991 gingen de altijd hermetisch gesloten deuren van de Sovjet-archieven open en
waren de vroegere klassenvijanden uit het Westen welkom. In 1993 ging ik voor het
eerst naar Moskou voor onderzoek in de archieven van de Communistische Internationale. Jan van den Broek, destijds Gemeentearchivaris van Groningen en secretaris van een werkgroep van de International Council of Archives, een organisatie
die steun verleende aan de post-communistische archieven, plaveide de weg voor
deze eerste verkenning. Jaap Kloosterman, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (iisg), en de medewerkster van het iisg in Moskou,
Irina Novitsjenko, leverden alle mogelijke hulp – niet alleen bij dit bezoek maar ook
bij de volgende in 1994, 1995 en 2000. Directeur Kyrill Anderson van het Rossijski
Gosoedarstvenny Archiv Sotsialno-Polititsjeskoj Istorii (Russisch Staatsarchief voor
Sociaal-Politieke Geschiedenis) en zijn medewerkers waren altijd zeer behulpzaam.
Niet alleen in Moskou, ook in Nederland is voor dit boek onderzoek gedaan. Ik
dank de medewerkers van het iisg in Amsterdam en van de Universiteitsbibliotheek Groningen voor hun hulp hierbij. Bob de Graaff was zo vriendelijk mij inzage
te verlenen in de door hem verzamelde documenten van de Centrale Inlichtingendienst.Anna van Beek zorgde voor de vertaling van een aantal Russische documenten.
Is bij het verzamelen van materiaal soms assistentie gewenst, hetzelfde geldt
voor het schrijven. Het manuscript werd grondig gelezen door promotor Doeko
Bosscher en co-promotor Piet de Rooy, en verder door Jacomien Biemond, Paul
Lucardie, Ger Verrips en Joop IJisberg. Harry Poeze las het twaalfde, en Henk te Velde het laatste hoofdstuk. Ik dank hen allen voor hun gedegen en waardevolle commentaar. Ook de inzet van Klaas van Berkel, Hans Blom en Bruno Naarden, die het
manuscript aan hun kritisch oordeel onderwierpen, wordt door mij gewaardeerd.
Naast deze personen waren er nog anderen die op een of andere wijze hebben
bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek. Alex Klugkist, bibliothecaris van
de Groninger Universiteitsbibliotheek (waaronder het dnpp resorteert) bood facilitaire ondersteuning. Op het dnpp namen collega’s taken van mij over; Betsy Pier
en Berend de Boer assisteerden bij de afronding van deze studie. Hen allen ben ik
zeer erkentelijk. Het aandeel van mijn ouders is niet zo concreet maar daarom niet
minder wezenlijk: hen ben ik dankbaar dat zij mij destijds de mogelijkheid hebben
geboden de studie naar mijn hart te kiezen.
Het uithoudingsvermogen van vrienden en familie is de laatste jaren op de
proef gesteld. Veel vrije tijd schoot er niet over naast het werk en het promotieonderzoek. Daar zal nu zeker verandering in komen, want dat er leven is ná het
communisme, is in Rusland het afgelopen decennium gebleken.
Gerrit Voerman

Groningen, maart 2001
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Inleiding
In de herfst van 1920 begaf de Nederlandse dichter en communist Herman Gorter
zich op reis naar Moskou. Hij was een groot bewonderaar van de Oktoberrevolutie
en van Lenin. Gorter maakte de lange, zware tocht echter niet om persoonlijk zijn
aanhankelijkheid te komen betuigen. Het doel van zijn missie was vooral om zijn
bolsjewistische geloofsbroeders ervan te overtuigen dat hun aanpak in het agrarische Rusland weliswaar zeer probaat leek, maar voor West-Europa minder geschikt
was. Hier waren de omstandigheden geheel anders dan in het Oosten, zo verklaarde
Gorter op 24 november tijdens een bijeenkomst met enkele kopstukken van de
Communistische Internationale.De bolsjewieken konden de tactiek die in het meer
geïndustrialiseerde West-Europa gevoerd moest worden maar beter overlaten aan
de communistische partijen in die landen zelf, omdat zij er in Moskou eigenlijk veel
te ver vanaf zaten om de situatie goed te kunnen beoordelen.
Met zijn pleidooi voor een onafhankelijke koers streek Gorter recht tegen de
haren van de bolsjewieken in. Kort daarvoor had Lenin de universalistische toepasbaarheid van de ervaringen van de Oktoberrevolutie afgekondigd. De relativerende
opmerkingen van Gorter zetten deze canon geheel op losse schroeven, en vielen
dan ook slecht in het selecte gezelschap. Trotski, de tweede man in de communistische hiërarchie na Lenin, nam de Nederlandse dichter onder handen. Hij erkende
dat er verschillen bestonden tussen Oost en West, maar meende dat deze er
geplaatst in een breder internationaal verband weinig toe deden. Trotski wierp
bovendien de gedachte ver van zich dat de Russen niet in staat zouden zijn een oordeel te geven over West-Europa:‘Obgleich wir gegenwärtig unter dem Meridian von
Moskau diskutieren, so betrachten wir uns doch als Teilhaber an den Welterfahrungen der Arbeiterklasse, wir kennen – und nicht nur aus Büchern – die Epoche des
Kampfes des Reformismus und Marxismus in der internationalen Arbeiterbewegung.’1
Met de geslaagde bolsjewistische machtsovername in de herfst van 1917 had het
revolutionaire zwaartepunt in Europa zich verplaatst van Duitsland naar Rusland.
Lenin en de zijnen liepen nu voorop in de internationale revolutionaire beweging.
Zij genoten een enorm prestige bij linkse radicalen in de hele wereld en piekerden
er niet over om hun leidende positie op te geven. Tegen deze achtergrond is het niet
verwonderlijk dat de in de Russische praktijk beproefde en succesvol gebleken leninistische organisatievorm en tactiek al snel als het enig zaligmakende model voor
de communistische partijen elders gingen gelden, de protesten van Gorter ten spijt.
In Trotski’s repliek werden de contouren van het nieuwe politiek-geografische
oriëntatiepunt reeds zichtbaar. Zoals in de internationale tijdsbepaling de nulmeridiaan van Greenwich een ijkpunt is, zo werd in de communistische beweging de
meridiaan van Moskou de standaard. De opvattingen van de machthebbers in de
9
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Sovjet-Unie werden de eenheidsmaat in de internationale communistische beweging.Vanuit het observatorium van de Communistische Internationale in de Russische hoofdstad kon het oppergezag de aangesloten partijen in de gaten houden en
hun het bolsjewistische bestek voorschrijven.
De metafoor van meridiaan heeft echter nog een tweede betekenis. Zij heeft niet
alleen betrekking op het feit dat de Russische hoofdstad al snel tot het machtscentrum in de internationale communistische beweging uitgroeide, maar symboliseert ook de oriëntatie van de Nederlandse communisten op Moskou. Deze kwam
geheel vrijwillig op gang, betoverd als men was door het vergezicht dat de Oktoberrevolutie op de socialistische samenleving opende. Later verloor deze identificatie
haar onschuld, in die zin dat naast de aantrekkingskracht van het ideaal de steeds
grotere politieke, organisatorische en zelfs financiële afhankelijkheid van de Russische geestverwanten kwam te staan. Voor sommigen ging dat te ver, en zij braken
met de Sovjet-Unie en het communisme. Degenen die overbleven hadden in principe ook die mogelijkheid. Zij bleven echter uit eigen beweging koersen op Moskou,
ook al belandden zij daardoor in Nederland in zwaar weer.
Internationales
De Communistische Internationale was de derde internationale organisatie binnen
de Europese arbeidersbeweging. De Eerste Internationale (officieel ‘Internationale
Arbeiders-Associatie’ – iaa – geheten) zag in 1864 het licht. Zij had als doel de
samenwerking van de nationale arbeidersorganisaties te bevorderen: de banden
van klassenverwantschap tussen de arbeiders van de verschillende naties zouden
de barrières van de landsgrenzen moeten slechten. In diverse landen in Europa sloten vakbonden en partijen zich bij de iaa aan. Marx zelf had aan de oprichting een
grote bijdrage geleverd. De rol die hij bij haar einde speelde was niet veel geringer.
Zijn persoonlijke en ideologische conflicten met de Russische anarchist Bakoenin
verscheurden de Eerste Internationale. In 1872 ging de iaa feitelijk ten onder; vier
jaar later werd zij formeel opgeheven.2
In 1889 ontstond de Socialistische en Arbeiders-Internationale (sai). De basis
van deze ‘Tweede Internationale’ was minder breed dan die van de ‘Eerste’. Socialisten van allerlei snit maakten er deel van uit, maar anarchisten waren in principe
niet welkom. De Tweede Internationale bleef evenals haar voorganger een tamelijk
losse federatie, waarin de nationale partijen de dienst uitmaakten. Naast tegenstellingen tussen de reformistische en revolutionaire stromingen had zij ook te maken
met de spanning tussen internationalistische aspiraties en nationale gevoelens.Hoe
sterk deze laatste sentimenten waren, bleek bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914. Het nationalisme dat de Europese landen in zijn greep kreeg, werd
de Internationale fataal. In plaats van een gezamenlijke veroordeling van het militarisme en imperialisme steunden de meeste aangesloten sociaal-democratische partijen hun regeringen, en zetten zij de klassenstrijd op een laag pitje.3
10
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De Russische revolutionaire leider Lenin sprak schande van dit verraad aan het
proletarisch internationalisme. In de herfst van 1914 verklaarde hij de Tweede Internationale voor dood en begraven en bepleitte hij de oprichting van een nieuwe,
revolutionaire internationale. Na de Oktoberrevolutie kreeg Lenin hiervoor de
gelegenheid.In maart 1919 kwam de Communistische Internationale tot stand (hier
verder aangeduid met de Duitse afkorting Komintern). Deze derde Internationale
op rij beriep zich expliciet op de eerste, de iaa. Zij stelde zich tot taak ‘het grootsche
werk dat door de eerste Internationale Arbeiders Associatie begonnen werd, door
te zetten en ten einde te voeren’ – dat wil zeggen: te strijden ‘voor den val der internationale bourgeoisie en de grondvesting eener internationale Sowjet-republiek’.
Tegelijk zette de Komintern zich af tegen de Tweede Internationale, die niet meer
dan een ‘postbus’ was geweest. Het slappe federalisme gebaseerd op het beginsel
van autonomie moest plaatsmaken voor stringente centralisatie.‘De Communistische Internationale moet werkelijk en metterdaad een Communistische Partij zijn,
die over de gansche wereld één en ondeelbaar is. De partijen, die in ieder land werken, moeten slechts haar afzonderlijke afdeelingen zijn.’4
Evenmin als de andere internationales was de Komintern het eeuwige leven
beschoren. In 1943 werd zij door Stalin ontbonden. De organisatie was de Russische
dictator tot last geworden in zijn bondgenootschap met de Verenigde Staten en
Groot-Brittannië in de strijd tegen Hitler. Zo bleek uiteindelijk ook de Derde Internationale niet bestand tegen het nationale belang.
Op 10 april 1919 besloot de Communistische Partij in Nederland (cpn) tot de
Komintern toe te treden. Dit geheel uit vrije wil genomen besluit zou enorme gevolgen hebben voor de toekomst van deze partij. Haar lot raakte steeds meer verbonden met dat van de Komintern en de Sovjet-Unie.Met de groeiende dominantie van
Moskou in de internationale communistische beweging boette de cpn in de loop
van de jaren twintig meer en meer aan zelfstandigheid in, totdat zij zich volledig
ging identificeren met het socialistische moederland.
Opzet
Deze studie handelt over de betrekkingen tussen de cpn en de Komintern vanaf de
oprichting van de wereldorganisatie in 1919 tot het jaar 1930. De rode lijn is het toenemende verlies van autonomie van de Nederlandse communistische partij als
gevolg van het door Moskou in gang gezette domesticatieproces. Beschreven wordt
hoe de cpn in de jaren twintig in de Komintern op financieel, ideologisch en organisatorisch terrein stukje bij beetje haar onafhankelijkheid kwijtraakte. Hierbij
wordt ook uitgebreid ingegaan op de betrekkingen van de syndicalistische vakcentrale het Nationaal Arbeids-Secretariaat (nas) met de in Moskou gevestigde nevenorganisatie van de Komintern, de Rode Vakbonds-Internationale (rvi). De relatie
met het nas was een groot twistpunt binnen de cpn en een bron van onvrede voor
de Komintern.
11
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Verder komen de diverse methoden aan de orde waarmee de Komintern poogde de zaken in de cpn naar haar hand te zetten, zoals het ontbieden van partijvertegenwoordigers naar Moskou of het zenden van gevolmachtigden naar het partijbureau in Amsterdam. Omdat de veranderingen in de Komintern hun uitwerking op
de aangesloten partijen niet misten, wordt hier ook aandacht geschonken aan de
bureaucratisering, centralisatie en ‘russificatie’ van de Internationale – kortweg het
groeiende overwicht van de Sovjet-leiders binnen deze organisatie. Deze ontwikkeling van de Komintern werd op haar beurt weer in sterke mate bepaald door de loop
der gebeurtenissen in de Sovjet-Unie. Deze verwikkelingen zullen hier ook – weliswaar summier – worden weergegeven.
Het proces van de teloorgang van de zelfstandigheid, dat eigenlijk alle bij de
Komintern aangesloten partijen meemaakten, laat zich bij de cpn goed bestuderen, omdat zij tot de oudste partijen van de Derde Internationale behoorde. In 1909
splitste de revolutionaire vleugel zich af van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (sdap) en vormde de Sociaal-Democratische Partij (sdp). Al jaren vóór de
Oktoberrevolutie onderhielden deze ‘tribunisten’ – zo genoemd naar hun partijorgaan de Tribune – contacten met Lenin en andere bolsjewieken. Aan de periode
waarin zij met hen op voet van gelijkheid verkeerden, kwam spoedig na de oprichting van de Komintern een einde. Relatief veel aandacht zal worden besteed aan de
houding van vooraanstaande tribunisten als David Wijnkoop, Willem van Ravesteyn, Anton Pannekoek, Gorter en (later ook) Henriette Roland Holst ten aanzien
van Lenin en de toenemende Russische dominantie in de Komintern. De Gleichschaltung van de cpn kan in 1930 als voltooid worden beschouwd, toen de Komintern de partij gedetailleerd de samenstelling van de nieuwe leiding voorschreef. Met
deze interventie en de naweeën ervan eindigt dit boek.5
Om een duidelijker beeld te krijgen van de plaats die de cpn in de Komintern
innam, is het nodig de partij niet geïsoleerd te beschouwen maar haar te vergelijken
met andere communistische partijen. Juist door op cruciale momenten in de relatie
met de Komintern de positie van de cpn af te zetten tegen die van haar zusterpartijen, krijgt het optreden van Moskou – of juist het niet-handelen – ten aanzien van
de Nederlandse partij meer reliëf. Zo wordt wellicht tegelijk helder waarin nu precies de waarde van de cpn voor Moskou was gelegen.
Naast de beschrijving van de formele betrekkingen tussen de cpn en de Komintern, die tot uitdrukking kwamen in directieven, formele reacties en dergelijke,
wordt in deze studie waar mogelijk ook ingegaan op de beelden en percepties die
men in Moskou en in Amsterdam van elkaar had.6 Lang niet altijd werden deze
waardeoordelen uitgesproken. Bij de besluitvorming kan deze beoordeling van
invloed zijn geweest, alhoewel het niet gemakkelijk vast te stellen is in welke mate.
Evenmin eenvoudig is het om een goed overzicht te krijgen van deze ‘zachte’ kant
van de relatie tussen beide partijen. Toch bieden de correspondentie van de partijafgevaardigden in Moskou en de rapporten van de Komintern-vertegenwoordigers
12
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in Nederland soms onthullende inzichten in de wijze waarop er binnen de Komintern over de cpn werd gedacht. Op hun beurt geven brieven van leidende cpn’ers
soms weer een treffend beeld van de Nederlandse kijk op Moskou.
Dat deze studie zich op de jaren twintig richt, heeft verschillende maar met elkaar
samenhangende redenen. Het met horten en stoten verlopende proces van de toenemende dominantie van de Komintern over de Nederlandse partij is van essentieel belang geweest voor de latere geschiedenis van de cpn. Nadat de partij eenmaal in 1930 geheel in het gelid was gebracht, bleef de politieke en ideologische
hegemonie van Moskou meer dan drie decennia lang vrijwel onomstreden.
Ook vanuit dramatisch oogpunt verdienen de jaren twintig meer aandacht dan
het daaropvolgende decennium. De wrijvingen en botsingen tussen de Nederlandse partijleiding en de top van de Komintern vormen een boeiend spektakel. De ontknoping in de jaren 1929–1930 heeft apocalyptische trekken. Vergeleken bij de
dynamiek en hectiek van deze periode lijken de jaren dertig een toonbeeld van rust
en stabiliteit.
Een andere reden voor het uitvergroten van de jaren twintig hangt samen met
het feit dat het meeste materiaal in het Komintern-archief over de cpn juist uit
deze periode stamt. Verwonderlijk is dit niet; de veelvuldige contacten tussen beide organisaties leidden ertoe dat er uit deze jaren meer documenten in de
archieven te vinden zijn dan uit de jaren dertig, toen de verhouding tussen de cpn
en Moskou min of meer vastlag. Overigens vertoont de archiefsituatie in Nederland eenzelfde beeld.Van degenen die in de jaren twintig in de cpn aan de touwtjes
trokken, zijn uitgebreide archieven aanwezig (Van Ravesteyn, Henk Sneevliet, de
microfilmcollectie van Wijnkoop). Hun opvolgers in het volgende decennium,
zoals Cees Schalker, Ko Beuzemaker en Anton Struik, lieten vrijwel niets na. Alleen
van Paul de Groot is een archief bewaard, maar dit bevat weinig vooroorlogs materiaal.
De opzet van deze studie brengt met zich mee dat de top van de partij in het
middelpunt van de belangstelling staat. De leiding vormde immers het contact- en
scharnierpunt tussen het hoofdkwartier van de Komintern in de Sovjet-Unie en de
communistische beweging in Nederland. In de analyse van de opstelling van de
cpn-top ten aanzien van Moskou zouden idealiter ook de reacties, ideeën en opvattingen van de achterban dienen te worden verdisconteerd. De gewone leden moesten per slot van rekening vele Komintern-directieven in de praktijk brengen. ‘The
most significant tension in communist politics, that between “orders from Moscow” and domestic imperatives, was played out largely below the level of the Central Committee’, zo stelt de Britse historicus Morgan vast ten aanzien van de Britse
communistische partij.7 Hoewel dit voor de cpn wat overtrokken lijkt, schuilt in
deze opmerking zeker een kern van waarheid. Het probleem is echter dat de archieven veel minder voorzien in informatie over de opstelling van het tweede echelon.
13
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In de slotbeschouwing zal niettemin uitgebreid worden ingegaan op de vraag hoe
de communistische achterban Moskou ‘beleefde’.
Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn geworden dat deze studie geenszins de
pretentie heeft een volledige partijgeschiedenis voor de periode van de jaren twintig te bieden, of de partij uitgebreid in haar politiek-sociale context te beschrijven.8
Zij concentreert zich op de betrekkingen tussen de cpn en de Komintern, en dan
vooral op de organisatorische, personele, tactische en – in mindere mate – programmatische component daarvan: de ideologie speelde in de relatie na enige jaren
amper nog een rol. Het is echter evident dat de verhouding met Moskou van meet af
aan zeer wezenlijk voor de partij is geweest, en dat deze na verloop van tijd zelfs
haar doen en laten in hoge mate bepaalde. In het onderstaande wordt dus een zeer
cruciaal onderdeel, wellicht het hart van de historie van de vooroorlogse cpn
beschreven, zonder welke ook de geschiedenis van het Nederlandse communisme
na 1945 niet te begrijpen valt.
Bronnen in Nederland
Voor de Komintern en haar betrekkingen met de communistische partijen is weleens het beeld van een ijsberg gebruikt. Slechts het topje is zichtbaar; het grootste
deel bevindt zich onder water. Over het onzichtbare deel van de relatie tussen Moskou en de cpn zijn de gegevens uiterst schaars. Aan de Nederlandse kant van de
relatie waren er bij de aanvang van dit onderzoek weinig vooruitzichten op nieuwe
informatie. Het vooroorlogse partijarchief van de cpn was van de aardbodem verdwenen. In mei 1940, toen de Duitse legers Nederland binnenvielen, zou de inboedel van het partijsecretariaat in Amsterdam naar een geheim adres zijn overgebracht. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Aannemelijk is dat partijleden het archief
hebben vernietigd om het uit handen van de bezetters te houden.9 Zoals te verwachten viel, werden historici evenmin veel wijzer van leidende cpn’ers. Zij hebben vrijwel altijd gezwegen over wat er zich precies tussen Moskou en Amsterdam
heeft afgespeeld. In het geval dat zij archieven hebben nagelaten (zie hierboven),
zijn alle sporen doorgaans uitgewist. Zelfs prominenten die met het communisme
hebben gebroken (Van Ravesteyn en Sneevliet) of later uit de partij zijn gezet (Daan
Goulooze) hebben nooit het gehele verhaal verteld.10
De enige nieuwe informatiebron die in Nederland de laatste tijd kon worden
aangeboord, waren de archieven van de politieke inlichtingendiensten. Gedurende
het interbellum werd de cpn geobserveerd door de Centrale Inlichtingendienst
(cid). Evenals het cpn-archief werden de bestanden van de cid in de meidagen
van 1940 vernietigd. In het midden van de jaren negentig is onder auspiciën van het
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ing) dit cid-archief voor zover mogelijk gereconstrueerd.11 Veel nieuwe gegevens over de relatie tussen de cpn en Moskou leverden de vergaarde stukken overigens niet op; in het algemeen bleek de
dienst niet al te goed geïnformeerd. De archieven van de naoorlogse opvolger van
14
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de cid, de Binnenlandse Veiligheidsdienst (bvd), bevatten ook relevante gegevens
voor het thema van dit boek. Zij zijn echter slechts in zeer beperkte mate toegankelijk voor historisch onderzoek.
Komintern-archief
Wanneer alleen maar ‘Nederlands’ materiaal voorhanden was, zou deze studie niet
zijn geschreven. De aanleiding hiervoor was het feit dat het Komintern-archief
voor onderzoek beschikbaar kwam. Slechts weinigen zullen er in het verleden
rekening mee hebben gehouden dat het in Moskou gevestigde Instituut voor
Marxisme-Leninisme (iml), het communistische heilige der heiligen dat onder
meer het Komintern-archief herbergde, ooit zijn poorten zou openen.12 Na de
ondergang van de Sovjet-Unie als gevolg van de mislukte staatsgreep van orthodoxe communisten tegen president Gorbatsjov in augustus 1991, gebeurde het
onwaarschijnlijke. Het iml werd omgedoopt tot het Rossijski Tsentr Chranenija i
Izoetsjenija Dokumentov Novejsjej Istorii (rtschidni – Russisch Centrum voor de
Conservering en Studie van Documenten voor de Moderne Geschiedenis). In 1999
veranderde het Centrum opnieuw van naam. Sindsdien heet het Rossijski Gosoedarstvenny Archiv Sotsialno-Polititsjeskoj Istorii (rgaspi – Russisch Staatsarchief
voor Sociaal-Politieke Geschiedenis). In de nazomer van 1991 werd het naar schatting 55 miljoen bladzijden tellende Komintern-archief voor historici toegankelijk
– zij het met de nodige restricties, waarover hieronder meer.13 Voor het eerst in
de geschiedenis van het communisme is het nu mogelijk om de verhouding tussen
de Komintern en de communistische partijen ook van de kant van Moskou te
beschrijven.
De aanduiding Komintern-archief is eigenlijk een verzamelnaam voor het
totaal van de in de vele geledingen van deze organisatie gevormde archieven.14 Dat
wil zeggen: van haar leidende organen (Exekutivkomitee, Präsidium, Sekretariat,
Politisches Sekretariat, Politische Kommission); van de leden van die organen (Georgi Dimitrov, Dmitri Manoeïlski, Otto Kuusinen en anderen); van haar afdelingen
(bijvoorbeeld de Organisations-Abteilung en de Agitprop-Abteilung); van bijeenkomsten als het wereldcongres; van de regionale secretariaten (Mitteleuropäisches
Ländersekretariat, Ost-Sekretariat) en van de regionale bureaus (Amsterdams
Bureau, West-Europäisches Sekretariat). Daarnaast worden hier eveneens tot het
Komintern-archief gerekend de archieven van nevenorganisaties zoals de Communistische Jeugd-Internationale, de Rode Vakbonds-Internationale, de Internationale Rode Hulp en Internationale Arbeiders Hulp. Zij komen hieronder aan bod voor
zover zij van belang zijn geweest voor de relatie tussen de cpn en de Komintern.Al
de hier genoemde organen van de Komintern en de met haar verbonden instellingen onderhielden contacten met de Nederlandse communistische partij en haar
nevenorganisaties. In Moskou zijn hiervan de schriftelijke neerslagen te vinden,
waaruit in het onderstaande vaak voor het eerst is geput.
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Tot het Komintern-archief behoren ook archieven van een aantal communistische partijen. De statuten die de Komintern in 1924 aannam, verplichtten de leiding
van de aangesloten partijen de notulen van hun vergaderingen en de verslagen van
hun activiteiten aan het Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale
(ekki) toe te sturen.15 Een paar jaar later verzocht het ekki zelfs aan de partijen om
hun gehele archief naar Moskou over te brengen, teneinde te voorkomen dat dit
materiaal in handen van de politie zou vallen.16
Afgaande op de documenten die van de cpn bij de Komintern zijn binnengekomen, heeft de Nederlandse partij zeker niet haar partijarchief in zijn geheel
overgedragen. De in Moskou aanwezige collectie cpn-materiaal is zeer onvolledig.17 Aan de ene kant vloeit dit voort uit het feit dat lange tijd weinig tot geen
verslagen van bijeenkomsten van de leidende partijorganen werden gemaakt. ‘Es
ist seit Jahre üblicher System der K.P.H. nichts auf Papier zu setzen. Keine Protokolle im Parteivorstand und Parteirat’, zo luidde een van de klachten van de
partijoppositie in 1924.18 Naar haar zeggen had partijleider Wijnkoop niets willen
weten van een verplichting om protocollen van bestuurszittingen naar de Komintern op te sturen. Hij zou hebben verklaard ‘dass manchen Parteivorstand und
sicher der Parteivorstand der K.P.H. diese moskauer Bürokratie nicht mitmachen
würde’.19 Ook na het vertrek van Wijnkoop als partijleider veranderde er weinig,
alhoewel de partij verplicht was verslagen op te stellen en een exemplaar ervan aan
Moskou te doen toekomen. Pas in 1929 besloot de cpn de notulen direct naar het
ekki te sturen. Een tijdje ging dit goed, maar later kwam weer de klad in het notuleren.20
De cpn was ook zeer laks met het toezenden van documenten die er wél waren.
Haar vertegenwoordigers bij de Komintern klaagden steen en been over de gebrekkige informatievoorziening vanuit het Amsterdamse partijbureau. Johan van Wijngaarden bijvoorbeeld, die in de herfst van 1926 voor een stage op een Kominternafdeling in Moskou aankwam, begon vol goede moed aan zijn nieuwe functie. ‘Ik
zal van mijn kant geen overbodige dingen vragen, maar aan den anderen kant hoop
ik in het belang der partij, dat gij mij niet zonder materiaal laat zitten. Het beste lijkt
mij, dat gij ons hier beschouwt als een tweede archief der partij.’Van zijn verwachtingen kwam weinig terecht. Een maand later schreef hij partijsecretaris Pieter
Bergsma dat hij letterlijk nog niets ontvangen had.‘Zie in godsnaam daar verandering in te brengen, Pieter. Alle andere kameraden waarmee ik hier werk krijgen
dagelijks hun gegevens opgezonden door hun P.B. en het is weer Holland dat achter
blijft.’21
Niettegenstaande deze gebreken bevat het Komintern-archief toch veel materiaal met betrekking tot de cpn, en dit is niet het enige. In het rgaspi bevinden zich
namelijk nóg enkele collecties die van belang zijn voor de bestudering van de relatie tussen de cpn en de Komintern. In de eerste plaats het archief van Wijnkoop. Op
initiatief van Sebald Rutgers droeg de voormalige Nederlandse partijleider dit in
16
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1934 over aan het iml.22 Overigens ging niet alles naar Moskou.Wijnkoops biograaf
Anton Koejemans spreekt over het ‘uitgebreide archief ’ van zijn hoofdpersoon dat
de Tweede Wereldoorlog goed had doorstaan. De Duitsers zouden tijdens een huiszoeking in de woning van Wijnkoop de zolder hebben overgeslagen en zo het daar
opgeslagen archiefmateriaal over het hoofd hebben gezien. Deze archiefstukken
waren voor Koejemans – die in 1955 met de cpn brak – bij het schrijven van zijn
biografie om ‘politieke motieven’ niet toegankelijk.23 Dit deel van het Wijnkooparchief is later eveneens naar de hoofdstad van de Sovjet-Unie overgebracht. De
persoonlijke correspondentie tussen Wijnkoop en zijn echtgenote Joosje van Rees
werd door de laatste buiten deze overdracht gehouden; zij heeft deze briefwisseling
vernietigd.Van de naar haar mening ‘zakelijke’ delen heeft zij ten behoeve van de te
schrijven Wijnkoop-biografie uittreksels gemaakt.24
Rutgers, die in de beginjaren van de Komintern een belangrijke rol speelde,
deponeerde zelf eveneens zijn persoonlijke archief bij het iml in Moskou. Ook de
bescheiden van het Amsterdams Bureau van de Komintern, dat enkele maanden
rond de jaarwisseling van 1919/1920 bestond en waarvan hij secretaris was, droeg
hij aan het iml over. Om onbekende redenen heeft Rutgers delen hiervan moeten
vernietigen.25
De geschiedschrijving van de vooroorlogse cpn
Tot het einde van de jaren tachtig was het voor Westerse historici niet mogelijk
onderzoek te verrichten in de archieven van de Komintern. Hun collega’s in de Sovjet-Unie hadden meer mogelijkheden, zij het dat deze ook niet frank en vrij te werk
konden gaan. Slechts een enkele keer verscheen er van de hand van Sovjet-historici
een beschouwing over het Nederlandse communisme op basis van documenten
uit het archief van Lenin en van de Komintern. In 1972 recenseerden Dimitrijev en
Sjirinja in het tijdschrift Voprosy Istorii kpss de memoires van cpn-leider De
Groot, De dertiger jaren.26 In deze herinneringen beschreef De Groot zichzelf als
een zelfstandige, onafhankelijk denkende politicus die zich al voor de Tweede
Wereldoorlog kritisch tegenover Moskou opstelde. Deze weergave van de feiten
schoot de Sovjet-autoriteiten in het verkeerde keelgat, waarna overigens pas jaren
later de – vernietigende – recensie volgde. De beide historici sloegen De Groot met
Komintern-documenten om de oren en beschuldigden hem van ‘verdraaiingen’ en
‘vervalsingen’.27
Meer wetenschappelijk van aard dan deze politieke schrobbering is het werk
van een andere Sovjet-historicus, Bauman. In de Tweede Wereldoorlog was hij door
de Duitsers krijgsgevangen gemaakt en op Texel tewerkgesteld. Hier leerde hij
Nederlands. Na zijn terugkeer in de Sovjet-Unie legde Bauman zich toe op de
bestudering van het Nederlandse communisme.28 Zijn in het Nederlands vertaalde
magnum opus, De Tribunisten – de revolutionaire marxisten van Nederland, is geheel in overeenstemming met de marxistisch-leninistische geschiedschrijving naar
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Sovjet-stijl.29 Voor zijn onderzoek raadpleegde Bauman de in Moskou gedeponeerde archieven van Wijnkoop en van Lenin.
Voor zover bekend hebben in het verleden slechts twee Nederlanders inzage
gekregen in een op het iml gedeponeerde collectie. De in 1930 naar Moskou verhuisde architect en communist Thijs Wiessing publiceerde in 1980 enkele linientreue artikelen over de tribunisten, waarin hij met name Wijnkoop ervan langs
gaf.30 Wiessing kon hiervoor echter een klein deel van de Komintern-archieven
raadplegen. In 1966, in het tijdperk van de detente, kon de literatuurhistoricus Stuiveling uit het Lenin-archief vier brieven die Gorter aan Lenin heeft geschreven,
laten kopiëren.31 Overigens was een deel van de correspondentie tussen Lenin en de
leidende tribunisten al eerder gepubliceerd.32
In 1981 ontving de cpn van het iml een verzameling gefilmd materiaal uit het
Komintern-archief over het Nederlandse communisme. Weliswaar was de schenking bestaande uit 267 microfiches redelijk omvangrijk, maar zij bevatte weinig
belangwekkende documenten. Niet zelden betrof het hier publicaties die in diverse
Nederlandse bibliotheken te vinden waren.33
Al met al waren het niet meer dan een paar kruimels die de Nederlandse historici
vanuit Moskou kregen toegeworpen. Geen wonder dat zij weinig over de Komintern hebben geschreven, zoals enkele bibliografen van de cpn hebben opgemerkt.34
De geschiedschrijver van het Nederlandse communisme in het interbellum, Harmsen, moest het bij zijn diepgravende onderzoek in de jaren zestig naar Goulooze,
lange tijd de radiografische verbindingsman van de partij met Moskou, stellen zonder de meest relevante archievencollectie. Hij trachtte het interne functioneren van
de Komintern en de wijze waarop deze organisatie het contact met de cpn onderhield te reconstrueren aan de hand van vraaggesprekken met Goulooze en zijn
medewerkers, en van bescheiden die zij nog in hun bezit hadden. Verder maakte
Harmsen gebruik van bepaalde dossiers uit de bezetting, afkomstig van de Sicherheitsdienst. Hij meende op basis hiervan al met al tot een betrouwbare weergave te
zijn gekomen.‘Wanneer te zijner tijd het archief van de Kommunistiese Internationale te Moskou wordt opengesteld voor histories onderzoek, zullen de hier verstrekte gegevens naar mijn stellige overtuiging door nog meer schriftelijke bewijsstukken worden bevestigd en uitgebreid’, zo veronderstelde hij.35
Ook Pelt, auteur van een studie over de cpn in de periode tussen het MolotovRibbentrop Pact in 1939 en de aanval van Duitsland op de Sovjet-Unie in 1941, diende in de jaren tachtig genoegen te nemen met Nederlands archiefmateriaal en met
interviews met betrokkenen. Omdat hij in de eerste plaats de gevolgen wilde
nagaan van de internationale verbondenheid van de cpn voor haar opvattingen en
activiteiten, lijkt de onmogelijkheid van een kijkje in de keuken van de Komintern
een groot gemis te zijn geweest.36
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Opening Komintern-archief
Zoals vermeld was het in de Sovjet-tijd voor buitenstaanders uitgesloten om onderzoek te doen in het Komintern-archief van het iml. Enige tijd na het aantreden van
Gorbatsjov als secretaris-generaal van de Communistische Partij van de SovjetUnie (cpsu) kwam hierin verandering. De door hem geïnitieerde politiek van glasnost beroerde ook het archiefwezen. Dit leidde ertoe dat communistische partijen
in het Komintern-archief documenten betreffende hun organisaties konden inzien.
Formeel hadden zij dit recht al sinds 1943, toen na de opheffing van de Komintern
de archieven van deze organisatie en de daar gedeponeerde partijarchieven waren
overgedragen aan het centraal comité van de cpsu. In de praktijk kwam daarvan
evenwel weinig terecht.37
Met deze regeling gingen de deuren van het Komintern-archief op een kier. In
de jaren 1989–1991 brachten vertegenwoordigers van de cpn drie keer een bezoek
aan het iml.38 Het bezwaar ervan was echter dat uitsluitend door de communistische partijen gemandateerde onderzoekers toegang kregen. Zij hadden zo de
mogelijkheid om hun om politieke redenen onwelgevallige historici buiten de deur
te houden.Vooral voor nog altijd orthodox-communistische partijen als de Franse
en Portugese was deze verleiding te groot: zij weerden ongewenste pottenkijkers.
De reeds gememoreerde mislukte couppoging tegen Gorbatsjov leidde tot een
liberalisering van het archiefwezen.39 Op 24 augustus 1991 gelastte president Jeltsin
van de Russische Federatie per decreet dat de zich op Russisch grondgebied bevindende archieven van de cpsu voortaan onder de jurisdictie van de archiefautoriteiten zouden resorteren. Dit gold ook voor het Komintern-archief. Na deze naasting
gingen de deuren van de meeste archieven wagenwijd open. In het ‘dolle jaar’ 1992
waren er amper grenzen gesteld aan wat er kon worden ingezien. Inventarissen
kwamen beschikbaar en ook brisante documenten – over financiële bijdragen van
de Komintern aan de aangesloten partijen en de directieven uit Moskou – konden
worden geraadpleegd.Van deze situatie heeft de journalist Olink kunnen profiteren
in zijn populair getoonzette boek over drie Nederlandse communisten die hun heil
zochten in de Sovjet-Unie: Rutgers,Wiessing en Dirk Schermerhorn.40
Dit royale regime van openstelling bleek echter van korte duur. Geruchten van
een op handen zijnde grootschalige reproductie van cpsu- en Komintern-archiefmateriaal op microfilm door het befaamde Hoover Institution van de Amerikaanse
Stanford University leidden tot protesten uit nationalistische hoek. Volgens deze
stemmen mocht het Russische erfgoed – ook als het uit de Sovjet-periode stamde –
niet verkwanseld worden voor dollars. Daarnaast leidden enkele spectaculaire
vondsten in de archieven die in de internationale pers breed werden uitgemeten, tot
diplomatieke wrijving met andere landen. In 1993 werd de klok teruggedraaid. De
Opperste Sovjet van de Russische Federatie nam in juli van dat jaar een archiefwet
aan die de eerdere openheid aan banden legde. Vlak daarna bepaalde de Opperste
Sovjet dat een document niet toegankelijk is wanneer het het staatsbelang schaadt.41
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Deze nieuwe regelgeving liet zich meteen in de praktijk gelden. Onderdelen van
het Komintern-archief die eerder toegankelijk waren, bleken weer als sekretno te
zijn bestempeld. Voorbeelden hiervan waren het materiaal van de Budgetkommission en dat van de Otdel Mezjdoenarodnoj Svjazi (oms), het Komintern-departement dat de internationale contacten onderhield. Tevens verlangde het rgaspi
sindsdien bij het verstrekken van kopieën van archivalia de toezegging dat deze
documenten niet integraal zouden worden gepubliceerd.
Bij deze restricties bleef het niet. Een jaar later waren opnieuw enkele delen van
het Komintern-archief voor onderzoekers tot verboden terrein verklaard. Nu ging
het om de archieven van Komintern-secretaris Dimitrov en -penningmeester Osip
Pjatnitski. In 1995 ging men weer een paar stappen verder. Dit keer waren de telegramwisselingen tussen Moskou en de aangesloten partijen – waarbij voor de cpn
Goulooze de verbindingsman was – gesloten. Evenmin volledig toegankelijk waren
de zogenaamde Kaderakten – de persoonsdossiers van communisten die voor de
Komintern hadden gewerkt, of op bijeenkomsten in Moskou waren geweest. Aanvankelijk waren deze dossiers in hun geheel raadpleegbaar, althans wanneer nabestaanden van de persoon in kwestie hiervoor toestemming hadden verleend. Sinds
de zomer van 1995 kwamen de in de Kaderakten voorkomende documenten die
betrekking hadden op Sovjet-instanties niet meer voor inzage in aanmerking.42
Werd de tweede helft van de jaren tachtig dus gekenmerkt door steeds grotere
openheid, de jaren na 1992 laten een omgekeerde tendens zien. De pogingen om de
doos van Pandora weer te sluiten, lijken tamelijk succesvol.Alle hoop moet worden
gesteld op de declassificatiecommissies, die beoordelen of documenten kunnen
worden vrijgegeven voor historisch onderzoek.
Ondanks deze gedeeltelijke restauratie moet niet uit het oog worden verloren
dat nog altijd grote delen van het Komintern-archief wél toegankelijk zijn – veel
meer dan aan het einde van de jaren tachtig het geval was.Bovendien heeft schrijver
dezes in de jaren 1993–1995, toen hij in Moskou onderzoek deed in het Kominternarchief, inzage gehad in materiaal dat later alsnog achter slot en grendel ging. Feit
blijft evenwel dat enkele essentiële onderdelen van het Komintern-archief hetzij
slechts gedeeltelijk (de Kaderabteilung en de telegramwisseling met Goulooze),hetzij helemaal niet (de bescheiden van de Budgetkommission, de oms en de Internationale Kontrollkommission; ikk) geraadpleegd konden worden (alhoewel uit deze
laatste categorie elders in het archief verspreid diverse stukken zijn aangetroffen).
Hierdoor kan ook nu nog altijd geen volledig beeld worden geschetst van alle
aspecten van de betrekkingen tussen de cpn en Moskou. Niettemin is van de leidinggevende organen van de Komintern meer dan voldoende materiaal verzameld
om voor het eerst een uitgebreid en grondig overzicht te geven van de aard van de
relatie.
Het is tegenwoordig ook mogelijk om veel van de Komintern-documenten die
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betrekking hebben op de cpn te bestuderen in het Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis te Amsterdam (iisg). Dankzij de inspanningen van de Stichting tot beheer van de archieven van de cpn werd in de jaren negentig een groot
deel van deze Komintern-archivalia op film gezet en op het iisg gedeponeerd. Niet
alle daarvoor in aanmerking komende documenten zijn gefilmd, aangezien ook dit
project te maken kreeg met de toegenomen beperkingen. Het gevolg is dat dit boek
op meer bronnenmateriaal uit het Komintern-archief is gebaseerd dan in Amsterdam aanwezig is. Inmiddels zijn reeds enkele publicaties verschenen waarin
gebruik gemaakt is van deze kopieën.43
Slotopmerkingen
In deze studie komen veelvuldig de begrippen ‘rechts’ en ‘links’ voor. De machthebbers in het Kremlin en de Komintern strooiden er kwistig mee, zonder veel rekening te houden met conventionele betekenissen. De aanduidingen werden vaak als
politiek instrument gebruikt met als doel tegenstanders zwart te maken.‘Meeningen en opvattingen van leden der Komintern die niet met de inzichten der leiders
strookten, werden zelden of nooit met argumenten bestreden. In den regel stelde
men zich tevreden die als “ultralinksche” of “ultrarechtse” afwijkingen – soms ook
als beiden tegelijk – te signaleeren’, zo wist Roland Holst uit ervaring. De Russische
historicus Watlin schrijft terecht over de ‘Chaos in der Unterscheidung zwischen
“Rechten” und “Linken”’ in de Komintern. Vanwege het subjectieve karakter van
deze termen zullen zij in het onderstaande in de regel tussen aanhalingstekens worden geplaatst.44
Wat betreft de aard van het bronnenmateriaal moet hier het volgende worden
opgemerkt. Nogal wat documenten in het Komintern-archief zijn brieven, rapporten, beoordelingen en dergelijke van leidende Nederlandse communisten aan
Moskou, of van Komintern-gevolmachtigden aan hun superieuren. Vanzelfsprekend dient dit soort sterk subjectieve bronnen met de nodige voorzichtigheid te
worden geïnterpreteerd. Komintern-vertegenwoordigers die naar Nederland werden gestuurd om bij de cpn orde op zaken te stellen, konden er een persoonlijk
belang bij hebben om de door hen aangetroffen toestand in de zwartste kleuren te
schilderen teneinde zo goed mogelijk het weldadige effect van hun optreden te
laten uitkomen. De cpn-leiding daarentegen is meer dan eens gezwicht voor de
verleiding haar prestaties rooskleuriger voor te stellen dan de realiteit toeliet.
De in dit boek aangehaalde bronnen uit het Komintern-archief verwijzen bijna
allemaal naar de ‘originele’ stukken in het rgaspi. In de noten geeft het eerste cijfer
van het uit dit archief aangehaald document het fond weer, dat wil zeggen het
archiefbestand (collectie) van een bepaalde organisatie of persoon. Het tweede
getal staat voor opis, de inventaris van (doorgaans een deel van) dit bestand. Het
laatste cijfer heeft betrekking op de delo, het dossier. In de Russische archivalische
werkwijze worden ook nog alle documenten (listi) genummerd. Deze nummers
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zijn niet in de bronvermelding opgenomen; volstaan is met een aanduiding van het
document.45
Citaten uit Engelse, Franse en Duitse bronnen zijn niet vertaald.Voor aanhalingen uit Russische documenten is een uitzondering gemaakt,omdat de meeste lezers
deze taal hoogstwaarschijnlijk niet machtig zullen zijn. Citaten, namen en termen
in het cyrillisch zijn hier in de populaire transcriptie weergegeven. In het algemeen
zijn de citaten taalkundig ‘ongezuiverd’ opgenomen, wat onder andere betekent dat
de gemaakte taalfouten zijn gehandhaafd.
In de Komintern was Duits de lingua franca. In interne documenten, maar ook
in resoluties over de cpn werd de Nederlandse partij aangeduid als ‘Kommunistische Partei Hollands’. Onder invloed van dit Duitse spraakgebruik raakte aan het
begin van de jaren twintig in de partij de naam cph ingeburgerd – Communistische Partij Holland. In de in 1924 aangenomen statuten werd deze benaming overgenomen, alhoewel het partijorgaan de Tribune nog tot eind 1929 de officiële naam
‘Communistische Partij in Nederland’ handhaafde.46 In deze studie zal vanaf nu de
afkorting cph gebruikt worden, ook voor de korte periode dat de partij zelf van
cpn sprak.
Aangehaalde ‘secundaire’ literatuur wordt in de noten in verkorte vorm weergegeven; in de bibliografie achter in dit boek vindt men de volledige bibliografische
gegevens. Hier bevindt zich ook een apart overzicht van de gebruikte gepubliceerde
bronnen (hoofdzakelijk congresverslagen en brochures). Uit periodieken aangehaalde ‘primaire’ artikelen treft men hier niet aan; deze zijn uitsluitend in de noten
vermeld. De noten kunnen overigens naast literatuur- en bronverwijzingen ook
extra informatie bevatten waarvoor geen plaats was in het lopende verhaal.Aan het
eind van het boek zijn een afkortingenlijst opgenomen en enkele bijlagen.
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Tribunisten en bolsjewieken
‘Noch door anarchisten, noch door revisionisten zullen wij ons op andere paden
laten leiden, dan die ons aangewezen zijn door Marx en Engels.’1 Applaus volgde op
deze zin waarmee voorzitter David Wijnkoop zijn rede beëindigde op het oprichtingscongres van de Sociaal-Democratische Partij (sdp) op 14 maart 1909. Zijn uitspraak had het karakter van een geloofsartikel. Ze getuigde van het rechtlijnige en
eigenzinnige van de ketter, die ervan overtuigd is dé waarheid aan zijn kant te hebben – eigenschappen die de leiding van de nieuwe partij jaren later nog eens zouden
opbreken.
Zo’n vierhonderd ‘tribunisten’, zo geheten naar het oppositionele blad de Tribune, hadden omwille van de ideologische zuiverheid de Sociaal-Democratische
Arbeiderspartij (sdap) verlaten. Nergens anders in West-Europa had zich in de
sociaal-democratische beweging zo vroeg reeds de breuk voorgedaan tussen revisionisten en revolutionairen. In Oost-Europa waren de Russische en Bulgaarse
radicalen de tribunisten voorgegaan. In Rusland hadden door het drijven van Vladimir Lenin (1870–1924) de bolsjewieken zich in 1903 afgezonderd. Tussen de twee
scheurmakers in het westen en het oosten van Europa ontstond geleidelijk aan een
band, die echter nooit innig werd. De woorden waarmee Wijnkoop de zuivere koers
van de sdp afbakende tegen de dwaalleren van anarchisme en revisionisme golden
niet alleen deze binnenlandse tegenstanders, maar zo nodig ook de buitenlandse
bolsjewistische bondgenoot.
De sdap tussen revolutie en revisie
In 1894 werd de sdap opgericht.2 De nieuwe partij zette zich sterk af tegen de Sociaal-Democratische Bond (sdb), het nest waaruit zij was voortgekomen. Was de
opstelling van de sdb anarchistisch en anti-parlementaristisch geworden, de sdap
hechtte grote waarde aan de volksvertegenwoordiging en aan verkiezingen. De
nieuwkomer zag het kiesrecht als ‘wapen in de klassenstrijd’. De electorale aspiraties van de sdap pasten bij een reformistische, op praktische hervormingen gerichte, gematigde politieke koers. De Duitse ‘revisionist’ Eduard Bernstein leverde hiervoor tegen het einde van de negentiende eeuw de ideologische argumenten. De
door de orthodoxe theoreticus van de Duitse sociaal-democratie Karl Kautsky
gepropageerde marxistische leerstellingen als de concentratie van het kapitaal en
de Verelendung van het proletariaat, die uiteindelijk in de grote maatschappelijke
omwenteling zouden resulteren, trok Bernstein in twijfel. Het socialisme zag hij niet
verwezenlijkt door een gewelddadige revolutie,maar als de uitkomst van een evolutionair verlopend proces.
De sdap had in haar beginselprogram Kautsky’s standpunten omarmd en stel23
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de hierin de kapitalistische ontwikkelingsgang en de daarop gebaseerde, in heftigheid toenemende klassenstrijd centraal. In de praktijk handelde de partij echter
meer en meer in de lijn van Bernstein. De sdap zag hervormingen enerzijds als
methode om de bestaande kapitalistische orde geleidelijk te veranderen, en anderzijds als middel om haar kiezersaanhang te vergroten. Sociale wetgeving (zoals de
achturige werkdag en staatspensionering) en invoering van het algemeen kiesrecht
stonden hoog in haar vaandel.
Bij de verkiezingen van 1897 maakte de sdap met twee zetels haar opwachting in
de Tweede Kamer.In het kielzog van dit parlementaire debuut traden vele nieuwe leden toe. Ook intellectuelen en kunstenaars werden lid, zoals de dichters Gorter en
Roland Holst. In de eerste decennia van de twintigste eeuw behoorden deze beide literatoren tot de leidende groep van de linkervleugel van achtereenvolgens de sociaal-democratie en de opkomende communistische stroming.
Herman Gorter (1864–1927) was de tweede zoon van een doopsgezind predikant.3 In politieke aangelegenheden nam zijn vader, die overleed toen hij zes was,
uitgesproken liberale standpunten in. In 1888 rondde Gorter zijn studie klassieke
talen aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam af; een jaar later promoveerde hij. Hij was een ‘buitengewoon gevoelige, vaak onevenwichtige persoonlijkheid’,
aldus zijn biograaf De Liagre Böhl.4 Tijdens zijn studietijd ontlook bij hem de liefde
voor de dichtkunst. Beïnvloed door de emotionele benadering van de ‘Tachtigers’
publiceerde Gorter in 1889 het impressionistische epos Mei, dat hem in één klap
vermaardheid bracht. Na een persoonlijke crisis schoof hij de individualistische,
sensitieve poëzie aan de kant. Mede door toedoen van zijn aangetrouwde neef
Franc van der Goes – een van de twaalf oprichters van de sdap – zette hij zich aan
de studie van Marx. In het socialisme vond hij een nieuw levensdoel. Gorter groeide in de sdap uit tot een belangrijk propagandist. Hij schreef veelvuldig voor de
Nieuwe Tijd en het Volk. Op theoretisch vlak kon Gorter met de besten mee. Hij correspondeerde met de al genoemde Duitse sociaal-democratische ideoloog Kautsky,
die hij zeer bewonderde en met wie hij ook bevriend raakte.Vol overgave, maar ook
rechtlijnig, onbuigzaam en koppig wierp Gorter zich op als pleitbezorger van zijn
nieuwe ideaal.
Henriette Goverdine Anna Roland Holst-Van der Schalk (1869–1952) werd geboren in een welgesteld, behoudend liberaal milieu.5 Haar vader was notaris. Door
zich over te geven aan de dichtkunst wist zij zich aan het keurslijf van haar burgerlijke opvoeding te ontworstelen. Zij raakte nauw bevriend met Gorter, die een grote
invloed op haar uitoefende. Niet alleen poëzie en filosofie, maar ook politiek was
onderwerp van gesprek tussen hen.6 Gorter spoorde haar aan om Marx te lezen.
Lezing van Das Kapital bracht haar tot de overtuiging dat de arbeidersklasse in haar
verzet tegen uitbuiting en onderdrukking uiteindelijk zou overwinnen. Dit inzicht
‘vervulde mij met een soortgelijke exaltatie, als de doorbraak van mijn poëtisch
vermogen dit eenige jaren vroeger gedaan had’, zo schreef ze in haar memoires.7 In
24
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1897 meldden zij en haar man, de schilder Rik Roland Holst – een jeugdvriend van
Gorter – zich samen met Gorter als lid van de sdap aan. Evenals Gorter verdiende
Roland Holst snel haar sporen op het gebied van de propaganda en de theorie. Ook
zij stelde haar schrijverstalenten in dienst van haar politieke opvattingen. Een van
haar meest beroemde bijdragen in dit verband was de vertaling van het socialistische strijdlied ‘De Internationale’ uit het Frans. Verder vloeide een bijna niet-aflatende stroom gedichten, toneelspelen, artikelen, brochures en boeken uit haar pen.
Het mysticisme dat vooral in haar literaire werk doorklonk, zou met het ouder worden meer op de voorgrond treden.
‘Hollandse school’
Juichend binnengehaald door partijleider Pieter Jelles Troelstra, zouden Gorter en
Roland Holst zich tot zijn grote critici ontpoppen. Al snel na hun toetreden gingen
Gorter en Roland Holst de redactie van de Nieuwe Tijd versterken. De leiding van
dit in 1896 opgerichte theoretische maandblad – dat los van de sdap stond – lag in
handen van Van der Goes. De Nieuwe Tijd had een uitgesproken revolutionairmarxistische inslag en wierp zich op als bewaker van het ideologische erfgoed. Tot
deze hoeders behoorde ook de sterrenkundige Pannekoek.
Anton Pannekoek (1873–1960) was afkomstig uit het Gelderse dorp Vaassen.8
Zijn vader werkte als bedrijfsleider in een kleine metaalgieterij en was het liberalisme toegedaan. Pannekoek studeerde astronomie in Leiden. Hij kreeg vervolgens
een functie bij de daar gevestigde Sterrenwacht en promoveerde in 1902. Tijdens
zijn studententijd sloot hij zich aan bij de Liberale Kiesvereniging, maar niet voor
lang. Hij trad in 1899 toe tot de sdap en binnen een jaar was hij al voorzitter van de
partijafdeling in Leiden, die hij zelf mee had helpen oprichten. Toch beschouwde de
begaafde Pannekoek zichzelf niet zozeer als een organisator of een propagandist,
maar meer als een theoreticus. Hij schreef regelmatig in de Nieuwe Tijd.
Gorter en Pannekoek kenden elkaar sinds 1900. Het was het begin van een bijna
dertig jaar durende periode van nauwe vriendschap en politieke samenwerking
tussen twee zeer verschillende naturen. Anders dan de sensitieve, impulsieve en
vaak instabiele Gorter was Pannekoek een serene en analytisch ingestelde persoonlijkheid.9 Volgens Roland Holst, die ook met Pannekoek bevriend was, zou Gorter
in het politieke inzicht van zijn vriend een ‘onbegrensd vertrouwen’ stellen.10 Nadat
Pannekoek in 1906 naar Duitsland was vertrokken om eerst in Berlijn en later in
Bremen scholingswerk te verrichten voor de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (spd), bleef hij met Gorter contact houden.
Evenals Gorter en Roland Holst onderhield Pannekoek in die tijd hartelijke
betrekkingen met Kautsky. Onder de invloed van deze spd-ideoloog hing het
Nederlandse drietal een principieel getint marxisme aan. Geïnspireerd door de
Duitse filosoof Joseph Dietzgen zouden zij gaandeweg meer de nadruk gaan leggen
op de ‘spontane’, ‘creatieve’ politieke zelfwerkzaamheid van de massa’s.11 Dit ging
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gepaard met kritiek op de leiderschapspretenties van eerst de sociaal-democratische en later de communistische partij. De organisatie van het proletariaat in partij
en vakbond was geen doel op zich, maar moest er voor alles op gericht zijn het politieke bewustzijn van de arbeiders en hun eigen revolutionaire handelen te bevorderen. In hun meer voluntaristische visie pasten goed de door Rosa Luxemburg
gepropageerde massastaking en de door haar benadrukte spontaneïteit van de
volksmassa’s. Met deze vooraanstaande revolutionaire leidster van Poolse origine
stond het drietal eveneens op goede voet.
Bij het uitwerken van deze strategie nam Pannekoek het voortouw; Gorter en
Roland Holst volgden meer. Door deze weg in te slaan raakten zij gaandeweg vervreemd van hun oude politieke toeverlaat Kautsky. De Duitser hechtte veel meer
belang aan een goede organisatie van de arbeiders om zo de bourgeoisie in een weloverwogen strijd ‘af te matten’. Zijn Nederlandse leerlingen hadden niet zoveel
geduld. Hun opvattingen maakte enige furore en zouden bekend komen te staan als
de ‘Hollandse School’.12 ‘During the first two decades of the twentieth century, this
“school” of Marxism exercised – through countless articles, books, pamphlets,
speeches, and political contacts – an influence on European social democracy that
extended well beyond the boundaries of Holland’, aldus de Amerikaanse historicus
Gerber.13
Marxistische oppositie en partijstrijd
De ‘steile’ opstelling van Roland Holst, Pannekoek, Gorter en andere marxisten
rond de Nieuwe Tijd als de houthandelaar Floor Wibaut en de apotheker Pieter Wiedijk (schrijvend onder het pseudoniem J. Saks) bracht hen regelmatig in botsing
met met de meer pragmatische partijleiding. Hun voornaamste tegenstander was
Troelstra, voorzitter van de sdap-fractie in de Tweede Kamer en hoofdredacteur
van het Volk. In de na de eeuwwisseling op gang komende partijstrijd draaide het
vooral om de vraag in welke mate de sdap haar ideologische uitgangspunten
mocht aanpassen ten behoeve van haar politiek-electorale doelstellingen. In 1901
protesteerden de marxisten bij monde van Gorter tegen de op instigatie van Troelstra veranderde agrarische paragraaf van het verkiezingsprogramma, een wijziging
die was bedoeld om de steun van de kleine boeren,pachters en landarbeiders te verwerven. De tweede krachtmeting tussen de reformistische partijleiding en de
orthodox-marxistische intellectuelen deed zich voor bij de schoolkwestie. Teneinde de sympathie van de confessionele arbeiders te verwerven, bepleitte Troelstra de
financiële gelijkstelling van het bijzonder en het openbaar onderwijs. Voor de
meeste marxisten was dit een nieuw voorbeeld van het opportunistische en verwaterde beleid van de sdap-leiding.
Het uitgangspunt van de langzamerhand gestalte krijgende marxistische oppositie was duidelijk: liever getalsmatig klein, dan ideologisch onrein. Het nastreven
van zoveel mogelijk kamerzetels zou leiden ‘tot verzwakking van het principieel26
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revolutionaire karakter der partij’, zo schreven Pannekoek en Gorter in hun brochure Marxisme en revisionisme.14 De sdap moest zich niet omwille van politiek
gewin op korte termijn laten inkapselen in het parlementaire bestel, maar voor zuiverheid in de leer en revolutionaire strijd kiezen. Daarbij was oriëntatie op de klassenbewuste industriearbeiders de eerste voorwaarde.Dat deze groep rond de eeuwwisseling in het sterk agrarische Nederland nog amper voorhanden was – een van
de redenen overigens waarom Troelstra zich mede tot de agrarische en confessionele arbeiders richtte – werd voor lief genomen. De door Marx blootgelegde ontwikkelingsgang van het kapitalisme zou immers vanzelf de komst van het zegevierende
proletariaat brengen. Hierbij bracht de oppositie Kautsky in stelling tegen de partijleiding. Het was aan de sdap om de verwezenlijking van het socialistische einddoel
te bevorderen, vooral door de politieke bewustwording van de arbeiders te stimuleren. Lotsverbetering van de arbeiders werd niet categorisch afgewezen, maar moest
wel gericht zijn op het rijp maken van de geesten voor het socialisme.
In de volgende jaren kwam het tot nieuwe botsingen tussen oppositie en partijleiding. De persoonlijke tegenstellingen spitsten zich hierbij toe, zoals bij de beoordeling van de spoorwegstaking van 1903. Gorter, Pannekoek en Roland Holst
verwelkomden deze van harte, inclusief de – mislukte – politieke staking tegen de
aangekondigde ‘worgwetten’ van het behoudende kabinet-Kuyper. Fel attaqueerden zij de zwalkende Troelstra, die – nadat hij eerst de politieke staking had aanbevolen – onverhoeds de aftocht blies.
De groep marxisten rond de Nieuwe Tijd achtte zich in het gelijk gesteld door de
uitkomsten van het congres van de Tweede Internationale van sociaal-democratische partijen, dat in augustus 1904 in Amsterdam was gehouden. Een meerderheid
verwierp de revisionistische strategie van Bernstein. Hervormingen werden gezien
als middel om het proletariaat in de klassenstrijd op te voeden. Ook de Russische
Revolutie van 1905 stak de radicalen een hart onder de riem. De massale demonstraties en stakingen tegen de tsaar vervulden hen van optimistische verwachtingen, ook voor Nederland.15 Terwijl de marxisten het Nederlandse proletariaat het
verzet van de arbeiders in Petersburg als lichtend voorbeeld voorhielden, veroordeelde Troelstra de poging om naar aanleiding van de Russische gebeurtenissen
‘den revolutionairen geest op te wekken’.16
In het partijconflict was Troelstra voor de marxisten de verpersoonlijking van
het opportunisme geworden. Na enkele nieuwe aanvaringen ging de leider van de
sdap in 1906 tot de aanval over. In zijn brochure Inzake partijleiding trok hij fel van
leer tegen de dogmatici met hun ‘talmudische spitsvondigheden en haarkloverijen’.17 Zij zouden geen weet hebben van wat er in de arbeidersklasse leefde en hem,
Troelstra, de leiding onmogelijk maken. Het partijcongres van april 1906 stelde zich
achter Troelstra op. Het nam een motie aan die alle partijleden verplichtte om ‘kritiek te houden binnen dusdanige perken, dat de partijgenooten elkanders waardigheid, en de eenheid der partij hooghouden’.18 Deze uitspraak was onmiskenbaar
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tegen de marxistische dissidenten gericht. Uit protest tegen deze ‘muilkorving’ weigerden de oppositionelen zich kandidaat te stellen voor partijfuncties.
Op het partijcongres in Haarlem in het voorjaar van 1907 kwam het tot een
nieuwe krachtmeting. Deze eindigde opnieuw in een zege voor de partijleiding.
Gorter, Pannekoek en Roland Holst legden zich hierbij tegen wil en dank neer. Zij
zagen geen alternatief; uit de sdap treden wilden zij niet. Van deze berustende
opstelling wilden jongere radicale marxisten echter niet weten. Aanvoerders van
deze lichting waren Wijnkoop, zijn vriend Van Ravesteyn, en Ceton, de grondleggers van het oppositionele blad de Tribune.
De tribunisten
David Jozef Wijnkoop (1876–1941) was in 1898 lid geworden van de sdap. Hij was
de zoon van een politiek verlichte, vooraanstaande Amsterdamse rabbijn.19 Op
jeugdige leeftijd brak Dave – zoals hij voor intimi heette – met het joodse geloof.
‘Maar in het onvoorwaardelijk vasthouden aan het einddoel van de socialistische
strijd stak toch wel ... een flink deel joods-messiaanse verwachting’, zo veronderstelde zijn biograaf Koejemans.20 Wijnkoop studeerde in Amsterdam Nederlandse
letteren. In deze periode ontlook zijn belangstelling voor het socialisme. Na zijn
kandidaatsexamen staakte hij zijn studie en legde hij zich toe op het politieke werk.
In de sdap steeg zijn ster snel. Een paar jaar nadat hij zich als lid had aangemeld
werd hij voorzitter van de afdeling in het Amsterdamse kiesdistrict iii. Deze grootste partijafdeling in de hoofdstad bestond vooral uit joodse diamantwerkers. Zij
bestreek het kiesdistrict dat in 1902 Troelstra naar de Tweede Kamer afvaardigde. In
1904 nam Wijnkoop de leiding op zich van de federatie Amsterdam van de sdap.
Een jaar later kreeg hij zitting in het landelijk partijbestuur.
Al tijdens zijn studententijd viel Wijnkoop op door zijn gedrevenheid, geldingsdrang en fanatisme.‘Een bedenkelijk gemis aan tact’, zo schreef een mederedacteur
over Wijnkoop toen deze in 1900 korte tijd deel uitmaakte van de redactie van het
studentenblad Propria Cures. ‘Zijn gezwollen toon en profetische orakelspreuken
moeten ieder van hem vervreemden, die niet door dik en dun met hem meegaat.’21
Dat Wijnkoop in zijn optreden vaak mensen afstootte, is door anderen bevestigd.
‘Hij provoceerde altijd,’ meende zijn – nog nader te introduceren – politieke medestander Sebald Rutgers.22 Het was een trek die hij zijn hele leven hield. De liberale
journalist Ritter, die in 1934 een drie uren durend interview met hem had, was verbaasd over zijn ‘volstrekte radicalisme ... Want Wijnkoop is niet alleen radicaal in
zijn opvattingen, hij is radicaal als psychologisch type. Elke overbrugging ontbreekt.’ 23 Zijn voormalige steun en toeverlaat Sam de Wolff, met wie Wijnkoop vanwege politieke meningsverschillen brak, typeerde hem met de volgende bijbeltekst:
‘Zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem.’ 24
Wijnkoops onverzoenlijke inslag brak hem op toen hij in botsing kwam met
F.W.N. Hugenholz.25 Dit Tweede-Kamerlid van de sdap bekleedde een functie bij
28
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de verzekeringsmaatschappij De Centrale, waar Wijnkoop in 1904 inspecteur was
geworden. In het conflict wilde Wijnkoop van geen wijken weten, maar uiteindelijk
stond hij alleen en nam hij ontslag. Zijn politieke carrière binnen de sdap liep er
zware schade door op.
In 1899 liep Wijnkoop op een college Willem van Ravesteyn (1876–1970) tegen
het lijf.26 Deze in Rotterdam geboren zoon van een sigarenfabrikant studeerde in
Leiden en Amsterdam Nederlandse letteren en geschiedenis. In 1906 promoveerde
hij op een proefschrift over de sociaal-economische ontwikkeling van Amsterdam
in de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw; de eerste historisch-materialistische dissertatie in Nederland. Van Ravesteyn was evenals Wijnkoop in 1898 tot
de gelederen van de sdap toegetreden. Hun eerste ontmoeting betekende het begin
van een drie decennia durende vriendschap. Zoals Gorter in zijn politieke oordeel
sterk leunde op Pannekoek, zo keek de niet-afgestudeerde Wijnkoop in theoretisch
opzicht hoog op tegen de gepromoveerde Van Ravesteyn. Hij hechtte grote waarde
aan de mening van zijn Rotterdamse vriend – iets wat regelmatig uit hun correspondentie blijkt.27 In zijn deels autobiografische boek De wording van het communisme in Nederland gaf Van Ravesteyn het overtrokken beeld van Wijnkoop als
iemand die volstrekt van hem afhankelijk was; hij schreef dat zijn vriend ‘niets deed
of ondernam zonder hem te raadplegen’.28
Van Ravesteyns boek laat van de auteur een bijzonder geborneerde, hautaine
indruk achter; hij komt over als iemand die van zijn eigen voortreffelijkheid overtuigd is. Dit beeld wordt bevestigd door tijdgenoten. Pannekoek bijvoorbeeld, die
Van Ravesteyn uit Leiden kende, noemde hem ‘pedant, zelfingenomen ... daarbij
steeds ietwat zuur’.29 Annie Romein-Verschoor sprak van een ‘begaafde, maar te
egocentrische politicus ..., even verlegen als ijdel’.30 Zelf beschouwde Van Ravesteyn
zich in wezen als een aristocraat. Zijn ‘intellectuele hoogmoed’ belemmerde hem in
de omgang met de arbeiders.31 Deze verschafte hem het imago van een studeerkamergeleerde, die zich vermeide in theoretische haarkloverijen. Zijn verwijt aan het
adres van Roland Holst, Gorter en Pannekoek dat zij het contact met de arbeiders
misten is wellicht juist, maar doet wat misplaatst aan.32
Der Dritte im Bunde was de flegmatische maar gedreven Jan Cornelis Ceton
(1875–1943).33 Hij had zich in 1899 bij de sdap aangesloten. Ceton was afkomstig uit
een onderwijzersgezin en werd later zelf onderwijzer in een volksbuurt in Amsterdam.Als secretaris van de Sociaal-Democratische Onderwijzers-Vereeniging keerde hij zich in 1902 tegen de plannen van Troelstra om het bijzonder onderwijs
financieel te steunen. Ceton had toen al in de partijafdeling Amsterdam-iii Wijnkoop leren kennen. Zij maakten gezamenlijk enkele jaren deel uit van het afdelingsbestuur: Ceton als secretaris, Wijnkoop zoals gezegd als voorzitter – zonder evenwel echte vrienden te worden. Tussen beiden kwam het in 1911 tot een verwijdering
toen Ceton trouwde met de van Wijnkoop gescheiden Emma Hess. Deze privékwestie zou hun politieke samenwerking overigens niet schaden.
29
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Ceton stond bekend om zijn onverstoorbaarheid, zijn schier onuitputtelijke
werkkracht en zijn grote organisatorische kwaliteiten. Soliditeit en taaiheid paarde
hij in politiek opzicht aan een grote onbuigzaamheid: vergeleken bij Wijnkoop en
Van Ravesteyn was hij ‘waarschijnlijk de meest rechtlijnig denkende, intransigent
tot het uiterste’.34
Anders dan de meeste van hun oudere geestverwanten die zich rond de Nieuwe Tijd
hadden gegroepeerd, zwoeren deze drie niet bij de eenheid van de sdap. Roland
Holst duidde ze later aan als ‘de “steilen” en “dogmatischen”, de geboren sektariërs
in één woord’.35 De historicus Buiting koos vriendelijker bewoordingen. Naar zijn
mening waren zij ‘niet alleen jeugdiger, onstuimiger en vervuld van een tomeloze
dadendrang, ze zijn bovendien literair nauwelijks “angehaucht” en opgegroeid in
een grootstedelijk milieu, dat hen in directe aanraking bracht met het stedelijk proletariaat en hen een minder bespiegelende en meer pragmatische oriëntatie verschafte dan de “Gooiers”.’36 Met die laatsten bedoelde hij de in het Gooi woonachtige Gorter en Roland Holst.
In oktober 1907 verscheen onder redactie van Wijnkoop, Van Ravesteyn en
Ceton het eerste nummer van de Tribune. Wijnkoop had al eerder de uitgave van
een eigen blad overwogen, maar daarvan was toen niets gekomen. Gorter en Pannekoek gaven min of meer hun zegen aan het blad. De Tribune zocht al snel in
gespierde taal de confrontatie met de sdap-top. Het blad was afkerig van de parlementaristische werkwijze van de partij en pleitte ervoor dat die alles op alles zou
zetten om de industriearbeiders voor zich te winnen.37
Troelstra kreeg regelmatig de volle laag. Voor de leider van de sdap raakte op
een gegeven moment de maat vol. Hij stuurde aan op een royement van de redactie
van de Tribune. Na veel geharrewar schreef het partijbestuur een buitengewoon
congres uit. Deze vergadering moest zich uitspreken over de opheffing van het dissidente blad en de uitsluiting van de redactie wanneer deze niet aan de opheffing
zou willen meewerken. Dat de redactieleden dit inderdaad niet van plan waren, had
Wijnkoop al vóór het congres bekendgemaakt. Op 13 en 14 februari 1909 kwamen
de afgevaardigden in Deventer bijeen. Na emotionele discussies waarbij de gemoederen hoog opliepen, besloten zij tot de opheffing van de Tribune en – met tweederde meerderheid – tot het royement van de redactie.
Oprichting Sociaal-Democratische Partij
Gevolgd door zo’n vierhonderd geestverwanten verliet de redactie van de Tribune
de sdap. Onder hen waren slechts enkele leden van de groep rond de Nieuwe Tijd.
Met het aanbod van een alternatief marxistisch weekblad – dat echter wel onder de
controle van de partij kwam te staan – was Troelstra erin geslaagd deze groep tegen
de tribunisten uit te spelen.
De tribunisten gingen snel over tot de vorming van een nieuwe partij. Een
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bemiddelingspoging van de Belg Kamiel Huysmans, de secretaris van het Internationaal Socialistisch Bureau (isb) van de Tweede Internationale, liep op niets uit –
ook al omdat Wijnkoop hiervan eigenlijk niets wilde weten.38 Op 14 maart 1909, de
sterfdag van Karl Marx, werd de Sociaal-Democratische Partij (sdp) opgericht.
Wijnkoop,Van Ravesteyn en Ceton kregen in de nieuwe partij alledrie spilfuncties
toebedeeld. Wijnkoop werd niet alleen voorzitter van de partij maar ook van haar
belangrijkste afdeling, de Amsterdamse. Daarnaast werd hij als bezoldigd propagandist aangesteld. Tegelijkertijd bleef hij deel uitmaken van de redactie van de Tribune, samen met Van Ravesteyn en Ceton.Van Ravesteyn nam de rol van partij-ideoloog op zich; Ceton die van organisator. De laatstgenoemde nam na de oprichting
ook zitting in het partijbestuur van de sdp. In 1910 werd hij secretaris-penningmeester.
‘Oudere’ marxisten als Van der Goes en Wibaut bleven in de sdap, evenals –
voorlopig – Roland Holst. Verscheurd en vertwijfeld koos zij op aanraden van
Kautsky en Luxemburg uiteindelijk voor de eenheid van de partij – niet voor het
laatst overigens.39 Dat zij de overstap niet waagde, werd haar zeer kwalijk genomen
door Pannekoek en Gorter. Deze twee waren samen met Wiedijk in feite de enigen
van de oude garde die met de tribunisten meegingen.Wiedijk heeft zich eigenlijk in
zijn nieuwe politieke onderkomen nooit thuis gevoeld. Na een conflict met Wijnkoop stapte hij op. Gorter zelf, die zich in de aanloop van de breuk flink roerde, was
in zijn hart ook niet overtuigd van de noodzaak van een nieuwe partij.40 Pas na lang
aarzelen koos hij definitief voor de sdp. Ondanks zijn reserves nam hij zitting in
het partijbestuur en de redactie van de Tribune. In de beginjaren was Gorter van
onschatbare waarde voor de sdp; niet alleen wat betreft financiële ondersteuning,
maar ook als publicitair boegbeeld.
Evenals Gorter was Pannekoek aanvankelijk tegen de scheuring geweest, omdat
hij van een nieuw partijtje weinig heil verwachtte. Tevergeefs had hij vanuit Duitsland bij Wijnkoop en Van Ravesteyn op matiging aangedrongen.41 Hoewel Pannekoek erbij had gezegd dat hij aan de zijde van de beide tribunistische leiders zou
blijven staan, wat deze ook mochten besluiten, was zijn advies bij hen slecht gevallen.Van Ravesteyn peperde hem in dat aan dergelijke raad van over de oostergrens
geen behoefte was. Pannekoek liet zich dat niet aanleunen: ‘Merk je niet, beste
vriend, dat je daarmee precies dezelfde kneveling begaat, als Troel[stra] in de sdap.
Die zei ook altijd, wij moesten onzen mond houden, omdat wij de boel niet konden
beoordelen.’42 Pannekoek hield zijn woord en werd in Duitsland ‘buiten-lid’ van de
sdp.43 In de Duitse spd poogde hij begrip te kweken voor de tribunisten. Dat
Kautsky zijn steun weigerde, viel hem behoorlijk tegen. De Duitse partij-ideoloog
schoof in deze periode echter meer op naar het centrum van de spd en distantieerde zich van de linkervleugel, waartoe naast Luxemburg en Pannekoek verder onder
meer Clara Zetkin, Karl Liebknecht en Karl Radek behoorden.44
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sdp en sdap
Na een kleine tien jaar van getwist had zich dan eindelijk de breuk voltrokken.
Optisch leken de verschillen tussen de sdp en de sdap in het begin niet al te groot.
De sdp baseerde zich op het uit 1895 daterende orthodox-marxistische beginselprogramma van de sdap, dat deze partij zelf ook nog als ideologische grondslag
beschouwde, maar volgens de sdp zou verloochenen. In 1912 nam de sdp een nieuwe beginselverklaring aan, die was opgesteld door Wiedijk. Ook in programmatisch opzicht liepen beide partijen in de eerste jaren na 1909 niet al te zeer uiteen.45
Hoewel het haat en nijd was tussen de twee,verleende de sdp in de praktijk de sdap
soms zelfs steun, zoals bij de herstemmingen in de Tweede-Kamerverkiezingen van
juni 1909, en bij het volkspetitionnement dat de sdap in de jaren 1910–1911 organiseerde ter verkrijging van het algemeen kiesrecht. Verder richtten de twee partijen
zich beide op het in 1905 opgerichte Nederlands Verbond van Vakverenigingen
(nvv). De sdp bepaalde bij haar oprichting in 1909 dat haar leden bij het nvv
moesten zijn aangesloten.
Het onderscheid tussen sdap en sdp zou vooral moeten liggen in de aanhang
van beide partijen; dit veronderstelden de tribunisten althans.‘De arbeiders wachten op ons’, zo hield Ceton zijn gehoor op het tweede partijcongres optimistisch
voor.46 De sdp veronderstelde als zuiver marxistische partij op veel weerklank te
kunnen rekenen bij het grootsteedse industriële proletariaat – meer dan de sdap,
die tot dan toe vooral in agrarische districten haar kiezers rekruteerde.Al snel bleek
dat er sowieso weinig mensen op de nieuwe partij wachtten. In juni 1909 nam de
sdp in vier districten in Amsterdam, Rotterdam en Leiden deel aan de TweedeKamerverkiezingen. De nieuwkomer behaalde zegge en schrijve 542 stemmen –
niet meer dan 1,4% van de in deze districten uitgebrachte stemmen.47 De sdap
boekte winst en steeg naar zeven kamerzetels. Ook in de grote steden ging deze partij flink vooruit. ‘Niet de organisatie van de tribunisten, maar de sdap ontplooide
zich tot een “echt-proletarische” partij’, aldus De Liagre Böhl.48 Bij de verkiezingen
van juni 1913 verging het de sdp niet veel beter. In de acht districten waar zij een
kandidaat stelde, verwierf zij 1340 stemmen. De sdap liet haar met achttien zetels
(een winst van maar liefst elf) geheel achter.
Wilde het met de electorale steun van het kiesgerechtigde deel der industriearbeiders in de grote steden niet echt vlotten, ook de ledenachterban van de sdp vertoonde weinig proletarische trekken. Uit een enquête in 1911 onder de leden bleek
meer dan de helft van hen die een beroep hadden, in de dienstensector te werken.
Slechts 44% was werkzaam in de industrie of mijnbouw.49 Bovendien zat er amper
groei in de ledenaanhang. Begonnen met 419 leden in 1909, telde de sdp er 533 in
1913 (zie tabel 1 achter in dit boek).50
Al met al waren de vooruitzichten van de sdp aan de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog tamelijk hopeloos. In financieel opzicht stond de zaak er bedroevend
voor. In 1912 had Wijnkoop tevergeefs in Berlijn bij de Duitse spd aangeklopt om
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financiële steun voor zijn armetierige partij.51 Wat betreft het leden- en kiezerstal
was er geen enkel perspectief. Electoraal gezien leek de meer ontwikkelde arbeider
voor de sdp onbereikbaar. Wat in dit isolement resteerde waren de ongeschoolde
anarchistische en syndicalistische arbeiders.52 Deze onderste lagen van het industrieproletariaat waren echter nog uitgesloten van het kiesrecht. Na de introductie in
1918 van het algemeen kiesrecht voor mannen zou de sdp deze groepen voor een
groot deel voor zich weten te winnen.
Nationaal Arbeids-Secretariaat (nas)
Na de oprichting van de sdp kwam geleidelijk haar toenadering tot de anarchosyndicalistische stroming binnen de arbeidersbeweging op gang. Indirect was Pannekoek op deze oriëntatie van invloed geweest. Gedurende de jaren dat hij in Duitsland verbleef, schreef hij regelmatig in de Tribune over de strijd die in de spd tussen
Luxemburg en Kautsky was ontbrand over de politieke massa-actie. Hierbij wist
Pannekoek zijn voorkeur voor deze tactiek over te brengen op de leidende tribunisten. Het gevolg was dat de sdp dit wapen in haar arsenaal opnam. Het ‘nieuwe revolutionarisme’ leidde tot een grotere bereidheid bij de sdp om samen te werken met
anarcho-syndicalistische groepen, die van de buitenparlementaire actie alle heil
verwachtten.53
Als belangrijkste partner in deze hoek beschouwde de sdp het Nationaal
Arbeids-Secretariaat (nas), een landelijk samenwerkingsverband van een aantal
vakbonden. Het nas was in 1893 door de sdb opgericht. Gaandeweg ontwikkelde
het zich in anarcho-syndicalistische richting. Directe actie en de algemene werkstaking waren de wapens van het nas in de klassenstrijd. Van parlementarisme en
centralisme was het niet gediend. In tegenstelling tot het veel grotere nvv, dat zich
meer en meer op de sdap richtte, had het nas weinig op met politieke partijen.
Niettemin kwam de sdp langzamerhand als bondgenoot in het vizier.
In de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog, toen de arbeidsonrust behoorlijk toenam, plaatste de sdp zich achter een aantal stakingen die wél door het nas maar
níét door het nvv werden ondersteund.54 Een voorbeeld hiervan was de zeeliedenstaking in Amsterdam in 1911. Teleurstelling over de afzijdigheid van de sdap bij
deze staking leidde ertoe dat Roland Holst in 1912 uit de partij stapte. Op aandringen van Kautsky sloot ze zich niet aan bij de sdp.55 Na enkele jaren buiten partijorganisatorisch verband te hebben gestaan, werd zij voorzitter van de in mei 1915
gevormde Revolutionair Socialistische Vereniging (rsv).56 De rsv was een ontmoetingsplaats van al dan niet gewezen leden van de sdap. Ook sdp-leden maakten er deel van uit.57
De sdp ging mede uit electorale overwegingen de anarcho-syndicalistische
beweging steeds meer als een bondgenoot zien. Hierdoor raakte zij verder verwijderd van haar sociaal-democratische wortels. Symbolisch hiervoor was het besluit
van het partijcongres in juni 1915 om het verplichte nvv-lidmaatschap te schrap33
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pen. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was deze ontwikkeling in een
stroomversnelling gekomen. Op 1 augustus 1914 publiceerde de Tribune het manifest ‘Oorlog aan den oorlog!’, dat mede was ondertekend door het nas en de Internationale Anti-Militaristische Vereniging (iamv).58 Deze gemeenschappelijke actie
leidde tot de vorming van het Agitatie-Comité der Samenwerkende Arbeiders-Verenigingen (sav). Wijnkoop werd hiervan voorzitter. Ook sociaal-anarchisten en
anti-militaristen maakten er deel van uit. Het sav voerde actie voor onmiddellijke
demobilisatie van het Nederlandse leger en tegen de economische gevolgen van de
oorlog voor de arbeiders (zoals werkloosheid, schaarste van levensmiddelen en de
‘duurte’). Begin 1916 ging het Comité aan interne spanningen ten onder. Al snel
kwam er een nieuw samenwerkingsverband van arbeidersorganisaties links van de
sdap voor in de plaats: het Revolutionair Socialistisch Comité tegen de Oorlog en
zijn Gevolgen (rsc). De in 1907 opgerichte Bond van Christen-Socialisten (bcs)
deed nu ook mee.59 Ook op dit comité drukte de sdp haar stempel, doordat Wijnkoop weer de leiding kreeg.
Dankzij de verslechterende sociaal-economische situatie gedurende de oorlogsjaren kreeg de revolutionair gezinde stroming meer greep op de ongeschoolde, verarmde delen van de arbeidersklasse. Dit kwam niet alleen tot uiting in het stijgende
ledental van het nas, dat toenam van ruim 8000 in 1913 tot 23 000 in 1918 (nog altijd
veel minder dan dat van het nvv, zie tabel 1); het bleek ook bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1917. sdp en bcs besloten samen op te trekken en verwierven in 37
kiesdistricten in totaal 17 388 respectievelijk 4320 stemmen. Bij deze verkiezingen –
de laatste die op basis van beperkt stemrecht en het districtenstelsel werden gehouden – was geen kamerzetel voor de revolutionairen weggelegd. De parlementaire
doorbraak lag echter binnen handbereik.
Contacten tussen tribunisten en bolsjewieken
Het uittreden van de tribunisten uit de sdap en de daaropvolgende oprichting van
de sdp in 1909 betekenden de derde organisatorische scheiding tussen de gematigde vleugel en de radicale marxisten in een sociaal-democratische partij in Europa.
De eerste schisma’s vonden in 1903 plaats in Oost-Europa. In Bulgarije kwamen de
revolutionaire tesnjaki – of ‘precieze’ sociaal-democraten – tegenover de reformistische sjiroki – de ‘rekkelijken’ – te staan.60 De breuk in de gelederen van de Russische
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (rsdap) voltrok zich tijdens het tweede
congres van deze partij, dat in de zomer van 1903 in Brussel en Londen werd gehouden. De linkervleugel binnen de rsdap, aangevoerd door Lenin, kwam hier in botsing met de meer gematigde stroming over de vraag hoe het partijlidmaatschap
formeel geregeld moest worden. De achterliggende kwestie was welke vorm de partijorganisatie moest aannemen. Lenin wilde een gecentraliseerde, strak gedisciplineerde voorhoedepartij van beroepsrevolutionairen, die de leiding in de klassenstrijd op zich zou nemen. Zijn tegenstanders waren meer geporteerd voor een van
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onderaf opgebouwde massaorganisatie met lossere banden. Naast dit geschilpunt
traden ook bij andere kwesties sterk afwijkende standpunten aan het licht. Uiteindelijk wisten Lenin en zijn medestanders voor hun radicale visie de meerderheid
achter zich te krijgen, wat hun de naam ‘bolsjewieken’ opleverde. De minderheidsgroep zou als ‘mensjewieken’ te boek komen te staan.61
Jarenlang stonden de bolsjewieken min of meer alleen binnen de Tweede Internationale.62 Met de komst van de tribunisten diende zich eigenlijk voor het eerst
een heuse geestverwante groepering aan. Dat bolsjewieken en tribunisten toenadering tot elkaar zouden zoeken, lag dan ook voor de hand. Het binnenlandse isolement van de sdp werd met deze internationale contacten enigszins gecompenseerd. Waarschijnlijk dateerde de eerste kennismaking tussen beide groeperingen
van het congres van de Tweede Internationale in Stuttgart in augustus 1907. In 1918
beweerde Wijnkoop namelijk dat de laatste stoot tot de oprichting van de Tribune
op dit congres was gegeven, onder meer als gevolg van zijn kennismaking met ‘de
uit Rusland verjaagde revolutionairen’. Pas veel later zou Wijnkoop Lenin met name
noemen.63
Of Wijnkoop in Stuttgart inderdaad over deze aangelegenheid met Lenin heeft
gesproken, blijft enigszins onduidelijk. Voor zijn biograaf Koejemans was dit een
uitgemaakte zaak.64 Buiting heeft er echter terecht op gewezen dat de eigengereide
Wijnkoop zich ongetwijfeld niet door de op dat moment internationaal amper
bekende Lenin zal hebben laten beïnvloeden; hij spreekt van een ‘mythologisering
achteraf ’.65 Zo Wijnkoop Lenin in 1907 al was tegengekomen, lijkt de indruk die
deze ontmoeting op hem heeft gemaakt groter te zijn geworden naarmate Lenins
ster verder steeg.
Hulp van Lenin
Of Lenin een aandeel heeft gehad in de oprichting van de Tribune, zal wel nooit
opgehelderd worden.Voor de hand ligt het echter niet.Wél is zeker dat hij zich na de
oprichting van de sdp inspande voor toelating van deze partij tot de congressen
van de Tweede Internationale en de bijeenkomsten van haar Bureau, het isb.
De sdp deed na haar totstandkoming pogingen om lid te worden van de Tweede
Internationale. Op de zitting van het isb in november 1909 in Brussel stuitte haar
toelatingsverzoek echter op procedurele problemen. De Duitse spd meende dat de
sdp de congressen kon bijwonen. Over de vraag of zij ook kon deelnemen aan de
zittingen van het isb, moest het internationaal congres in Kopenhagen in 1910
beslissen. Lenin – die in die tijd de rsdap in het Bureau vertegenwoordigde – wierp
zich op als pleitbezorger van de tribunisten en steunde het Duitse voorstel.66 Hij
sprak vlak voor de vergadering nog even met Gorter, die samen met Wijnkoop de
sdp vertegenwoordigde.67 Een maand daarvoor was Lenin ook al ingelicht door
Roland Holst, die hem in Parijs had opgezocht.68 Zij was zoals reeds vermeld niet
met de sdp meegegaan, wat overigens door Lenin werd veroordeeld.69 Toch meen35
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de Roland Holst dat deze partij de toegang tot de Tweede Internationale niet kon
worden geweigerd. Tijdens haar ontmoeting met Lenin waarschuwde ze hem voor
Troelstra, die ze ‘ein hundsgemeiner Kerl’ zou hebben genoemd. Lenin was ook
bepaald niet gediend van de leider van de sdap, zo schreef hij later aan een vriend:
‘How this Troelstra maneuvered in order to expel honest men and Marxists (Gorter,
Pannekoek,Wijnkoop), from the Dutch party!’70
Uiteindelijk besloot het isb in deze kwestie de sdap de beslissing te gunnen. De
sdap maakte het de sdp niet lastig en liet Wijnkoop en Van Ravesteyn deel uitmaken van haar delegatie naar het congres in Kopenhagen. In de Deense hoofdstad
werd de toelating van de sdp tot het isb echter weer uitgesteld. Na jarenlange vertraging kwam de zaak pas in oktober 1912 in behandeling. Het isb wees toen eindelijk het verzoek van de sdp af, omdat de partij te weinig leden zou hebben.
Een stem in het isb mocht er dan niet in zitten – de aanwezigheid op het congres
in Kopenhagen als onderdeel van de Nederlandse delegatie impliceerde wel een formele erkenning van de sdp. Het oordeel van Wijnkoop en Van Ravesteyn over het
congres was overigens uitgesproken negatief. Het was voor hen duidelijk dat de
revisionisten in de Internationale de lakens uitdeelden. Wel ontmoetten zij allerlei
politieke medestanders.Naar alle waarschijnlijkheid waren zij aanwezig op een vergadering van linkse sociaal-democraten die tijdens het congres werd gehouden.
Van Ravesteyn meldde dat Wijnkoop en hij de Pool Radek en nog enkele leiders der
‘uiterst-linksche oppositie’ ontmoetten, maar noemde daarbij de naam van de
eveneens aanwezige Lenin niet.71
Waardering van Lenin voor Gorter en Pannekoek
Terwijl Lenin ijverde voor de toelating van de sdp tot de Tweede Internationale,
begon hij ook belangstelling te tonen voor de geschriften van de tribunisten, met
name voor die van Pannekoek en Gorter. Met behulp van een Duits-Nederlands
woordenboek kon hij hun teksten enigszins volgen. Aan Gorter schreef Lenin dat
hij van het Nederlands ‘zo ongeveer 30-40%’ begreep.72
Van Pannekoek had Lenin een hoge dunk. Hij toonde zich ingenomen met de
publicaties van de Nederlander en koos in de controverse met Kautsky de kant van
Pannekoek. In zijn in 1917 verschenen Staat en revolutie haalde Lenin instemmend
Pannekoeks aanval op Kautsky aan.73 In diezelfde tijd waren echter ook al tekenen
zichtbaar die op de latere verwijdering duidden. Zo vond Lenin Pannekoeks preoccupatie met de massa-actie onjuist; deze term zou volgens hem het begrip ‘revolutie’ verduisteren.74 Op zijn beurt had Pannekoek wel waardering voor Lenin, maar
zag hij tevens zijn feilen. In 1915 noemde Pannekoek de Russische revolutionaire leider in een brief aan Wijnkoop op theoretisch gebied ‘een wonderlijke snuiter, die
bovendien W. Europa teveel v. t’ [vanuit het] Russ[ische] standpunt ziet’. Een jaar
later schreef hij aan Wijnkoop ‘dat Lenin nog een heel stuk oude-revol.-zamensweerder in zich heeft, en niet zoo’n klare kijk op het imperialisme’.75
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Ook Gorter viel bij Lenin goed in de smaak. Wijnkoop feliciteerde hij met Gorters brochure over het imperialisme en de wereldoorlog; vooral de kritiek op Kautsky beviel hem.Wat later bracht Lenin direct aan Gorter zijn waardering over.76 Kennelijk had de leider van de rsdap er geen moeite mee dat Gorter hem in zijn
brochure over het hoofd had gezien. Sprekende over de door hem bewonderde
‘revolutionaire marxisten’, noemde Gorter slechts de Duitse linkerzijde (onder
anderen Luxemburg, Radek, Zetkin en Liebknecht) en de sdp. De bolsjewieken
kwamen in het stuk niet voor.77
Eerste Wereldoorlog
Op 28 juni 1914 werd de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger Frans Ferdinand in
de straten van Sarajevo door een Bosnische terrorist gedood.De aanslag zette Europa in lichterlaaie. Spoedig volgde een reeks oorlogsverklaringen, die de Eerste
Wereldoorlog inluidde. De Nederlandse regering, geleid door de liberaal Cort van
der Linden, poogde de neutraliteit te handhaven. Zij werd hierin gesteund door de
sdap. Op 3 augustus verklaarde Troelstra in de Tweede Kamer dat in de huidige
ernstige omstandigheden ‘de nationale gedachte de nationale geschillen overheerscht’.78 De sdap kondigde de politieke wapenstilstand – de zogeheten ‘godsvrede’ – af en schortte de klassenstrijd tot nader order op. Unaniem stemden haar fracties in de Tweede en de Eerste Kamer in met de kredieten voor de mobilisatie. De
sdap was daarin niet de enige sociaal-democratische partij in Europa: de Duitse
(inclusief Kautsky), de Franse en vele andere zusterpartijen waren eveneens overgegaan tot het verlenen van parlementaire steun aan de landsverdediging en de
oorlogsbegrotingen. De rsdap was een van de uitzonderingen. Van de op gang
komende oorlogshandelingen werd zo ook de Tweede Internationale het slachtoffer: van haar eerder beleden internationale solidariteit bleef weinig meer over.
Voor Lenin vormde deze vaandelvlucht van de internationale sociaal-democratische beweging aanleiding om in zijn program de oprichting van een nieuwe,‘derde’
Internationale op te nemen. Verder meende hij dat de imperialistische wereldoorlog tussen de naties zo snel als mogelijk moest worden omgezet in een burgeroorlog
van het proletariaat tegen de bourgeoisie – met andere woorden: in de revolutie.79
De sdp wond zich eveneens op over het verraad aan het internationalisme. In
tegenstelling tot de sdap begroef zij de politieke strijdbijl niet, maar voerde zij –
zoals hierboven reeds beschreven – samen met syndicalisten, anarchisten, pacifisten en christen-socialisten campagne tegen de wereldoorlog en zijn gevolgen in
Nederland. De sdp legde zich echter vooral op binnenlandse acties toe. In de praktijk toonde zij zich weinig internationalistisch. Veel animo om contact te zoeken
met andere links-oppositionele groeperingen die na het failliet van de Tweede
Internationale her en der in de Europese sociaal-democratische partijen zichtbaar
werden, had de sdp althans niet. Weliswaar bood Wijnkoop begin 1915 Lenin aan
een internationale actie op touw te zetten ten gunste van vijf bolsjewistische leden
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van de Doema (het Russische parlement) die in Rusland waren gearresteerd vanwege hun verzet tegen de oorlog, maar daarbij bleef het eigenlijk.80
De in ballingschap in Zwitserland vertoevende Lenin daarentegen drong aan op
samenwerking tussen de uit hun schulp kruipende linkse oppositionelen. Doel was
een vuist te maken tegen de opportunistische ‘sociaal-chauvinisten’, zoals Lenin de
sociaal-democraten noemde die voor de oorlogskredieten hadden gestemd. Het is
voornamelijk op zijn conto te schrijven dat de contacten tussen de bolsjewieken en
de tribunisten tijdens de Eerste Wereldoorlog frequenter werden.81 Zo verzocht de
Rus Wijnkoop een vertegenwoordiger te sturen naar een internationale socialistische vrouwenconferentie die in het voorjaar van 1915 onder voorzitterschap van
Zetkin in Bern werd gehouden. Pannekoek drong aan op inwilliging van het verzoek, maar de sdp gaf niet thuis.82 Met tegenzin zonden de tribunisten wel een afgevaardigde naar het kort daarop eveneens in de Zwitserse hoofdstad belegde internationale socialistische jongerencongres. Het tweederangs partijbestuurslid
Barend Luteraan vertegenwoordigde er ‘De Zaaier’, de politieke jongerenorganisatie die zich richtte op de sdp, en ontmoette er Lenin.83
De reden voor de geringe animo van de leiding van de sdp om naar deze internationale conferenties te gaan en daar de bolsjewieken te steunen en de linkse
oppositie te versterken, schuilde in haar angst op deze bijeenkomsten compromissen te moeten sluiten. De brieven van Wijnkoop aan Van Ravesteyn getuigden keer
op keer van de afkeer om water bij de wijn te moeten doen. De ideologische onbuigzaamheid die de tribunisten kenmerkte, was in eigen land tijdelijk wat naar de achtergrond verdwenen. In de samenwerking met andere groeperingen was de sdp
minder puriteins zolang zij maar de touwtjes in handen hield en er politiek of electoraal beter van werd. In internationaal opzicht was zij echter onverminderd leerstellig, zo zou de gang van zaken rond de conferentie in Zimmerwald aantonen.
Voorbereiding van Zimmerwald
In het voorjaar van 1915 nam de Italiaanse Socialistische Partij het initiatief tot een
internationale conferentie van alle linkse groeperingen die voor gemeenschappelijke actie tegen de oorlog waren op basis van de klassenstrijd. In mei drongen deze
plannen tot Nederland door. Voor Van Ravesteyn hoefde dit allemaal niet. ‘Ik voel
op ’t ogenblik niets voor al dat internationale gedoe ...Wat denken die mensen toch
allemaal? Laten ze hun hart in lijdzaamheid bezitten en wachten.’84 Wijnkoop
schreef Lenin dat zo’n bijeenkomst naar zijn mening weinig zin had, maar wilde
graag zijn oordeel vernemen.85
De reactie van de Russische leider stond lijnrecht tegenover die van de beide
sdp-leiders. Lenin vond een conferentie hoogst noodzakelijk om de ‘huichelachtige
vredesleus’ van de Tweede Internationale te ontmaskeren. Daarbij had hij vooral de
sdp nodig, omdat in veel andere sociaal-democratische partijen de linkse oppositie organisatorisch nog niet voldoende was uitgekristalliseerd.‘Ich werde mich mit
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beiden Händen an diesen “kleinen Kern” der linken Internationale klammern’, zo
schreef Lenin over de tribunisten aan een kennis.‘Man muss alles daransetzen, um
mit ihnen in engeren Kontakt zu kommen.’86 Aan Wijnkoop liet hij weten: ‘Maar u
en wij zijn zelfstandige partijen ... Ik zou willen weten of uw partij in staat is een vertegenwoordiger te sturen ... En of het mogelijk is dat onze beide partijen officieel ...
een gemeenschappelijke verklaring (resp. een resolutie) voorstellen’.87
Met deze paaiende woorden beroerde Lenin de juiste snaar. Op het congres dat
de sdp eind juni 1915 hield, sprak Wijnkoop over de mogelijkheid van de oprichting
van een zuiver revolutionaire internationale. Hij wees er hierbij op dat de ‘georganiseerde revolutionnaire beweging’ in Europa vooralsnog uit slechts twee groeperingen bestond: die van Lenin en de tribunisten – daarmee de Bulgaarse tesnjaki voor
het gemak over het hoofd ziende.88 In zijn antwoord aan Lenin bleek Wijnkoop in
beginsel bereid tot samenwerking. Hij stelde als basis voor een gemeenschappelijke
verklaring van tribunisten en bolsjewieken de eerder door het sdp-congres aangenomen resolutie over de ‘volkswapening’ voor, en het programma dat Gorter in zijn
brochure over het imperialisme had opgenomen.Van beide stukken had Wijnkoop
een vertaling meegestuurd.‘En dus, beste kameraad Lenin, maak een declaratie op
na het bekijken van onze resolutie en het programma van Gorter. Stuur ze ons op,
en wij zullen U dan officieel laten weten ... of wij het met Uw formulering eens zijn,
dan wel of er misschien iets in staat wat ons niet bevalt.’89 Tot slot deelde Wijnkoop
Lenin mee dat de sdp waarschijnlijk een afvaardiging zou sturen. Deze reactie van
Wijnkoop beviel Lenin ongetwijfeld. Dat hij de afzender hoog had, bleek toen hij
over Wijnkoop aan zijn geestverwant Grigori Zinovjev schreef:‘dat is een kerel, niet
waar?’90
Inmiddels had op 11 juli 1915 in het Volkshaus in Bern een voorbespreking
plaatsgevonden tussen Zwitserse, Italiaanse, Poolse en Russische revolutionairen.
Zinovjev pleitte er tevergeefs voor, de oprichting van een derde, revolutionaire
Internationale op de agenda te plaatsen. Hij noemde de tribunisten als eerste van de
uit te nodigen linkse groeperingen. Een meerderheid wenste echter ook meer
gematigde leiders te inviteren, zoals de Duitse spd-voorzitter Hugo Haase, de
Zweed Hjalmar Branting en zelfs Troelstra. Lenin stuurde Wijnkoop Zinovjevs verslag van deze bijeenkomst. Een paar dagen later ontving Wijnkoop van Lenin ook
de door de rsdap opgestelde resolutie. Lenin meende ‘dat er tussen ons beslist solidariteit bestaat’, en vroeg Wijnkoop of dat gevoelen wederzijds was.91 Zijn bedoeling was om een internationale beginselverklaring van de ‘linkse marxisten’ op te
stellen van onder meer de bolsjewieken, de tribunisten en de Bulgaarse tesnjaki.
Terwijl Lenin in zijn brieven op spoed aandrong, was de sdp-leiding inmiddels
echter op andere gedachten gekomen. In zijn antwoord hield Wijnkoop de boot af.
De voorgestelde verklaring wilde hij liever eerst eens persoonlijk met Lenin bespreken, want van het hierin gepropageerde nationale zelfbeschikkingsrecht moest de
sdp niets hebben. In Rusland – de ‘volkerengevangenis’ van Europa – was dit mis39
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schien een logische eis, maar dit recht verdroeg zich toch niet goed met het internationalisme, zo meende Wijnkoop. ‘Wij zijn ontegensprekelijk antinationalisten, en
wij kunnen in geen geval aanvaarden dat de sociaal-democratie een nationalistische staat zou verdedigen tegen wie dan ook.Wij denken niet dat U dat wilt.’ Verder
liet Wijnkoop weten dat een sdp-vertegenwoordiging op de internationale conferentie er hoogstwaarschijnlijk niet in zat.92
De oorzaken voor dit afhaken liggen voor de hand. Naast de gewraakte passage
over het zelfbeschikkingsrecht in Lenins verklaring schrok ook het uitnodigingsbeleid voor de conferentie de sdp af. De gedachte om mogelijk ‘opportunisten’ à la
Troelstra (die uitgerekend in die periode om gezondheidsredenen in Zwitserland
vertoefde) tegen het lijf te lopen, was Wijnkoop een gruwel. Een veeg teken was dat
de stuwende kracht achter de organisatie, de Zwitserse sociaal-democraat Robert
Grimm, als parlementariër eveneens voor de mobilisatiekredieten had gestemd. De
sdp deelde de rsdap mee dat zij het geïnviteerde gezelschap politiek niet zuiver op
de graat vond. Zij stelde de bolsjewieken nog wel voor samen in Den Haag een bijeenkomst van alle revolutionaire groeperingen te beleggen.93 Dit aanbod, waarop
de Russische reactie niet bekend is, kon niet verhullen dat het ideologische puritanisme van de partijleiding de sdp praktisch gezien opnieuw in een geïsoleerde
positie bracht.
Lenin zou deze brief pas na de bijeenkomst in Zimmerwald ontvangen. In
augustus was hij druk doende vóór de conferentie zoveel mogelijk linkse medestanders om zich heen te verzamelen en hij deed zijn best om de tribunisten over te
halen. Op zijn brieven kreeg hij echter geen reactie.‘Van de Hollanders – niets!’, zo
liet hij Zinovjev weten.94 Vlak voor het begin van de conferentie deed Lenin een
laatste poging. Aan Radek schreef hij dat deze contact moest opnemen met Wijnkoop.‘Do you demand that they (the Dutch) should come?’95
Karl Radek (1885–1939) was een Pool van joodse afkomst, die in 1908 naar
Duitsland was gekomen. In Berlijn en later in Bremen kreeg hij met Pannekoek te
maken. Ook met Wijnkoop en Van Ravesteyn had hij zo nu en dan contact. Na het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog week Radek uit naar Zwitserland, waar hij
Lenin trof. Bij de voorbereiding van de conferentie werkten zij nauw samen. Twee
dagen voor de conferentie stuurde Radek namens Lenin een telegram aan zijn oude
kennis Pannekoek met de boodschap: ‘Unbedingt sofort kommen. Eventuell Teil
Kosten decken.’96
Pannekoek was een groot voorstander van deelname aan de conferentie. Hij had
er bij Wijnkoop ettelijke keren op aangedrongen dat deze zijn halsstarrige en hooghartige, afwijzende houding zou laten varen. Pannekoek bepleitte een brede vertegenwoordiging van allerlei links-revolutionaire groepen, tot en met het rsv van
Roland Holst toe – zolang het maar internationalisten en anti-imperialisten waren.
Hij was ertegen wanneer alleen de tribunisten en de ‘leninisten’ zouden samengaan.
Van de gemeenschappelijke verklaring die Lenin wilde opstellen had hij geen hoge
40

Meridiaan Page 41 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

tribunisten en bolsjewieken

pet op.‘Ik verwacht van hem niet veel goeds in dien zin; ik verwacht van hem besliste, dappere medewerking voor een echt-revolut[ionaire] oproep, maar de geestelijke leiding moet van de S.D.P. komen.’97
Radek stond bij Pannekoek hoger aangeschreven dan Lenin. Op zijn beurt was
de Pool gecharmeerd van de tribunisten. Hij verklaarde ooit dat ‘in politicis es nur
eine Partei gibt die wie die Russen russisch redet: die holländische sdp’.98 Zijn
hooggespannen verwachtingen werd echter snel de bodem ingeslagen. Pannekoek
zelf was niet in de gelegenheid om naar Zwitserland te gaan. Hij stuurde Radeks
dringende oproep door aan Wijnkoop, maar de sdp-voorzitter was niet van plan er
gehoor aan te geven.99
Conferentie van Zimmerwald
Van 5 tot 8 september 1915 kwamen achtendertig vertegenwoordigers van de linkse
oppositie uit oorlogvoerende en neutrale landen bijeen in het Zwitserse dorpje
Zimmerwald, zo’n tien kilometer verwijderd van Bern.100 De bijeenkomst was verre van representatief. Zo ontbraken onder meer Liebknecht, die eind 1914 in de
Duitse Rijksdag als enige sociaal-democraat tegen nieuwe oorlogskredieten had
gestemd en nu als soldaat aan het Russische front zat, en de in Duitse cellen gevangenzittende Zetkin en Luxemburg. De Bulgaarse tesnjaki waren in de persoon van
Vasil Kolarov vertegenwoordigd. Met hem zouden de Nederlandse communisten
in de jaren twintig nog veel te maken krijgen. De sdp schitterde door afwezigheid.
Als enige Nederlandse afgevaardigde was Roland Holst aanwezig, namens de nietige rsv. Zij verontschuldigde zich voor de wat pijnlijke situatie dat zij over Nederland moest berichten, zonder tot een van beide sociaal-democratische partijen te
horen. Op de conferentie speelde Roland Holst niettemin een prominente rol. Zij
werd met de Russische Angelika Balabanova als secretaris in het ‘bureau’ van de
conferentie gekozen en zorgde met haar in het internationale gezelschap voor de
vertalingen.101
In Zimmerwald ontmoette Roland Holst Trotski weer. Zij was hem voor het
eerst tegengekomen op het congres van de Tweede Internationale in Stuttgart in
1907. Hij liet op haar een onuitwisbare indruk achter.102 Lev Trotski (1879–1940)
rekende zich niet tot de mensjewieken of de bolsjewieken, maar had een eigen
groep gevormd rond het blad Nasje Slovo.Samen met Roland Holst presenteerde hij
op de conferentie een ontwerp voor een manifest, dat ze hadden voorbereid op de
hotelkamer van Trotski – ‘hij zat op zijn bed, ik op den eenigen stoel’.103 Beiden vonden het door Lenin gepresenteerde ontwerp te ver gaan, omdat dit de arbeiders
opriep een eind aan de oorlog te maken door de revolutie te ontketenen. Hoewel
Roland Holst en Trotski op sommige punten Lenin bijvielen, had deze geen hoge
dunk van hen. In de brochure Socialisme en oorlog, die hij in de zomer van 1915 met
Zinovjev had geschreven, betichtte Lenin de twee van ‘Kautskyisme’.104 Tegenover
Wijnkoop liet Lenin zich in dezelfde bewoordingen uit: ‘Mevrouw R.H. is m.i. een
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Hollandse Kautsky of een Hollandse Trotski’.105 Het – door de jaren gekleurde –
oordeel dat Roland Holst later van Lenin gaf, loog er ook niet om.‘Lenin maakte in
Zimmerwald op mij den indruk, van een koppige extremist, wie het erom te doen
was, zijn meening tot elken prijs te doen zegevieren, en verder van een spotvogel,
die haast geen der deelnemers, behalve zijn eigen klubje, ernstig nam.’106
De meerderheid van de conferentie wilde eigenlijk voornamelijk een duidelijke
oproep tot vrede doen en was tegen een open breuk met de Tweede Internationale.
Deze gematigde stroming drukte haar stempel op het manifest dat uiteindelijk
werd aangenomen. In algemene termen nam de conferentie hierin stelling tegen de
oorlog en eiste zij een vrede zonder annexaties of schadevergoedingen. Het manifest veroordeelde niet expliciet de steun aan de oorlogskredieten. De linkervleugel
in Zimmerwald, die werd aangevoerd door Lenin, stemde om tactische redenen in
met het manifest. De propagandistische mogelijkheden die de conferentie bood,
wilde Lenin benutten. Wel verklaarde hij dat hij niet volledig achter het manifest
stond, omdat dit het opportunisme van de Tweede Internationale niet openlijk aan
de kaak stelde.
De linkervleugel van de conferentie organiseerde zich in de Zimmerwalder Linke. Hiertoe behoorden naast Lenin en Zinovjev onder meer de afgevaardigde van
de Letse sociaal-democraten, Jan Berzin, en die van de linkervleugel van de Poolse
Socialistische Partij, Radek. Kolarov hield zich afzijdig. Deze linkse groep publiceerde een eigen, scherper getoonzet manifest. Hierin werd gesteld dat alleen de
sociale revolutie een duurzame vrede kon bewerkstelligen: de imperialistische oorlog moest daartoe worden omgezet in een burgeroorlog.
Reactie sdp op ‘Zimmerwald’
Over de afwezigheid van de tribunisten was Lenin niet te spreken.Aan Radek vroeg
hij er bij de sdp op aan te dringen dat die de Zimmerwalder Linke zou steunen en
zich ook zou aansluiten bij de door de conferentie ingestelde Internationale Socialistische Commissie.107 De Pool ving echter weer bot bij de Nederlanders.Wijnkoop
prees zich juist gelukkig dat de sdp zich buiten de conferentie en haar compromissen had gehouden. Aan Van Ravesteyn schreef hij ‘dat we de Hemel mogen danken
die ons in onze voorzichtigheid ... voor de dwazigheden van de Konferentie van
Zimmerwald, zo heet immers deze historische farce, heeft bewaard’.108 Tegenover
Lenin stak Wijnkoop zijn afkeuring niet onder stoelen of banken. In een brief aan
hem viel hij direct met de deur in huis: ‘Beste kameraad, eerlijk gezegd: het is ons
niet helemaal duidelijk hoe U en het Centraal Comité het Zimmerwald-manifest
hebt kunnen ondertekenen.’ Er stond immers alleen maar veel, tot niets verplichtende ‘oude rommel’ in, aldus Wijnkoop, die er zelfingenomen op liet volgen: ‘Wij
zouden nooit gestemd hebben voor iets dergelijks, want onze principes zouden ons
dat niet toegelaten hebben.’109 Lenins antwoord kwam snel, in de vorm van enkele
artikelen. Hij schreef dat de sdp-leiding zich deerlijk vergiste als zij meende dat de
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bolsjewieken de revolutionaire lijn hadden verlaten. Lenin vond het van sektarisme
getuigen dat de tribunisten niet mee hadden gedaan.110
Van ondertekening van het manifest door de sdp kon echter geen sprake zijn,
wát Lenin, Radek en de uit Zwitserland teruggekeerde Roland Holst ook probeerden. De bezwaren waren drieërlei, zo zou Wijnkoop later schrijven.111 Het manifest
was medeondertekend door socialisten die níét tegen de oorlogskredieten hadden
gestemd; de noodzaak van demobilisatie werd er niet in genoemd; en ten slotte
riekte de passage waarin het nationale zelfbeschikkingsrecht der volkeren ‘de
onwankelbare grondslag in de orde der nationale verhoudingen’ werd genoemd, te
veel naar nationalisme. Dit was volgens Wijnkoop – die op dit punt trouwens gelijk
kreeg van Radek – onverenigbaar met de proletarische klassenstrijd.112 Lenin zou
overigens later dit standpunt hekelen, zoals hieronder nog zal worden beschreven.
Eén punt liet Wijnkoop onbesproken: bij hem en Van Ravesteyn leefde sterk de
angst dat vooral Duitsland zou profiteren van het vredesinitiatief.113
Niet alleen wenste de sdp het manifest niet voor haar rekening te nemen, ook
deed zij niet mee aan de Internationale Socialistische Commissie. Roland Holst
poogde tevergeefs de sdp-leiding op andere gedachten te brengen. Het blad van de
door haar geleide rsv moest echter constateren dat de sdp zich hulde ‘in haar mantel van socialistisch-pauselijke onfeilbaarheid’.114 Ook anderen stootten hun hoofd.
Radek vervloekte de ‘Starrköpfigkeit’ van de tribunisten.115 Naar Pannekoek luisterde de partijleiding evenmin. De sterrenkundige vond het niet nodig het ‘primitieve
manifest’ te ondertekenen, maar meende wel dat de partij aan het toekomstige
overleg moest deelnemen.116 Ook in de partij gingen stemmen op dat de sdp zich
sektarisch had gedragen door als enige revolutionaire groepering in Zimmerwald
afwezig te zijn geweest.117 Het begon zo tot Wijnkoop en Van Ravesteyn door te
dringen dat zij iets moesten doen. Na lang treuzelen publiceerde de Tribune aan het
begin van 1916 de door de Zimmerwalde Linke ontworpen resolutie. In een commentaar sprak de redactie haar politieke instemming ermee uit. Het compromismanifest waarvoor Lenin ook had getekend, bleef de sdp evenwel van de hand wijzen.118
Hoewel de tribunisten duidelijk niet thuis gaven, liet de Zimmerwalde Linke het
er niet bij zitten. In februari 1916, een paar dagen voor de zitting van de plenaire
Internationale Socialistische Commissie in Bern, stuurde Radek een telegram aan
Wijnkoop met de dringende boodschap aanwezig te zijn.Wijnkoop begreep dat hij
er nu niet meer onderuit kon. Samen met Gorter en Roland Holst stelde de sdpvoorzitter een ontwerp-resolutie op, waarvan hij eigenlijk al van tevoren wist dat
deze voor de gematigde vleugel onaanvaardbaar zou zijn.119 Van Ravesteyn zag in
deze werkwijze wel een goede methode voor de toekomst, namelijk ‘dat we hun
voortaan met onze principieele stukken kunnen bombarderen en zoo mogelijk
voortdrijven, terwijl we ’t voordeel hebben er geen geld aan te hoeven spendeeren
en ons zelf er niet in moeilijke parketten te brengen’.120 Overigens vond Lenin het
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door Wijnkoop, Gorter en Roland Holst gebrouwen stuk ‘zeer slecht’, zo liet hij aan
laatstgenoemde weten.121
Roland Holst zou naar Bern afreizen. Aangezien het Duitse consulaat haar een
pas weigerde, waren rsv en sdp niet vertegenwoordigd op de plenaire zitting van
de commissie. Ook op de tweede Zimmerwald-conferentie – die werd gehouden in
het Zwitserse Kienthal in april 1916 – waren de Nederlanders afwezig, omdat Roland
Holst opnieuw problemen had om de benodigde reisdocumenten te krijgen. Hoewel bolsjewieken als Lenin en Zinovjev de bijeenkomst bijwoonden, hebben Wijnkoop en Van Ravesteyn ongetwijfeld geen traan om deze absentie gelaten. De sdp
bewaarde ook afstand tot de uitkomsten van deze conferentie.122
In september 1917 vertikte de partijleiding het opnieuw om naar de derde Zimmerwald-bijeenkomst in Stockholm te gaan. Binnen de partij was deze absentie
wederom omstreden. Gorter bijvoorbeeld stond te popelen om de sdp in de
Zweedse hoofdstad te vertegenwoordigen.123 De bolsjewieken waren wel aanwezig –
tegen de zin van Lenin overigens, die vond dat de Zimmerwalder beweging te zeer
in reformistisch vaarwater was geraakt.Voor haar beslissing beriep de spd-leiding
zich dit keer gretig op Lenin.124
Der Vorbote
In het voorjaar van 1915 hadden Gorter en Pannekoek plannen gesmeed om tot de
uitgave te komen van een internationaal theoretisch orgaan ter bestrijding van
Kautsky’s Die Neue Zeit.125 Wijnkoop raakte er van op de hoogte toen hij een voor
Gorter bestemde brief van Lenin las. Ontstemd vroeg hij zich tegenover Van Ravesteyn af ‘waarom G.[orter] en P.[annekoek] ons, van de veel gevierde, eenige gevestigde oppositiepartij en van de “onvergelijkelijke” Tribune erbuiten houden’.126
Radek en Lenin waren enthousiast over het initiatief, maar geldgebrek stond uitvoering ervan in de weg. Een half jaar later zou het toch zover komen. Roland Holst
speelde een centrale rol, omdat zij als geldschieter fungeerde. Zij stond er echter wel
op Trotski bij de onderneming te betrekken.Voor de bolsjewieken was dit moeilijk
verteerbaar; zoals reeds vermeld vonden ze Roland Holst en Trotski te gematigd.
Op aandringen van Radek en Lenin zou Pannekoek mede met haar de redactie voeren, als het ware als ‘hun vertrouwensman’ – zo schreef Pannekoek aan Van Ravesteyn. Hij verzocht de Rotterdammer samen met Radek, Lenin en Trotski (en
Roland Holst) de redactieraad te vormen.127
Van Ravesteyn aarzelde echter om met lieden in zee te gaan van wie hij meende
dat zij niet op zijn radicale standpunt stonden.Wijnkoop ried het zijn vriend ronduit af. ‘Thans wil hij [Pannekoek] je verbinden met Lenin, Radek, Trotzky, hrh
[Roland Holst] en hemzelf als ik het goed begrijp. Inderdaad een zonderling stel.
Maar dat is het ergste niet of het voornaamste. Maar hij beweert dat deze zich meest
met de vraagstukken van algemene politiek bezighouden. My goodness, hoe is het
mogelijk. Zelfs van Lenin is dit niet juist, degeen die praktisch zeker de beste is van
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het vijftal. Nota Bene. Jij waarschuwde indertijd voor Lenin! Hoeveel ik te meer jou
voor hrh.’ Volgens Wijnkoop zou een uit deze personen samengestelde redactie
altijd tot verwatering leiden.‘Laat ze oprichten wat ze willen’, zo hield hij zijn vriend
voor,‘zolang dat met kompromises aan onze strijd gepaard gaat, hoort een onzer er
niet bij.’ Van Ravesteyn liet zich overtuigen en zag van medewerking af.128
In januari 1916 verscheen het eerste nummer van Der Vorbote. Internationale
Marxistische Rundschau.De redactie bestond uiteindelijk uit het duo Pannekoek en
Roland Holst; Lenin, Radek en Zinovjev behoorden tot de medewerkers. Het blad
stelde zich met nadruk op het standpunt van de Zimmerwalder Linke, het revolutionaire socialisme en de constituering van een derde Internationale. Gezien dit
redactionele credo was Roland Holst duidelijk naar links opgeschoven. Dit vermocht Lenin echter niet mild te stemmen. Hij was verontrust over het feit dat de
bolsjewieken uit de redactie waren verdwenen, zo liet hij Roland Holst weten, en hij
vroeg haar om bepaalde garanties.129
Ook inhoudelijk had Lenin nog een appeltje met Roland Holst te schillen. De
Nederlandse dichteres had in het eerste nummer van Der Vorbote de tribunistische
visie op het zelfbeschikkingsrecht onderschreven, die erop neerkwam dat dit recht
niet meer dan een ‘kleinburgerlijke utopie’ zou zijn. Lenin schreef haar dat zij hiermee een grote theoretische vergissing beging.‘Het zou mij zeer verheugen om die
vraag met de Nederlandse marxisten uitvoeriger te bespreken’, zo deelde hij Roland
Holst mee.130 Op dat gesprek nam hij al een voorschot in het volgende nummer.
Hierin kritiseerde hij met name Gorter. De brochure van de Nederlander was ‘excellent’, maar van het zelfbeschikkingsrecht had deze niet alles begrepen. Lenin wees
Gorter – en over zijn hoofd de tribunisten – erop dat zij inconsistent waren wanneer
ze aan Nederland het zelfbeschikkingsrecht ontzegden, maar tegelijk wél voor de
onafhankelijkheid van Indonesië pleitten.131 Gorter antwoordde Lenin zich voor te
kunnen stellen dat deze het zelfbeschikkingsrecht in Oost-Europa gebruikte als
‘hefboom van de revolutie’, maar voegde eraan toe dat men in West-Europa zo
slechts het imperialisme zou bevorderen.132
Niet alleen Van Ravesteyn, ook Trotski had het als redacteur laten afweten. Nog
voordat Der Vorbote van start was gegaan, had hij zich teruggetrokken. Trotski
vreesde dat de ‘leninistische propaganda’ in het blad zou domineren en zag in het
eerste nummer een bewijs van zijn gelijk. Hij gaf Roland Holst de wind van voren
dat zij haar blad hiervoor had geleend. Volgens Trotski had Lenin in West-Europa
amper geestverwanten, en zou hij deze ook niet krijgen – ook niet met Nederlandse
steun. ‘Die russischen und holländischen Extremisten können zusammen keine
Internationale bilden. Der holländische Extremismus ist das Produkt eines starren
kleinbürgerlichen Milieus; der russische Extremismus ist das Produkt eines
amorphen, unkultivierten sozialen Milieus ... Darauf zu hoffen, dass die russischen
und holländischen Extremisten sich als fähig erweisen würden, durch die Herausgabe einer deutschsprachigen Zeitschrift über die Köpfe der linken Elemente hin45
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weg die Arbeiter zu organisieren,heisst,in rein leninistische Utopien zu verfallen.’133
Trotski verzekerde Roland Holst dat zijn weigering om mee te werken geenszins
van persoonlijke aard was, maar te maken had met het leninistische overwicht. Hij
voorspelde haar dat van het tijdschrift weinig zou komen – en opnieuw kreeg hij
gelijk. Na zijn brief verscheen in april 1916 nog een tweede nummer van Der Vorbote – toen was het afgelopen.
Roland Holst lid van de sdp
In deze periode voltrok zich de fusie tussen de sdp en de rsv van Roland Holst.
Beide partijen waren elkaar genaderd nadat niet alleen de sdp maar ook de rsv
zich had uitgesproken voor de Zimmerwalde Linke. In het verre Bern juichte Lenin
de bekering van Roland Holst tot zijn club toe, ondanks de kritiek die hij ook op
haar had.‘Trotski heeft nog een bondgenoot verloren,’ liet hij zijn vriendin Inessa
Armand weten.134 Wijnkoop moest daarentegen weinig van Roland Holst hebben,
zoals al bleek uit zijn eerdere advies aan Van Ravesteyn. Hij vond haar ideologisch
onzuiver en beschouwde haar als ‘een gevaarlijke kameraad voor ons, waarmee we
heel voorzichtig dienen te zijn ... Ik vertrouw haar niet voor onze praktische politiek in de komende tijden.’135 Toch zouden de beide sdp-leiders in maart 1916
Roland Holst in hun midden verwelkomen, en met haar zo’n tweehonderd leden
van de rsv. Wiessing schreef de fusiebereidheid van Wijnkoop en Van Ravesteyn
toe aan de ‘geldbuidel’ van de vermogende dichteres.136 Daarnaast bracht ze in zekere zin de Nieuwe Tijd mee, waarvan ze reeds lang redactiesecretaris was. Na overleg
met de mederedacteuren Pannekoek en Gorter werd besloten het tijdschrift om te
vormen tot ‘het wetenschappelijk maandblad van het revolutionaire marxisme in
Nederland’.137
Roland Holst zou zelf in haar memoires schrijven veel spijt te hebben gehad van
haar besluit om in de sdp op te gaan.Verwonderlijk was dat niet, want op Wijnkoop
en Van Ravesteyn had ze het nooit zo gehad.138 Ze had zich bij haar beslissing om
met de tribunisten samen te gaan laten leiden door Radek, die haar had geschreven:
‘Zwei Sekten sind nicht besser als eine.’139 Ze trad toe tot de redactie van de Tribune,
die vanaf juni mede door haar financiële steun als dagblad ging verschijnen.
Met haar toetreding tot de sdp belandde de dichteres weer in hetzelfde kamp als
haar oude vrienden en strijdmakkers Pannekoek en Gorter. De warme vriendschap
die er met de laatste had bestaan, was echter bekoeld. Gorter had het Roland Holst
eigenlijk nooit vergeven dat zij zich destijds in Deventer door Troelstra had laten lijmen.140 Ook het feit dat ze zich na het bedanken voor de sdap in 1911 niet meteen
bij de sdp had aangemeld, was een schop tegen het zere been geweest. Toen Roland
Holst toetrad tot de sdp, waren beiden uit elkaar gegroeid;‘Gorter steeds hardnekkiger volhardend in zijn dogmatisme, de dichteres immer meer rechten toekennend aan haar hart’.141
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Lenin en de tribunisten
‘In het systeem van internationale banden van de bolsjewieken waren de relaties
met de tribunisten van niet geringe betekenis’, aldus de Sovjet-historicus Bauman.142 Inderdaad vormde de sdp voor de bolsjewieken in de jaren 1907–1917 een
partner op de eenzame linkervleugel van de Europese sociaal-democratie. Ogenschijnlijk leek de relatie tussen beide groeperingen gekenmerkt te worden door
gelijkwaardigheid en een zekere waardering over en weer. Dit wederzijds respect
moet echter niet overdreven worden. ‘Van Lenins “theorie” heb ik me nooit veel
aangetrokken’, zo schreef Wijnkoop in september 1915 aan Van Ravesteyn, ‘ook al
omdat ik, en zo zal het jou ook gaan, er weinig van weet’. Ook Pannekoek en Roland
Holst dongen af op Lenins theoretische kwaliteiten; zij zagen in de Russische revolutionaire leidsman vooral een jacobinistische samenzweerder van de oude stempel.143
Tegenover deze mengeling van hoogmoed en ignorantie aan tribunistische kant
stond de realpolitische instelling van de bolsjewieken.Zoals alles en iedereen beoordeelde Lenin ook de sdp-leiders vooral op hun bruikbaarheid voor zijn eigen politieke aspiraties. De Russische voorman zag hen vooral als noodzakelijke, nuttige
medestanders in zijn strijd tegen achtereenvolgens het reformisme en het ‘sociaalpatriottisme’. De Zimmerwald-conferentie en zijn oordeel over de theoretische bijdragen van Pannekoek en Gorter getuigen hiervan.
Of de tribunisten deze instrumentele kijk van Lenin hebben onderkend, is nog
maar de vraag. Gezien de zelfingenomenheid van Wijnkoop en Van Ravesteyn zullen zij de bolsjewistische belangstelling eerder hebben opgevat als een blijk van
erkenning – wat het wellicht deels óók was – dan als een poging van Lenin om hen
voor zijn karretje te spannen.144 Dit laatste zal waarschijnlijk dan ook niet de reden
zijn geweest dat de sdp niet al te toeschietelijk was om in te gaan op Lenins verzoeken tot samenwerking. De tribunistische solokoers hing vooral samen met de
eigendunk van de Nederlandse partijleiding. Zij was uitermate trots op het feit dat
zij in West-Europa de eerste was geweest om te breken met het reformisme, en zij
meende hierdoor de wijsheid in pacht te hebben. De puriteinse brief die Wijnkoop
na de Zimmerwald-conferentie aan Lenin stuurde en waarin hij schreef dat zijn
partij nooit met dergelijke ‘rommel’ zou hebben ingestemd, spreekt in dit opzicht
boekdelen. Het kwam er in feite op neer dat de sdp lippendienst bewees aan de
internationale zaak, maar niet bereid was zelf vuile handen te maken. Deze instelling kwam haar bij de bolsjewieken op het verwijt van sektarisme en dogmatisme te
staan – niet enkel in de jaren vóór 1917, ook erna.
Na het voorjaar van 1916 stagneerden de contacten tussen de tribunisten en bolsjewieken. Het blad Der Vorbote ging ter ziele, en op de tweede en derde Zimmerwald-bijeenkomst in Kienthal en Stockholm waren geen Nederlandse partijvertegenwoordigers aanwezig. Het zou tot na de Oktoberrevolutie van 1917 duren
voordat de banden weer werden aangehaald.
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2
Russische Revolutie en
Communistische Internationale
‘Wij moeten worden de communisten. De Sowjets in Rusland hebben ons reeds het
voorbeeld gegeven door zich de Communisten in Rusland te noemen.’1 Louis de
Visser, een van de meest begaafde sprekers van de sdp, liet er op het partijcongres
in de revolutiedagen van november 1918 geen twijfel over bestaan. De naam ‘sociaal-democraat’ was tijdens de oorlogsjaren steeds meer in een slechte reuk komen
te staan en de sdp moest van deze aanduiding af. Het alternatief kwam uit Moskou:
nadat de bolsjewieken in de Oktoberrevolutie in Rusland aan de macht waren gekomen, wisselden zij in maart 1918 de naam rsdap (bolsjewiki) in voor Russische
Communistische Partij (bolsjewiki) – hier voortaan afgekort als rcp. Een halfjaar
later volgden in Leiden de tribunisten: zij doopten de sdp om tot Communistische
Partij in Nederland (cpn). Omdat de partij zoals reeds in de inleiding is vermeld
internationaal al snel als Communistische Partij Holland te boek kwam te staan, zal
zij hier in het vervolg als cph worden aangeduid.2
Tegelijk met de naamsverandering besloot het congres op voorstel van het partijbestuur ook alvast dat de cph zou worden vertegenwoordigd op het eerste congres van de Komintern, waarvan toen nog in het geheel niet duidelijk was wanneer
het zou worden gehouden. Deze toeschietelijkheid stak fel af tegen de afzijdigheid
die de partijleiding tijdens de Eerste Wereldoorlog tentoongespreid had ten aanzien
van de conferentie in Zimmerwald en andere internationale bijeenkomsten. Nog in
maart 1918 had Van Ravesteyn geschreven dat de revolutionaire strijd in elk land
afzonderlijk moest worden gevoerd en dat de vorming van een nieuwe, derde Internationale vanuit één centrum een voorlopig niet te vervullen wens was.3 Het congresbesluit betekende evenwel niet dat de tribunistische leiders hun eigen koers
opgaven. Want ondanks alle sympathie en bewondering die zij voor de Oktoberrevolutie hadden, schroomden Wijnkoop, Van Ravesteyn, Gorter en Pannekoek niet
om kritische kanttekeningen te plaatsen bij de politiek van de bolsjewieken. Een
probleem was echter dat de aanmerkingen van de eerste twee van geheel andere
aard waren dan die van de beide laatsten.
Russische Revolutie
Nadat Lenin jarenlang tevergeefs het recept van de omzetting van de imperialistische oorlog in een revolutie had uitgedragen, leek in Rusland in februari 1917 zijn
tijd gekomen. In de hoofdstad Petrograd (het vroegere Petersburg) brak een broodoproer uit, overigens zonder dat er een bolsjewiek aan te pas kwam. Dat de relletjes
konden uitmonden in een revolutie, kwam omdat het bewind van tsaar Nicolaas ii
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alle vertrouwen had verspeeld. De nederlagen in de zich voortslepende oorlog en de
voedseltekorten hadden zijn gezag ernstig ondermijnd. De tsaar trad af en er werd
een Voorlopige Regering geïnstalleerd. Deze kwam in juli onder leiding van de
socialist Aleksandr Kerenski te staan. De nieuwe regering had het niet alléén voor
het zeggen: zij moest terdege rekening houden met de Raad van arbeiders- en soldatenafgevaardigden van Petrograd, de Sovjet. Ook in andere delen van Rusland
ontstonden sovjets, die zich landelijk aaneensloten.
De Voorlopige Regering van Kerenski maakte zich niet populair door samen
met de Geallieerde bondgenoten (Engeland, Frankrijk, de Verenigde Staten) de
oorlog tegen de Centralen (Duitsland en Oostenrijk-Hongarije) voort te zetten. De
inmiddels via Duitsland uit Zwitserland teruggekeerde Lenin rook zijn kans. Eind
oktober (begin november volgens de westerse kalender4) waagde hij een gewapende opstand. In een mum van tijd slaagden de bolsjewieken erin de macht over te
nemen in Petrograd en Moskou. Het hart van het Russische rijk kwam zo in hun
handen. Het tweede landelijke Congres van Sovjets legitimeerde de staatsgreep.
Lenin vaardigde meteen enkele decreten uit om de steun van de boerenbevolking te
winnen: de oorlog zou worden gestaakt en het grootgrondbezit verdeeld. In januari
1918 werd de Russische Sovjet-republiek uitgeroepen, die in juli werd omgedoopt
tot Russische Socialistische Federatieve Sovjet-Republiek (rsfsr). Het nieuwe
regime kon zich maar ternauwernood staande houden. In de burgeroorlog die na
de machtsovername ontbrandde, werden de ‘Roden’ belaagd door de ‘Witgardisten’. Deze tegenstanders van de bolsjewieken hadden de flanken van Rusland in
handen en werden gesteund door de Geallieerden, de vroegere bondgenoten van de
tsaar. In 1920 wist het Sovjet-bewind na hevige strijd het conflict in zijn voordeel te
beslechten. Als leider van de bolsjewistische troepen verwierf Trotski zich grote
roem.5
Reacties in Nederland
De meeste kranten in Nederland schreeuwden moord en brand over de bolsjewistische staatsgreep. Ook het sociaal-democratische dagblad het Volk, dat regelmatig
stelling had genomen tegen Lenin en zijn aanhangers, veroordeelde de omwenteling. De sdap had wel de Februarirevolutie verwelkomd, maar de machtsovername
van de ‘maximalisten’ wees zij resoluut af. De Tribune daarentegen juichte deze
natuurlijk geestdriftig toe. De sdp-leiding verstuurde een telegram met gelukwensen aan Lenin, waarin zij de bolsjewieken alle steun toezegde.‘Wij onzerzijds zullen
medehelpen om deze Revolutie een Europeesche en internationale te maken door
het Hollandsche proletariaat te revolutioneeren’.6
Ook Roland Holst, Pannekoek en Gorter waren in alle staten. ‘Iets ontzaglijks
groots en heerlijks is geschied’, zo schreef de eerstgenoemde in de Tribune.‘Aan de
oevers van de Newa is opnieuw een licht opgegaan dat nimmer meer geheel uitgebluscht zal kunnen worden.’7 Van de zogeheten Raad van volkscommissarissen – de
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bolsjewistische ministerraad – die de regering-Kerenski afloste, kende Roland
Holst drie leden: voorzitter Lenin en de volkscommissarissen Trotski voor Buitenlandse Zaken en Aleksandra Kollontaj voor Sociale Zaken.8 Pannekoek jubelde in
de Nieuwe Tijd eveneens over de omwenteling. ‘Wij begroeten onze zegevierende
Russische kameraden als onze dappere voorgangers op den weg naar het socialisme.’9 Er was een nieuwe periode aangebroken, niet alleen in de Russische Revolutie,
maar ook voor het Europese proletariaat, aldus Pannekoek. Hij waarschuwde al wel
meteen voor de moeilijkheden die de bolsjewieken te wachten stonden vanwege het
overwegend agrarische karakter van Rusland.
De nieuwe machthebbers in het Kremlin waren erg gesteld op de steun van
Roland Holst, Pannekoek en Gorter. Nog geen twee maanden na de machtsovername verstuurde Radek een telegram, waarin hij de eerste twee namens Lenin en
Trotski verzocht naar Moskou te komen. Van de reis kwam evenwel niets, vooral
omdat de toestand in Europa nog te gevaarlijk was.10 Gorter stuurde vanuit Zwitserland, waar hij om gezondheidsredenen sinds de zomer van 1917 verbleef, Lenin
een gelukstelegram en bood hem zijn diensten aan.11 Met Balabanova, die in Zimmerwald samen met Roland Holst secretaris van de daar gehouden conferentie was
geweest, voorzag hij vanuit de Zwitserse hoofdstad Bern het pas opgerichte Sovjetpersbureau Rosta van nieuwsberichten. Gorter zette zich verder aan het schrijven
van de brochure De wereldrevolutie. Hierin zong hij de lofzang op Lenin. De Nederlandse dichter roemde de daadkracht en het tactisch vernuft van de Russische leider. Ook over de arbeiders- en soldatenraden die in de revolutie van 1905 waren
ontstaan en in 1917 weer als paddestoelen uit de grond waren geschoten,was hij zeer
opgetogen.12
Ondanks alle lof had Gorter ook zijn bedenkingen. Hij maakte deze niet openbaar, maar deelde ze Lenin wel per brief mee. Het meningsverschil over het zelfbeschikkingsrecht is hierboven al ter sprake gekomen. Daarnaast had Gorter moeite
met het besluit de grond te verdelen onder de boeren. Jaren geleden was hij over iets
dergelijks in aanvaring gekomen met Troelstra, toen deze zoals reeds vermeld om
electorale redenen had voorgesteld het privé-bezit van de grond te bevorderen.
Lenin had Gorter bij de oprichting van de sdp in 1909 op dit punt gelijk gegeven.
Gorters principiële afkeer was sindsdien niet veranderd. Hoewel hij in de Russische
omstandigheden Lenins overwegingen nog wel enigszins kon billijken, was hij van
mening dat in West-Europa een dergelijke maatregel beslist niet door de beugel
kon. De revolutie zou het hier niet van de boeren maar van het proletariaat moeten
hebben.13 Gorter meende verder dat in het geïndustrialiseerde West-Europa de
voorwaarden voor de opbouw van het socialisme veel gunstiger waren dan in Rusland. Deze opvattingen zouden drie jaar later tot een conflict met Lenin leiden.14
In 1918 was van een verwijdering echter nog in het geheel geen sprake. In de
zomer van dat jaar maakte Gorter kennis met de ‘Zimmerwalder’ Berzin, die zich
als Sovjet-diplomaat in Bern had gevestigd. Na de conferentie in Zimmerwald had
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Berzin een tijd in de Verenigde Staten vertoefd. In 1917 was hij naar Rusland teruggekeerd, waarna Lenin hem in juni 1918 als gezant naar Zwitserland zond. Via de
koeriers van Berzin kon Gorter zijn brieven aan Lenin sturen.Uit de bewaard gebleven correspondentie blijkt dat hun verstandhouding goed was.15
De ontmoeting van Gorter met Berzin resulteerde snel in een nauwe vriendschap. De Nederlandse dichter was zeer gesteld op de kersverse bolsjewistische
diplomaat. ‘Een van de beste mensen die ik ooit ontmoette. Wij zijn totaal innige
vrienden geworden’, zo berichtte Gorter aan een vriendin in Nederland.16 Hij
logeerde herhaaldelijk bij Berzin, las hem voor uit zijn nieuwe brochure De wereldrevolutie en maakte met hem lange wandelingen in de bergen. Ook sprak Gorter
met Berzin over zijn politieke meningsverschillen met Wijnkoop en Van Ravesteyn.
Anti-Duitse partijleiding
Klonken in de vreugde-uitingen van deze drie tribunisten over de Oktoberrevolutie
en het nieuwe bolsjewistische bewind enkele dissonanten, de schrilste tonen liet de
partijleiding horen. Lenins decreet over de vrede, waarin de oorlogvoerende partijen werden uitgenodigd om te gaan onderhandelen over een ‘vrede zonder annexaties en schadeloosstellingen’, beviel Wijnkoop en Van Ravesteyn allerminst. Een
afzonderlijke vrede aan het oostelijk front beschouwde de laatste als ‘verraad’ aan
Polen en Letland.17 In een brief aan zijn kompaan schreef Van Ravesteyn te worstelen met de houding die de Tribune moest aannemen tegenover de nieuwe Russische
machthebbers.‘Moeten we voortgaan met stilzwijgen of expres alles goed te keuren
wat de heeren in Petrograd doen? Ik moet zeggen: het kan niet. Zeker: hun groote
binnenlandsche daden zijn alle goed en in de lijn. Maar in hun buitenl.[andse] politiek hebben ze fouten begaan die niet meer goed zijn te maken, die zich hoe langer
hoe meer gaan wreken.’ De kapitale blunder die de bolsjewieken volgens Van Ravesteyn hadden begaan, was het openen van de onderhandelingen met Duitsland.
‘Waarom dan den principieelen weg verlaten? Het zou toch zoo gemakkelijk zijn
geweest – dunkt ons hier ten minste – om te zeggen: ziehier onze groote principieele eischen; wij vallen natuurlijk niet aan, maar wij wachten en doen intusschen in
eigen land, wat we moeten.’18
Vanzelfsprekend liet Van Ravesteyn in het openbaar na de werkelijke reden te
onthullen waarom hij van het oorlogsmoede Rusland voortzetting van de staat van
oorlog met Duitsland verlangde, en Lenins vredesvoorstellen veroordeelde. In de
grond van zijn hart vreesde hij – evenals Wijnkoop – dat Duitsland bij een Russische capitulatie garen zou spinnen. In de afgelopen oorlogsjaren hadden de twee
partijleiders zich bij voortduring anti-Duits opgesteld. Zij waren beducht voor elke
vredesactie die de reactionaire keizer Wilhelm ii in de kaart zou kunnen spelen. Dit
vormde zoals reeds vermeld mede de verklaring voor de afwezigheid van de partij
op de conferentie van Zimmerwald. Door een Duitse overwinning zou de proletarische revolutie op de lange baan raken, zo meenden zij; een nederlaag daarentegen
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zou de omwenteling in Duitsland én in West-Europa bevorderen. Met name Van
Ravesteyn werd gedurende de oorlog steeds meer uitgesproken anti-Duits. In zijn
buitenlandse overzichten in de Tribune klonk zijn nauwelijks verholen voorkeur
door voor de Geallieerden.19
Deze eenzijdige, pro-Geallieerde opstelling verdroeg zich natuurljk niet zonder
meer met het door de sdp beleden internationalisme. In de partij rees dan ook verzet.20 Aanvoerders waren Willem van Reesema en Luteraan. Zij waren geen voorstanders van een Duitse zege, maar pleitten voor onpartijdigheid en een directe
vrede. De partijleiding wist op het congres van mei 1917 deze linkse oppositie te
smoren, maar niet voor lang. In de zomer namen de tegenstellingen toe, toen de
Russische troepen op bevel van de Voorlopige Regering van Kerenski overgingen
tot de aanval op de Duitse legers. Dit ‘Juli-offensief ’ werd in de kolommen van de
Tribune door Van Ravesteyn luid bejubeld.21 Overigens richtte de oppositie zich niet
alleen tegen het buitenlands beleid van Van Ravesteyn en Wijnkoop, maar werwierp ze ook het autocratische optreden van de twee, hun knevelen van kritiek en
de door hen betrachte afzijdigheid van de Zimmerwald-beweging.
Verzet van Gorter
Pannekoek en Gorter traden nu ook tegen de partijleiding in het krijt. Openlijk
keurden zij haar eenzijdigheid af.22 Zij meenden dat het Duitse of het Anglo-Amerikaanse imperialisme lood om oud ijzer was.Wanneer de Geallieerden en de Centralen elkaar zouden uitputten, zou dat de proletarische revolutie en daarmee het
einde van de oorlog bevorderen.23 Gorter hield Van Ravesteyn en Wijnkoop het
bekende bolsjewistische recept voor: de omzetting van de wereldoorlog in een burgeroorlog. Vanuit Zwitserland voegde hij er in een brief aan Wijnkoop aan toe ‘dat
jelui goed zoudt doen je taktiek wat te wijzigen en even scherp tegen het Eng. imperialisme ... op te treden als tegen het Duitse. En Lenin, die het Russ. imperialisme
bestrijdt, zelfs met het gevaar van een Russ. nederlaag, volle recht te doen wedervaren.’24
Deze kwestie vormde de splijtzwam tussen de beide partijleiders Wijnkoop en
Van Ravesteyn en de ooit door hen zo vereerde Gorter. Jarenlang hadden zij in de
sdp samengewerkt,maar in de laatste oorlogsjaren scheidden hun wegen zich.Toen
bleek dat zijn opmerkingen nergens toe leidden, stuurde Gorter enkele artikelen
voor de Tribune op waarin hij het redactionele buitenlandse beleid fel hekelde. Als
door een wesp gestoken reageerde Van Ravesteyn, mede namens Wijnkoop. Hij
meende dat Gorter met zijn bijdragen de oppositie van Luteraan en Van Reesema
morele steun verschafte. Gorter werd dringend verzocht niet aan plaatsing vast te
houden, anders zouden Wijnkoop en Van Ravesteyn zich uit de partijleiding terugtrekken.25
Gorter bond daarop in, zij het tijdelijk.26 Even kwam hij zelfs met het leidende
tweetal op één lijn te staan. Nadat de bolsjewieken de macht hadden overgenomen,
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meende Gorter dat zij een revolutionaire oorlog moesten beginnen tegen Duitsland
– een standpunt dat Pannekoek overigens niet deelde.27 Evenals de beide sdp-leiders had Gorter aanvankelijk bedenkingen bij de wapenstilstand en het daaropvolgende vredesoverleg dat de Russen onder leiding van Trotski met de Duitsers in
Brest-Litovsk voerden. Aan Wijnkoop schreef hij: ‘Ja, over de buitenlandse politiek
der Bolsjewiki zijn wij het waarsch. wel eens. Trotsky heb ik, weet je, nooit zeer
bewonderd.’28
Gorter veranderde echter van gedachten nadat hij in Zürich over Lenins motieven hoorde van Fritz Platten, de secretaris van de Zwitserse sociaal-democratische
partij. Platten behoorde tot de vertrouwelingen van Lenin. In Zimmerwald had hij
aan diens kant gestaan en in het voorjaar van 1917 organiseerde hij Lenins reis van
Zwitserland naar Rusland, in een verzegelde treinwagon dwars door Duitsland.
Platten was in Petrograd geweest en had met de Russische leiders gesproken. De
Zwitser vertelde Gorter dat Lenin niet wenste te speculeren op een Duitse of Europese revolutie, maar vrede wilde sluiten – zonodig ook tegen territoriale concessies
– om het bolsjewistische regime in het zadel te houden. Lenins argumentatie overtuigde Gorter. Toen de bolsjewieken in maart 1918 met Duitsland de Vrede van
Brest-Litovsk sloten, waarbij Rusland inderdaad een deel van zijn grondgebied
moest afstaan, gaf Gorter hieraan zijn steun.29
Ook de redactie van de Tribune – Wijnkoop althans – kon nu wel enig begrip
opbrengen voor de moeilijke positie van de bolsjewieken. Zij volhardde echter wel
in haar anti-Duitse standpunt.30 Dit leidde er mede toe dat de oppositie zich hechter aaneensloot. Onder aanvoering van Van Reesema en Luteraan ging men over tot
de uitgave van het blad de Internationale, met als parool:‘Strijd tegen elk imperialisme.’ Na enige tijd koos Gorter de kant van de oppositie. Hij trok alle registers open
en betichtte Van Ravesteyn en Wijnkoop ervan zich met hun ‘internationaal reformisme’ tegenover de bolsjewieken te stellen.31 Gorter beklaagde zich zelfs over het
leidende duo bij Lenin. Hij dong naar de steun van de Russische leider, maar deze
liet zich daartoe niet verleiden.32 Ook Pannekoek – die het overigens evenals Roland
Holst volledig met hem eens was – stelde zich terughoudend op, omdat hij Gorters
frontale aanval niet tactisch vond.33 Gorter had zijn vriend Berzin wel zover gekregen hem de helpende hand te reiken. De Sovjet-gezant verklaarde dat de bolsjewieken na de Oktoberrevolutie ernaar hadden gestreefd geen van beide imperialistische kampen voordeel te gunnen. ‘Speciaal Lenin is van deze meening’, aldus het
briefje van Berzin dat Gorter in de Tribune liet afdrukken.34
Zo slaagde Gorter er met kunst en vliegwerk toch in voor zijn standpunt het
keurmerk van Lenin te verwerven. Veel hielp dat overigens niet. Op het sdp-congres van november 1918 – dat werd gehouden enkele dagen na Troelstra’s mislukte
revolutiepoging en waarop onder meer tot de naamsverandering werd besloten –
beet de oppositie smadelijk in het zand. Nu de wapenstilstand net een einde had
gemaakt aan de Eerste Wereldoorlog en het revolutionaire vuur in eigen land hoog
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oplaaide, hadden de afgevaardigden kennelijk weinig behoefte aan een discussie
over het verleden. Luteraan en Van Reesema lieten vrijwel niet van zich horen; pas
later zouden zij zich weer doen gelden. De niet-aanwezige Gorter kreeg voor zijn
kritiek amper bijval. Wijnkoop en Van Ravesteyn hadden alle gelegenheid om de
dissident naar de rand van de partij te verbannen. Het schervengericht werd op het
partijcongres in 1919 nog eens bevestigd.
Voor Gorter was hiermee de maat vol.Wijnkoop was, zo had hij hem eerder eens
geschreven,‘onverdraagzaam als men de partij in een andere richting wil leiden in
belangrijke zaken dan jij’.35 Nu voelde hij zich hiervan zelf het slachtoffer.‘Je zoudt
mij nu een genoegen doen als je mij voorlopig niet schreef ’, zo liet hij Wijnkoop
weten. Gorter besloot zijn werkzaamheden voor de partij geheel te staken en ook
zijn financiële hulp op te schorten.36 Door toedoen van Lenin zou hij echter binnen
enkele maanden weer volop met Wijnkoop en Van Ravesteyn te maken krijgen.
Gorter had voor zijn afwezigheid op het sdp-congres in november 1918 trouwens een goed,‘revolutionair’ excuus. Terwijl de partij in de Leidse Graanbeurs vergaderde, werd hij vastgehouden bij de Zwitserse grensplaats Kreuzlingen (gelegen
tegenover het Duitse Konstanz). Evenals Duitsland en Nederland scheen ook Zwitserland na het einde van de wereldoorlog in de ban van de revolutie geraakt. Begin
november brak er een algemene staking uit. De regering in Bern verdacht Berzin
ervan hierin de hand te hebben gehad en verklaarde hem, Balabanova en de andere
medewerkers prompt tot personae non gratae.37 Gorter sloot zich bij de uitgewezenen aan. Onder politie-escorte bracht men hen naar de grens, waar zij werden geïnterneerd. Na tien dagen werd het gezelschap op de trein naar Rusland gezet. Gorter
stapte in Halle uit en reisde naar Berlijn, waar hij Luxemburg en Liebknecht hoorde
spreken.38 Deze twee waren de leiders van de ‘Spartakusbund’, de revolutionaire linkervleugel van de Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (uspd)
die in 1917 was gevormd nadat de linkse oppositie tegen de oorlog de spd had verlaten. Later, kort na zijn terugkeer in Nederland, zou Gorter het nieuws bereiken dat
Luxemburg en Liebknecht op 15 januari 1919 tijdens een opstand in de Duitse
hoofdstad waren vermoord.
Ledengroei en parlementaire doorbraak
Dat de partijleiding zo betrekkelijk eenvoudig met de oppositie en Gorter had kunnen afrekenen, kwam deels ook door haar door organisatorische en electorale successen versterkte positie. Onder invloed van de Russische Oktoberrevolutie, de
rigoureuze opstelling van de partij tegenover de wereldoorlog en de sociale onrust
in eigen land traden nogal wat nieuwe leden toe. Het ledental steeg van 713 in 1917
tot 1799 in 1919 en 2431 in mei 1920, het aantal afdelingen van 24 naar 61. Onder de
nieuwkomers waren veel jongeren,vaak niet ouder dan begin twintig en veelal afkerig van de sdap. Een aantal van hen zou al snel van zich doen spreken, zoals Jacq
Engels,39 de postbeambte Jacques de Kadt,40 de geschiedenisstudent Jan Romein,41
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de wiskundestudent Dirk Struik42 en zijn in Delft voor ingenieur studerende broer
Anton Struik.43
Ook anarchisten en syndicalisten werden aangetrokken door de magnetische
werking die het revolutionaire Sovjet-Rusland aanvankelijk uitoefende. De
omwenteling had aangetoond dat ‘directe actie’ daadwerkelijk kon leiden tot de val
van de reactionaire staat. Hoewel ze wantrouwend stonden tegen het door de communisten gepropageerde staatssocialisme, werden ze sterk aangetrokken door de
bolsjewistische daadkracht en door de vorming van de sovjets.44 De Sociaal-Anarchistische Jeugd-Organisatie (sajo) verklaarde zich solidair met de Russische
arbeiders, maar was verdeeld over het bolsjewisme.45 De Landelijke Federatie van
Sociaal-Anarchisten zou in april 1920 belangstellend informeren op welke voorwaarden men lid kon worden van de Komintern. Een jaar later moest ze een uitnodiging van het ekki voor het derde wereldcongres om financiële redenen afslaan.46
Van een daadwerkelijke aansluiting van de Federatie bij Moskou kwam het echter
niet. Wel traden sociaal-anarchisten tot de cph toe. Vaak waren zij tevens lid van
het nas, zoals de Rotterdammer Bertus Bouwman47 – voorzitter van de Nederlandse Federatie van Transportarbeiders (nft) – en de Zaandammer Dirk Schilp.48 Het
feit dat de cph in november 1918 het nvv in de ban had gedaan en haar leden
had verplicht zich zo mogelijk aan te sluiten bij het nas, ‘de eenige in ons land de
klassenstrijd trouw gebleven vakcentrale’, vergemakkelijkte hun overgang alleen
maar.49
In juli 1918 drong de sdp ook in de Tweede Kamer door. Bij de eerste parlementsverkiezingen die werden gehouden op basis van algemeen mannenkiesrecht
verkreeg zij twee zetels. Deze werden bezet door Wijnkoop en Van Ravesteyn. Ook
de door niet-anti-parlementaire syndicalisten opgerichte Socialistische Partij (sp)
behaalde een zetel. Namens deze partij, waarmee de sdp haar lijsten had verbonden, nam de voormalige nas-secretaris Harm Kolthek jr. zitting. Ten slotte haalde
een vertegenwoordiger van de bcs, de predikant Willy Kruyt, eveneens de Tweede
Kamer. Gevieren vormden zij de Revolutionair-Socialistische Kamerfractie. De
sdap had dus ter linkerzijde behoorlijk wat electorale speelruimte gelaten aan de
meer revolutionair gezinden. De verkiezingen verliepen voor de sociaal-democraten zelf zeer teleurstellend: ondanks de invoering van het algemeen mannenkiesrecht werden slechts vier zetels winst geboekt, waarmee hun totaal op tweeëntwintig kwam.
‘Gebrek aan zelfbewustzijn was een zwakheid, die men aan de sdp-leiding nooit
had kunnen verwijten. Geen wonder, dat haar zelfvertrouwen na de verkiezingssuccessen van Juli ’18 nog toenam’, zo schreef Roland Holst later toen zij terugblikte op
de uitslag.50 En bij deze goede resultaten bleef het niet. De verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de gemeenteraden in het voorjaar van 1919 brachten de partij acht respectievelijk veertig zetels.51 Wijnkoop en Van Ravesteyn namen zitting in
de gemeenteraad van respectievelijk Amsterdam en Rotterdam. Hun overwicht in
55

Meridiaan Page 56 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

russische revolutie en communistische internationale

de partij werd er zo nog groter op. Beiden waren nu zowel lid van de gemeenteraad
als van de Tweede Kamer. Daarnaast vormde het duo de redactie van de Tribune,
terwijl Van Ravesteyn verder nog in de redactie van de Nieuwe Tijd zat en Wijnkoop
partijvoorzitter was. Bovendien konden zij blindelings rekenen op de steun van Ceton, de organisatorische kracht achter de schermen. Deze was verkozen in de Staten
van Noord-Holland. Tegen de hegemonie van dit driemanschap binnen de partij
was de ‘oude’oppositie van Luteraan,Van Reesema en ook Gorter al te hoop gelopen;
ook een aantal van de nieuwe leden zou er geen genoegen mee nemen.
De gunstige electorale resultaten die de communisten boekten, waren voor een
belangrijk deel op het conto van de Oktoberrevolutie te schrijven. ‘Het voorbeeld
van Rusland is een onmiskenbaar baken’, zo moest de Nederlandse regering tijdens
de woelige novemberdagen van 1918 tot haar leedwezen constateren.52 De pogingen
van de bolsjewieken om in Rusland een nieuwe maatschappij te vestigen, straalden
af op de sympathiserende sdp, en de verandering van haar naam tot cph accentueerde haar verwantschap met de partij van Lenin. Deze troef werd dan ook door de
partij in haar verkiezingscampagne uitgespeeld: ‘Toont door uw stem, dat ge in
onze tijden van Revolutie staat aan de zijde van de revolutionairen. Dat ge zijt één
van zin met de Russische communisten (de Bolsjewiki), die in hun land het kapitalisme versloegen en bezig zijn een socialistische samenleving op te bouwen, vrij van
uitbuiting en slavernij.’53
Financiële steun van Moskou aan West-Europa
Niet iedereen was ervan overtuigd dat de cph uitsluitend profiteerde van de ideologische zielsverwantschap met de bolsjewieken.Al snel rees het vermoeden dat Moskou de tribunisten weleens materieel zou kunnen bijstaan. Deze achterdocht werd
door de nieuwe machthebbers in Rusland zelf in de hand gewerkt. Na de Oktoberrevolutie waren de bolsjewieken namelijk zonder daar veel doekjes om te winden
begonnen politieke geestverwanten elders in Europa financieel te steunen. Dit was
voor hen een kwestie van levensbelang: Lenin zag in die tijd immers het welslagen
van de Russische Revolutie direct afhankelijk van het uitbreken van revoluties in
vooral West-Europa. Kapitaal hadden de bolsjewieken in voldoende mate.Veel van
het steungeld was afkomstig uit de door hen onteigende bezittingen van de Russisch-orthodoxe kerk, de adel en andere welgestelden. Deze herkomst vergrootte
natuurlijk de opwinding die in Europa ontstond over het ‘Russische goud’, zoals de
steun in de pers werd genoemd. Dat de bolsjewieken in dezelfde periode ook nog
eens de Russische staatsschulden hadden geannuleerd, bevorderde de verontwaardiging alleen maar.
Eind 1917 had het door Trotski geleide volkscommissariaat voor Buitenlandse
Zaken twee miljoen roebel uitgetrokken ter ondersteuning van de internationale
revolutionaire beweging. De Sovjet-pers berichtte erover alsof het de normaalste
zaak van de wereld betrof.54 Het bedrag werd ter beschikking gesteld aan de Sovjet56

Meridiaan Page 57 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

russische revolutie en communistische internationale

vertegenwoordiging in Stockholm. Balabanova, die hier werkzaam was voordat zij
naar Zwitserland ging en daar Gorter zou ontmoeten, moest voor de verdeling zorgen. Daarnaast had zij als taak over de hele wereld kranten te voorzien van informatie over de gebeurtenissen in Rusland om zo tegenwicht te bieden aan de ‘lastercampagne’ in de kapitalistische pers. Lenin hechtte grote waarde aan haar werk en
schreef haar niet op de kosten te letten:‘Spend millions, tens of millions, if necessary. There is plenty of money at our disposal.’55
In 1918 verliep de steunverlening van het Sovjet-regime aan geestverwante groeperingen in West-Europa gedeeltelijk via verschillende ambassadeurs.Als diplomatieke gezanten waren Adolf Joffe in Berlijn, Maksim Litvinov in Londen, Vatslav
Vorovski in Stockholm (Balabanova fungeerde als zijn plaatsvervanger) en de reeds
genoemde Berzin in Zwitserland benoemd.56 Lev Kamenev werd voor deze post
naar Parijs gestuurd, maar de Franse regering was van zijn komst niet gediend en
weigerde hem tot het land toe te laten. Deze missies werden ook volop benut voor
de verspreiding van revolutionaire propaganda. Aan geld was geen gebrek, aan tijd
des te meer – het voortbestaan van het Sovjet-regime stond op het spel, zo meende
Lenin. Hij drong er bij Berzin op aan het geld zo snel mogelijk te besteden aan de
revolutionaire propaganda in West-Europa.‘There is enough money where you are
... I shall give even more without asking for a receipt’.57
Nederland moest het zonder diplomatieke Sovjet-vertegenwoordiging stellen.
Begin 1918 had Van Ravesteyn er bij Vorovski verontwaardigd op aangedrongen dat
de revolutionaire regering in Moskou hier ‘eindelijk’ werk van zou maken. In Zwitserland was dat al gebeurd, ‘hier aber noch immer nicht’. Er moest een bekende
Russische kameraad naar Den Haag komen – het liefste Kamenev.58 Van Ravesteyn
moest echter nog even geduld oefenen. In september ondernam het bolsjewistische
bewind een poging om een gezantschap in Nederland te vestigen. Een dozijn communisten, aangevoerd door de Let Friedrich Rosin, meldde zich bij het Nederlands
consulaat in Moskou met de simpele boodschap de gevolmachtigde vertegenwoordiging van Sovjet-Rusland in Den Haag te zullen gaan vormen.59 Door met geweld
te dreigen wisten zij de benodigde visa af te dwingen. De consul lichtte minister
H.A. van Karnebeek van Buitenlandse Zaken in, maar het bleek loos alarm. Rosins
missie is nooit in Nederland verschenen – ongetwijfeld tot grote opluchting van de
autoriteiten.60 Het zou tot 1942 duren voordat Nederland – als een van de laatste
landen in de wereld – tot volkenrechtelijke erkenning van de Sovjet-Unie overging.
Moskou beschikte in het interbellum zodoende niet over een ambassade in Den
Haag die ook als uitvalsbasis kon dienen voor andere, niet-diplomatieke activiteiten. In dit vacuüm nam het belang van de cph voor Moskou toe.61
‘Russisch goud’ voor de Nederlandse tribunisten
Toen Wijnkoop hoorde van de door Trotski gefourneerde gelden, was hij meteen
geïnteresseerd.‘Hoe krijgen wij daar een halve ton van?’ schreef hij aan Van Rave57
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steyn.62 De partij kon wel wat extra’s gebruiken. Tot dan toe had zij naast de lidmaatschapscontributies vooral geteerd op bijdragen van kapitaalkrachtige leden
als Gorter en Roland Holst. Deze laatste gaf na haar toetreding tot de sdp in 1916
aanvankelijk 1800 gulden per jaar aan de Tribune; Gorter doneerde waarschijnlijk
in 1917 ruim 500 gulden.63
Of de tribunisten ook al meteen een graantje uit de Russische ruif konden meepikken is niet eenduidig vast te stellen, maar het lijkt er wel op. Eind 1917 ontving
Van Ravesteyn een brief uit Stockholm, waarin de ‘ausländischen Vertretung’ van
de rcp hem verzocht de nieuwe machthebbers in Moskou in te lichten over de politieke toestand in de West-Europese landen, met name wat betreft de vredesbeweging. Hiervoor zou Van Ravesteyn maandelijks 800 gulden ontvangen: een derde
hiervan was zijn honorarium, de rest was voor de onkosten.64 Kort daarop ontving
de redactie van de Tribune een telegram van Radek van dezelfde strekking. Geld
speelde geen rol; via Vorovski in Stockholm zouden de gemaakte uitgaven worden
vergoed.65 Van Ravesteyn ging meteen aan de slag en verzond verschillende telegrammen, wat hem honderden guldens kostte. Tot zijn ergernis duurde het enige
tijd voordat Stockholm financieel over de brug kwam. Eind februari 1918 had hij
bijna 1200 gulden ontvangen. Meer dan een kwart hiervan werd richting de Tribune
gesluisd.66
Later besteedde Van Ravesteyn dit karwei uit aan zijn partijgenoot Bernard Coltof, die als ambtenaar op het ministerie van Koloniën werkzaam was.Voor zijn bijbaantje ontving Coltof 100 gulden per maand. Hij stuurde uitvoerige telegrammen
naar het Sovjet-persbureau Rosta, over bijvoorbeeld de Geallieerde vredesvoorstellen en de binnenlandse politieke situatie van Nederland. Als gevolg van de gebrekkige verbindingen en de censuur kwamen deze telegrammen niet altijd aan.67
Er zijn aanwijzingen dat naast de vergoedingen voor deze vorm van dienstverlening de Nederlandse partij zelf ook al in een vroeg stadium direct gesteund werd
door de bolsjewieken. Zo vermeldde Radek in zijn hierboven aangehaalde telegram
aan de Tribune:‘prieree Ceton sira realisee stop’.68 Dat het verzoek van de penningmeester met het noodlijdende partijorgaan te maken zal hebben gehad, ligt voor de
hand. In september ontving Ceton 5000 gulden van het Berlijnse bureau van Rosta
voor het afdrukken van artikelen van deze instelling in de Tribune.69 Dit was
bepaald geen kleine som: de beide cph-kamerleden kregen in die tijd bijvoorbeeld
een jaarsalaris van 3000 gulden.
Een andere indicatie vormt een brief van Van Ravesteyn aan Wijnkoop van
maart 1918. Opgetogen stelde de Rotterdammer zijn Amsterdamse vriend hierin op
de hoogte van een gesprek dat hij had gehad met Jacques Kalker. Deze Rotterdamse
sigarenfabrikant, die bij de autoriteiten te boek stond als een ‘anarchist’ en een sympathisant van de sdp, was juist teruggekeerd uit Rusland.70 ‘Het belangrijkste was
dat hij mij positief en officieel meedeelde dat Lenine en Trotsky hem hadden meegedeeld dat zij voor ons (de sdp) ƒ 20.000 – K. zei en herhaalde gulden en geen roe58
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bel – disponibel stelden en voor de Zaaier ƒ 5000.’ Kalker had Van Ravesteyn niet
kunnen zeggen waarom het bedrag er nog niet was, maar kon hem wel geruststellen
dat het niets te maken had met de gerezen politieke meningsverschillen tussen de
tribunisten en bolsjewieken. Van Ravesteyn schreef Wijnkoop dat Kalker hem had
gezegd ‘dat er bij L. en Tr. geruchten waren doorgedrongen dat wij ’t niet geheel met
hen eens waren, maar uitdrukkelijk zei hij ook, dat dit bij hen geen invloed had
gehad: het bedrag is voor ons’. Om het geld te krijgen stelde Kalker voor onmiddellijk een telegram te sturen met de woorden:‘Promesse Kalker communiquée. Envoi
montant très urgent. Journal révolutionaire Tribune en danger. Prions réponse
immédiate.’71
Of het geld nu wel, niet of slechts gedeeltelijk in de Nederlandse partijkas
belandde, in ieder geval was het niet genoeg. In de zomer van 1918 vroeg Wijnkoop
namelijk opnieuw om financiële steun. Dit keer klopte hij aan bij Litvinov in Londen:‘thousand pounds urgently wanted for party and paper’.72 Of dit bedrag inderdaad werd verstuurd, is wederom onduidelijk.
Klare bewijzen dat de cph al deze gelden heeft ontvangen, ontbreken. Onweerlegbaar daarentegen is de steunverlening aan de Tribune via de in Zwitserland verblijvende Gorter. Zijn politieke conflicten met Wijnkoop en Van Ravesteyn weerhielden hem er niet van gelden naar Nederland door te sturen ten behoeve van het
partijblad. Platten had hem beloofd ‘zoodra het geld dat de bolschewiks voor de
Europeesche revol. pers afgezonderd hebben, hier aankomt, my voor de Tribune 20
of 30 duizend francs (misschien, als ik sterk aandring nog wel wat meer) te zullen
geven’. Aanvankelijk wilde dit niet zo vlotten, waarna Gorter bij Platten aan de bel
trok en vroeg of hij bij de in Berlijn geaccrediteerde Sovjet-gezant Joffe niet iets kon
regelen. Platten had geantwoord ‘dat hy alles zou doen wat hy kon om geld voor ons
te krijgen’. Kennelijk slaagde de Zwitser daarin, want Gorter kon Wijnkoop diverse
malen een som gelds sturen. Eén keer noemde hij het bedrag:‘5000 franken’.73
Al met al is het niet erg verwonderlijk dat er in 1918 diverse geruchten de ronde
deden dat de tribunisten presentjes uit Moskou zouden ontvangen.Voor een kleine
partij als de cph, die moest woekeren met haar financiële middelen, was elk bedrag
meegenomen. Haar traditionele bron van inkomsten waren de contributiegelden.
Gezien het geringe aantal partijleden en hun vaak zeer armlastige staat leverde deze
niet al te veel op. In de anderhalf jaar gelegen tussen april 1917 en september 1918
incasseerde penningmeester Ceton van zo’n 1000 leden in totaal slechts 1155 gulden
aan contributie. Om de organisatie draaiende te houden, het loon van de enige vrijgestelde van de partij (De Visser, die Wijnkoop als propagandist was opgevolgd) te
betalen en de uitgave van de Tribune mogelijk te maken, sprongen de meer kapitaalkrachtige partijgenoten en sympathisanten de sdp in deze periode met niet
minder dan zo’n 9100 gulden bij.74 Niettemin vertoonde het financiële overzicht
van de partij op 30 september 1918 een tekort van een kleine 1000 gulden.
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Wijnkoop in opspraak
In de jaren onmiddellijk na de Oktoberrevolutie gebruikten de bolsjewieken ook
het Russische Rode Kruis als dekmantel voor financiële hulp aan medestanders. Er
bestaan sterke aanwijzingen dat deze missies in Europa, die opdracht hadden de
repatriëring van Russische krijgsgevangenen te regelen, in het geheim dergelijke
steun verleenden.75 Eind 1918 raakte in dit verband Wijnkoop in opspraak. Het
katholieke Tweede-Kamerlid J.B. Bomans onthulde dat de voorzitter van de cph in
een bank in Amsterdam door een Duitssprekende persoon 60.000 gulden was
overhandigd.76 Inderdaad had Wijnkoop in september bij Joffe in Berlijn om
200.000 mark gevraagd.77 Wijnkoop gaf toe dat hij geld had ontvangen dat afkomstig was van de Russische Sovjet-republiek. Hij beklemtoonde echter dat het bedrag
niet voor de cph was bestemd, maar voor in Nederland geïnterneerde Russen die
uit Duitse krijgsgevangenschap waren gevlucht. Omdat de regering in Den Haag
geen officiële Sovjet-vertegenwoordiging wenste, had Moskou Wijnkoop met de
hulpverlening aan deze personen belast. Daartoe was hij voorzitter geworden van
het Sovjet-Comité voor Russische krijgsgevangenen in Nederland. Wat later vernam de militaire inlichtingendienst van de Duitse consul in Amsterdam dat in
oktober aan Wijnkoop inderdaad 200.000 mark (ruim 65.000 gulden) was overgemaakt door Joffe, officieel bedoeld voor de terugkeer van Russische krijgsgevangenen naar hun moederland.78 Overigens werd na de revolutiepoging van Troelstra
deze inlichtingendienst omgezet in Centrale Inlichtingendienst (cid). De cph zou
een van haar voornaamste doelwitten zijn.79
Vanzelfsprekend waren deze berichten koren op de molen van de tegenstanders
van de communisten. In de pers gonsde het dan ook van de berichten over de bijstand die de bolsjewieken aan de cph en andere partijen zouden verlenen. Begin
1919 schreef de Haagsche Post zelfs dat de bolsjewieken maar liefst vier miljoen gulden voor propagandadoeleinden naar Nederland hadden gezonden. Het grootste
deel hiervan zou bestemd zijn voor België.80
Het echtpaar Rutgers-Mees
Zijn de kanalen waarlangs de Nederlandse communisten in 1918 vanuit Moskou
werden bevoorraad duister, de manier waarop dat een jaar later gebeurde is daarentegen glashelder. De hoofdrol in dat verhaal wordt gespeeld door Bartha Mees
(1879–1962). Zij was getrouwd met Sebald Rutgers. In september 1918 kwam het
echtpaar Rutgers-Mees in Moskou aan. Het tweetal was vanuit Amerika via Japan
naar Wladiwostok gereisd. Na een lange, barre tocht door Siberië, waar de burgeroorlog tussen het Rode Leger en de Witgardisten volop woedde, bereikten zij de
Russische hoofdstad.Vlak na hun aankomst werd Rutgers door Lenin in het Kremlin ontboden. De Russische leider was zeer benieuwd naar informatie uit het Westen, omdat het bolsjewistische regime als gevolg van de Geallieerde blokkade van
de buitenwereld was afgesloten. In 1918 hadden Japanse, Britse, Franse en Ameri60
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kaanse troepen zich in de Russische burgeroorlog gemengd aan de zijde van de
tegenstanders van de bolsjewieken. De Geallieerde vloot controleerde de Baltische
en de Zwarte Zee,de noordelijke havens van Moermansk en Archangelsk en de oostelijke van Wladiwostok. Begin 1920 zou de blokkade worden opgeheven.81
Sebald Justinus Rutgers (1879–1961) was al geruime tijd in de socialistische
beweging actief voordat hij Lenin ontmoette.82 Zijn vader, die arts was en secretaris
van de Nieuw-Malthusiaanse Bond, stond politiek gezien dicht bij het opkomende
socialisme. Sebald studeerde aan de Technische Hogeschool in Delft en werd ingenieur. In 1899 trad hij toe tot de sdap. Hij sloot zich later bij de tribunisten aan en
behoorde tot de oprichters van de sdp. Uit die tijd kende hij Van Ravesteyn, Wijnkoop en de andere leidende figuren. In 1911 vertrok Rutgers samen met Bartha naar
Indonesië; vier jaar later vestigden zij zich New York. Al die tijd hield het echtpaar
contact met de Nederlandse geestverwanten; zo nu en dan maakte het ook geld over
aan de sdp.83
In de Verenigde Staten ontmoette Rutgers verschillende Russische ballingen,
zoals Berzin, Kollontai, Trotski en Nikolaj Boecharin. Hij was in 1915 medeoprichter
van de Socialist Propaganda League. Deze oppositionele groepering, die zich binnen de Amerikaanse socialistische beweging op het standpunt van de Zimmerwalder Linke stelde,‘has generally been considered the first Left Wing organization in
the direct line of ancestry of the American Communist movement’, aldus Draper,
de historicus van het communisme in de Verenigde Staten.84 Begin 1918 begaf Rutgers zich met zijn vrouw op weg naar Rusland om te helpen bij de opbouw van het
socialisme. In Moskou kwam hij niet alleen zijn oude Russische bekenden uit Amerika weer tegen, maar ontmoette hij ook Radek en Balabanova.
In het onderhoud dat Rutgers in november 1918 met Lenin had, kwam het
gesprek ook op Nederland. Lenin zou met grote belangstelling hebben geïnformeerd naar het werk van de leidende tribunisten. ‘Lenin verwachtte toen nog veel
van het theoretische en practische werk van deze groep, vooral van Gorter en Pannekoek’, zo tekende Rutgers jaren later op.85 Zijn ontmoeting met Lenin maakte
grote indruk op Rutgers. Spoedig na het gesprek werd hij benoemd tot technisch
adviseur van de regering van de Sovjet-republiek Letland. Rutgers en zijn vrouw
verbleven in Riga bij Rosin, een oude vriend van hen uit de Verenigde Staten.86
Nadat deze eerder zoals reeds vermeld tevergeefs had geprobeerd zich als Sovjetgezant in Nederland te vestigen, was hij in de nieuwe republiek volkscommissaris
voor Landbouw geworden.
Nauwelijks hadden Rutgers en zijn vrouw zich in de Letse hoofdstad gevestigd,
of ze ontvingen een telex uit Moskou. Berzin, die na zijn uitwijzing uit Zwitserland
was teruggekeerd naar Moskou en daar betrokken was bij de voorbereiding van de
vorming van de Komintern, verzocht Rutgers’ vrouw om naar West-Europa te reizen. Zij moest daar de gedelegeerden uitnodigen voor het oprichtingscongres, dat
in maart 1919 in Moskou zou worden gehouden. Om in de reiskosten van de afge61
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vaardigden te voorzien kreeg ze kostbaarheden mee die in Nederland te gelde
moesten worden gemaakt: een diamanten kruis, een parelsnoer, een grote en een
kleine diamant.87
Dat voor deze illegale onderneming Bartha Rutgers werd uitverkoren was niet
zo vreemd: haar politieke betrouwbaarheid stond vast, ze sprak Duits en als vrouw
zou ze met de sieraden minder opvallen. De kans dat zij door het Geallieerde cordon
sanitaire heen zou komen werd redelijk groot geacht. Haar reis begin 1919 vanuit
Riga over Berlijn westwaarts verliep niet eenvoudig, maar in het zicht van de haven
kwam zij pas echt in de problemen.88 Aangekomen bij de Duits-Nederlandse grens
moest Rutgers-Mees de kleine 20.000 mark die zij in baar geld bij zich had, bij de
Duitse grenswacht achterlaten. De Nederlandse douane in Oldenzaal vertrouwde
het evenmin dat een alleenreizende vrouw zoveel kostbaarheden in haar bezit had,
en lichtte Den Haag in. Minister van Justitie Th. Heemskerk gelastte daarop een
onderzoek ‘naar aanleiding van het gerucht dat mevrouw Rutgers-Mees ... een
bedrag van 1 miljoen roebel voor Wijnkoop zou hebben meegenomen’.89
Na haar aankomst in Nederland vervoegde Rutgers-Mees zich bij Gorter. Berzin
had haar opgedragen de kostbaarheden aan zijn vriend uit Zwitserland te overhandigen. Gorter was, afgezien van Roland Holst (die hij in Zimmerwald had ontmoet), immers de enige persoon in Nederland die de Let persoonlijk kende. Naar
alle waarschijnlijkheid belandde de contrabande uiteindelijk bij Wijnkoop. Hoewel
deze ongetwijfeld zal hebben gepoogd om deze te verzilveren, loopt bij hem het
spoor dood.90
Toen Rutgers-Mees na haar bezoek aan Gorter wilde terugkeren naar Letland
om zich weer bij haar man te voegen, werd ze aan de grens tegengehouden omdat ze
het verdwijnen van de sieraden niet kon verklaren. Zo was ze gedwongen in Nederland te blijven. Het lukte haar echter wel de in Duitsland achtergelaten roebels terug
te krijgen. In mei 1919 schreef ze aan Wijnkoop:‘Het geld is eindelijk in m’n handen.
De M[ark] was nu 19 ct,tegen 25 ct de dag van afgifte in Bentheim.Ik ontving ƒ 3871.
Van dit bedrag hield ik af ƒ 850 die ik indertijd bij v R[avesteyn] ter hand stelde,
+ ƒ 200, die ik je gaf in ’t gebouw v/d Kamer, + ƒ 200 reiskosten ... Het geld stelde ik
ter hand aan pg. A. Baars, die ... het morgen, Zaterdag, aan Mannoury zal afdragen.’91 De ingenieur Asser Baars was net in Nederland aangekomen uit Indonesië,
waar hij een vooraanstaande rol vervulde in de arbeidersbeweging. De wiskundige
Gerrit Mannoury was als lid van de kascontrolecommissie ingewijd in de partijfinanciën.Wat hij met de ruim 2500 gulden heeft gedaan, valt niet meer te traceren.92
De voorbereiding van de Komintern
Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en het ‘bankroet’ van de Tweede Internationale stond zoals vermeld de vorming van een nieuwe internationale organisatie van revolutionaire partijen hoog op Lenins agenda. Op de conferentie van Zimmerwald had hij hiervoor hartstochtelijk gepleit, zonder evenwel de meerderheid te
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overtuigen. Nadat Lenin in april 1917 uit Zwitserland naar Rusland was teruggekeerd, herhaalde hij zijn appèl. In zijn bekende ‘April-stellingen’ proclameerde hij
dat de bolsjewieken onmiddellijk een Derde Internationale moesten oprichten. De
kern hiervan vormden in zijn ogen de internationalisten van de Zimmerwalde Linke. Hiertoe rekende Lenin ook de Nederlandse tribunisten, zoals hij later toelichtte.93
Na de communistische machtsovername in oktober 1917 duurde het nog bijna
anderhalf jaar voordat Lenin zijn voornemens ten uitvoer kon leggen. Toen hij eind
1918 hoorde van de plannen van enkele sociaal-democratische partijen om hun
internationale nieuw leven in te blazen, besloot hij snel te handelen. Aan Georgi
Tsjitsjerin, die in februari 1918 Trotski als volkscommissaris van Buitenlandse
Zaken was opgevolgd, schreef hij dat in februari 1919 een internationale conferentie
moest worden belegd om de derde Communistische Internationale op te richten.
Wat betreft de locatie dacht de Russische leider niet direct aan Moskou maar aan
Berlijn. Mocht de Duitse hoofdstad afvallen, dan kwam voor Lenin Nederland in
aanmerking. Hij meende dat de bijeenkomst in dat geval geheim zou moeten zijn,
zonder aan te geven waarom.94
Uiteindelijk zou het oprichtingscongres niet in Berlijn of Nederland worden
gehouden, maar in Moskou. In januari 1919 verscheen in de Pravda een door Trotski opgestelde uitnodiging, gericht aan negenendertig revolutionaire groeperingen
uit alle hoeken van de wereld, om vertegenwoordigers naar de Russische hoofdstad
te sturen.95 Onder de invités was ook de cph; Lenin had haar bij de voorbereidingen tot de voornaamste categorie gerekend van ‘Parteien und Gruppen, von denen
wir mit Sicherheit sagen können, dass sie bereits auf der Basis der iii. Internationale stehen’.96 In februari werd Rutgers naar Moskou geroepen om deel te nemen aan
het oprichtingscongres. Het was de bedoeling geweest dat zijn vrouw Bartha voor
hem een mandaat van de cph mee terug naar Moskou zou nemen. Omdat zij
Nederland niet uit kon, moest hij het zonder zo’n officiële volmacht stellen.97
Rutgers was in dit opzicht overigens bepaald niet de enige die zonder formeel
mandaat het congres bijwoonde. Vanwege de blokkade waren de meeste uitgenodigde groeperingen er niet in geslaagd gedelegeerden naar Moskou te sturen. Ook
bestonden er, behalve in Rusland, Duitsland, Nederland en enkele Oost-Europese
landen, nog amper volbloed communistische partijen. Lenin paste daarom een
kunstgreep toe en trommelde in Rusland verblijvende buitenlanders zoals Rutgers
voor het congres op. Het gevolg was dat van de vijfendertig aanwezige ‘afgevaardigden’ er slechts vier ‘echte’ buitenlanders waren.98 De delegatie van de rcp buiten
beschouwing gelaten, kregen meer dan twintig deelnemers het recht om de partij te
vertegenwoordigen waarin zij ooit actief waren geweest – vaak zonder dat deze
organisatie hun zelf mandaat had gegeven. Zo werd bijvoorbeeld de in die tijd weer
in Rusland vertoevende Platten gedelegeerde voor de Zwitserse medestanders van
de bolsjewieken, en Rutgers voor de Nederlandse. De door Tsjitsjerin geleide man63
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daatcommissie van het congres gaf alle afgevaardigden tamelijk willekeurig een
aantal stemmen waarover zij in de besluitvorming konden beschikken. Tsjitsjerin
verleende Rutgers een adviserende stem voor de cph en voor de Socialist Propaganda League.99 De Russische delegatie beschikte over vijf stemmen: Lenin, Trotski, Zinovjev, Boecharin en Tsjitsjerin.100
Doordat de bolsjewieken hadden bepaald wie er als afgevaardigden in aanmerking kwamen en over hoeveel stemmen deze konden beschikken, kreeg de oprichting van de Komintern een behoorlijk Russisch tintje.101 Dit werd versterkt door het
feit dat de meeste afgevaardigden ook nog eens lid waren van de rcp. Dat gold ook
voor Rutgers: nadat hij in Moskou was aangekomen, had hij zich bij de rcp aangemeld.102 Bij het internationale karakter van deze eerste bijeenkomst plaatsen de historici Lazitch en Drachkovitch dan ook de nodige vraagtekens.‘With some three or
four exceptions, this allegedly international Communist congress, that became the
founding congress of the Communist International, was actually a gathering of
Bolshevik Party members to whom Lenin had assigned certain titles and roles.’103
Oprichting Komintern in het Kremlin
Vroeg in de avond van 2 maart 1919 kwamen deze afgevaardigden bijeen in het
Mitrofanevski, een hal van het voormalige Paleis van Justitie in het Kremlin. Lenin
opende de vergadering. Hij zat op een podium, geflankeerd door Platten en Hugo
Eberlein, de gedelegeerde van de Kommunistische Partei Deutschlands (kpd) die
kort daarvoor was ontstaan uit de fusie van de Spartakusbund met enkele andere
uiterst-linkse groeperingen.Achter hen hing een rode banier met de leus ‘Lang leve
de Derde Internationale!’ Zover was het echter nog niet; de oprichting van de nieuwe organisatie ging bepaald niet van een leien dakje. De eind 1918 gevormde kpd –
de enige communistische partij in Europa met een behoorlijke achterban – vond de
tijd nog niet rijp. Luxemburg vreesde dat een door de bolsjewieken opgezette Internationale onvermijdelijk door de Russen zou worden gedomineerd. Bovendien
bestonden er in Europa op dat moment nog amper levensvatbare communistische
partijen.104 De tegenstribbelende Eberlein werd door Lenin echter min of meer
voor het blok gezet. Een paar dagen later gaf hij zijn verzet op, waarna de Komintern officieel het leven zag.
Het congres legde de leiding van de Komintern bij een zogenaamd Uitvoerend
Comité, beter bekend onder de Duitse afkorting ekki (Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale). Het ekki koos een uit vijf personen bestaand orgaan,
in de eerste jaren aangeduid als Engeres Büro. Dit orgaan had onder andere als taak
het leiden van het illegale werk van de aangesloten partijen. Het ekki bestond uit
vertegenwoordigers van de communistische partijen uit de ‘belangrijkste’ landen
en regio’s, te weten Rusland, Duitsland, Duits-Oostenrijk, Hongarije, de BalkanFederatie (bestaande uit de partijen van Roemenië, Servië, Griekenland en de Bulgaarse tesnjaki), Zwitserland en Scandinavië. De tribunisten waren niet in het ekki
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opgenomen, de Zwitsers wel – ongetwijfeld mede vanwege de nauwe banden tussen
Lenin en Platten.
Toen op 10 april het partijbestuur van de cph formeel besloot zich aan te sluiten
bij de Komintern, benoemde het in één moeite door Wijnkoop tot zijn gedelegeerde in het ekki.105 Pas eind juni 1920,vlak voor het begin van het tweede Kominterncongres, zou Wijnkoop voor het eerst aan zittingen van het ekki deelnemen. De
tribunistische afwezigheid betekende echter weinig, omdat de partijen die wél
waren uitverkoren er vaak niet in slaagden vertegenwoordigers naar Rusland te sturen.
Op voorstel van Lenin werd Balabanova benoemd tot secretaris van het ekki.
Tegelijk besloot het congres – nogal aanmatigend – tot liquidatie van de Zimmerwalder organisatie.106 Het bureau ervan moest de documenten aan het ekki overdragen. Lenins vertrouweling Grigori Zinovjev (1883–1936) werd voorzitter van het
ekki (en daarmee de facto ook van de Komintern). Balabanova werd al snel afgelost: Vorovski, Berzin en Radek waren tot het tweede Komintern-congres achtereenvolgens secretaris.107
De Russen en hun getrouwen domineerden zo reeds in het begin de leiding van
de Komintern. Het hoofdkwartier van de nieuwe Internationale werd gevestigd in
Moskou. Zinovjev verklaarde dat dit beslist niet betekende dat de Russische hoofdstad eens en voor altijd de residentie zou zijn. Hij hoopte dat de zetel van de Komintern zo snel mogelijk naar bijvoorbeeld Parijs kon worden verplaatst. Vanzelfsprekend kwam daar niets van terecht, ook al omdat de bolsjewieken in Moskou de
communistische wereldorganisatie goed onder controle konden houden. Zij waren
per slot van rekening ook de geldschieters van de Komintern, zoals Zinovjev openlijk toegaf.108
Rutgers en de oprichting
In de speeches van Lenin op het oprichtingscongres klonk de verwachting van de
op handen zijnde revolutie in Europa door. Ook Zinovjev rekende erop dat de
omwenteling in Duitsland nabij was. Voor de bolsjewieken was dit ook de enig
denkbare uitweg voor het door de imperialisten omsingelde Rusland. De sociaaldemocratische partijen vormden in dit opzicht een groot gevaar: zij zouden de
arbeiders verleiden tot loyaliteit aan de burgerlijke democratie. Het congres nam
uitvoerige stellingen van Lenin aan, waarin het parlementarisme fel werd aangevallen en de dictatuur van het proletariaat in de vorm van de sovjets als een superieure vorm van democratie werd aangeprezen.109
Wat betreft de revolutionaire kansen in Nederland moest Rutgers het oprichtingscongres teleurstellen. Hij kreeg op de eerste avond tegen middernacht van
voorzitter Lenin als laatste spreker het woord. In zijn verslag van de activiteiten van
de sdp tijdens de wereldoorlog meldde Rutgers dat de Nederlandse partij klein van
omvang was en zich nog niet tot een massabeweging had kunnen ontwikkelen. In
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plaats van dat de tribunisten de Russische communisten konden ontlasten door in
West-Europa het revolutionaire vuur aan te wakkeren, verklaarde Rutgers dat zijn
partij dringend internationale steun behoefde.
Het rapport dat Rutgers uitbracht was niet uit de eerste hand: hij was immers na
zijn vertrek naar Indonesië in 1911 niet meer in Nederland geweest. Rutgers baseerde zich vooral op brieven van Van Ravesteyn, met wie hij gedurende zijn reizen veel
had gecorrespondeerd.110 In zijn bijdrage gaf hij een zwaar overtrokken beeld van
de betrekkingen tussen de tribunisten en bolsjewieken. Na de oprichting van de
sdp in 1909 ‘haben wir immer mit unseren russischen Genossen in engster Berührung gestanden’, zo hield Rutgers zijn gehoor voor. Naar zijn idee waren Nederlandse prominenten als Roland Holst, Gorter, Pannekoek, Wijnkoop en Van Ravesteyn
voor vele Russische communisten reeds ‘alte Bekannte’.111
Rutgers was op het congres een opvallende verschijning.‘La figure la plus pittoresque de la Conférence était Rutgers, un ingénieur hollandais qui portait de hautes
bottes’, aldus de Pool Jakob Reich. De Franse gedelegeerde Henri Guilbeaux noemde hem de ’grand voyageur, sorte de grand géant barbu mais très doux et très
copain’.112 Na afloop van de historische bijeenkomst werd Rutgers ernstig ziek. Bij
een demonstratie op het koude en tochtige Rode Plein liep hij een dubbele longontsteking op. Enkele weken verkeerde hij buiten bewustzijn. In Nederland verscheen
in de pers het bericht dat hij zou zijn overleden. Pas tegen het einde van de zomer
was Rutgers weer op de been. Hij zou vervolgens meteen door Lenin en de Komintern met een speciale opdracht worden belast.
Weerklank Komintern in Europa
De door Lenin zo gewenste communistische wereldorganisatie mocht dan tot stand
zijn gekomen, veel georganiseerde aanhang had zij nog niet. De oprichting van de
Komintern als zodanig zou daar echter voor gaan zorgen. Zij zou als splijtzwam
gaan werken in nogal wat sociaal-democratische partijen in Europa. Zoals gezien
rommelde het in deze partijen gedurende de Eerste Wereldoorlog nogal. Nu wachtte de meeste van hen een scheuring over de vraag of zij zich bij de nieuwe Internationale moesten aansluiten. De revolutionaire, orthodox-marxistische vleugel, die
zich had verzet tegen de oorlog en die de Oktoberrevolutie bewonderde, was hierbij
de spil.Deze groep vormde doorgaans de kern van de toekomstige communistische
partij. Een paar sociaal-democratische partijen gingen in hun geheel over tot de
Komintern, maar doorgaans betekende dit slechts uitstel van executie: na verloop
van tijd kwam het alsnog tot een schisma tussen de voor- en tegenstanders van
Moskou.113
Bij de oprichting van de Komintern vertegenwoordigde partijen
Al voor de totstandkoming van de Komintern waren er communistische partijen
opgericht, veelal op Sovjet-Russische bodem. Dit betrof in de eerste plaats partijen
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in gebieden die voor de Eerste Wereldoorlog deel hadden uitgemaakt van het tsaristische rijk, zoals die van Estland, Letland en de Oekraïne. Ook de ontstaansgeschiedenis van diverse Midden- en Oost-Europese communistische partijen droeg Russische sporen. De leiding van de Hongaarse en Oostenrijkse communistische
partijen, die beide in het najaar van 1918 het licht zagen, bestond voor een belangrijk deel uit door de Russen tijdens de Eerste Wereldoorlog krijgsgevangen
gemaakte soldaten uit het Oostenrijks-Hongaarse leger. Gewezen militairen als
Béla Kun en Mátyás Rákosi waren vervolgens door de bolsjewieken voor het communisme gewonnen. Ook de Finse partij was made in Russia. Nadat in het begin
van 1918 in Finland een socialistische opstand was neergeslagen, vluchtten veel
revolutionaire leiders – onder wie de toekomstige Komintern-leider Otto Kuusinen
– naar Moskou. Daar braken zij met de sociaal-democraten en richtten de Finse
communistische partij op. De Poolse en Duitse communistische partijen, die eveneens aan het einde van 1918 werden gevormd, waren daarentegen van inheemse
oorsprong.
De hierboven genoemde partijen waren allemaal vertegenwoordigd bij de
oprichting van de Komintern. Na maart 1919 traden formeel ook andere partijen
toe, die soms al wel op een of andere wijze bij de oprichting acte de présence hadden gegeven. Tot de eersten die zich aanmeldden, behoorden de tribunisten. Zoals
reeds vermeld ging het partijbestuur van de cph op 10 april 1919 tot aansluiting
over. De Bulgaarse tesnjaki volgden de tribunisten op de voet: zij besloten in mei tot
het Komintern-lidmaatschap. Een van de partijleiders die zich hiervoor sterk
maakte was Georgi Dimitrov, die in het midden van de jaren dertig secretaris-generaal van de Komintern zou worden.
Italië, Noorwegen en Zwitserland
Een drietal socialistische partijen trad en bloc toe tot de Komintern: die van Italië,
Noorwegen en Zwitserland. Het lidmaatschap van de laatste partij was van korte
duur,omdat een ledenreferendum het besluit tot toetreding van het partijcongres al
snel weer ongedaan maakte. De linkervleugel onder leiding van Platten en de theoloog Jules Humbert-Droz – met wie de cph veel te maken zou krijgen – stapte vervolgens op. In maart 1921 fuseerde deze groep met een reeds eerder door Jakob Herzog gevormde minuscule communistische partij tot de Kommunistische Partei der
Schweiz (kps).
Met enkele honderdduizenden leden was de Italiaanse socialistische partij de
eerste echte grote vis voor Moskou. Twee weken na de oprichting klopte deze partij
onder leiding van Giacinto Serrati bij de Komintern aan. De eis van het ekki dat de
partij zich van ‘revisionisten’ zou zuiveren, leidde uiteindelijk tot een breuk. Door
het drijven van Moskou scheidde in januari 1921 de communistische vleugel zich af
en richtte de Partito Comunista Italiano (pci) op. Serrati bleef hierbuiten, maar zou
zich in 1923 met een groep sociaal-democraten toch aansluiten.
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Het Italiaanse voorbeeld werd in 1919 gevolgd door de Noorse Arbeiderspartij.
Deze koos eveneens in haar geheel voor de Komintern, zij het dat ze bij de toetreding een enkel voorbehoud maakte. Moskou stapte aanvankelijk over dit gravamen
heen, blij dat het opnieuw een grote partij (van circa 100 000 leden) kon inschrijven. Toen de Komintern de aangesloten secties de duimschroeven aandraaide, hield
de Arbeiderspartij het in 1923 voor gezien. Een minderheid stapte op en vormde de
Noorse communistische partij.
Zweden, Denemarken, België, Tsjecho-Slowakije, Verenigde Staten
De meeste sociaal-democratische partijen in Europa zagen echter van meet af aan
niets in een flirtation met de communisten. De Zweedse en Deense sociaal-democratische partijen hielden zich verre van de Komintern. In Zweden had de niet eens
zo radicale linkervleugel zich tijdens de Eerste Wereldoorlog afgesplitst en een
eigen partij opgericht. In de zomer van 1919 schaarde deze zich in de rijen van de
Komintern; twee jaar later nam zij de naam Zweedse communistische partij aan.
Haar leider was de ‘Zimmerwalder’ Zeth Höglund.114 In Denemarken ontstonden
na de Oktoberrevolutie enkele links-socialistische splinterpartijtjes. Tevergeefs
deed de Komintern pogingen hen te laten fuseren. Vanuit de radicale jeugdbeweging werd een derde partij gevormd, die een van deze twee overnam. Zo ontstond
de Deense communistische partij, die zich bij de Komintern aanmeldde.
In België hadden na de oorlog enkele jongeren de sociaal-democratische Werkliedenpartij verlaten. Zij gingen over tot de vorming van een communistische groepering met als voorman Edouard van Overstraeten. Na enige tijd vertrok opnieuw
een aantal radicalen uit de Werkliedenpartij, die ook een communistische partij
stichtten, geleid door Joseph Jacquemotte. De Komintern drong aan op fusie. Begin
september 1921 had in Brussel een eenheidscongres plaats, in aanwezigheid van een
vertegenwoordiger van het partijbestuur van de cph. Ook de destijds in Antwerpen wonende Paul de Groot, van 1938 tot 1977 de leider van de cph, was op het congres. Hij had zich enkele jaren daarvoor tot het communisme bekeerd en was nu
een van de vijfhonderd leden die de Kommunistische Partij van België (kpb) na de
fusie telde.115
In de Verenigde Staten was de communistische beweging eveneens hopeloos
verdeeld. In 1919 scheurde de Socialist Party over de vraag of zij zich moest aansluiten bij de Komintern. De voorstanders van Moskou kregen vervolgens onderling
ruzie, hetgeen resulteerde in de oprichting van twee communistische partijen. Na
veel gerommel slaagde de unificatie onder toezicht van de Komintern in 1921 pas
echt. De nieuwe partij, die in dat jaar 16 400 leden telde, zou uiteindelijk Communist
Party, U.S.A. gaan heten. Alhoewel de Amerikaanse partij altijd klein bleef, was zij
een van de troetelkinderen van Moskou. De partij was het communistische uithangbord van de Komintern in het belangrijkste kapitalistische land.116
Ook de Tsjecho-Slowaakse sociaal-democraten moesten weinig van Moskou
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hebben. In januari 1919 sprak de partij zich in meerderheid tegen de Komintern uit.
In de herfst van 1920 stapten de radicalen onder leiding van Bohumir Smeral op.
Deze was door Lenin persoonlijk tot het communisme bekeerd. Mede door sociale
onrust kreeg zijn club de wind in de zeilen. Onder druk van de Komintern begonnen er onderhandelingen met de communistische organisatie van de Duitse minderheid, die werd aangevoerd door Karl Kreibich. Dit leidde in de herfst van 1921
tot de Communistische Partij van Tsjecho-Slowakije. Bij haar start telde de partij
170 000 leden.117
Groot-Brittannië en Frankrijk
Behalve voor Duitsland had Moskou in het algemeen toch de meeste belangstelling
voor Frankrijk en Groot-Brittannië. Ook hier moest de Komintern zich veel moeite
getroosten om voet aan de grond te krijgen. In Frankrijk slaagde zij er uiteindelijk
in; in Engeland daarentegen, de bakermat van het kapitalisme, bleef haar aanhang
minimaal.
De machtige Britse Labour Party was stoïcijns gebleven onder de oprichting van
de Komintern. Binnen haar gelederen bezweken er niet veel voor de bolsjewistische
verleiding. Dissidente bewegingen waren eerder al tot splintergroeperingen uitgekristalliseerd. Een aantal van deze uiterst-linkse partijtjes was betrokken bij de totstandkoming van de Communist Party of Great Britain (cpgb) in de zomer van
1920. Begin 1921 kwam de definitieve fusie tot stand, toen de door Sylvia Pankhurst
geleide Communist Party en de linkervleugel van de Independent Labour Party toetraden. Uiteenlopende gedachten over onder meer de relatie met Labour én de
inmenging van Moskou belemmerden de onderhandelingen. De cpgb telde een
kleine 5000 leden.118
In de Franse socialistische partij, de Section Française de l’Internationale Ouvrière (sfio) wilde in april 1919 een overgrote meerderheid niets van een Komintern-lidmaatschap weten. Een kleine groep protagonisten, hoofdzakelijk bestaande
uit anarchisten en syndicalisten, vormde daarop het Comité de la 3e Internationale.
Voornaamste leden waren Alfred Rosmer, Pierre Monatte en Fernand Loriot. De
voorstanders van Moskou dolven op het sfio-congres in Straatsburg opnieuw het
onderspit. Op deze bijeenkomst hield Roland Holst namens de Komintern een
vlammend betoog tegen de gematigde vleugel.119 De sfio besloot wel om zich los te
maken van de Tweede Internationale, iets wat de Duitse uspd kort daarvoor ook
had gedaan. Beide partijen zouden in de zomer van 1920 het tweede wereldcongres
van de Komintern in Moskou bijwonen om zich ter plekke te laten informeren. Uiteindelijk zou de sfio – evenals de uspd – over de kwestie van het Komintern-lidmaatschap uiteenvallen.
Op haar hoogtepunt waren er bij de Komintern bijna zestig partijen aangesloten. In
het algemeen genoot de wereldorganisatie vooral steun in de meer agrarische delen
69

Meridiaan Page 70 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

russische revolutie en communistische internationale

van Europa. In geïndustrialiseerde landen als Engeland en België – en de Verenigde
Staten – was het voor de Komintern en de door haar onderhouden communistische
partijen een stuk lastiger voet aan de grond te krijgen. Ook in Duitsland ging haar
dit zeer moeilijk af.Het is opvallend dat een beweging als het communisme,die zich
bij uitstek op de arbeidersklasse richtte, zo weinig weerklank vond in uitgerekend
díé landen waar arbeiders relatief het meest voorhanden waren. De verklaring voor
deze paradox is mede gelegen in het feit dat de socialistische partijen en vakbonden
juist vanwege de vroege industrialisatie in deze landen goed wortel konden schieten. Tegen de tijd dat de communisten op het toneel verschenen, maakte een substantieel deel van de arbeiders inmiddels deel uit van de socialistische traditie. De
Komintern bleek niet in staat hen in groten getale hieruit los te weken.120
Kommunistische Jugend-Internationale (kji) en De Zaaier
In mei 1919 riep het ekki op tot de vorming van een jeugdinternationale. Een half
jaar later, in november, kwam in een donker achterkamertje van een Kneipe in een
voorstad van Berlijn de Kommunistische Jugend-Internationale (kji) tot stand.121
Drijvende kracht achter de oprichting was de Duitser Willy Münzenberg, een vertrouweling van Lenin uit diens Zwitserse ballingschap en een leidende figuur in de
internationale socialistische jongerenbeweging tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Voor het oprichtingscongres werden alleen radicale jeugdorganisaties uitgenodigd.122 Wat betreft Nederland kwam De Zaaier in aanmerking. Dit jongerenverband was in 1901 opgericht, vooral door de inzet van Roland Holst. De sdap had
gepoogd om De Zaaier onder haar controle te brengen, maar de jongeren wilden
hun zelfstandigheid niet prijsgeven. Na de tribunistische afsplitsing in 1909 stelde
De Zaaier zich neutraal op tussen beide kemphanen. Bij het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog schaarde zij zich echter officieel aan de kant van de sdp.123 In 1915
vaardigde De Zaaier zoals reeds vermeld Luteraan af naar het door Münzenberg
georganiseerde socialistische jongerencongres in Bern.
Met de Russische Revolutie in oktober 1917 verklaarde De Zaaier zich direct
solidair. Die identificatie met de bolsjewieken bevorderde de toename van het
ledental, dat van 100 in 1916 naar 285 in 1920 steeg.124 Vergeleken met het buitenland
stelde dit weinig voor. De bolsjewiek en latere volkscommissaris van Buitenlandse
Zaken Tsjitsjerin, die een studie schreef over de Europese socialistische jeugdbeweging, kon dan ook niet veel positiefs schrijven over de Nederlandse tak.125 Harmsen
wijt de magere groei vooral aan ‘de bijzonder grote zelfingenomenheid’,‘leerstelligheid’ en ‘politieke dogmatiek’ van De Zaaier – allemaal ingrediënten uit de tribunistische keuken.126
De Zaaier kon geen gehoor geven aan de uitnodiging voor de oprichtingsvergadering van de kji,zo liet Dirk Struik aan Berlijn weten.Volgens Struik,die de cph vertegenwoordigde in het bestuur van De Zaaier, weigerde Duitsland passen te ver70
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strekken aan de Nederlandse gedelegeerden.127 Vertegenwoordigers van revolutionaire jeugdorganisaties uit Scandinavië, Rusland, Oost- en Zuid-Europa lieten zich
hier overigens niet door weerhouden en reisden illegaal naar Berlijn.
Op het oprichtingscongres van de kji kwam de vraag aan de orde hoe de verhouding moest zijn tussen de communistische partij en jongerenorganisatie enerzijds en de beide Internationales anderzijds. De twee door Lenin geïnstrueerde bolsjewistische vertegenwoordigers Lazar Sjatskin en Alfred Kurella beschouwden de
jeugdverbanden niet als meer dan een rekruteringsschool en hulptroepen voor de
partij. De kji diende vanzelfsprekend ondergeschikt te zijn aan de Komintern. kjisecretaris Münzenberg en andere West-Europese jeugdleiders kantten zich tegen
deze inperking van hun politieke speelruimte. Uiteindelijk rolde er een compromis
uit. De communistische jongerenverbanden kregen een zelfstandige status, maar
moesten wel nauw met de partijen samenwerken. De relatie met de Komintern
kreeg langs vergelijkbare lijnen gestalte: de kji beschouwde zichzelf als een deel van
de Komintern, maar gaf haar autonomie en zeggenschap niet op. Om haar onafhankelijkheid van Moskou te benadrukken, vestigde de kji zich in Berlijn.128
Op het congres van mei 1920 besloot De Zaaier zich formeel bij de kji aan te
sluiten. Op verzoek van Berlijn voegde zij tevens aan haar naam de aanduiding
‘Communistische Jeugdbond’ toe (in het vervolg zal de afkorting cjb worden
gebruikt). Een probleem bij de aansluiting vormde de eis van de kji dat de communistische jongeren tegen het syndicalisme moesten strijden. De cjb was echter niet
van plan de samenwerking met de syndicalistische jongerenorganisatie op te
geven.129 Struik was niet echt te spreken over het programma van de kji; hij vond
het ‘viel zu deutsch’.130 Ook hechtte hij zeer aan de zelfstandigheid van de jongerenorganisaties. Hij schreef Münzenberg dat deze zich niet aan het program van
de communistische partijen moesten binden; een dergelijke constructie noemde
Struik ‘zu russisch’.131 In Sovjet-Rusland stond de communistische jeugdbond onder regelrechte controle van de rcp. Dit lot zou de kji en de bij haar aangesloten
bonden ook wachten, zoals hierna zal blijken.
Struik was in de eerste jaren na de toetreding van de cjb tot de kji de spil waar
alles om draaide. Hij was niet alleen cph-gedelegeerde in het bestuur van de bond,
maar ook de Nederlandse contactpersoon voor de kji. Hij onderhield voor Berlijn
verbindingen met jongerenorganisaties in België en Engeland en correspondeerde
veel met Münzenberg. Tevergeefs hengelde hij naar steun voor de cjb.132 De financiële armslag daarvan was zeer beperkt, ook al omdat de cph het geheel liet afweten.De cjb had zelfs geen typemachine.Struik vroeg Kurella (die in de kji onder de
schuilnaam Bernard Ziegler werkte) of ze er in Berlijn nog een over hadden: ‘das
wäre eine wunderschöne internationale Unterstützung’. Het duurde nog twee jaar
voordat de kji eindelijk het begeerde apparaat aan de Nederlandse jeugdbond
schonk.133
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De tribunistische zelfstandigheid ondermijnd
Het eerste jaar na de Oktoberrevolutie lijken er amper politieke contacten te hebben bestaan tussen de bolsjewieken in Moskou en de Nederlandse tribunisten. De
door wereldoorlog en revolutie ontwrichte verbindingen, in combinatie met de
militaire blokkade van Rusland, maakten dat er eigenlijk geen doorkomen aan was.
Bartha Rutgers was een van de weinige koeriers die vóór de oprichting van de
Komintern vanuit Moskou het Westen wisten te bereiken. Het is opvallend dat in
deze benarde omstandigheden, waar verder vrijwel geen verkeer mogelijk was, wel
wegen werden gevonden om financiële steun vanuit Rusland naar de cph door te
sluizen. De aanvoerlijnen liepen via Stockholm, Berlijn, Bern en misschien ook
Londen naar Amsterdam.
De gegevens over de geldelijke bijstand van het bolsjewistische regime in deze
periode zijn schaars en voor velerlei uitleg vatbaar. Onduidelijk is bijvoorbeeld of
de middelen die Wijnkoop ontving voor de hulp aan Russische repatrianten, geheel
voor dit doel zijn aangewend of dat de cph zelf hiervan ook wijzer is geworden.
Afgaande op wat er boven water is gekomen, lijken de bij de partij terechtgekomen
bedragen niet gering te zijn geweest, zeker niet in relatieve zin. De ongefundeerde
aanname van de historicus De Jonge in zijn geschiedenis van de cph, dat de ondersteuning van Moskou ‘voor de partij nooit meer dan bijkomstige betekenis gehad
(kan) hebben’, is dan ook niet houdbaar.134 Al in een zeer vroeg stadium konden de
Nederlandse communisten rekenen op financiële bijdragen uit Moskou. Natuurlijk
ondermijnden deze afhankelijkheidsbanden de zelfstandigheid van de partij, waar
de tribunisten altijd bij hadden gezworen. Het betekende overigens niet dat de
autonomie van de cph meteen in het geding kwam – ook niet na de oprichting van
de Komintern, die het eerste jaar eigenlijk vooral op papier bestond. De ideologische speelruimte werd echter al snel door de bolsjewieken ingeperkt, zoals de tribunisten aan den lijve zouden ondervinden.
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Het Amsterdams Bureau
De eerste tijd na de omwenteling van 1917 leefden de bolsjewieken in een revolutionaire roes. Sovjet-Rusland zou alleen overeind blijven wanneer de Europese arbeidersklasse de jonge proletarische staat te hulp zou schieten.Vanuit Moskou werden
de arbeiders in het Westen aangevuurd om in opstand te komen tegen de bourgeoisie. De tekenen leken de nieuwe heersers in het Kremlin niet te bedriegen. Na de
wapenstilstand in november 1918 gistte en borrelde het in Duitsland en OostenrijkHongarije, beide verliezers van de Eerste Wereldoorlog. In januari 1919 gingen de
arbeiders in Berlijn op de barricaden, en in het voorjaar toonde Beieren tijdelijk het
aanzien van een communistische radenrepubliek.In dezelfde tijd vestigde Béla Kun
een Sovjet-republiek in Hongarije. Voordat deze begin augustus ten onder ging,
leek de revolutionaire vonk over te springen op Wenen. De voorbereide communistische machtsovername werd echter in de kiem gesmoord. Deze mislukkingen tastten Lenins vertrouwen in de aanstaande omwenteling in Europa eerst niet aan: de
gebeurtenissen in Rusland hadden hem geleerd tegenslagen slechts als een tijdelijke
achteruitgang te zien. Pas in de herfst zou hij wat gaan twijfelen.
Terwijl voor de bolsjewieken in 1919 de Europese revolutie zo nabij leek, was
Rusland als gevolg van zijn geïsoleerde positie verder dan ooit verwijderd van het
strijdtoneel. Door de Geallieerde omsingeling en de burgeroorlog waren de verbindingen van Moskou met de buitenwereld grotendeels afgesneden. De in de loop van
1918 geopende diplomatieke vestigingen in West-Europa waren aan het einde van
dat jaar op last van de autoriteiten weer gesloten. Naar Rusland langs officiële kanalen verzonden telegrammen – zoals bijvoorbeeld door Coltof uit Nederland – werden vaak gecensureerd.Vertrouwelijke berichten langs deze weg waren uitgesloten.1
Om in deze cruciale periode toch nog direct contact met haar geestverwanten te
kunnen onderhouden, ging de Komintern ertoe over voorposten buiten Rusland te
openen. Zo werd in maart 1919 in Wenen het Zuidoostelijk Bureau gevormd, dat
betrekkingen onderhield met de communistische partijen in Oostenrijk, TsjechoSlowakije en op de Balkan. In mei ging in Kiev het Zuidelijk Bureau open. Later
werd dit verplaatst naar Charkov. Ook in Stockholm, waar de bolsjewieken al langer
voet aan de grond hadden, bevond zich een liaison-bureau van de Komintern.2 In
september 1919 besloot het ekki tot de vestiging van vertegenwoordigingen in
Amsterdam en in Berlijn.
West-Europäisches Sekretariat (wes) in Berlijn
Voor het opzetten van de Komintern-vestiging in de Duitse hoofdstad werd de Pool
Jakob Reich aangezocht.3 Hij woonde jarenlang in Zwitserland.Na de Oktoberrevolutie koos Reich voor de bolsjewieken. Hij kreeg werk op de door Berzin geleide
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Sovjet-Russische diplomatieke vertegenwoordiging in Bern. Ongetwijfeld zal hij
daar ook Gorter hebben ontmoet, want de vriendin van de dichter, Jenne Clinge
Doorenbos die in die tijd bij Gorter in Bern verbleef, verrichtte zo nu en dan werkzaamheden voor de Pool.4 Kort na de uitwijzing van Berzin door de Zwitserse autoriteiten vertrok Reich naar Moskou. Hier was hij present op het oprichtingscongres
van de Komintern, waar hij Rutgers ontmoette.
Volgens zijn zeggen werd Reich door Lenin persoonlijk benaderd met het verzoek in Berlijn het West-Europäische Sekretariat (wes) van de Komintern op te
richten. Hij zou hiervoor een miljoen roebel in Zweedse en Duitse valuta hebben
meegekregen en nog een voorraad edelstenen, die hij letterlijk in een overvolle
schatkamer in het Kremlin had kunnen uitkiezen.5 In de herfst van 1919 arriveerde
Reich – die zich ‘James’ of ‘Thomas’ noemde – in Berlijn. Hij trof de kpd in staat van
ontreddering aan. Een paar weken na haar oprichting had de kpd een zware slag te
verwerken gekregen, toen haar leiders Luxemburg en Liebknecht in de zogeheten
Spartacusopstand in januari 1919 in Berlijn werden vermoord. De harde repressie
door de Duitse autoriteiten bracht de kpd nog meer slagen toe. Bovendien was de
partij in het eerste jaar van haar bestaan politiek hopeloos verdeeld.
In deze moeilijke situatie begon Reich zijn werk. Hij betrok enkele prominente
Duitse communisten bij zijn activiteiten, zoals Paul Levi, die Luxemburg en Liebknecht als partijleider was opgevolgd; penningmeester Eduard Fuchs; partijtheoreticus August Thalheimer; de éminence grise Zetkin; en Münzenberg, de secretaris
van de kji.6 De leiding van de kpd drukte zo een zwaar stempel op het wes.
De voornaamste taak van het wes was de opbouw van een apparaat voor het
onderhouden van de verbindingen tussen Sovjet-Rusland en West-Europa. Het
secretariaat zorgde voor valse reispapieren voor de illegale koeriers die op en neer
reisden tussen Moskou of Petrograd en Berlijn, en die vanuit de Duitse hoofdstad
uitzwermden naar de rest van Europa. Voorts regelde het betrouwbare verblijfplaatsen onderweg. Daarnaast stichtte Reich een uitgeverij voor Duitstalige literatuur van de Komintern, waardoor Berlijn het centrum voor de communistische
propaganda in West-Europa werd. Ten slotte had het wes een belangrijke financiële functie: het sluisde gelden van Moskou door naar de communistische partijen en
hun uitgeverijen.‘Auf diese Weise flossen Beträge in Höhe von Hunderten von Millionen durch die Hände des Gen. Thomas’, zo stellen de historici Wehner en Vatlin
op basis van onderzoek in de Komintern-archieven.7
Amsterdams Bureau
Eenzelfde soort opdracht als Reich voor Duitsland moest uitvoeren, kreeg Rutgers
voor Nederland. Nauwelijks was hij uit het sanatorium ontslagen en genezen verklaard, of het ekki koos hem uit voor de oprichting van het zogenaamde Amsterdams Bureau. ‘Mann meinte dass Holland einerseits am meisten legale Bewegungsfreiheit ermöglichte und andrerseits durch die Gruppe der Tribunisten mit
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Gorter, Pannekoek, Wijnkoop, Roland Holst, u.a., die Gewähr für eine richtige
marxistische Linie geben würde’, zo schreef Rutgers later in zijn autobiografie voor
de kaderafdeling van de Komintern.8 Wat betreft beide veronderstellingen zou men
in Moskou bedrogen uitkomen, zoals zal blijken.
Dat Amsterdam naast Berlijn als tweede West-Europees filiaal van de Komintern was uitverkoren, lag enigszins voor de hand. De meeste leden van het ekki
hadden in de voorgaande jaren kennisgemaakt met de leidende tribunisten. Zo
hadden Zinovjev en Balabanova Roland Holst in Zimmerwald ontmoet. Boecharin
en Berzin – die na uit Bern te zijn teruggekeerd in Moskou de plaatsvervanger van
Balabanova als secretaris van het ekki was geworden – kenden Rutgers uit hun
Amerikaanse tijd. Bovendien had Berzin met Gorter in Zwitserland vele uren gezamenlijk doorgebracht; Roland Holst had hij daarvoor al in Zimmerwald leren kennen. Verder achtte ook Lenin de Nederlanders redelijk hoog; zoals reeds vermeld
had hij zelfs overwogen het oprichtingscongres van de Komintern in Amsterdam te
houden.
Op 28 september 1919 besloot het ekki tot de instelling van de ‘Afdeling van de
Komintern in Amsterdam’, in de wandeling het ‘Amsterdams Bureau’ geheten.9 Het
Bureau moest verbindingen met andere landen tot stand brengen en in ieder geval
contact zoeken met het bureau van de Komintern in Stockholm.Verder diende het
een blad uit te geven, een archief op te zetten, een bibliotheek in te richten en in
januari 1920 een internationale conferentie bijeen te roepen.
Moskou wees Roland-Holst, Pannekoek, Gorter, Wijnkoop, Van Ravesteyn en
Rutgers aan als leden van het Bureau in Amsterdam. Hun werkzaamheden hoefden
zij niet pro deo te verrichten. Het ekki stelde voor het Amsterdams Bureau een
bedrag van twintig miljoen roebel ter beschikking – heel wat meer dan Reich in eerste instantie voor het wes in Berlijn had meegekregen. Rutgers kreeg het bedrag
slechts voor een klein deel in contanten mee. Voor het merendeel had het de vorm
van door de bolsjewieken geconfisqueerde edelstenen: vijf grote en een aantal kleinere – totale waarde in die tijd naar schatting 150.000 gulden.10 Een deel van het
geld was voor de salarissen van de medewerkers bedoeld. Voor Gorter en Pannekoek had Moskou nog meer in petto: zij kregen als extraatje uit een bijzonder fonds
‘een vastgesteld bedrag’ toegewezen – met de bedoeling hen aan te stellen in dienst
van de ‘beweging’.11 Het ekki had grote plannen met deze twee, die zich een jaar
later tot de felste ‘linkse’ critici van Moskou zouden ontpoppen. Pannekoek had
echter geen zin in een functie als vrijgestelde; zijn positie als ‘principieel theoreticus’ kon volgens hem alleen maar gedijen wanneer hij materieel onafhankelijk was
van de arbeidersbeweging. Daarnaast maakte Pannekoek in deze tijd carrière als
sterrenkundige. Om niet in de problemen te geraken, ging hij zijn meer radicale
artikelen ondertekenen met het pseudoniem K. Horner.12
Het ekki fourneerde niet alleen de middelen voor het Amsterdams Bureau.Eerder al had het ook voor de cph in de buidel getast. Op 16 september besloot de
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Komintern-leiding voor het partijwerk in Nederland een half miljoen roebel aan
kostbaarheden uit te trekken. Rutgers kreeg voor zijn ‘dienstreis’ naar Nederland
40.000 roebel aan reisgeld mee.13
Op 14 oktober, een dag voordat hij naar Nederland zou afreizen, nam Rutgers
deel aan een zitting van het ekki. De aanwezige leden Berzin, Boecharin, Balabanova en Platten benoemden hem tot gevolmachtigde van het ekki binnen het
Amsterdams Bureau.14 Op de valreep van zijn vertrek uit Moskou werd Rutgers nog
bij Lenin in het Kremlin ontboden. Om drie uur ’s nachts had hij een kort onderhoud met de Russische leider. Hun gedachtewisseling werd regelmatig gestoord
door de rinkelende telefoon, die Lenin met het zuidelijke front in Toela verbond.
Lenin was bang voor de val van deze stad, omdat de weg naar Moskou dan voor de
Witte legers openlag. Op verzoek van Rutgers schreef Lenin een boodschap voor de
Nederlandse communisten. Hierin wees hij hen op de benarde omstandigheden
waarin Sovjet-Rusland verkeerde. Lenin had echter het vertrouwen in de goede
afloop niet verloren.‘De overwinning der internationale proletarische Revolutie is
ondanks alles, onvermijdelijk’, zo hield hij zijn partijgenoten in Nederland voor.15
Rutgers was zeer ingenomen met de opdracht van de Komintern het Amsterdams Bureau gestalte te geven.Hij beschouwde het als een eervolle taak.Dat er in de
praktijk nog heel wat obstakels lagen, zou Rutgers al snel ondervinden. Zowel in
financieel als in politiek opzicht stuitte hij op grote problemen, waarbij de tegenstand niet alleen uit de hoek van de ‘klassenvijand’ kwam, maar ook van geestverwante zijde.
Berlijnse zwendel
De eerste zware tegenslag kreeg Rutgers te verwerken na zijn bezoek aan Berlijn.
Nadat hij illegaal over de grens met Letland was gekomen, reisde hij via Riga en
Stettin naar de Duitse hoofdstad. Hier zocht hij op verzoek van Lenin de Komintern-vertegenwoordiger in Duitsland, de Pool Mieczyslav Bronski op, en de Duitse
partijleiders Levi en Fuchs.De gesprekken die hij met hen voerde,vonden plaats tijdens overvloedige diners in kapitale villa’s of luxueuze hotels. Hoewel Rutgers
begreep dat deze leefwijze voor communisten een goede dekmantel kon zijn, ging
de weelde hem veel te ver.16 Hij vond dat de Duitse kameraden op te grote voet leefden. Niettemin wisten deze Rutgers te overtuigen van de nijpende financiële situatie waarin de kpd verkeerde. Hij besloot daarop een deel van de kostbaarheden te
verkopen en 400.000 mark beschikbaar te stellen aan de noodlijdende Duitse
kameraden (toen ongeveer 12.000 gulden), zo verhaalde Rutgers later tegenover
Berzin.17 Omdat hij het te riskant vond om het resterende kapitaal – in baar geld en
in natura – in één keer mee naar Nederland te nemen, liet Rutgers het in Berlijn bij
Fuchs achter. Na de affaire rond zijn vrouw aan het begin van dat jaar lag het
immers voor de hand dat Rutgers als uiterst verdacht zou worden beschouwd. Het
was een vooruitziende blik, want toen Rutgers begin november bij Oldenzaal de
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grens over kwam, werd hij door de douane een dag vastgehouden. Daarna kon hij
doorreizen naar Amersfoort, waar hij zijn vrouw Bartha weer zag. Voor het eerst
sinds ongeveer acht jaar zette hij weer voet op Nederlandse bodem. Aan zijn
omzwervingen over de wereld hield hij zijn schuilnaam over: zijn conspiratieve
brieven ondertekende Rutgers met G.L. Trotter – afgeleid van globetrotter.
Het was Rutgers’ bedoeling dat een koerier de in Berlijn opgeslagen kostbaarheden in gedeeltes zou nabrengen. Al snel werden twee edelstenen in Nederland
bezorgd. Deze werden verkocht en leverden bijna 26.000 gulden op.18 De transactie
leidde tot de nodige problemen, ook al omdat zij niet geheim bleef. Eind 1919 onthulde het Amsterdamse sdap-raadslid Asser Benjamin Kleerekoper dat de communistische diamantbewerker Alex Lisser had lopen leuren met drie edelstenen.19
Kleerekoper mocht er dan wat naast zitten, hij had zeker niet helemaal mis geschoten. Uiteraard ontkende de cph de aantijgingen. ‘Ieder met gezonde hersenen zal
begrijpen, dat – indien wij inderdaad op dergelijke wijze de beschikking hadden
over het kleinste bedrag – onze krant er heel anders uit zou zien dan thans,’ verdedigde de Tribune zich. Principiële bezwaren koesterde de partijleiding echter niet.
Mocht het Moskou ondanks alle barrières toch eens gelukken om de cph enige
steun te verlenen, dan zou men niet weigeren.20
Deze eerste nazending uit Berlijn bleek echter ook meteen de laatste te zijn. Het
eind van het liedje was, zo schreef Rutgers aan Berzin in Moskou, dat er verder niets
meer uit Berlijn kwam – de kpd had het door Rutgers achtergelaten kapitaal in
eigen zak gestoken.21 Niet alleen financieel maar ook politiek kwam dit de Duitse
partijleiders goed uit, want zij waren – niet geheel ten onrechte – bang dat Amsterdam de interne oppositie in de kpd materieel zou steunen.22
Eind 1919 beklaagde Rutgers bij Berzin zich over deze ‘boevenstreek’ van de
Duitse kameraden. Reich, die Rutgers weer in Berlijn was tegengekomen, zou er net
zo over denken. Rutgers stelde Berzin voor om de verbinding met Rusland niet
meer over Berlijn maar over Riga te laten lopen.‘Solange die Kuriere mit Geld über
Berlin gehen wird man sie da schon ausplündern.’ Mocht de route toch over Duitsland gaan, dan was Reich – die Rutgers’ vertrouwen genoot – de aangewezen figuur
om als tussenpersoon te fungeren.23 Tijdens zijn verblijf in Berlijn was Rutgers met
Reich een technische taakverdeling overeengekomen tussen het wes en het
Amsterdams Bureau. Boeken, brochures en periodieken zouden als regel in Berlijn
worden uitgegeven, met als uitzondering een door het Amsterdams Bureau te
publiceren bulletin. Reich zou verder hebben ingestemd met de aanwijzing van de
Nederlandse vestiging als het hoofbureau van de Komintern voor West-Europa en
Amerika.
Opbouw Amsterdams Bureau
Door de Duitse zwendelpraktijken raakte het Amsterdams Bureau financieel in
grote moeilijkheden, nog voordat het goed en wel met zijn werkzaamheden was
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begonnen – ongetwijfeld niet tot ongenoegen van de kpd, die liever zag dat het Berlijnse wes in West-Europa het rijk alleen zou hebben. In de verwachting dat de
financiën wel zouden volgen, was Rutgers als secretaris van het Bureau alvast met
de opbouw begonnen. Een probleem hierbij was dat hij na zijn aankomst in Nederland weer last kreeg van zijn longen. Zijn dokter schreef hem een ligkuur voor,
waardoor hij maandenlang het bed moest houden.
Ondanks zijn kwaal pakte Rutgers de zaken voortvarend aan. Hij huurde in
Amsterdam aan de Leidsestraat een onderkomen en stelde Baars als chef de bureau
aan.24 Verder werden twee stenografen, een medewerker en een kantoorjongen aangenomen. Roland Holst kreeg de verantwoordelijkheid voor het bulletin. Het internationaal archief werd in Rotterdam gevestigd; de uitgever Willy Brusse kreeg
hierover de leiding.25 Hij moest documenten van de revolutionaire beweging verzamelen, zoals verslagen van belangrijke bijeenkomsten, archieven van organisaties
en de correspondentie van vooraanstaande personen. Daarnaast had Brusse zich
met de bibliotheek bezig te houden. Deze moest bestaan uit revolutionair-socialistische publicaties die sinds het begin van de Eerste Wereldoorlog waren verschenen. Om de verbindingen met het buitenland te onderhouden, werd de kunstschilder Johannes Proost aangezocht. Hij kreeg als opdracht een koeriersdienst op te
zetten, waarbij de contacten met Moskou voorrang kregen. De eerste tijd pendelde
hij vooral tussen Amsterdam en Berlijn heen en weer. Door al deze werkzaamheden
vloog het geld weg, ook al omdat er daarnaast nog 7000 gulden ter beschikking was
gesteld voor de uitgave van een tiental brochures van Gorter, en 2000 gulden ter
ondersteuning van de Tribune.
Al met al kostten de activiteiten van het Bureau maandelijks ongeveer 10.000
gulden. Eind 1919 was er evenwel nog maar 31.000 gulden in kas (die al was gespekt
door de verkoop van de beide edelstenen), een bedrag dat derhalve hooguit voor
een paar maanden toereikend zou zijn.26 De tering moest dus naar de nering worden gezet. Niemand van de door Moskou aangezochte personen had iets van het
toegekende salaris van 3000 gulden per jaar genoten, behalve Rutgers zelf. Hij had
geen inkomsten uit andere bron; bovendien was zijn bescheiden vermogen in de
Verenigde Staten in beslag genomen. Door de nijpende financiële problemen zag
Rutgers zich in maart 1920 gedwongen de medewerkers van het Bureau te ontslaan
en de huur op te zeggen.
Ook de Tribune moest met minder steun toe, hetgeen hard aankwam. Ceton
rekende Rutgers begin 1920 voor dat als gevolg van de stijgende prijzen het verlies
per week maar liefst 500 gulden hoger zou liggen dan in 1919. Het water stond de
penningmeester van de cph aan de lippen. Hij zag als enige uitweg nog bijstand
van de Russen, ‘want zonder een geregelde hulp van een paar duizend gulden per
maand zullen we er niet meer komen’. Ceton vroeg Rutgers bij het ekki een goed
woordje voor de Tribune te doen. ‘Het kan toch onze Russische kameraden niet
onverschillig zijn, dat het eenige grote dagblad dat èn theoretisch èn practisch in de
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Internationale geheel op hun standpunt staat en hun taktiek steeds heeft verdedigd,
zou moeten verdwijnen.Als ze het wisten, we gelooven, dat ze zouden helpen met al
hun macht.’27 Rutgers kwam Ceton maar in geringe mate tegemoet. Hij gaf het
advies de verkoopprijs van een los exemplaar met een cent te verhogen tot een stuiver.Verder zou het blad attractiever moeten worden door er regelmatig een ‘Russische bijlage’ aan toe te voegen. Hiervoor wilde Rutgers wel in de buidel tasten: 100
gulden per week, voorlopig voor één kwartaal.28 Toen het geld echter opraakte, zag
Rutgers zich gedwongen deze bijdrage stop te zetten.
Politieke verdeeldheid
Boven op deze financieel-organisatorische complicaties kwamen ook nog eens de
politieke strubbelingen tussen de leden van het Bureau. Het zou het tweede grote
obstakel zijn voor Rutgers om zijn opdracht tot een goed einde te brengen. Hiervoor droeg Moskou een zekere verantwoordelijkheid. Met haar keuze van de
Bureauleden had de Komintern een voorstel gedaan dat er op neerkwam water en
vuur te verenigen. Het is vreemd dat de bolsjewieken zo achteloos waren over de
onderlinge verhoudingen tussen de leidende Nederlandse communisten. In ieder
geval had ekki-secretaris Berzin beter kunnen weten, want Gorter had hem over
zijn conflict met Wijnkoop en Van Ravesteyn uitgebreid ingelicht.
Na Gorters terugkeer uit Zwitserland was zijn relatie met de leiders van de cph
er alleen maar slechter op geworden. Zoals reeds vermeld, had in de zomer van 1919
de breuk zich voltrokken. Gorter schreef vervolgens een lange litanie, waarin hij al
zijn reeds lang bekende klachten tegen de partijleiding opsomde. Hij gooide haar
onder meer voor de voeten dat zij ‘niet een zuivere en daardoor krachtige (zij het
dan ook voorloopig zeer kleine) partij wilde, zoals Lenin en de Bolschewiki, maar
een door aantal en vooral door stemmen machtige’.29
Rutgers, die al sinds 1911 in het buitenland verbleef, was van al deze onmin en
tweespalt amper op de hoogte. Dat zou echter snel veranderen. Na zijn aankomst
belegde hij eind november 1919 in Amsterdam een gezamenlijke bijeenkomst met
het door het ekki uitverkoren vijftal. Meteen bleek dat de tegenstellingen tussen
Wijnkoop en Van Ravesteyn enerzijds en Gorter anderzijds zeer groot waren.30
Twistappel was nog altijd de buitenlandse politiek. Gorter meende dat Moskou de
beide partijleiders niet zou hebben voorgedragen wanneer men op de hoogte was
geweest van hun internationale opstelling. Wijnkoop wilde echter van geen wijken
weten en noemde hun houding inzake Zimmerwald nog steeds juist. Beide kemphanen ruzieden ook met elkaar over de mogelijkheden voor de revolutie in Europa.
Gorter achtte het evenals Pannekoek, Rutgers en Roland Holst zeer waarschijnlijk
dat Duitsland het toneel voor de omwenteling zou zijn. Wat betreft de mogelijkheden in Engeland, de ‘machtigste contra-revolutionaire staat’ koesterde hij geen
enkele illusie.31 Wijnkoop zag de zaak precies omgekeerd. Het Duitse proletariaat
was volledig uitgeput, waardoor Duitsland ‘een wal tegen de revolutie’ was gewor79
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den.‘Deze moet nu komen uit de Westersche landen en vandaar overgaan naar het
hart van Europa. En dat zal gebeuren. In Engeland wordt thans de revolutie voorbereid.’32
De partijvoorzitter en zijn kompaan Van Ravesteyn hadden weinig trek deel te
nemen aan de door Moskou voorgestelde commissie, omdat zij hierin permanent
in een minderheidspositie zouden verkeren. Om een ‘dictatuur van Gorter’ en een
‘extremistische of uiterst-linksche meerderheid’ te vermijden, eisten zij een grotere
invloed van de cph bij het Bureau. In geval van een conflict zou het partijbestuur
moeten beslissen, zo meende Wijnkoop; de ‘Holl. partij heeft historisch recht op
controle’. De andere leden hadden daarin echter weinig zin. Rutgers merkte op dat
het Bureau verantwoording schuldig was aan Moskou, en niet aan de Nederlandse
partij.33
Op de volgende bijeenkomst barstte de bom. Wijnkoop en Van Ravesteyn hadden eerst de koppen bij elkaar gestoken om een gemeenschappelijke lijn te bepalen.
‘We moeten in ’t kort waarborgen eischen dat wij als leidende elementen in de Holl.
beweging niet in de rug zullen worden gevallen en bestookt door H.G[orter].’34 Vervolgens zei het duo tijdens de vergadering het vertrouwen in de niet-aanwezige
Gorter op. Zij wilden niet met hem in het Bureau samenwerken, omdat zij er niet
zeker van waren dat hij zich zou onthouden van aanvallen op de partijleiding. Pannekoek had geen goed woord over voor het optreden van Wijnkoop en Van Ravesteyn; hij vond dat ‘de heren ... de gekrenkte leverworst spelen’.35 Gorter, die eerder
om gezondheidsredenen met de gedachte had gespeeld te bedanken voor het lidmaatschap van het Bureau, piekerde er nu niet meer over zich terug te trekken.36
Rutgers, Roland Holst en Pannekoek vonden dat Wijnkoop en Van Ravesteyn zich
moesten schikken. Het argument dat Rutgers hiervoor gebruikte, zal de beide partijleiders een gruwel zijn geweest: ‘Verder is het niet twijfelachtig, dat de leden van
het Executief Komitee in Moskou juist op Gorter en Pannekoek voor de vertolking
van hun opvattingen in de eerste plaats het oog hadden.’37 Wijnkoop antwoordde
ontkennend: het was volgens hem zeer de vraag of het ekki het tweetal had aangewezen – laat staan bij voorkeur – wanneer het ‘den Gorter en den Pannekoek der
laatste jaren in hun daden en in hun niet-doen evenals in hun gedachten kende’.38
Hoewel de zaak geheel vastzat, vond Rutgers toch een uitweg. Het zestal zou formeel tot de komende internationale conferentie aanblijven, waarna op deze bijeenkomst het Bureau definitief zou worden samengesteld.
Conferentie in Amsterdam
Aan het begin van 1920 werd zowel door het Amsterdams Bureau als door het wes
een internationale conferentie voorbereid.Reich verzocht het Bureau om medewerking te verlenen aan de Duitse bijeenkomst.39 Met de nodige tegenzin gingen de
‘Amsterdammers’ hiertoe over. Eigenlijk vond men dat er alleen in Nederland een
conferentie moest worden gehouden, aangezien het ekki Rutgers immers daartoe
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opdracht had gegeven.40 Het Amsterdams Bureau was dan ook al begonnen met de
organisatie van de eigen internationale conferentie. Enkele leden waren naar het
buitenland afgereisd om contacten te leggen met geestverwanten. De aan bed
gekluisterde Rutgers verstuurde uitnodigingen naar allerlei groeperingen in WestEuropa.
Half januari kwamen de eerste afgevaardigden uit Amerika en Engeland reeds
in Nederland aan. Zij drongen erop aan om niet te lang te wachten.41 Dit was niet
tegen dovemansoren gezegd. Toen het Bureau maar niets hoorde over de wes-bijeenkomst, besloot het begin februari zelf de conferentie te houden.42 Zo was het
Amsterdams Bureau Berlijn te snel af, terwijl het tegelijkertijd de verantwoordelijkheid hiervoor bij het wes kon leggen.
De conferentie had plaats in Amsterdam in gebouw Heystee aan de Herengracht, vlak bij het Rembrandtsplein. Op 3 februari opende de zieke Rutgers de bijeenkomst. Hij zette uiteen dat Moskou mede voor Amsterdam had gekozen vanwege het politieke krediet dat de tribunisten hadden opgebouwd: ‘comrades in
Holland were known by their revolutionary tactics of over ten years to express the
essentials of the communist international’.43 Dat er over deze hoofdzaken in het
Nederlandse organisatiecomité bepaald geen consensus bestond, werd de afgevaardigden al snel duidelijk. Ten overstaan van het internationale gezelschap vlogen
Gorter en Wijnkoop elkaar diverse malen openlijk in de haren, waarbij de laatste de
eerste op weinig zachtzinnige wijze de oren waste.44 Niettemin besloten de afgevaardigden formeel het Internationaal Bureau in Amsterdam te vestigen, onder leiding van een driemanschap bestaande uit Rutgers, Roland Holst en Wijnkoop als
vertegenwoordiger van de cph.45
Tot voorzitter van de conferentie werd Wijnkoop gekozen.46 Mannoury trad op
als secretaris. Als vertaalsters fungeerden de schrijfster Augusta de Wit en Heleen
Ankersmit, die na haar bedanken voor de sdap in communistisch vaarwater was
geraakt.47 De Nederlanders vormden het leeuwendeel van het gezelschap. Naast de
al genoemde Rutgers, Roland Holst, Wijnkoop en Gorter waren ook Pannekoek en
Van Ravesteyn aanwezig. Zo nu en dan verschenen ‘gasten’, zoals Henk Sneevliet en
Bouwman, respectievelijk penningmeester en voorzitter van de nft; Ceton, Dirk
Struik, De Visser, en het christen-socialistische Tweede-Kamerlid Kruyt. De Nederlander Richard Manuel – alias R. van Riel, die beweerde betrokken te zijn geweest
bij de Hongaarse Sovjet-republiek van Kun – vertegenwoordigde Hongarije.48
De opkomst uit het buitenland viel behoorlijk tegen. Niet alleen lieten de geïnviteerde Scandinaviërs het afweten, maar ook de uitgenodigde leiders van het Franse
Comité de la 3e Internationale, Monatte en Loriot.49 In feite was hoofdzakelijk de
Angelsaksische wereld vertegenwoordigd. Uit de Verenigde Staten was Louis Fraina
gekomen, de internationaal secretaris van de Amerikaanse communistische partij.
Hij was een oude bekende van Rutgers; samen hadden zij in New York een socialistisch blad geredigeerd.50 Fraina werd vergezeld door de koerier Jacob Nosovitsky.
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Een van de Engelse gedelegeerden, Fred Willis, twijfelde aan de betrouwbaarheid
van deze persoon, maar Fraina stond geheel in voor zijn reisgenoot – ten onrechte
zoals later zou blijken, want Nosovitsky werkte als undercover agent ‘N-100’ voor
het Department of Justice in New York.51 Naast Willis waren verder uit Engeland
aanwezig John Hodgson, Jack Murphy en Pankhurst. Zij vertegenwoordigden partijtjes die later in de cpgb op zouden gaan.52 Van Overstraeten vertegenwoordigde
een Belgische communistische groepering, een van de bestanddelen van de toekomstige kpb. Op voorstel van Pannekoek was ook de oppositie in de kpd present.53
Tijdens de conferentie meldde zich verder terloops de Rus Michail Borodin. Deze Komintern-gezant was in 1919 als vertegenwoordiger van het Russische Rode
Kruis naar de Verenigde Staten gegaan voor een geheime missie. De heenreis voerde over Nederland, waar hij Wijnkoop ontmoette die hem verder hielp.54 Borodin
moest kroonjuwelen het land binnen smokkelen voor de armlastige Sovjet-Russische handelsdelegatie in Washington. Vervolgens reisde hij door naar Mexico. Op
de terugweg naar Moskou, om daar het tweede Komintern-congres bij te wonen,
deed hij Amsterdam aan.55
Borodin en Rutgers hadden elkaar waarschijnlijk eerder in 1919 in Moskou ontmoet.56 Hij was echter niet de speciale afgezant van de Komintern waar Rutgers bij
het ekki om had verzocht. Het liefst had Rutgers Berzin zelf er in Amsterdam bij
gehad. Wanneer dat niet mogelijk was, dan hoopte Rutgers dat de ekki-secretaris
een boodschap kon sturen ‘about action we might be able to prepare in Western
Europe in line with the policy over there’. Ook deed Rutgers een beroep op Litvinov,
en poogde hij Balabanova te bereiken om haar naar Nederland te noden.57 Op geen
van de verzoeken kwam echter een reactie. Amsterdam bleef dus in het ongewisse
over de politieke standpunten die op dat moment in Moskou werden gehuldigd.
Deze onwetendheid zou het Bureau duur komen te staan.
Al met al waren er dus niet meer dan vier landen op enigszins ordentelijke wijze
vertegenwoordigd: Nederland, Engeland, de Verenigde Staten en België. De kpd, de
belangrijkste communistische partij na de Russische, was niet aanwezig. De bijeenkomst in Amsterdam was dus verre van representatief. Dat eerst Borodin en later de
Zwitserse communist Herzog zich nog in dit gezelschap voegden, veranderde daaraan weinig.Wijnkoop vond echter dat er van een ‘vrij belangrijke conferentie’ sprake was,‘belangrijker in zijn samenstelling en gevolgen dan één der vorige, behalve
de oprichting [van de Komintern] natuurlijk’.58
Ingrijpen politie
Herzog was over Berlijn gereisd, waar hij had gehoord dat een delegatie van de kpd
zich reisvaardig maakte. Voordat deze arriveerde, was de conferentie echter al
gestaakt. De autoriteiten hadden lucht gekregen van de bijeenkomst.Achteraf bleek
dat onder anderen Fraina de politie onbewust op het spoor had gezet. Bij zijn aan82
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komst in Nederland had de douane zijn valse papieren doorzien en hem vervolgens
in de gaten gehouden.‘Hij is klein en draagt een schildpaddenbril met groote glazen, waarschijnlijk om zijn opvallend schele ogen te bedekken’, aldus het rapport
van de cid.59 Fraina wees zo de weg naar de conferentie in Amsterdam. Kennis van
wat er werd besproken verkreeg de dienst door enkele agenten in burger zich met
een dictafoon in een wandkast in de vergaderzaal te laten verstoppen.Voordat deze
luistervinken werden ontdekt door Borodin – niet toevallig de conspiratief meest
ervaren deelnemer van de conferentie – had de inlichtingendienst al enkele dagen
ongestoord zijn gang kunnen gaan. Zo vernamen de Nederlandse autoriteiten Rutgers’ mededeling dat de Sovjet-regering twintig miljoen roebels ‘oude waarde’ in de
vorm van diamanten en parels ter beschikking had gesteld,‘vertegenwoordigende
alzoo ruim 22.000.000 gulden’ – een nogal opgeblazen bedrag.60
De uitvoerige verslagen werden naar het liberale Algemeen Handelsblad doorgespeeld, dat gretig onthullingen deed over de conferentie. Zijn sociaal-democratische tegenhanger het Volk liet zich deze kans om de communisten een hak te zetten
niet ontlopen en deed ook een duit in het zakje.61 Rutgers’ afgeluisterde mededeling
dat Moskou fondsen had uitgetrokken, was natuurlijk koren op hun molen. Beide
dagbladen poogden een verband te leggen tussen de in die dagen uitgebroken staking in de Amsterdamse en Rotterdamse havens enerzijds, en de aanwezigheid van
de nft-kopstukken Bouwman en Sneevliet op de conferentie en de Russische roebels die de cph zou hebben ontvangen anderzijds.Wijnkoop ontkende in de Tribune de beschuldigingen echter glashard.‘Wij herhalen intusschen, dat nooit nog diamanten of andere edelgesteenten door de Sowjet-Regeering ter beschikking zijn
gesteld van een Uitvoerend Bureau der Communistische Internationale ... en dat
noch de Communistische Partij hier te lande, noch de Tribune, noch het pas opgerichte Internationale sub-Bureau te Amsterdam, noch eenige der personen aan
deze drie lichamen verbonden, persoonlijk, over welke noemenswaarde som dan
ook, voor welke actie ter wereld, de beschikking hebben.’62 Wijnkoop loog letterlijk
alsof het gedrukt stond, in een blad dat mede met Russische steun op de been werd
gehouden. Ook ontvingen de stakende transportarbeiders later een lening van Rutgers van ongeveer 9000 gulden.63
Om de autoriteiten op het verkeerde been te zetten, werden de zittingen elders in
Amsterdam voortgezet, bij Mannoury thuis. Het hielp niet veel, zoals Pannekoek in
zijn memoires beschreef.‘Ook hier ontbrak ons alle gave van konspiratie; als het tijd
voor lunch was, zwermden wij uit naar een café in de buurt met tuin, zetten aan
tafeltjes onze diskussies in vele talen voort, en moeten op het andere publiek zeker
de indruk van een internationale konferentie gemaakt hebben.’64 Ook werd er nog
vergaderd in de woning van Wijnkoop, aan het Pretoriusplein. Ingrijpen van de
politie maakte echter een einde aan deze bijeenkomst. Enkele afgevaardigden, die
geen geldige papieren hadden, werden opgepakt en zonder pardon het land uitgezet. Op basis van notities die bij Van Overstraeten waren gevonden en het verslag
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van de eveneens gearresteerde Nosovitsky kregen de autoriteiten een goed beeld
van wat er allemaal besproken was. De later gearriveerde vooraanstaande Duitse
communiste Zetkin werd op het station van Amersfoort aangehouden en naar
Amsterdam overgebracht. De sociaal-democratische wethouder Wibaut – die vijftien jaar eerder tot de Nieuwe Tijd-groep had behoord – sprong voor zijn oude
Duitse kennis in de bres en wist haar vrij te krijgen.65
De regering van het ‘land van de slappe reactie’, zoals Lenin Nederland ooit had
genoemd, kon dus wél haar tanden laten zien. Mede door haar toedoen eindigde de
revolutionaire bijeenkomst in een fiasco. Het organiserende Amsterdams Bureau
moest echter de hand ook in eigen boezem steken. Roland Holst legde later de vinger op de zere plek.‘Het gemis aan ervaring van onze partij wat illegale actie betreft,
en andere omstandigheden hadden sommige noodzakelijke voorzorgen verhinderd, die het wellicht mogelijk zouden gemaakt hebben de conferentie tot een goed
einde te brengen.’66 De eerste krachtproef voor het Amsterdams Bureau was door
het gebrek aan conspiratieve ervaring een grote mislukking geworden, hetgeen
leidde tot gezichtsverlies voor de tribunisten.67 Met de snelle organisatie van de
conferentie had men de Duitsers een slag voor willen zijn. Nu keerde die overhaasting zich als een boemerang tegen het Amsterdams Bureau. Het wes, dat in tegenstelling tot het Bureau in korte tijd een goed geolied illegaal apparaat met vele verbindingen had opgebouwd, spon er garen bij. Het had zo bij de ontluikende
competentiestrijd tussen Amsterdam en Berlijn de beste papieren.
Gespannen relatie Amsterdam – Berlijn
Na het politie-optreden werd besloten de conferentie af te blazen en met een kleinere groep ten huize van Rutgers in Amersfoort verder te praten. Toen de Duitse delegatie in Nederland aankwam, reisde deze naar Rutgers door. Zij bestond uit Paul
Frölich, Zetkin, Münzenberg en Bronski, die niet alleen het wes maar ook de rcp
zei te vertegenwoordigen. Rutgers had het niet zo op Bronski; hij meende dat deze
geheel op de lijn van de Duitse partijleiding zou zitten.68
De Duitsers waren bepaald niet te spreken over de uitkomsten van de conferentie. Dit gold in de eerste plaats de afbakening van het werkterreinen van het Bureau
en van het wes. Zonder dat zij daarin gekend waren, was afgesproken dat Amsterdam West-Europa en Amerika zou bestrijken; Berlijn kreeg Centraal- en ZuidoostEuropa toebedeeld. Veel erger voor de Duitsers was dat het Amsterdams Bureau
voor zichzelf een leidende rol had opgeëist. Berlijn werd ondergeschikt verklaard
aan Amsterdam: het wes werd gedegradeerd tot onderafdeling van het Bureau. Het
Sekretariat kon voor zijn eigen territorium zelfstandig oproepen uitgeven, maar
voor de publicatie van algemene manifesten of het beleggen van internationale
conferenties moest het eerst overleg voeren met het in Nederland gevestigde
Bureau. Amsterdam had uiteindelijk de touwtjes in handen: ‘internationale oproepen, proclamaties en acties gaan uitsluitend uit van het Amsterdamsch Bureau’.69
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Hoewel deze taakverdeling slechts voorlopig was, was zij voor de Duitse afvaardiging onverteerbaar. Geheel onbegrijpelijk is dit niet: de kpd, die in de herfst van
1919 meer dan 100 000 leden telde, had er weinig behoefte aan onder de politieke
leiding van de Nederlandse dreumes (de cph had hooguit ruim 2400 leden) te
komen staan. De Duitsers wezen op de eenzijdige samenstelling van de conferentie,
haar voortijdige einde en het feit dat het wes niet had kunnen meebeslissen als
gevolg van de te laat verzonden uitnodiging. Onverbloemd verklaarden de Duitsers
de rollen te willen omdraaien: de centrale leiding zou in Berlijn bij het wes moeten
liggen.70 De gemoederen liepen in Amersfoort hoog op. Na uren van moeizame
besprekingen werd afgesproken dat het wes en het Amsterdams Bureau voorlopig
allebei hun activiteiten zouden voortzetten, waarbij zij onderlinge conflicten poogden te vermijden. Een representatief samengestelde conferentie in mei zou dan de
organisatorische knopen moeten doorhakken.71
Beschuldigingen over en weer
De gereserveerdheid van de Duitse delegatie ten aanzien van de Nederlanders was
niet uitsluitend het gevolg van de besluiten van de conferentie. Al tijdens zijn tussenstop in Berlijn op weg naar Nederland in de herfst van 1919 had Rutgers bij de
leidende Duitse communisten een zekere weerstand gevoeld tegen de plannen die
het ekki met de tribunisten had. ‘Man erwartete wenig tüchtige Arbeit von den
Holl. Genossen und war besonders dagegen, dass eine Konferenz oder ein Bureau
in Amsterdam zusammen kommen würde,’ berichtte Rutgers aan Berzin.72 Nu het
door de kpd gedomineerde wes op het tweede plan dreigde te raken, gingen de
reserves over in een openlijke campagne tegen het Amsterdams Bureau.
De bij Rutgers in Amersfoort gemaakte afspraken ten spijt opende de Duitse
delegatie na haar terugkeer de aanval op Amsterdam als vestigingsplaats. Gezien
het feit dat de kpd – op dat moment – in Duitsland verboden was en men in Nederland over een grotere legale bewegingsvrijheid beschikte leek Amsterdam voor de
hand te liggen, aldus de brief die Rutgers uit Berlijn ontving. Toch zei dit volgens de
Duitsers niet al te veel: het politie-optreden tijdens de conferentie had immers aangetoond dat ook de Nederlandse autoriteiten uit hun slof konden schieten wanneer
de communistische dreiging de kop op stak. Bovendien kende de relatieve rust in
Nederland een keerzijde. In Duitse ogen betekende dit dat het Komintern-bureau
zich in een land bevond dat niet was opgenomen in de revolutionaire stroom. Hierdoor ‘wird es den Genossen schwer werden, die taktischen und politischen Probleme der einzelnen Parteien scharf und richtig zu erfassen und ihnen entsprechenden politischen Ausdruck zu geben’.73 In Duitsland – het revolutionaire epicentrum
– lag dat natuurlijk geheel anders. In het bijzonder de germanofobe Wijnkoop en
Van Ravesteyn zullen hebben gegruwd van deze argumentatie.
Vlak daarna bracht Zetkin uitgebreid verslag uit aan Moskou. Ze meldde dat
Wijnkoop had gezegd dat de bijeenkomst de best georganiseerde en meest succes85
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volle internationale conferentie was geweest sinds het uitbreken van de oorlog in
1914 – daarmee de Amsterdamse conferentie boven die van Zimmerwald plaatsend.
Dit alles werd de Duitse revolutionaire toch te gortig. ‘So lieb mir persönlich die
führenden Kommunisten Hollands sind, so hoch ich sie menschlich schätze, hat
doch Vorbereitung u.Verlauf der Konferenz gezeigt,dass sie weder theoretisch noch
praktisch als revolutionäre Kämpfer auf der Höhe stehen u. allein die Aktionen der
iii. Internationale in Westeuropa bestimmen u. leiten können.’ Aan het einde van
haar rapport bleef weinig van haar persoonlijke sympathie voor de leidende Nederlandse revolutionairen over. Met een in venijn gedoopte pen schreef Zetkin dat de
tribunisten in de Internationale aanzien en invloed poogden te verwerven die zij in
eigen land misten. ‘Ihr einziger Rechtstitel auf die Leitung der Internationale in
Westeuropa ist das Geld. Die K.P.D. kann diesen Unfug nicht mitmachen.’74 Later
haalde Zetkin in het openbaar keihard uit naar het Amsterdams Bureau. Op het
partijcongres van de kpd hekelde ze het amateuristische optreden van de Nederlanders. Zo eiste ze dat het Komintern-hoofdkwartier in Duitsland gevestigd werd:
‘Der Sitz der westeuropäischen Vertretung der iii. Internationale gehört dorthin,
wo die Revolution handelt, kämpft, lebt.’75
Rutgers betaalde de kpd met gelijke munt terug. Tijdens het Duitse partijcongres zouden enkele buitenlandse gedelegeerden zijn belasterd en anderen gearresteerd.Gezien deze onregelmatigheden ‘wundern wir uns über den Ton Ihres Schreibens in Bezug auf die Konferenz in Amsterdam’, schreef hij Reich.76 Verder gaf
Rutgers de Duitsers gelijk dat het inderdaad niet eenvoudig was de politieke situatie
in het buitenland op haar juiste waarde te schatten,‘aber schwerer ist es noch taktische Differenzen im eigenen Lande unparteiisch zu beurteilen’.77 Rutgers doelde
hiermee op de wijze waarop de kpd-leiding de ‘linkse’ oppositie uit de rijen van de
partij joeg. Voor alle duidelijkheid voegde hij er nog aan toe dat het Amsterdams
Bureau niet van plan was de politieke leiding van het wes te erkennen. Hij koos de
aanval door van Bronski onmiddellijk de overmaking van 60.000 gulden van de
voor het Amsterdams Bureau bestemde gelden te eisen. Het ging hier om een rechtmatige aanspraak, aldus Rutgers. Hij wilde absoluut de zelfstandigheid van het
Bureau niet prijsgeven: ‘die Beiträge können wir nicht acceptieren als eine Art
monatliche Unterstützung aus Berlin’.78 Hij schatte dat de edelstenen die nog in
Berlijn lagen, een waarde hadden van minimaal vijf miljoen mark (zo’n 150.000
gulden).79
Terwijl Rutgers zo met een stalen gezicht de bal naar de Duitsers terugkaatste,
was hij tegenover Berzin heel wat minder zeker van zijn zaak. Hij bleef weliswaar
van mening dat Amsterdam de uitgelezen plaats was voor het Bureau, maar hij kon
zich nu ook wel een positie van een soort tussenstation voorstellen, waarbij Berlijn
als hoofdkwartier fungeerde. Rutgers gaf toe dat de situatie in Nederland minder
gunstig was dan hij in Moskou had gedacht. De prijzen lagen hoog, en onder het
kleine aantal partijleden was het moeilijk de juiste krachten te vinden. Bovendien
86
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was er nog de onderlinge animositeit.‘Das Land ist zu klein, die Bewegung zu eng
und wenn Moskau wider Verbindungen bekommt, wären wir sehr glücklich und
gerne bereit als eine untergeordnete Durchgangsstelle Dienste zu leisten.’80
Radek en de partijstrijd in de kpd
Los van de financiële en organisatorische conflicten kwam het Amsterdams Bureau
ook op politiek terrein in frontale aanvaring met Berlijn. De geschilpunten betroffen het parlementarisme en de houding ten aanzien van de vakbonden – twee punten die in de Duitse partijstrijd op dat moment een belangrijke rol speelden. Zoals
reeds vermeld, werd de kpd eigenlijk al vanaf haar oprichting verscheurd door
tweespalt. De partijleiding, aangevoerd door Levi, was een uitgesproken voorstander van verkiezingsdeelname. De linkse oppositie daarentegen sprak zich uit voor
het radenstelsel en tegen het parlement. Ook had zij sterke bezwaren tegen de voorkeur die de kpd-top aan den dag legde voor het werken in de traditionele vakbonden. De oppositionelen wilden deze vervangen door revolutionaire bedrijfsorganisaties, de zogeheten Arbeiter-Unionen. Naast deze strategische kwesties ging het
conflict ook over de partijstructuur. De kpd-leiding wilde de partijorganisatie, als
bewuste voorhoede van de arbeidersklasse, centraliseren – dat wilde zeggen: op
leninistische leest schoeien. De linkervleugel streefde een meer democratisch, federaal model na.
In de loop van 1919 raakte deze linkse stroming in de kpd door toedoen van de
partijleiding in het defensief. Op de achtergrond speelde Karl Radek hierbij een
belangrijke rol. Radek, een oude bekende van Pannekoek en de andere leidende tribunisten, was na de Oktoberrevolutie naar Rusland gegaan. Een jaar later dook hij
op in Duitsland, als vertegenwoordiger van Moskou. Begin 1919 werd hij gearresteerd en in de Moabit-gevangenis in Berlijn vastgezet. Vanachter de tralies onderhield hij contact met de kpd en fungeerde hij min of meer als haar ideologische
gids.81 Partijleider Levi consulteerde Radek meer dan eens. Beiden waren van
mening dat het revolutionaire tij in Duitsland aan het verlopen was en dat daarom
de tactiek aanpassing behoefde. In de nieuwe omstandigheden moest via het parlement en de vakbonden de communistische invloed worden vergroot.82 Deze opvattingen werkte Radek samen met Thalheimer en Zetkin, die hem in zijn cel bezochten, uit. Eind 1919 publiceerde het wes het ontwerp van deze Leitsätze.83
Inmiddels was Levi er in de herfst van dat jaar met de nodige chicanes in
geslaagd op het congres van de kpd een krappe meerderheid voor zijn standpunten
te vinden. De oppositie – bijna de helft van de ledenaanhang – verliet hierna deels
vrijwillig, deels gedwongen de partij. In april 1920 richtte zij de Kommunistische
Arbeiter-Partei Deutschlands (kapd) op.84 In Moskou was men niet blij met de partijstrijd. In december 1919 ontving Rutgers van het ekki het verzoek in het conflict
als officiële Komintern-bemiddelaar op te treden. Hij moest proberen een definitieve splitsing te voorkomen. Vanwege zijn gezondheidsproblemen zag Rutgers van
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deze opdracht af. Als plaatsvervanger kwam Pannekoek in aanmerking, maar na
overleg met hem en Gorter besloot Rutgers om geen bemiddelingspoging te wagen.
De kans op succes was te klein, ook al omdat Pannekoek midden in het links-oppositionele kamp in de kpd stond.85 Rutgers was evenmin neutraal. In een brief aan
Moskou wees hij de kpd-leiding als de grote boosdoener aan: zij zou haar machtspositie misbruiken en van een vergelijk niets willen weten.Van de uit de koker van
Radek komende Leitsätze moest hij niets hebben. Rutgers schreef aan Berzin
benieuwd te zijn naar zijn en Boecharins oordeel over dit ‘nieuwe opportunisme’.86
Ook Pannekoek was teleurgesteld over de opvattingen van Radek, met wie hij vóór
de Eerste Wereldoorlog samen vooraan in de links-radicale rijen had gestaan.87
In de Duitse partijstrijd kwam het Amsterdams Bureau op voor de belangen van
de oppositie. Deze inmenging zette bij de kpd-leiding natuurlijk kwaad bloed. Na
haar oprichting had de kapd verzocht om toetreding tot de Komintern. Nadat het
wes had verklaard tegen toelating te zijn, kwam het Amsterdams Bureau prompt in
het geweer. Het wees erop dat het wes grotendeels uit kpd-leden bestond, waardoor het als rechter in eigen zaak optrad. Bovendien vond Amsterdam dat de kpdleiding de oppositie ‘systematisch’ uit de partij had gedreven. De conclusie van het
Bureau luidde dat de kapd gewoon als lid van de Komintern moest worden
beschouwd, totdat het eerstkomende congres over deze kwestie kon oordelen.88
Moskou zou de kapd inderdaad voor deze bijeenkomst uitnodigen maar daarbij
zulke voorwaarden stellen, dat de kapd eieren voor haar geld koos en uiteindelijk
niet aan de beraadslagingen deelnam.
Politieke opstelling Amsterdams Bureau
In zijn verklaring over de kapd bevestigde het Amsterdams Bureau nog eens openlijk zijn linkse positie. Het beschouwde het krachtens zijn mandaat van Moskou als
zijn taak ‘er voor te waken dat minderheden van links in hun opkomst worden
belemmerd’. Aan deze tolerante opstelling was eigenbelang niet geheel vreemd,
want politiek gezien stond ‘Amsterdam’ dichter bij de kapd dan bij de kpd. De
twee door Pannekoek voor de conferentie in Amsterdam opgestelde resoluties over
het parlementarisme en de vakbonden – waarin de echo van de ‘Hollandse School’
doorklonk – toonden dat overvloedig aan.89
De Komintern had zich op het oprichtingscongres afwijzend uitgelaten over
verkiezingsdeelname. Na de anti-parlementaire retoriek van het begin nam Moskou gas terug. In september 1919 verklaarde voorzitter Zinovjev dat onder de dictatuur van het proletariaat het parlement weliswaar plaats zou maken voor de sovjets,
maar dat het onder het kapitalisme gewenst kon zijn de volksvertegenwoordiging te
benutten om de revolutie te bevorderen.‘Whether at any given moment to take part
in elections, in the electoral campaign, depends on a number of concrete circumstances which must be very carefully considered in the given country at the given
time.’90
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De resolutie van Pannekoek over het parlementarisme was grotendeels gebaseerd op het rondschrijven van Zinovjev.Wel benadrukte Pannekoek sterker dan de
Komintern-voorzitter de mogelijkheid van een boycot ten tijde van revolutionaire
woelingen.Wanneer in zo’n periode het parlement het orgaan van de contrarevolutie werd en er tegelijkertijd sovjets waren ontstaan, kon het noodzakelijk zijn geheel
en al van verkiezingsdeelname af te zien om alle krachten te concentreren op de
directe massa-actie.91 Pannekoeks slotsom was echter bijna letterlijk identiek aan
die van Zinovjev, namelijk dat het besluit tot verkiezingsdeelname moest worden
overgelaten aan de arbeidersklasse van de landen zelf.
Op de Amsterdamse conferentie kon deze resolutie niet behandeld worden als
gevolg van het ingrijpen van de politie.En passant werd de houding ten aanzien van
het parlement wel meegenomen in de resolutie over de vakbonden. De afgevaardigden spraken unaniem uit dat het doel van het revolutionaire proletariaat de verovering van de staatsmacht was. ‘Noch parlementen, noch de vakvereenigingen zijn
daarvoor geschikte middelen, maar massale actie en arbeidersraden, massale actie
om alle arbeiders, georganiseerd en ongeorganiseerd, te samen te brengen en te vereenigen tot een openlijke en directe worsteling om de macht, en de raden als de
organen van den revolutionairen arbeidersstaat, van de proletarische dictatuur.’92
Met deze categorische afwijzing van het parlement ging de conferentie een stapje
verder dan Zinovjev en Pannekoek.
Op het terrein van de vakbonden nam Amsterdam eveneens een tamelijk radicaal standpunt in, zoals uit de hierboven aangehaalde resolutie blijkt. Er sprak een
sterk wantrouwen uit tegen de traditionele bonden, wat spoorde met de oriëntatie
van de cph op het nas. De reformistische vakbeweging (in Nederland belichaamd
in onder meer het nvv) zou een handlanger van het kapitaal zijn geworden en niet
meer in staat tot een beslissende actie tegen het kapitalisme. De bestaande vakbonden moesten daarom van binnenuit worden ‘gerevolutioneerd’, of anders vervangen door geheel nieuwe, krachtige, anti-kapitalistische bedrijfsorganisaties.
Zoals te verwachten viel, stond de kpd en het door haar gedomineerde wes volstrekt afwijzend tegenover deze stellingnames.93 Ook andere partijen in WestEuropa joeg het Bureau tegen zich in het harnas. Zo deed Amsterdam in het voorjaar een beroep op de Britse communisten om zich beslist niet bij de Labour Party
aan te sluiten – wat slecht viel bij een van de partijen die in de cpgb op zou gaan. Op
het congres van de sfio in Straatsburg riep Roland Holst weerstanden op toen zij
namens het Bureau de mening verkondigde dat de rechtervleugel van de Franse
partij maar uitgestoten moest worden als deze zich verzette tegen aansluiting bij de
Komintern.94
Deze steilheid en bemoeizucht bezorgden het Amsterdams Bureau natuurlijk
vele vijanden. Men hield echter voet bij stuk. Geheel in de lijn van de tribunistische
dogmatische traditie schreef Rutgers aan Berzin dat onder alle omstandigheden
een principiële politieke lijn geboden was. Dit hield volgens hem in:‘kein Entgegen89
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kommende Haltung gegen Zentrumsgruppen, scharfer Kampf innerhalb oder ausserhalb aber jedenfalls gegen reaktionären Gewerkschaften [...und gegen] alle Formen der bürgerlichen Demokratie ... Dagegen alle Energie gerichtet auf Massenaktionen auch wo diese mit syndicalistischen Tendenzen behaftet sind, grosse Wert
auf Hebung der revolutionären Energie ... Wer das jetzt für verfehlt hält, soll nicht
Amsterdam als Zentralstelle befürworten.’95
Opheffing Amsterdams Bureau door het ekki
Ongetwijfeld had Rutgers er geen weet van dat hij met deze woorden eigenlijk het
doodvonnis over het Amsterdams Bureau afriep. Terwijl de tribunisten in Nederland nog alle kaarten zetten op de aanstaande revolutie, had Moskou deze voorlopig afbesteld. Radek, die na zijn vrijlating in januari 1920 naar de Russische hoofdstad was teruggekeerd, wist de leidende bolsjewieken ervan te overtuigen dat hun
verwachtingen van de omwenteling in Europa veel te hooggespannen waren.96
Tegelijkertijd kreeg Moskou door het opheffen van de Geallieerde blokkade een
betere en reëlere kijk op de Europese situatie.
Na zijn aankomst loste Radek Berzin en de in ongenade gevallen Balabanova af
als secretaris van de Komintern en werd hij de tweede man na Zinovjev. Van de
nieuwe koers die de Komintern ging varen, werd het Amsterdams Bureau het eerste
slachtoffer. Begin februari kwam het ekki bijeen om zich te buigen over een brief
van Rutgers. De aanwezigen, onder wie Radek, Zinovjev en Berzin, oefenden grondige kritiek uit op de thesen van het Amsterdams Bureau.97 Dit oordeel zou Rutgers
nooit bereiken. Eind april besloot het ekki het mandaat van Amsterdam in te trekken vanwege de ‘sectarische politiek’.‘Das holländische Bureau hat in einer Anzahl
wichtiger Fragen eine Stellung eingenommen (Gewerkschaftsfrage, Parlamentarismus), die gegen die Stellung der Exekutive der 3-ten Komm. Intern. ausläuft’, zo
luidde het door Radek ondertekende besluit. De tribunisten leden in de prestigeslag
met Berlijn een smadelijke nederlaag, want het ekki decreteerde dat de taken van
het Bureau naar het wes moesten worden overgeheveld.98
Het bericht over de opheffing, dat begin mei in Amsterdam bekend werd, sloeg
in als een bom. Rutgers was met stomheid geslagen. Hij vermoedde meteen de boze
hand van Radek en kon niet bevatten dat Moskou zo snel voor het ‘opportunisme’
van de Pool overstag was gegaan. Aan Boecharin schreef Rutgers: ‘Wir hatten nimmer geglaubt dass die Politik Karls von allen, auch von Sie, gebilligt wurde.’99 De
altijd wat naïeve Roland Holst was verbaasd dat juist Radek het Bureau zo’n kool
had gestoofd, omdat zij hem in Zimmerwald als een samenbindend element had
leren kennen. De door het ekki gedicteerde opheffing vatte ze echter met een mengeling van gelatenheid en opluchting op. ‘“De Heer heeft gegeven, de Heer heeft
genomen, de naam des Heren zij geloofd” ... Gelukkig leven we nog!’100 Pannekoek
reageerde eveneens tamelijk laconiek, ook al omdat hij de bui reeds eerder had zien
hangen. Het kwam volgens hem niet alleen door Radek, maar vooral door de veran90

Meridiaan Page 91 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

het amsterdams bureau

derende atmosfeer in Moskou waardoor de opstelling van het Amsterdams Bureau
was achterhaald.101 Wijnkoop en Van Ravesteyn dachten daar anders over. Het door
hen gedomineerde partijbestuur liet weten dat het Bureau geen standpunten had
ingenomen ‘in tegenspraak met de tot dusver bekende opvattingen van het uitvoerend Comité van de Communistische Internationale’.102 Een paar maanden later
echter zou Van Ravesteyn proberen om Gorter en Pannekoek de mislukking in de
schoenen te schuiven.103
Daartoe aangespoord door Wijnkoop stelde Rutgers enkele uitvoerige verklaringen op, waarin hij klip en klaar de beschuldigingen van het ekki aan het adres
van het Amsterdams Bureau weerlegde.104 Wat betreft het anti-parlementarisme
voerde Rutgers aan dat het Bureau zich geheel op de circulaire van Zinovjev had
gebaseerd. Om aan te tonen dat Amsterdam niet principieel tegen parlementaire
activiteiten was, wees hij op het feit dat Wijnkoop en Van Ravesteyn in de Tweede
Kamer zaten. Ten aanzien van de vakbeweging verklaarde Rutgers dat het Bureau er
niet tegen was om onder bepaalde omstandigheden de strijd binnen de reactionaire vakbonden te voeren. Er waren echter inmiddels ook revolutionaire vakbonden
ontstaan. Het was, zo stelde Rutgers, toch in de lijn van Moskou om aan deze de
voorkeur te geven – de oproep van de Russische vakbonden in april 1920 om een
revolutionaire vakbondsinternationale te vormen, toonde dat volgens hem nog
eens aan.105
Rutgers ging verder op het verwijt van het ekki in, dat het Amsterdams Bureau
de kapd in bescherming zou hebben genomen.106 Hij herhaalde dat het Bureau het
noodzakelijk had gevonden de meer principiële linkse vleugel in de communistische beweging tegen de rechtse, opportunistische richting te ondersteunen. ‘Die
Opposition ist das Gewissen der Partei, eine Garantie gegen die Versteinerung und
das Versprechen für die Partei,’ aldus Rutgers. Hij nam ook de centralisatie en discipline op de hak, die Moskou met het oog op de eenheid in de partijen wilde doorvoeren. Dit zou fnuikend zijn voor de pogingen om de syndicalisten en sociaalanarchisten bij het communisme te betrekken, zoals de cph bijvoorbeeld in
Nederland probeerde. Het toonde aan dat Moskou niet goed op de hoogte was van
de West-Europese omstandigheden, verklaarde het Amsterdams Bureau, zoals ook
de keuze van het ekki voor het wes van die onwetendheid getuigde.
Gebrekkige verbindingen
De kritiek van het ekki op de linkse lijn van het Amsterdams Bureau kwam in feite
neer op een distantiëring van zijn eigen opstelling in 1919. Niet ten onrechte refereerde Rutgers er diverse malen aan dat Amsterdam eigenlijk niets anders had
gedaan dan de opvattingen weer te geven zoals die bij zijn vertrek uit Rusland
gehuldigd werden: hij meende in de geest van het eerste congres van de Komintern
te hebben gehandeld. Dat na Radeks terugkeer in Moskou begin 1920 de bakens
verzet waren, was het Amsterdams Bureau evenwel ontgaan. Na de conferentie in
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februari gaf het Bureau zoals vermeld nog een aantal verklaringen uit – zoals die
over het communisme in Groot-Brittannië en over de kapd – die indruisten tegen
de nieuwe lijn.107
Deze ignorantie van het Amsterdams Bureau kwam voort uit het onvermogen
een betrouwbare, directe verbinding met Rusland tot stand te brengen. Dit werd
bemoeilijkt door het feit dat sinds november 1918 de post- en telegraafverbindingen tussen Nederland en Sovjet-Rusland verbroken waren. In april 1921 werden
deze weer hersteld.108 In de tussentijd verliepen de contacten tussen Amsterdam en
Moskou uiterst moeizaam. Herhaaldelijk had Rutgers er bij Berzin op aangedrongen te helpen bij het totstandbrengen van een betere verbinding, maar zonder
resultaat. Het gevolg was dat het Amsterdams Bureau op het wes aangewezen bleef.
Terwijl tussen Berlijn en Moskou over en weer regelmatig berichten verstuurd werden, kreeg Rutgers nooit antwoord op zijn reeks via Reich verzonden brieven aan
Berzin. Zo ongeveer het enige wat uit Moskou via de Duitse hoofdstad in Amsterdam aankwam, was het briefje dat Lenin op Rutgers’ verzoek voor de Nederlandse
communisten had opgesteld.109 Rutgers had bijvoorbeeld nooit zijn schriftelijk
mandaat van het ekki ontvangen. Het door de geldkwestie reeds gewekte wantrouwen tegen de Duitsers nam hierdoor toe, zeker toen de competentiestrijd tussen
Amsterdam en Berlijn eenmaal ontbrandde.110
Ström in Stockholm
In februari 1920 slaagde Rutgers erin een ander verbindingskanaal met Moskou te
vinden. Als tussenpersoon fungeerde Fritz Ström, een links-socialistisch leider in
Zweden. Deze was na de uitwijzing van Vorovski door de regering in Stockholm
begin 1919 officieel tot vertegenwoordiger van het volkscommissariaat voor Buitenlandse Zaken van Sovjet-Rusland benoemd. Tegelijk bemande hij ook het Scandinavisch Bureau van de Komintern in de Zweedse hoofdstad.111 Ström onderhield de
verbindingen tussen West-Europa en Moskou en stond in regelmatig contact met
Komintern-voorzitter Zinovjev. De communicatie verliep via Litvinov, die zijn
directe superieur was. De Sovjet-vertegenwoordiger in Londen was nadat de Britse
regering hem het land had uitgezet, teruggekeerd naar Rusland. Daarna had Litvinov zich als gevolmachtigde van het volkscommissariaat voor Buitenlandse Zaken
gevestigd in Kopenhagen. Van daaruit onderhield hij – radiografisch – contact met
Moskou. Rutgers had hem nog voor de Amsterdamse conferentie uitgenodigd,
maar de Rus was niet zeer ontvankelijk voor dit soort verzoeken: ‘Litwinow war
ungern Adressat von Appellen ausländischer Kommunisten, z.B. der eifrigen Holländer’, aldus de Zweedse historicus Kan.112 Ström garandeerde Rutgers dat hij
berichten nadat deze bij hem waren binnengekomen, binnen negen dagen in Moskou kon laten bezorgen. Rutgers was er niet geheel zeker van of zijn brieven, die hij
vanuit Amersfoort aan Ström verstuurde, niet geopend werden door de autoriteiten.Voor het meedelen van essentiële informatie gebruikte hij een cijfercode.113
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Rutgers reageerde opgetogen, temeer omdat Ström ook enige financiële steun
aan het noodlijdende Amsterdams Bureau kon verstrekken.Het Sovjet-consulaat in
Stockholm beschikte over uitgebreide fondsen, waarmee het West-Europese groeperingen van de broodnodige gelden voorzag. Litvinov moest aan de subsidies zijn
fiat geven, mogelijk nadat hij eerst Moskou had geconsulteerd. Eind februari meldde Ström hem dat het Amsterdams Bureau om 150.000 gulden had gevraagd, een
overdreven hoog bedrag, zo vond de Zweed. Het lijkt erop dat enkele weken later
20.000 gulden naar Amsterdam werd gestuurd.114 Dit geld mocht niet voor ondersteuning van de stakende transportarbeiders worden aangewend,zo liet Ström later
op gezag van Moskou weten. Rutgers vroeg meteen om meer geld. De wat sceptische Ström gaf de vraag door aan Litvinov. Kennelijk viel diens besluit positief uit.
‘Wir senden Ihnen die erste Sendung von Kostbarkeiten im Werte von fünfzigtausend Krone’, zo berichtte Ström Rutgers. ‘Neue Sendungen folgen mit erster Gelegenheit, sofort Nachricht über die glückliche Ankunft der ersten eingelaufen ist.’115
Begin mei ontving Rutgers vier edelstenen, wat hem enorm tegenviel. Tegenover
Wijnkoop sprak hij van een ‘reuzenstrop’: het verschil met de door Ström gewekte
verwachtingen ‘is wel heel bar’. In een gecodeerde brief liet Rutgers aan de gulle
schenker in Stockholm weten dat de getaxeerde waarde van de stenen slechts 3000
à 4000 gulden bedroeg.‘Das wurde kaum unsre Schulden decken und wir müssen
dringend um eine grössere Sendung bitten.’116
Naast geld had Ström ook nog een radio-ontvangstapparaat in de aanbieding.
Aan Rutgers vroeg hij of hij de beschikking had over een marconist.117 Voordat er
echter apparatuur en meer geld konden worden gestuurd, was het Amsterdams
Bureau al opgedoekt. Het moet voor Rutgers een bijzonder onaangename verrassing zijn geweest dat een van de eerste officiële berichten van het ekki die hij via de
felbegeerde, niet over Berlijn lopende verbinding met Moskou ontving, het besluit
was om het Bureau op te heffen.118 In dit bericht droeg ekki-secretaris Radek het
Amsterdams Bureau verder op de resterende gelden en kostbaarheden aan het
Scandinavisch Bureau over te dragen. Rutgers deelde Berzin echter mee dat men
platzak was en zelfs geld te kort kwam: begin mei zouden de schulden 4000 gulden
bedragen.119 Dat Ström kort daarvoor al over de brug was gekomen, vermeldde hij
niet.
Conferentie in Christiania
Het Amsterdams Bureau leek zich te schikken in zijn lot. Het zei toe niet meer in
naam van het ekki te zullen optreden en alleen de lopende zaken af te handelden.
Rutgers vatte dit echter ruim op. De door het Amsterdams Bureau en het wes afgesproken conferentie stond nog altijd op de rol. Als locatie was het Noorse Christiania uit de bus gerold. Ström had hierop aangedrongen, omdat het zo makkelijker
zou zijn voor de Russen om deel te nemen.120 Ondanks zijn toezegging dat het
Bureau zijn politieke activiteiten zou staken, trachtte Rutgers – mede op aanraden
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van Pannekoek – internationale steun te mobiliseren voor de komende conferentie.121 Hij schreef de Zwitserse geestverwant Herzog bijvoorbeeld dat de aanwezigheid van links-georiënteerde groeperingen een kwestie van levensbelang was om
een dam op te werpen tegen het opportunistische tij; ‘hoffen wir das die Offensive
noch abgeendet werden’.122 Ook Pankhurst en de kapd ontvingen dergelijke brieven van Rutgers.123 Verder drong hij bij twee van de leiders van het Franse Comité de
la 3e Internationale, Loriot en Boris Souvarine, op hun komst aan.
Van een conferentie in Christiania kwam echter weinig terecht doordat voor
half juli het tweede wereldcongres van de Komintern werd uitgeschreven. Op doorreis naar Rusland ontmoetten nog wel enkele Italianen, Noren en Zweden elkaar in
Noorwegen.124 Voor de cph was onder meer Wijnkoop aanwezig. De summiere verslagen die van de bijeenkomst bewaard zijn gebleven, duiden erop dat ook hier de
waardering niet groot was voor de wijze waarop het Amsterdams Bureau de organisatie van de conferentie in januari had aangepakt.125
Lenins Kinderziekte
Naast de veroordeling door het ekki kreeg het Amsterdams Bureau er ook van
Lenin flink van langs. Vlak voor het tweede congres van de Komintern in juli 1920
verscheen zijn brochure De ‘linksche’ strooming. Een kinderziekte van het communisme. In dit boekje zette Lenin glashelder de communistische tactiek uiteen voor de
periode waarin de revolutionaire geest wat was geweken. In feite verkondigde hij
hierin de noodzaak van compromissen teneinde de arbeiders voor het communisme te winnen. Het was eigenlijk de eerste vanaf de top gedecreteerde fundamentele
verandering in de politieke lijn die de communistische achterban moest slikken, en
er zouden er nog heel wat volgen.
Met zijn brochure bond Lenin de strijd aan met de ‘linkse’ communisten. Hij
rekende zonder mededogen af met hun reserves ten aanzien van parlement en vakbonden. De communisten moesten dáár werken waar de massa’s waren, zo betoogde hij. Concreet hield dat in: deelname aan de verkiezingen en werken in de ‘reactionaire’ vakbeweging om deze over te nemen. De links-radicalen noemde Lenin
sektarisch, omdat zij zich juist afkeerden van de massa’s. Hij ging uitgebreid in op
de stellingen van het Amsterdams Bureau over het parlementarisme. Zin voor zin
ontleedde en weerlegde hij deze.126 Daarnaast trok de Russische leider fel van leer
tegen de ‘Hollandse linksen’. Zij zouden redeneren ‘als doctrinairen van de revolutie, die nooit aan een werkelijke revolutie hebben deelgenomen’.127
De afkeer van de linksen van een strak geleide, gedisciplineerde voorhoedepartij van toegewijde beroepsrevolutionairen vond evenmin genade. ‘Waarschijnlijk
zijn enige leden van de Hollandse Communistische Partij, die het ongeluk hadden,
in een klein land met de tradities en voorrechten van een bijzonder stabiele legaliteit te worden geboren, en die de wisseling van legaliteit en illegaliteit nooit hebben
gekend, zelf in verwarring en verbijstering geraakt, en hebben tot deze dwaze
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bedenksels bijgedragen,’ schimpte Lenin.128 Het bolsjewistische partijmodel werd
de communisten overal ter wereld ten voorbeeld gehouden.
Het lijkt erop dat Lenin, die zijn brochure afrondde in dezelfde tijd dat het ekki
tot de opheffing overging, persoonlijk heeft bijgedragen aan het terugdraaien van
het mede door hem genomen besluit om het Amsterdams Bureau in het leven te
roepen. In zijn publicatie drong hij er namelijk sterk bij het ekki en het komende
wereldcongres van de Komintern op aan om de linkse afwijkingen ronduit te veroordelen en ‘in het bijzonder de gedragslijn van enige leden van de Hollandse Communistische Partij, die – hetzij direct of indirect, openlijk of in het verborgene,
geheel of gedeeltelijk – deze onjuiste politiek hebben ondersteund’.129
Rutgers berust
Uitgerekend het eerste lid van het Amsterdams Bureau die door deze interventie
van Moskou door de knieën ging, was de initiator ervan – Rutgers zelf. Binnen de
kortste keren draaide hij om als een blad aan de boom. Aanvankelijk had hij in de
veronderstelling geleefd dat de Komintern met de vestiging van het Bureau in Amsterdam het zwaartepunt meer in westwaartse richting had willen verplaatsen, wat
hij toejuichte.130 Ook na de opheffing van het Bureau zette Rutgers zich nog sterk
af tegen de neiging tot centralisatie in de Komintern. ‘Eine einheitliche, straff disziplinierte internationale Organisation herbeizuführen ist heute noch unmöglich’,
zo liet hij het ekki weten.131 Nadat Lenin en in zijn voetspoor het tweede wereldcongres – waarop Rutgers vanwege zijn gebrekkige gezondheid niet aanwezig kon
zijn – de staf hadden gebroken over de links-communistische opvattingen, was Rutgers’ toon geheel anders. Plotseling bezong hij de voordelen van een ‘strenge discipline’ en een ‘zoo groot mogelijke onderwerping van de nationale organen onder
een internationale leiding vanuit Moskou’. Het gevaar van een bolsjewistische dominantie in West-Europese aangelegenheden wuifde hij zorgeloos weg; ‘onze Russische vrienden’ zouden hierin wel maat weten te houden.Van een vermeend gebrek
aan kennis bij de bolsjewieken van West-Europa repte hij niet meer.132
Nadat het tot hem was doorgedrongen dat de Komintern en Lenin definitief een
andere richting waren ingeslagen, schikte Rutgers zich zonder protest in de nieuwe
lijn. Dat hij zo eenvoudig om ging, zal ongetwijfeld hebben samengehangen met
zijn vurige wens zijn werkzaamheden als ingenieur ten behoeve van de opbouw
van Sovjet-Rusland voort te zetten.133 Later zou Rutgers zijn bekering aan Lenin
toeschrijven.‘Lenin’s brochure over de linkse stroming was voor mij een goede les,
die ik geheel-en-al ter harte heb genomen.’134 Daarbij kwam nog eens dat Rutgers
lid was van de rcp. Deze partij zou hij ook later door dik en dun volgen, ook in het
tijdperk van Stalin.Van zijn ‘Amsterdamse’ verleden distantieerde hij zich volledig.
In de autobiografie die hij in 1933 voor de kaderafdeling van de Komintern schreef,
mat Rutgers zijn politieke zonden breed uit. In deze boetedoening deed hij het
Amsterdams Bureau en zijn ‘linkse afwijkingen’ af als ‘sectarisch’.135
95

Meridiaan Page 96 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

het amsterdams bureau

Om gezondheidsredenen vertrok Rutgers eind 1920 naar Italië. Enkele maanden
later wezen de Italiaanse autoriteiten hem het land uit. Rutgers reisde naar Moskou,
waar hij in 1921 als gast aan het derde congres van de Komintern deelnam. Hij wist
daar Boecharin en Lenin warm te krijgen voor zijn in Italië uitgebroede plan om in
Siberië steenkoolmijnen en een staalfabriek tot ontwikkeling te brengen met de
hulp van buitenlandse ingenieurs.136 Dit leidde tot de oprichting van een zogeheten
‘Autonome Industriële Kolonie’, die was gevestigd in Kemerovo in het Koeznetskgebied. Verschillende Nederlanders kwamen hier werken, zoals de al genoemde
Baars,Anton Struik en Schermerhorn, maar ook Nel en Koos Visch.137 Hoewel Rutgers regelmatig Nederland bleef bezoeken, zou hij in de cph geen belangrijke rol
meer vervullen. In 1938 keerde hij naar zijn vaderland terug. De grond werd hem in
de Sovjet-Unie te heet onder de voeten, toen de door Stalin ontketende terreur zich
ook tegen buitenlanders richtte. Zijn bewondering voor de Russische dictator zou
er niet onder leiden.
Opkomende centralisatie
Het opzetten van een Bureau van de Komintern in Amsterdam was een blijk van
vertrouwen van Lenin in de tribunisten. Sommigen van hen zullen het misschien
ook wel als een bolsjewistisch eerbewijs aan hun adres hebben opgevat, als een
erkenning en beloning van jarenlange, bewezen standvastigheid in het voorste
revolutionaire gelid – ook al was hun partij dan niet al te happig geweest op internationale samenwerking.138 Lang duurde deze periode van vermeende close harmony
niet. Binnen de kortste keren veranderde het Bureau van een teken van bolsjewistische waardering in het symbool van tribunistisch tekort. De organisatie van de
conferentie in Amsterdam draaide uit op een echec en het Bureau liep ideologisch
vrijwel meteen uit de pas bij het ekki. Afgesneden van de Komintern werd het een
politiek fossiel waarin de radicale standpunten die Moskou in 1919 met verve had
uitgedragen, waren gestold. Dat dit buiten de schuld van het Bureau was gebeurd,
maakte weinig uit. Nadat het ekki zijn koers eenmaal drastisch had gewijzigd,
moest deze broedplaats van ‘oude’, radicale opvattingen uit de weg worden geruimd. Het prestige van de tribunisten liep hierdoor zware schade op. De afdeling
Amsterdam van de cph voelde dit haarfijn aan; in een reactie op de opheffing stelde deze dat hierdoor ‘het stempel der minderwaardigheid op de Hollandsche C.P.
wordt gedrukt’.139
Achteraf bezien was de sluiting van het Bureau de eerste stap in het proces van
centralisatie dat in 1920 in de Komintern op gang kwam.‘The hasty suffocation of
the Amsterdam effort provided at the very start a flash of insight into the future
mechanism of the Russian monopoly of wisdom and power in the Comintern’,
aldus Draper.140 Na Amsterdam moesten al snel ook andere buitenposten er aan
geloven. Het Zuidelijke Bureau in Kiev sloot zijn deuren toen de Oekraïne in de
frontlinie van de oorlog met Polen kwam te liggen. Het Scandinavisch Bureau werd
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opgeheven nadat in de loop van 1920 de verbindingen tussen Rusland en Europa
sterk waren verbeterd. Een jaar later gingen eveneens het Pan-Amerikaanse Bureau
en de pas geopende Aziatische Bureaus in Bakoe, Tasjkent en Irkoetsk dicht.141
Begin 1922 liquideerde de Komintern haar Weense Bureau, vanwege ideologische
dissentie. Hoewel ook het wes in Berlijn op de nominatie stond te verdwijnen, bleef
het tot het midden van de jaren twintig bestaan.142 Met het einde van de Geallieerde
belegering van Rusland verviel een van de redenen voor het netwerk van buitenlandse bureaus van de Komintern.Belangrijker was wellicht het feit dat deze ver van
het centrum opererende posten politiek en ideologisch vaak lastig in het gareel
waren te houden.Wat de doorslag ook gegeven mag hebben, in ieder geval was voor
hen geen plaats meer binnen het centralistischer wordende Komintern-apparaat.
Op deze centralisatie reageerden de leden van het Amsterdams Bureau zeer uiteenlopend. Rutgers legde, zoals gezegd, het hoofd in de schoot: hij was de eerste van
de leidende tribunisten die zich schikte naar het machtswoord van Moskou. Van
Ravesteyn en Wijnkoop waren tegen de dominerende positie die de bolsjewieken
voor zich opeisten, maar verwelkomden de versteviging van de positie van de partijleiding die met de centralisatie van de Komintern gepaard zou gaan. Gorter en
Pannekoek daarentegen moesten van dit alles niets weten. Zij borduurden voort op
het gedachtegoed van het Amsterdams Bureau, op straffe van excommunicatie.
Roland Holst schipperde tussen deze uitersten, zoals gebruikelijk een definitieve
keuze voor zich uit schuivend. Ook zij zou snel gedwongen worden kleur te bekennen.
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Van de Olympus
De opheffing van het Amsterdams Bureau was slechts een voorproefje van wat de
cph en andere communistische partijen op het terrein van de centralisatie vanuit
Moskou te wachten stond. Nadat het oprichtingscongres niet veel meer dan enkele
bescheiden aanzetten had gegeven, kreeg de Komintern op het tweede zogeheten
wereldcongres in de zomer van 1920 organisatorisch gestalte. Hier werden de statuten vastgesteld, waarin de opbouw van de Komintern en haar verhouding tot de
aangesloten nationale partijen nauwkeurig waren vastgelegd. Daarnaast nam het
congres de beroemde ‘21 toelatingsvoorwaarden tot de Derde Internationale’ aan.
Al deze voorschriften, die regelrecht uit de Russische bolsjewistische keuken stamden, kwamen neer op de trits centralisatie, discipline en ideologische zuiverheid.
Met het modelleren van de Komintern naar leninistische snit kwam het proces
van de ‘russificatie’ van de wereldpartij op gang.1 De theoretische basis hiervoor
was gelegd door Lenin. In zijn Kinderziekte-brochure proclameerde hij de ‘universaliteit’ van de bolsjewistische revolutionaire ervaring.2 Lenin was overtuigd van de
algemene geldigheid van de Russische Revolutie. Het was voor hem zonneklaar, zo
schreef hij, ‘dat enige van de meest fundamentele trekken van onze revolutie geen
plaatselijke, geen specifiek nationale, uitsluitend Russische, maar internationale
betekenis hebben’.3 Een uitvloeisel hiervan was dat de opvattingen van de leider van
de Oktoberrevolutie een bijzondere status kregen: Lenins woord werd wet.
Dat de mening van de bolsjewieken zoveel gewicht in de schaal legde, had
natuurlijk alles te maken met hun prestige. Ze hadden een succesvolle revolutie
achter de rug en de burgeroorlog gewonnen, en bestierden nu een enorm land.
Bovendien was de rcp de grote geldschieter, niet alleen van de Komintern, maar via
de wereldorganisatie ook van vele aangesloten partijen. Het lag dus voor de hand
dat deze partij het politieke hart van de Komintern ging vormen, en Moskou het
geografische middelpunt. Andere machtscentra werden niet geduld, zoals de
geschiedenis van het Amsterdams Bureau aantoonde. Of partijen een voorkeursbehandeling van Moskou kregen, hing voortaan uitsluitend af van hun betekenis voor
de Komintern. Historische sentimenten speelden niet langer een rol, zo zouden de
tribunisten merken; van de waardering die de bolsjewieken ooit voor hen hadden
gehad, bleef weinig over.
Sovjet-Rusland en het verdagen van de wereldrevolutie
De hegemonistische aanspraken van de bolsjewieken werden verder gevoed door
het uitblijven van de revolutie in Europa. In 1920 slaagde de jonge Sovjet-republiek
erin zijn belagers af te schudden en kwam er een einde aan de burgeroorlog. In de
zomer van dat jaar zetten de bolsjewieken zelfs de tegenaanval in: nadat een Pools
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offensief was afgeslagen, trok het Rode Leger zegevierend op naar Warschau. De
sluimerende hoop op een Europese omwenteling werd er tijdelijk door aangewakkerd: met de val van de Poolse hoofdstad zou de lont in het Duitse revolutionaire
kruitvat worden aangestoken. Hiervan kwam evenwel niets terecht. Het door Trotski aangevoerde leger moest na een smadelijke nederlaag de aftocht blazen; de Poolse arbeiders staken geen hand uit. Begin 1921 volgde een nieuwe zware tegenslag, de
mislukking van de ‘März-Aktion’ – een vrijwel zeker door de Komintern aangespoorde en door de kpd geleide opstand in Duitsland. Na deze fiasco’s raakten de
bolsjewieken ervan doordrongen dat van een revolutie in West-Europa voorlopig
niets zou komen en dat de lijn van het werken in de vakbonden en in de parlementen onder deze omstandigheden de juiste was.Vanzelfsprekend sterkte dit besef hen
in hun overtuiging dat zij de enigen waren die de revolutionaire wetten kenden. Het
gaf tevens de aanzet tot de eenheidsfronttactiek van de Komintern, die de communistische partijen voorschreef toenadering te zoeken tot de sociaal-democratie. De
revolutie verdween zo voor onbepaalde tijd van de agenda.4
In het binnenland gooide Moskou het eveneens over een andere boeg. In 1921
maakte het ‘oorlogscommunisme’ plaats voor de ‘Nieuwe Economische Politiek’
(nep). Tijdens de burgeroorlog waren de boeren vaak met geweld gedwongen hun
producten af te staan om het leger en de arbeiders in de steden te voeden.Nu de rust
was weergekeerd, kwamen de bolsjewieken de boeren enigszins tegemoet. De rekwisities werden vervangen door belastingen in natura. De boeren konden vrijelijk
beschikken over hun overschot; de handel in levensmiddelen werd hersteld en het
kleinbedrijf aangemoedigd. Om de geteisterde economie weer op te bouwen poogden de communistische machthebbers bovendien de handel met de kapitalistische
landen weer op gang te brengen.5
De wat meer ontspannen economische verhoudingen betekenden overigens
niet dat het politieke klimaat in Sovjet-Rusland milder werd. In maart 1921 waren
matrozen van de vlootbasis Kronstadt, die in de Oktoberrevolutie zij aan zij met de
bolsjewieken hadden gestreden, in verzet gekomen. Zij verlangden onder meer
vrije verkiezingen voor de sovjets. Hun opstand werd door Trotski genadeloos
neergeslagen. In plaats van de politieke vrijheden te verruimen, haalde Lenin de
dictatuur verder aan, ook binnen de rcp. Op zijn voorstel besloot de partij de vorming van fracties te verbieden. Hij maakte verder korte metten met de zogeheten
‘Arbeidersoppositie’ in de rcp. Deze wilde de industrie niet door de centrale
bureaucratie in Moskou laten beheren, maar door de vakbeweging. Lenin veroordeelde deze opvatting als zijnde een ‘anarcho-syndicalistische afwijking’.

cph-delegatie naar het tweede wereldcongres
Het tweede wereldcongres van de Komintern vond plaats nog voordat deze koerswijzigingen zich aftekenden. Het congres werd op 19 juli 1920 in Petrograd op ceremoniële wijze geopend met een bijeenkomst in het Taurische Paleis. Lenin hield
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hier een urenlange rede.6 Na deze opening vertrokken alle gedelegeerden naar Moskou. Hier begonnen op 23 juli de beraadslagingen in de troonzaal van het Kremlin.
In de zaal hing een kaart waarop onder groot enthousiasme van de gedelegeerden
met rode vlaggetjes de opmars van het Rode Leger in Polen werd bijgehouden.
Na het geïmproviseerde, weinig representatieve oprichtingscongres van de
Komintern in maart 1919 was dit tweede congres geografisch gezien veel breder van
samenstelling.7 Meer dan tweehonderd afgevaardigden uit zevenendertig landen
waren aanwezig. Deels was dit het gevolg van het feit dat het reizen naar Rusland
gemakkelijker was geworden nu de bolsjewieken de burgeroorlog zegevierend hadden beëindigd. Tegelijk bleek uit de opkomst de aantrekkingskracht van de nieuwe
Internationale. Welgeteld eenentwintig communistische partijen waren in Moskou
vertegenwoordigd, in tegenstelling tot het handjevol een kleine anderhalf jaar eerder.8 Ondanks de uiterlijke verschillen was er één ding bij het oude gebleven: de
dominante positie van de bolsjewieken. Onder de 167 stemhebbende gedelegeerden
waren 65 vertegenwoordigers van de rcp – een kleine 40 procent. ‘The Russians,
with by far the largest delegation and the virtual right of selecting delegates, had
unquestioned control’, aldus de Amerikaanse historicus Hulse.9
Vertegenwoordigers van de cph namen voor het eerst officieel deel aan een
Komintern-bijeenkomst. Naast Wijnkoop bestond de delegatie uit Willem van Leuven, Kruyt en Proost; allen vrienden van Wijnkoop. Vanwege zijn zwakke gesteldheid ontbrak Rutgers in Moskou op het appèl.
Willem van Leuven (1880–1957) was van beroep makelaar in effecten. In de Tribune schreef hij financieel-economische beschouwingen. Hij behoorde vanaf
‘Deventer’ tot de sdp en was in de afdeling Amsterdam de rechterhand van Wijnkoop. In het conflict met Gorter stond Van Leuven gedecideerd aan de kant van de
partijleiding.10 De christen-socialist John William Kruyt (1877–1943) was oorspronkelijk een hervormd predikant, die onder de indruk was geraakt van de Russische Revolutie.11 Zoals vermeld nam Kruyt in 1918 voor de bcs zitting in de Tweede Kamer. Hier kwam hij steeds meer op de lijn van Wijnkoop en Van Ravesteyn.
Hij was secretaris van het Sovjet-Comité voor Russische krijgsgevangenen in
Nederland, waarvan Wijnkoop voorzitter was. Nadat de bcs in 1921 aan een richtingenstrijd ten onder was gegaan, sloot Kruyt zich aan bij de cph. Het wereldcongres zou hij als gast moeten bijwonen; hem werd een mandaat geweigerd omdat
hij geen lid was van de cph. Het vierde lid van de delegatie was Johannes Proost
(1882–1942). Deze domineeszoon was schilder en etser geworden. Aan het begin
van de Eerste Wereldoorlog verbleef hij enige tijd in Parijs. Na zijn terugkeer vestigde Proost zich op het landgoed De Binckhorst in Den Haag. Al in 1916 was hij politiek actief, dat wil zeggen: in het clandestiene partijwerk.12 Voor het Amsterdams
Bureau verrichtte hij koeriersdiensten, waardoor hij vaak in Berlijn kwam.
Een partijleider in gezelschap van een effectenmakelaar, een dominee en een
kunstschilder – de samenstelling van de cph-afvaardiging vertoonde weinig prole100
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tarische trekken. Wellicht om dit gebrek te compenseren hulden de heren zich in
Moskou in knalrode blouses, zo wil althans een hardnekkig verhaal.13
Wijnkoop, Kruyt en Van Leuven scheepten zich eind mei in de haven van Rotterdam in. Proost reisde op eigen gelegenheid naar Moskou, met in zijn bagage de
verklaring waarin het Amsterdams Bureau protesteerde tegen haar opheffing.14
Vanwege de vijandigheden tussen Polen en Sovjet-Rusland voerde de weg van het
drietal grotendeels over zee, om de Noordkaap.Van Rotterdam ging het naar Christiania, waar Wijnkoop zoals vermeld nog een ontmoeting had met enkele afgevaardigden van andere partijen. Vervolgens nam men de trein naar Trondheim. Van
deze havenplaats ging de tocht weer per schip langs de Noorse kust naar Vardö.Van
daaruit voeren zij op een vissersboot naar Moermansk, dat na de aftocht van de
Geallieerden weer bereikbaar was geworden. Op 12 juni, bijna twee weken na hun
vertrek uit Rotterdam, zetten de Nederlandse gedelegeerden in deze noordelijke
havenstad voor het eerst in hun leven voet op Russische bodem. Voor Wijnkoop
was dit een ontroerend moment.‘Het is, dat merk je hier aan alles, een ontzaglyke
taak deze nieuwe wereld op te bouwen,waarmee men hier doende is en welke grond
ik thans innig gelukkig ben betreden te hebben,’ schreef hij meteen na zijn aankomst aan zijn vrouw.15
Wijnkoop ontmoet Radek en Lenin
Van Moermansk ging het Nederlandse gezelschap per trein door naar Petrograd.
Lang verbleven zij daar niet, omdat Wijnkoop door Radek per telegram werd verzocht naar Moskou door te reizen. Het was gewenst dat hij als lid van het ekki meewerkte aan de voorbereiding van het congres. Op het station in Petrograd liep
Wijnkoop op het perron Komintern-voorzitter Zinovjev tegen het lijf. ‘De eerste
indruk was niet prettig, ik meen zelfs dat Dave van parvenuïg sprak’, zo herinnerde
zijn vrouw Joosje zich.16 In Moskou spoedde Wijnkoop zich naar het Kremlin. Bij
binnenkomst in de vergaderzaal van het ekki maakte hij zijn tweede grote emotionele moment in Rusland mee, toen Lenin ‘met innige hartelijkheid op mij toekwam’. Vanzelfsprekend voelde de Nederlandse partijleider zich zeer vereerd,
alhoewel Lenin er een gewoonte van had gemaakt de meeste congresgangers even
de hand te drukken en enkele woorden met hen te wisselen.17
In Moskou sprak Wijnkoop met diverse leidende Russische communisten, zoals
volkscommissaris van Buitenlandse Zaken Tsjitsjerin en Trotski. Met ekki-secretaris Radek had hij het uitgebreid over de opheffing van het Amsterdams Bureau.
Dit gesprek liep uit op een fikse ruzie.Wijnkoop meende dat het Bureau goed werk
had verricht, ondanks alle problemen met Gorter en Pannekoek. Radek verdedigde
het opheffingsbesluit door te wijzen op de Amsterdamse opstelling tegenover de
parlementaire kwestie en de kapd. Wijnkoop vond dat hijzelf aan het langste eind
had getrokken:‘in de discussie werden Radek ... alle argumenten tegen het Amsterdamsche Bureau uit handen geslagen, en er bleef zijnerzijds eigenlijk niets anders
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over dan zijn nu eenmaal bestaande voorliefde voor een Duitsch bureau, zijn
onkunde omtrent ons verschil met Gorter-Horner [Pannekoek, gv], zijn identificatie dus van het Amsterdamsch Bureau met deze personen’.18 Wijnkoop boekte echter een schijnzege, want de Komintern-versie was al uitgebreid geboekstaafd in het
verslag van Zinovjev aan het congres.19 De affaire bleef de Nederlandse delegatie
dan ook achtervolgen: ‘De stribbelingen met het Amsterdamsch Bureau zijn ons
fataal geweest. Men heeft ons eerst daar behandeld als menschen waar men niets
van moest hebben’, zo deelde Wijnkoop na terugkeer het partijbestuur van de cph
mee.20
Nog voor het congres begon, had Wijnkoop ook een persoonlijk onderhoud
met Lenin. De Nederlandse partijvoorzitter was inmiddels ter ore gekomen dat de
Russische leider in zijn tegen de links-communisten gerichte Kinderziekte-brochure Gorter en Pannekoek samen met de andere tribunisten op één hoop had geveegd
en daarmee ‘het Hollandsche Communisme internationaal te pronk gesteld had als
een min of meer afschrikwekkend voorbeeld van een lichtelijk belachelijke kinderkamer in de politiek’.21 Wijnkoop kreeg van Lenin de Engelse vertaling ter inzage,
nog voordat deze was gedrukt. Ongetwijfeld zal hij er behoorlijk van zijn geschrokken. Naar zijn mening waren veel van Lenins opvattingen hem door Radek ingefluisterd.22 Wijnkoop schreef Lenin een brief, waarin hij de aanvoerder van de bolsjewieken voorhield ‘that you are not enough acquainted with the changes and facts
in Western Europe since the commencement of the Russian Revolution’. Hij legde
hem uit dat ‘de tribunisten’ niet meer bestonden maar dat daarvoor in de plaats de
cph was gekomen, en dat deze partij te maken had met ‘a fairly unclean opposition’
van de ‘anti-tribunistische’ Gorter en Pannekoek. De toon van de brief aan Lenin
was beleefd doch beslist:‘Of course you have your own judgements,and we may criticise one another. But facts and the putting of the situation must be right.’23
Met Van Leuven, die Lenin ook bezocht, wist Wijnkoop de Russische leider op
andere gedachten te brengen. Wijnkoop schreef Lenin opnieuw het ‘onjuist’ en ‘onrechtvaardig’ te vinden dat deze de ‘Hollandse tribunisten’ als groep verantwoordelijk stelde voor de linkse zonden van slechts enkele leden van de cph. De beide
schuldigen – dat wil zeggen Pannekoek en Gorter – noemde hij dit keer niet met
naam en toenaam. Lenin kwam Wijnkoop tegemoet. Hij erkende dat hij de houding
van de tribunisten ‘niet geheel juist’ had weergegeven en verving de gewraakte term
door ‘enige leden van de Hollandse Communistische Partij’.24
Overigens had Pannekoek in Nederland ook al vernomen dat Lenin in zijn Kinderziekte-brochure de tribunisten over één kam had geschoren. Aan Rutgers voorspelde hij dat Wijnkoop in Moskou ongetwijfeld zou proberen dit recht te zetten ‘en
aan L.[enin] duidelijk maakt dat ik en jij en Herman [Gorter] en Jet [Roland Holst]
maar eenige verdwaasde invloedlooze personen zijn. L. met Wp. tegen ons – zou
toch wat pijnlijk gevoel geven.’25
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Lenin tegen Wijnkoop
Pannekoeks vrees dat Wijnkoop met Lenin op het congres gemene zaak zou maken
tegen de Nederlandse links-communisten werd niet bewaarheid, integendeel. De
cph-voorzitter mocht Lenin dan ervan hebben weten te overtuigen dat zijn
beschuldigingen aan het adres van de tribunisten vooral op Gorter en Pannekoek
betrekking hadden, maar dat betekende niet dat Wijnkoop het zelf volledig met de
Kinderziekte-brochure eens was. Op de congresagenda stonden punten met betrekking tot de organisatie en tactiek van de Komintern, die bijna allemaal reeds door
Lenin in zijn publicatie waren voorgekookt. Het zal dan ook niet verbazen dat
Wijnkoop, die zijn mening nooit onder stoelen of banken stak, meermalen heftig in
botsing kwam met Lenin en andere leidende bolsjewieken. In essentie ging het er
daarbij om dat de voorstellen van Lenin om zo nodig met behulp van de socialistische partijen en via de reactionaire vakbonden de ‘arbeidersmassa’ te bereiken,
door Wijnkoop als onzuiver werden beschouwd.
De eerste aanvaring betrof het invitatiebeleid van de Komintern. Het ekki had
de Duitse uspd en de Franse sfio uitgenodigd op het congres aanwezig te zijn
(zonder stemrecht overigens). Zoals reeds vermeld, hadden beide partijen kort
daarvoor gebroken met de Tweede Internationale. Lenin had er zijn zinnen op gezet
ten minste delen van deze socialistische massapartijen te bekeren tot de Komintern. Deze opzet zou slagen: tegen het eind van 1920 scheurde de uspd en vormden
zo’n 300 000 van haar leden samen met de 50 000 van de kpd de Vereinigte Kommunistische Partei Deutschlands (al snel weer gewoon kpd geheten).In dezelfde tijd
besloot ook de sfio zich bij de Komintern aan te sluiten. De minderheid haakte af
en nam de oude partijnaam mee; de meerderheid stichtte de Parti Communiste
Français (pcf). Het ging de nieuwe partij niet voor de wind: haar ledental van
130 000 slonk snel tot 48 000 in 1924.26
Wijnkoop was niet gediend van compromissen met deze ‘opportunisten’. Hij
trok flink van leer tegen hun aanwezigheid, tot groot ongenoegen van de bolsjewieken. ‘Irrsinniger mensch!’ schreeuwde ekki-secretaris Radek dwars door het betoog van Wijnkoop.Voorzitter Zinovjev viel zijn secretaris bij. Hij vond het ronduit
bespottelijk dat de leider van de minuscule cph een met de kpd samenwerkende,
enkele honderdduizenden leden tellende partij als de uspd buiten de deur wilde
houden. Boecharin maakte de zaak vervolgens koeltjes af.‘Ich bin dafür, keinen zu
grossen Lärm zu machen wegen der Vertreter einer Partei, die so stark revolutionär
ist, dass sie ein Mitglied einer christlichen Pfaffenorganisation mit einem weiteren
Mandat ausgestattet hat.’27
Wijnkoops houding doet denken aan de conferentie in Zimmerwald, toen hij en
Van Ravesteyn geen partijvertegenwoordiger wilden sturen omdat ze de bijeenkomst politiek niet achttien-karaats vonden. In 1915 had Wijnkoop Lenin nog de les
kunnen lezen dat deze zich wél met zoiets had ingelaten. Nu, vijf jaar later, was het
Lenins beurt. Tijdens het congres betichtte Wijnkoop het ekki ervan dat het de
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kapd weliswaar had uitgenodigd maar toch feitelijk had geweerd, waardoor de
‘gute Kritik’ van de Duitse links-communisten op de kpd niet gehoord kon worden. In één adem liet hij erop volgen dat het ekki zich te veel liet verleiden door de
grote aanhang van ‘parlementaire’ partijen als uspd en sfio, en dat de Komintern
zich hierdoor in rechtse richting zou begeven. Dit werd Lenin te veel. Met zijn vernietigende repliek herriep hij – niet ten onrechte – in feite het naschrift bij zijn brochure: ‘Wijnkoop hat zwar erklärt, er teile die Auffassung Pannekoeks nicht, aber
durch seine Reden beweist er das Gegenteil.’28
Tijdens het congres kreeg Lenin voor de juistheid van dit oordeel nog meer
bewijzen aangeleverd. Zo keerde Wijnkoop zich op felle wijze tegen Lenins opvatting dat de Britse communisten zich bij de Labour Party moesten aansluiten om
propaganda van binnenuit te maken. Hij steunde de beide uitgesproken tegenstanders van deze tactiek, Pankhurst en Willie Gallacher, maar zij moesten het tegen de
Russische leider afleggen. Bij de twee links-communistische onderwerpen bij uitstek, het parlement en de vakbonden, hield Wijnkoop zich tijdens de plenaire zittingen wat meer gedeisd. Wat betreft het parlementarisme was hij het grotendeels
eens met Lenin. Als Tweede-Kamerlid was Wijnkoop natuurlijk in het geheel niet
vies van het gebruik van het parlement als tribune voor de klassenstrijd – het officiële standpunt van de Komintern.29 Toch vond hij dat Lenins opvattingen wel aanleiding gaven tot een zekere overschatting van dit instrument.30
In de vakbondskwestie, het tweede links-communistische strijdpunt, stelde
Wijnkoop zich radicaler op. Hij stond hier min of meer op één lijn met de Angelsaksische gedelegeerden, die weinig zin hadden gehoor te geven aan Lenins eis zich aan
te sluiten bij de reactionaire, bureaucratische vakverenigingen om deze zo van binnenuit te ‘revolutioniseren’.Vlak voor het congres had Wijnkoop op zijn hotelkamer
nog een bijeenkomst belegd met deze afgevaardigden. Bij Radek zou Wijnkoop niet
veel bereiken, omdat deze zich volgens hem te veel op Duitsland richtte en de Engelse ontwikkelingen onderschatte.31 Tijdens de bespreking van de vakbondstactiek op
het congres sprak Wijnkoop niet. In de voorbereidende commissie had hij echter
reeds overduidelijk van zijn afkeuring van de Komintern-plannen blijk gegeven.32
Het congres nam uiteindelijk Lenins zienswijze over: communisten dienden ook
van de reformistische vakbonden lid te worden ‘om ze tot bewuste strijdorganen ter
omverwerping van het kapitalisme en voor het kommunisme te maken’.33
Statuten van de Komintern
De organisatorische opbouw van de Komintern waartoe het tweede wereldcongres
besloot, was gebaseerd op het bolsjewistische model van de rcp. Als iets dit model
typeerde, dan was het wel het stringent doorgevoerde centralisme. Geen wonder
dat dit ook de structuur van de Komintern ging kenmerken. In de preambule van
de statuten werd ‘een streng gecentraliseerde organisatie’ noodzakelijk geacht, wanneer de Komintern ten tijde van de revolutie tenminste slagvaardig wilde handelen
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en het niet op het kritieke moment wilde laten afweten – zoals de slappe Tweede
Internationale bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.34
De statuten bepaalden dat formeel de hoogste autoriteit bij het ‘wereldcongres’
was gelegen, dat één keer per jaar bijeen diende te komen. Het congres bestond uit
afgevaardigden van de partijen en koos het ekki. Het door dit orgaan op zijn beurt
weer verkozen Engere Büro kwam in de statuten niet voor, maar bestond in de
praktijk wel (vandaar dat het is opgenomen in het organisatieschema; zie figuur 1).
Het ekki, dat tussen de zittingen van het congres leiding moest geven aan de
Komintern, kreeg uitgebreide bevoegdheden. Zo waren zijn instructies bindend
voor alle bij de Komintern aangesloten partijen en organisaties, en kon het personen en groepen binnen de aangesloten partijen – of deze partijen zelf – royeren
(hiertegen kon overigens bij het congres beroep worden aangetekend). Ook de pers
van de Komintern en nevenorganisaties als de kji stonden onder directe controle
van het ekki.Vertegenwoordigers die het ekki naar partijen stuurde, moesten hun
werk in ‘nauwste samenwerking’ met de landelijke leiding doen. Een staaltje van
zijn macht had het ekki al laten zien toen het het Amsterdams Bureau net zo eenvoudig opdoekte als het dat in het leven had geroepen.

Engeres Büro

EKKI

Wereldcongres

Sectie

Figuur 1. Organisatiestructuur Komintern 1920
Dezelfde centralisatie werd ook voorgeschreven aan de nationale partijen, nu formeel de ‘secties’ van de Komintern geheten. De ‘21 toelatingsvoorwaarden’ waar
Lenin het ontwerp voor had geleverd, stonden er bol van (zie bijlage 3).35 Zij waren
mede bedoeld om socialistische partijen als de uspd en de sfio voor het blok te
zetten, onder meer met de bepaling dat de partijen van alle reformistische functionarissen gezuiverd moesten worden. Op het congres hield Zinovjev de afgevaardigden de Russische partij als prototype voor: geen verkiezingsmachine of een parlementair apparaat, maar een ‘zentralisierte, militärische, eisern disziplinierte Partei’,
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proletarisch samengesteld, het meest bewuste en daardoor meest revolutionaire
deel van de arbeidersklasse, die als een generale staf ‘alle gesellschaftlichen Organe
und den Kampf der Arbeiter in seinem ganzen Umfang und in allen seinen Aeusserungen leitet’.36
Deze visie, die aan de communistische partij de centrale en allesbeheersende rol
in het revolutionaire proces verschafte, werd neergelegd in een bindende congresresolutie. Dit kaliber partij diende op de grondslag van het democratisch centralisme te zijn ingericht. Dit behelsde ‘die Wählbarkeit der oberen Parteizellen durch die
untersten, die unbedingte und unerlässliche Verbindlichkeit aller Vorschriften der
übergeordneten Instanz für die untergeordnete, und das Vorhandensein eines starken Parteizentrums, dessen Autorität allgemein anerkannt ist für alle führenden
Parteigenossen in der Zeit von einem Parteitag bis zum anderen’.37 De partijleiding
kreeg aanzienlijke bevoegdheden: zij kreeg de controle over de periodieken en de
uitgeverij van de partij, zij moest leiding geven aan de communistische cellen die
moesten worden gevormd in massaorganisaties als de vakbeweging, en zij had het
toezicht over de parlementaire fracties.
Wijnkoop en de russificatie
Wijnkoop nam tegenover de russificatie van de Komintern een ambivalente houding aan. Voor zover het de centralisatie van de landelijke partijorganisatie betrof,
had hij er geen moeite mee, integendeel. In de congrescommissie die zich over de
partijstructuur had gebogen, was hij ermee akkoord gegaan. De organisatorische
directieven uit Moskou zullen hem als muziek in de oren hebben geklonken: zij
kwamen immers neer op een substantiële versterking van de partijleiding en legitimeerden zo de toch al zo sterke machtspositie van het driemanschap.
Uiteraard kleefden er voor Wijnkoop aan de centralisatie ook nadelen. Zij
moest niet alleen doorgevoerd worden binnen een partij, maar ook in de betrekkingen tussen deze partij en Moskou. De speelruimte voor de nationale organisaties werd daarmee aanzienlijk verkleind. Dat was precies de bedoeling van Lenin en
Zinovjev. Zij lieten onverbloemd weten dat er van autonomie binnen de Komintern
geen sprake kon zijn. Ook Wijnkoop verwelkomde in theorie een grote discipine
binnen de Komintern en een sterkere positie voor het ekki: hij was van mening dat
de besluiten van de Komintern-instanties moesten worden uitgevoerd.38
Tegelijk plaatste de Nederlandse partijvoorzitter kanttekeningen bij de groeiende Russische invloed binnen de Komintern. Zijn kritiek spitste zich toe op drie
aspecten van die invloed. In de eerste plaats zette hij zich af tegen de toenemende
neiging om Lenin te canoniseren. Zo zou hij smalend hebben gesproken over hen
die de Kinderziekte-brochure als ‘een bijbel’ gingen gebruiken.39 Zonder enige twijfel was Wijnkoops bewondering voor Lenin na de Oktoberrevolutie gegroeid. In
een album dat de congresafgevaardigden voor de Russische leider samenstelden,
schilderde hij in uitbundige bewoordingen de kwaliteiten van Lenin als persoon en
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politicus.40 Dat Wijnkoop niet alleen uit effectbejag deze lofzang op Lenin componeerde leren de brieven aan zijn vrouw Joosje, waarin hij zich in alle beslotenheid
ook prijzend over hem uitliet. Het feit dat hij Lenin een groot man vond, weerhield
hem er evenwel niet van om op een aantal terreinen fundamenteel met hem van
mening te verschillen.Gedurende het congres had Wijnkoop dat al laten merken,en
ook in Nederland verheelde hij dat niet. Intern, in het partijbestuur, deelde hij mee
dat hij op sommige punten anders dacht dan Lenin.41 In de Tribune nam hij ook
geen blad voor de mond. ‘Onze strooming heeft absoluut niet de bedoeling alles
goed en mooi te vinden wat in Rusland wordt gedekreteerd ...“Lenin denkt zóó, dus
denken wij ook zoo”’ – daar moest Wijnkoop niets van hebben.42 Wel vond hij dat
wat de cph in Nederland deed overeenkomstig de ‘Leninsche practijk’ was.43
De bolsjewistische neiging om de ervaringen van de Oktoberrevolutie te veralgemeniseren – de basis van de russificatie – beviel Wijnkoop evenmin. De verhoudingen in andere landen waren geheel anders dan die in Rusland, zo stelde hij op
het Komintern-congres: ‘Man soll dem russischen Beispiel nicht doktrinär folgen,
man soll von der russischen Revolution lernen, aber man kann nicht ohne weiteres
die Verhältnisse von Westeuropa oder Amerika dem russischen Vorbild anpassen.’44
Met deze stellingname kwam Wijnkoop overigens opnieuw in de buurt van het
links-communistische standpunt van Pannekoek en Gorter, die evenzeer de Russische gevolgtrekkingen voor West-Europa relativeerden.
Ten slotte maakte Wijnkoop bezwaar tegen het zwaarder wordende gewicht van
de rcp binnen de Komintern.45 Bij de behandeling van de statuten keerde hij zich
tegen het artikel waarin werd bepaald dat de partij afkomstig uit het land waar het
ekki was gevestigd, het leeuwendeel van de werkzaamheden van het ekki diende
te verrichten en vijf afgevaardigden in dit orgaan toegewezen kreeg. Met dit voorstel, aldus Wijnkoop, werd geen internationaal uitvoerend comité gevormd, maar
‘ein erweitertes russisches Exekutivkomitee’.46 Gezien de nog altijd zeer gebrekkige
verbindingen tussen Moskou en de rest van de wereld zou de informatievoorziening veel te wensen overlaten. Het ekki zou daardoor op basis van onvolledige
gegevens zijn beleid ten aanzien van de aangesloten partijen bepalen en dat achtte
Wijnkoop met het oog op de statutair machtige positie van de Komintern-leiding
riskant. Het was daarom beter het ekki buiten Rusland te vestigen, bijvoorbeeld in
Noorwegen of Italië.
Wijnkoop kreeg op dit punt zowaar de steun van kpd-leider Levi, met wie hij al
enkele keren op het congres overhoop had gelegen. Zinovjev bagatelliseerde hun
ongerustheid, maar de Nederlandse en Duitse delegaties lieten zich niet overtuigen
en onthielden zich van stemming toen er over de statuten gestemd werd.47 Het congres besloot dat het ekki de eerste tijd in Moskou zou blijven. Dit hield tevens in
dat de rcp in 1920 vijf vertegenwoordigers in de Komintern-top kreeg. De Russische hegemonie in het ekki, die dateerde van het oprichtingscongres, werd zo
voortgezet – en Wijnkoops vrees zou worden bewaarheid.
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Verkiezing ekki
Eerst schrok Wijnkoop vooral van de verkiezing van het ekki aan het eind van het
congres. Op de voorlopige lijst van de tien à dertien belangrijkste partijen die voor
een zetel in aanmerking kwamen, ontbrak tot zijn ontsteltenis de cph.48 Geheel
onverwacht kwam dit niet: eerder al was de Nederlandse partij er bij de verdeling
van de stemmen op het congres bekaaid afgekomen. Op grond van hun revolutionaire betekenis waren de vertegenwoordigde landen in vier categorieën ingedeeld.
Rusland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Amerika vormden de kopgroep,
met elk tien stemmen.49 Aanvankelijk maakte Nederland deel uit van de tweede
groep,samen met Oostenrijk (goed voor zeven stemmen).Het congres besloot echter op voorstel van de mandaatcommissie de cph naar de derde categorie te verwijzen. Hierin zaten onder meer Zwitserland, Bulgarije en Mexico – alle met vier stemmen.50 De gevolgen van deze indeling vielen in de praktijk wel mee, omdat er op het
congres niet naar land werd gestemd. Niettemin was de terugzetting een smet op
het blazoen van de cph, en zal Wijnkoop op grond van het tribunistische verleden
ongetwijfeld meer hebben verwacht.
Nu dreigde met de verkiezingen voor het ekki opnieuw prestigeverlies – niet
alleen voor de cph, maar ook voor Wijnkoop zelf. Eerder al had hij stilletjes
gehoopt op een plaats in het congrespresidium, naast Lenin en Zinovjev.51 Daar was
niets van terechtgekomen, en nu leek hij ook zijn ekki-lidmaatschap kwijt te raken
– wellicht vanwege zijn obstinaat gedrag. Wijnkoop trok meteen aan de bel. Hij zei
niet te kunnen begrijpen dat het ekki de cph een jaar eerder wel goed genoeg vond
om het Amsterdams Bureau te organiseren, maar haar nu niet meer zag staan.52
Opnieuw kwam het tot een botsing met Radek. Nog geen vier jaar geleden had deze
in geheel andere omstandigheden tevergeefs gehengeld naar de steun van Wijnkoop en de tribunisten, maar op dit moment had hij hen niet meer nodig. Hij verpakte de boodschap netjes, door de cph eerst te prijzen als een van de eerste partijen die zich hadden afgesplitst van de sociaal-democratie. Dit nam echter niet weg
dat er voor de cph in het ekki geen plaats was, zo vervolgde Radek:‘es ist eine kleine Partei, die keine ausschlaggebende Rolle in der internationalen Lage spielt’.53
Was dit allemaal voor Wijnkoop reeds moeilijk te verteren, wat Radek daarna
zei moet voor hem als een mokerslag zijn gekomen: ‘Sie würde in Betracht kommen, wenn sie vielleicht theoretische Kräfte hätte, die man beanspruchen könnte.
Die Gruppe des Genossen Pannekoek und die Gruppe des Genossen Gorter stehen
aber, wie Wijnkoop sagt, ausserhalb der holländischen Bewegung.’ Opnieuw kreeg
Wijnkoop te horen dat de Komintern in feite meer op had met zijn aartsvijand Gorter en Pannekoek dan met Van Ravesteyn en hemzelf. Dit was ten tijde van het
Amsterdams Bureau al zo geweest en kennelijk zelfs nu nog, in een tijd dat de beide
links-communistische zondaars in Moskou veel aan krediet verloren hadden.
Het is de vraag of Wijnkoop zich gerealiseerd heeft dat hij mogelijk zelf heeft
bijgedragen aan deze vernedering. Met zijn weinig tactvolle gedrag op het congres
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heeft hij misschien zijn hand overspeeld. Zijn eigen positie en die van de cph overschattend trok hij op hoge toon ten strijde tegen alles wat volgens hem maar naar
beginselloosheid zweemde.54 Vlak voordat Wijnkoop uit Nederland vertrok, had
hij zich reeds bezorgd uitgelaten over het opportunisme dat zich door de zucht tot
zelfbehoud bij de bolsjewieken zou hebben genesteld. ‘Nu zou ook dàt nog geen
groot kwaad zijn, als maar Bucharin, Zinovjef en vooral Lenin er niet mee aangetast
zijn.’55 Hij meende dat het zover nog niet zou zijn, zeker niet wat betreft Lenin. In
Moskou bleken zijn bange vermoedens echter toch uit te komen. Dit verklaart wellicht zijn felheid en verbetenheid. Met zijn discussiebijdragen en interrupties kreeg
het ‘enfant terrible’ van het tweede wereldcongres – zoals Nollau Wijnkoop typeerde56 – het aan de stok met Komintern-voorzitter Zinovjev, Komintern-secretaris
Radek en met Lenin zelf. De hardleerse cph-voorzitter schoot met zijn getwist niet
veel op: gelijk kreeg hij zelden, de moties die hij indiende werden verworpen.
Al met al liep Wijnkoops aanzien zware schade op. Bovendien heeft zijn felle,
ondiplomatieke optreden ‘er ongetwijfeld toe bijgedragen om reeds in dat eerste
jaar van werkelijk contact een zeker wantrouwen bij bepaalde invloedrijke personen te Moskou tegen het Hollandsche partijtje te vestigen’, zo meende Van Ravesteyn achteraf. ‘Te veel zelfstandigheid, te veel Hollandsche onafhankelijkheid, te
weinig uiterlijk eerbiedsbetoon.’57 Wijnkoop zelf heeft dit ontkend. Het lag niet aan
zijn persoon,maar vooral aan Gorter,die Lenin,Zinovjev en Radek tendentieus zou
hebben voorgelicht.‘Naast en vòòr Radek hebben wij aan G.[orter] onze bijzondere moeilijkheden in de zich tusschen Moskou en ons toespitsende verwikkelingen
... te danken,’ schreef Wijnkoop jaren later aan Van Ravesteyn.58 Rade had zijn buik
flink vol van de Nederlandse communisten. In het voorjaar van 1921 duidde hij ze in
een brief aan de leiding van de kpd aan als ’holländischen Esel’.59
Proost cph-vertegenwoordiger in Moskou
Ondanks de reserves bij de Komintern-leiders slaagde Wijnkoop er toch in een
zetel voor de cph in het ekki uit het vuur te slepen. Hij bezette deze zelf.60 Omdat
de partijvertegenwoordigers volgens Zinovjev eigenlijk permanent in Moskou
dienden te verblijven, vroeg hij Van Leuven als plaatsvervanger. Toen deze voor de
eer bedankte kreeg Proost deze post. Hij zou die tot november 1922 bekleden.
Gedurende zijn periode in Moskou verbleef Proost in het vermaarde hotel Lux, het
onderkomen van vele Komintern-medewerkers. Een van zijn eerste officiële
opdrachten was een bezoek aan Bakoe, waar de Komintern begin september een
congres voor de ‘Volkeren van het Oosten’ had belegd.61 Hij bevond zich in het
gezelschap van Zinovjev, Radek, Kun, Rosmer en de Amerikaan John Reed.
Volgens de eveneens in Moskou vertoevende Rosmer was Proost een bewonderaar van Gorter en een aanhanger van het links-communisme. Dergelijke geruchten sijpelden door naar Nederland. Op het cph-congres in november 1921 nam
Roland Holst het voor hem op. Ook Wijnkoop verdedigde het recht van Proost ‘om
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in bepaalde kwesties meer links te staan ... Jansen’s werk dient te worden gewaardeerd, hij is een “doorziener” der werkelijke taktiek van de Russen’.62 Wijnkoop
duidde Proost met Jansen aan, de naam waarvan deze zich in Moskou bediende.
Zijn ware identiteit was bij zijn benoeming slechts bij weinigen in de partij bekend.
Eind 1920 lekte deze echter toch uit.63 Volgens de Amsterdamse politie zou Proost
gedurende zijn verblijf in Rusland voor de Tsjeka, de Russische geheime dienst,
hebben gewerkt. Na zijn Moskouse tijd deden in Nederland geruchten de ronde dat
hij nog steeds in dienst zou staan van de Sovjet-Unie.64
Oppositie Van Leuven
Terwijl Proost op weg was naar het verre Bakoe arriveerden de andere delegatieleden weer in Nederland. Spoedig na hun aankomst bleek dat niet alles tussen hen
koek en ei was. In enkele zittingen van het partijbestuur mat Van Leuven, Wijnkoops vroegere vertrouweling, breed de verschillen uit die tussen hen in Moskou
waren gerezen. In oktober 1920 zouden ze op het partijcongres openbaar worden.
In Van Leuvens kritiek op Wijnkoops optreden zaten twee elementen.65 In de
eerste plaats meende hij dat de cph-leider in Moskou te veel afstand had genomen
van de Russische standpunten ten aanzien van onder meer de vestigingsplaats van
het ekki en de vakbondskwestie.Van Leuven beschuldigde Wijnkoop ervan aan de
door Lenin gediagnostiseerde ‘kinderziekte’ te lijden. Hij gaf de Russische leider
dan ook gelijk toen deze Wijnkoops opvattingen niet van links-communistische
smetten vrij achtte: de partijchef stond in dit opzicht geheel op de lijn van Gorter en
Pannekoek. Dit duo had overigens na het tweede wereldcongres samen met Roland
Holst bij het ekki geprotesteerd tegen de nieuwe, ‘opportunistische’ tactiek ten
aanzien van parlement en vakbonden, en tegen de toelating van ‘niet-revolutionaire communisten’ in de Komintern – inderdaad ook Wijnkoops belangrijkste grieven.66
Verder vond Van Leuven dat de eigenzinnige Wijnkoop te vaak zijn persoonlijke
mening had gegeven over zaken waarover de cph zich nog moest uitspreken.67 Dit
bracht hem bij het tweede onderdeel van zijn tenlastelegging: het dictatoriale optreden van Wijnkoop en meer algemeen van het driemanschap. In de cph zou vrijwel
niets kunnen gebeuren zonder dat eerst de partijvoorzitter zijn fiat had gegeven.
Wijnkoop zou ook persoonlijk de toepassing van Lenins nieuwe tactiek blokkeren,
aldus Van Leuven, waardoor de cph haar sektarische karakter bleef behouden.68
Deze grieven tegen de weinig democratische wijze waarop de partij werd geleid,
ging Van Leuven sterker benadrukken naarmate hij er meer van overtuigd raakte
dat de partijtop hem monddood trachtte te maken en poogde ‘towarish van Leuven
levend te begraven’.69
Geheel in de traditie van de linkse oppositie van de door hem verfoeide Gorter
deed Van Leuven voor zijn gelijk een beroep op de bolsjewieken. Naar zijn mening
was de tribunistische partij na haar oprichting amper gegroeid,de opleving door de
110

Meridiaan Page 111 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

van de olympus

Oktoberrevolutie ten spijt. Pas met Lenins op de massa’s gerichte kompas zou de
cph uit het dal kunnen komen: ‘wij hopen dat Moskou de wedergeboorte van de
Holl. C.P. moge beteekenen’.70 In de zomer van 1921, toen Van Leuven dit schreef,
was het nog overdrachtelijk bedoeld. Binnen twee jaar zouden zijn opvolgers in de
oppositie tegen het driemanschap deze hoop letterlijk nemen: de Komintern werd
toen uitgenodigd om als arbiter tussen de strijdende groeperingen te fungeren.
Het driemanschap versterkt zijn positie
Het was voor Wijnkoop een slag in het gezicht dat Van Leuven zich terug in Nederland openlijk tegen hem keerde.71 Hij wist echter de beide andere leden van het leidende trio achter zich. Deze steunden hem volop in zijn houding tegenover de russificatie van de Komintern.Van Ravesteyn juichte het toe dat de cph-delegatie erop
had gewezen dat ‘wil de Derde Intern. werkelijk in staat zijn op de juiste wijze te
functioneeren, zij zich van den overheerschenden druk van Moskou moet losmaken’. Ceton onderschreef Wijnkoops protest tegen de Russische residentie van het
ekki, mede vanwege de ‘overheersching’ van de bolsjewieken.72 Met Wijnkoop
waren zij van mening dat Lenins oordeel zeer belangrijk was, maar zeker niet altijd
doorslaggevend. Ceton ging daarin zeer ver. Hij vertegenwoordigde de cph het volgende jaar op het derde Komintern-congres en zag daar Lenin voor het eerst optreden. In krasse taal verwoordde hij naderhand in de Tribune zijn ervaring:‘Niemand
is ons bij de eerste kennismaking b.v. meer tegengevallen dan Lenin ... Wij vroegen
ons na dit kleine speechje van Lenin af: is dit nu Lenin?’73
Het was bepaald niet zo dat Wijnkoop, Van Ravesteyn en Ceton geen enkele
waardering hadden voor Lenin en de bolsjewieken, of dat zij het standpunt van
Moskou zomaar naast zich neerlegden. Zo zeiden zij op het partijcongres in de
herfst van 1920 de besluiten van de Komintern loyaal te zullen uitvoeren. Het driemanschap was echter niet van plan om een-twee-drie zijn onafhankelijke manier
van doen en zijn eigen denkwijze op te geven.74 Per slot van rekening leidde het de
cph al bijna een dozijn jaren naar eigen inzichten – niet zomaar een partij overigens,maar een van oudste in de Komintern,zoals Wijnkoop op het tweede en Ceton
op het derde wereldcongres niet nalieten te vermelden.
Voor zover het triumviraat gereserveerd stond tegenover Moskou gold dat in
ieder geval niet de opdracht de nationale partij te centraliseren en te disciplineren.
Na zijn terugkeer in Nederland begon Wijnkoop direct deze trom te roeren. De in
een ‘streng gedisciplineerde klasse-partij geschoolde partij-leiding’ was in de
optiek van Lenin de enige waarborg voor een standvastige revolutionaire politiek,
schreef Wijnkoop in de Tribune. Volgens hem had Lenin zijn hoon uitgestort over
de ‘daden-dooders, die ... uit klasse-zuiverheid de partij ontwrichten, uit partijkritiek de leiding vermoorden’.75 In het partijbestuur deelde Wijnkoop mee dat het
Komintern-congres hem duidelijk had gemaakt dat er scherper moest worden
opgetreden. Kritiek zou hiermee niet worden gesmoord, want op het partijcongres
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zou iedereen zijn mening kunnen zeggen. Bij genomen besluiten moest men zich
echter neerleggen.76 Wie zich na zo’n besluit nog zou verzetten,‘loopt de kans uit de
partij te worden getrapt’, zo hield Wijnkoop later het partijcongres voor.‘Deloyale
strijd in de partij tegen de partij kan niet geduld worden.’77 Dat dit geen loze woorden waren, zou de komende jaren duidelijk worden.
De eersten die in de cph te maken kregen met de nieuwe wind waren de linkscommunisten.‘Nu durven de heeren, nu ze een groot man achter zich voelen’, aldus
Pannekoek nadat Van Ravesteyn in het openbaar tegen hem was uitgevaren.78 Op
het partijcongres in oktober waarschuwde de jonge De Kadt Wijnkoop voor de
mogelijk schadelijke gevolgen van de invoering van de 21 voorwaarden.‘De macht,
die het Partijbestuur daardoor zal krijgen, kon een groot gevaar worden, als de vrije
kritiek in de partij opgeheven zou worden.’ De afdeling Haarlem, waartoe De Kadt
behoorde, sprak in dit verband van ‘Moskoutje spelen’.79
Het driemanschap trok zich van deze geluiden weinig aan. Op het partijcongres
probeerde Van Ravesteyn onder aanroeping van Moskou bepaalde besluiten erdoor
te drukken, wat hem overigens niet lukte. In het voorjaar van 1921 hanteerde de leiding voor het eerst de royementsbijl tegen de linkse oppositie. De afdeling Enschede had geëist dat de links-communistische stroming zou worden opgenomen in de
cph-delegatie voor het derde Komintern-congres.De partijleiding zette vervolgens
de hele afdeling uit de partij. Ook Luteraan werd geroyeerd. Pannekoek nam het op
voor de oppositie, maar bereikte niets.80
Pannekoek stapt op
Zonder het te weten had Lenin Pannekoek in zijn Kinderziekte-brochure keihard
aangepakt. In zijn geschrift spuwde hij zijn gal over de publicaties van ene K. Horner, een van de schuilnamen van Pannekoek. Voor deze Horner had Lenin geen
goed woord over: hij zou ‘allerlei bovennatuurlijke onzin en warhoofderij aan de
man brengen’ en ‘het A.B.C. van het Marxisme niet hebben begrepen’. Pannekoek
was er niet echt van onder de indruk. Aan Rutgers schreef hij deze brochure ‘zeer
zwak’ te vinden.81
Pannekoek zette zijn opvattingen vóór het tweede wereldcongres nog eens uiteen, met de bedoeling zich in de discussie in Moskou te mengen.82 Volgens hem
hadden de bolsjewieken de zuivere beginselen van het sovjetsysteem en de revolutionaire bedrijfsorganisatie ingewisseld voor het bord linzen van parlement en
reactionaire vakbonden, alleen maar om de grote, aarzelende en halfslachtige
arbeidersmassa’s in West-Europa voor Moskou te winnen. Nu de Europese revolutie uitbleef, was de steun van deze wankele bondgenoot voor de belaagde proletarische staat kennelijk de enige uitweg om druk uit te oefenen op de imperialistische
regeringen. Door de Komintern deze opportunistische tactiek voor te schrijven
werd deze voor het karretje van Sovjet-Rusland gespannen, aldus Pannekoek.83 Hij
wees erop dat de omstandigheden in West-Europa geheel anders waren dan in Rus112
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land en pleitte dan ook voor een volledig van Moskou onafhankelijke Derde Internationale. De radicale groeperingen dienden de ruimte te krijgen om de massa’s tot
strijdvaardige en standvastige communisten te maken. Deze massa’s, en niet de
door Lenin voorgeschreven voorhoedepartij, moesten vervolgens zélf de revolutie
verwezenlijken.
Met Gorter was Pannekoek de eerste communistische theoreticus die de identiteit van de Russische Oktoberrevolutie en de komende omwenteling in West-Europa publiekelijk in twijfel trok. Hiermee tastten zij beiden de legitimatie van de Russische hegemonie in de internationale communistische beweging tot in de wortels
aan.84 Na het tweede wereldcongres zag Pannekoek de toekomst van de linkse stroming in de Komintern uiterst somber in. Het feit dat de Duitse kapd in feite deelname aan het congres onmogelijk was gemaakt, voorspelde weinig goeds.85 Zich
onderwerpen aan de discipline van de Komintern – waarvoor Rutgers had gekozen
– wilde Pannekoek niet. Als het uiten van kritiek niet meer werd toegestaan, dan
zou hij opstappen.86
Aan het einde van 1920 stond Pannekoek al met één been buiten de Komintern.
Zijn vertrek werd versneld toen Lenin met de nep begon en toenadering tot het
Westen zocht voor de economische wederopbouw van Sovjet-Rusland. Pannekoek
meende dat Moskou zich zo aan het kapitalisme uitleverde en trok hiertegen in de
Nieuwe Tijd fel van leer. De Russische machthebbers hadden er volgens hem belang
bij gekregen dat de productie in de kapitalistische landen niet zou worden verstoord door revolutionaire oprispingen. De Komintern was hierbij een van hun
beschikbare instrumenten. ‘Het belang der wereldrevolutie zou dus eischen, dat
Moskou de macht en de leiding van de 3de Internationale uit handen legt en deze
overgeeft aan de W.-Europeesche arbeiders in W.Europa zelf.Dit kunnen de Russen
evengoed inzien als wij. Maar natuurlijk doet Moskou dat niet. Het wil de kommunistische bewegingen blijven leiden naar haar inzicht. Het geeft geld voor de kranten,de propaganda,de partijen in W.Europa; het spreekt dus vanzelf dat het de baas
blijft.’87 Pannekoek meende dat wanneer de belangen van het West-Europese en het
Sovjet-Russische communisme met elkaar in conflict kwamen, het belang van het
eerste de doorslag moest geven.88
Na het derde wereldcongres in de zomer van 1921 was voor Pannekoek de maat
vol. De centralisatie van de Komintern, de bolsjewistische hegemonie en de ‘ruk
naar rechts’ gingen hem veel te ver en het na dit congres volgende royement van de
kapd was voor hem onverteerbaar. Bovendien werd het klimaat in de cph steeds
onaangenamer. In september 1921 trad Pannekoek uit de partij. Vier jaar na de
Oktoberrevolutie wendde hij zich teleurgesteld af van het bolsjewistische experiment. ‘Het groote licht in het Oosten, dat de weg wees, wordt dof ’, zo schreef hij
gedesillusioneerd.89
Pannekoek had – zoals reeds gezegd – deze stap al geruime tijd voorzien. Hij
wist dat het eigenlijk onvermijdelijk was dat hij buiten de hoofdstroom zou komen
113
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te staan. In januari 1920 schreef hij over zichzelf aan Rutgers: ‘ik deug ook niet als
representatief persoon, ben altijd juist te vinden bij de minderheid, die in het verdomboekje staat, en hecht zelf alleen aan wat als goed inzicht in de hoofden zit en er
in te brengen is door theoretische verheldering’.90 Op deze weg ging hij ook voort.
Zonder zich opnieuw aan een partij te verbinden, werd hij de theoreticus van het
radencommunisme.91 In 1938 verhief Pannekoek zijn stem nog eenmaal tegen
Lenin. In zijn boek Lenin als Philosoph onderzocht hij de filosofische grondslagen
van het leninisme en de wijze waarop dit had bijgedragen tot de opkomst van het
staatskapitalisme in de Sovjet-Unie.92
Gorter haakt ook af
In zijn Kinderziekte-brochure had Lenin Gorter niet met name genoemd. De
Nederlandse dichter voelde zich echter wel aangesproken. Hij diende de Russische
leider onomwonden van repliek in een ‘Open brief aan partijgenoot Lenin’.93 Evenals Pannekoek, op wie hij in zijn argumentatie zwaar leunde, voerde Gorter de feilen van Lenin terug op zijn gelijkstelling van het overwegend agrarische Rusland
met het relatief hoogontwikkelde West-Europese kapitalisme. In een land met
amper industriearbeiders en een massa van politiek onderontwikkelde, aan grootgrondbezitters overgeleverde en in grote armoede levende boeren lag het voor de
hand dat een gecentraliseerde communistische voorhoedepartij de leiding in de
omwenteling had en steun zocht bij de boerenklasse, zo meende Gorter. In WestEuropa met zijn grote proletariaat lagen de kaarten daarentegen geheel anders, ook
al omdat de boerenstand niet zo verarmd was. De Russische revolutionaire receptuur en het leninistische partijmodel waren daarom niet algemeen geldig, en zeker
niet zomaar toe te passen op landen als Duitsland en Engeland. Hier schreef Gorter
de bekende links-communistische medicijn voor, die erop neerkwam dat de bevrijding door de arbeiders zelf moest gebeuren, geïnspireerd door kleine, zuiver communistische kernen.
Hoewel Gorter in zijn betoog ook van zijn bewondering voor Lenin en de bolsjewieken blijk gaf – bijvoorbeeld wat betreft de sovjets – waste hij hun ook flink de
oren. Zo was Lenins ‘opportunistische politiek’ een ‘ongeloofelijke domheid’, gebaseerd op ‘waanideeën’. Gorters slotsom loog er evenmin om. ‘Het komt mij voor,
partijgenoot, dat uw absoluut verkeerde oordeel, de geheel verkeerde opvatting van
uw boek, en niet minder de daarmede overeenstemmende taktiek der Executieve
van Moskou, – uitsluitend daaraan toe te schrijven zijn, dat gij onze verhoudingen
niet genoeg kent, of liever gezegd, dat gij uit uw kennis niet de juiste gevolgtrekkingen maakt, en ze te zeer van Russisch standpunt beoordeelt. Dat wil echter zeggen
... dat noch gij, noch de Executieve in Moskou, zoo gij bij deze taktiek volhardt, in
staat zijt, de West-Europeesche en daardoor de wereldrevolutie te leiden.’94 Hiermee was Gorter tot dezelfde conclusie gekomen als Pannekoek. De beide medewerkers van het Amsterdams Bureau, met wie het ekki grootse plannen had, ontpop114
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ten zich nu als zijn scherpste links-communistische critici. Zij sommeerden Moskou zijn oppercommando in de internationale communistische beweging op te
geven.
Gorter liet het niet bij deze open brief: hij trad ook persoonlijk in discussie met
de Russische leiders. In oktober 1920 ontmoette hij samen met Roland Holst
Komintern-voorzitter Zinovjev in Duitsland, waarschijnlijk in Berlijn.95 Begin
november bracht Zinovjev aan het ekki verslag uit van het gesprek. Hieruit bleek
opnieuw dat de leidende Russen liever van doen hadden met de tegenstanders van
Wijnkoop dan met de partijvoorzitter zelf. ‘Das einzige, was die Holländer gut
akzeptiert haben, scheint die eiserne Disziplin zu sein. Niemand kann einen Artikel
schreiben,der den Genossen Weinkoop nicht gefällt.’96 De ‘beste krachten’ waarover
de cph beschikte waren aan de kant geschoven, aldus Zinovjev, die Pannekoek,
Roland Holst en Gorter met name noemde.
Een maand later vertrok Gorter naar Moskou, als lid van een vier man sterke
delegatie van de kapd die weer over toelating tot de Komintern ging onderhandelen.97 De gedelegeerden gingen in de Duitse Oostzeehaven Stettin als verstekeling
aan boord van een schip dat voormalige Russische krijgsgevangenen naar hun
vaderland terugbracht. Na een stormachtige overtocht vol ontberingen kwamen zij
in Estland aan. Per trein reisden zij vervolgens naar Petrograd. Daar hadden zij een
gesprek met Zinovjev, waarna de afvaardiging verder ging naar Moskou. Berzin,
Gorters vriend uit Zwitserland, ontfermde zich daar over hen. Gorter logeerde bij
Proost in hotel Lux. Hij voerde samen met de andere gedelegeerden enkele gesprekken met Lenin, maar ook alleen. Lenin zou zijn bezoek als laatste woorden hebben
toegevoegd dat noch zijn eigen, noch de links-communistische tactiek in de WestEuropese werkelijkheid echt was beproefd. De toekomst zou moeten uitwijzen wie
het bij het rechte eind had.98
Eindigde de gedachtewisseling met Lenin in een gelijkspel, in de confrontatie
met het ekki leed Gorter wel degelijk een nederlaag. Eind november lichtte hij,
zoals in de inleiding reeds vermeld, in het hol van de leeuw zijn standpunt in een
lange rede toe. In het vuur van zijn betoog raakte de emotionele Gorter tot tranen
toe bewogen. Zijn huilbui kon het ekki echter niet vermurwen. Namens de leiding
van de Komintern rekende Trotski op sarcastische wijze met hem af. Het was bij
deze gelegenheid dat de Russische leider de beeldspraak van de ‘meridiaan van
Moskou’ gebruikte om aan te geven dat de bolsjewieken zich ook over West-Europa
terdege een scherp oordeel konden vormen.Waar Gorter zich afficheerde als representant van West-Europa moest bedacht worden, zo merkte Trotski op,‘dass Gorter
nicht eben besonders westeuropäisch, sondern eher ... holländisch urteilt’.99 Hij
haalde daarna de cph door de mangel. Deze kleine partij had ongetwijfeld enige
verdiensten, maar in ieder geval niet als leidende revolutionaire kracht van de massa’s. Met haar paar duizend leden was de cph meer een propagandagroep dan een
strijdpartij. Gorters voorkeur voor kleine, zuivere kernen leidde alleen maar tot
115
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sektarisme, aldus Trotski: het voorbeeld van de nietige Nederlandse partij toonde
dat aan.
Vervolgens maakte Trotski korte metten met Gorters standpunten ten aanzien
van het parlementaire en vakbondswerk. Zijn benadering was ‘pessimistisch’,‘individualistisch’, ‘antimaterialistisch’, ‘ahistorisch’, te ‘geografisch’ en nog veel meer.
Ook Boecharin liet zich niet onbetuigd. Volgens hem sloeg Gorter de plank geheel
mis wanneer hij beweerde dat Moskou geen inzicht zou hebben in de West-Europese verhoudingen. Met de mening van deze twee leiders was tegelijk het oordeel van
het ekki gegeven: het verklaarde nadrukkelijk dat de tactiek van de kapd fout was.
De dissidente partij moest zich voegen naar de internationale discipline (de 21
voorwaarden) en hereniging met de kpd nastreven. Het enige wat er voor de kapd
in zat, was de status van sympathiserend lid met adviserende stem.100
Hoewel de delegatie later hoog opgaf over dit resultaat, had zij in feite weinig
bereikt. Na afloop van de besprekingen wachtte haar een barre terugtocht, omdat
de Russen alle belangstelling voor hun bezoek hadden verloren en niet hadden
gezorgd voor goed vervoer. Onderweg werd Gorters koffer gestolen met daarin het
protocol van de verhandelingen. Thuisgekomen bleek hij zijn vertrouwen in Lenin
te hebben verloren.‘Ik was verbaasd’, zo zei hij tegen zijn vriendin Doorenbos,‘om
te zien hoe volkomen Lenin alleen Rusland zag, en al het andere uitsluitend bekeek
vanuit het Russisch standpunt. Hij is niet wat ik vroeger vanzelfsprekend meende
dat hij was, de leider van de wereldrevolutie.’101
Anders dan Pannekoek bleef Gorter wel actief binnen het georganiseerde linkscommunisme. In september 1921 leverde hij een belangrijk aandeel aan de oprichting van de Kommunistische Arbeiders-Partij in Nederland (kapn).Veel had deze
nieuwe partij niet om het lijf: aan het einde van het jaar telde zij hooguit 200
leden.102 Begin 1922 was Gorter betrokken bij de vorming van de ‘Kommunistische
Arbeiter Internationale’, die als alternatief voor de Komintern moest dienen. Deze
ondernemingen boden weinig perspectief. Zowel in Duitsland als in Nederland
kwijnden de radencommunistische partijen langzaam maar zeker weg door intern
getwist en gekuip.103 Met deze organisaties dreef Gorter naar de periferie van de
arbeidersbeweging. De gang naar de coulissen had hij eerder al meegemaakt in de
sdap en de cph, waar hij door zijn principiële onverzoenlijkheid en zijn afkeer van
compromissen van het partijtoneel was verdwenen. Aan het einde van zijn leven
verkeerde Gorter in een vrijwel volledig politiek isolement.‘Eenzaam wat zijn politiek betreft, met niet meer dan een klein groepje aanhangers, voelde hij zich niettemin rijker dan te voren, omdat hij de nieuwe weg zag’, aldus Doorenbos.104 In september 1927 overleed Gorter.105
Roland Holst blijft
Pannekoek en Gorter, die in 1915 tot Lenins favorieten behoorden en in 1919 werden
uitverkoren door het ekki,vielen in 1920 in ongenade.In de zomer van dat jaar ver116
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dwenen hun namen uit de redactie van die Kommunistische Internationale. In 1921
luidde Radek hen op het derde Komintern-congres op sarcastische wijze uit. ‘Der
eine ist Astronom, guckt nur nach den Sternen, sieht nie einen lebenden Arbeiter,
der andere ist Philosoph und Dichter dazu. (Heiterkeit.)’106
Onder Radeks gehoor in Moskou bevond zich Roland Holst. Evenmin als Gorter en Pannekoek had zij zich in 1920 door Lenins brochure van haar links-communistische standpunten af laten brengen.Dat zou pas tijdens dit congres de door haar
zo gewaardeerde Trotski gelukken. Het feit dat Roland Holst aanvankelijk voet
bij stuk hield, betekende niet dat zij voor Lenin geen respect had. De tijd dat ze
de Russische leider theoretisch geen al te groot licht vond, was allang voorbij; ze
beschouwde hem nu als ‘de grootste geestelijk-moreele kracht der Russische en der
internationale revolutie’.‘Lenin was nu ingelijfd bij Roland Holsts helden’, zo meent
haar biografe Etty.107
Roland Holst was wel onder de indruk van de Kinderziekte-brochure. ‘Lenins
werk heb ik met stijgende bewondering gelezen,’ schreef ze aan Rutgers,‘zijn kritiek
en argumentatie zijn geweldig sterk.’ In tegenstelling tot Rutgers liet zij zich echter
niet door Lenin overtuigen van de noodzaak van parlementaire actie; naar haar
mening had Pannekoek op dit punt gelijk.108 Ook na Lenins banvloek bleef zij zich
zoals gezegd nadrukkelijk rekenen tot het links-communisme. Ze noemde deze
stroming het ‘zuurdeesem der Derde Internationale’. De dichteres had bovendien
nog niet de hoop opgegeven dat Moskou tot inkeer zou komen.‘Daarenboven kan
m.i. elk oogenblik ’t stuur weer naar links gegooid worden,’ liet ze aan Rutgers
weten.109
Tegenover de op instigatie van Lenin door de Komintern voorgeschreven centralisatie toonde Roland Holst zich tweeslachtig. Weliswaar stak ze de loftrompet
over de gelouterde en gestaalde, strak geleide rcp, maar ze meende ook dat het
gevaarlijk was dit model dwingend voor te schrijven aan de secties in West-Europa.
De leiders van deze partijen achtte Roland Holst nog niet voldoende innerlijk
gerijpt om die enorme organisatorische macht die zij in de schoot geworpen kregen, aan te kunnen zonder voor dictatoriale verleidingen te bezwijken. Bovendien
waren de West-Europese massa’s in veel mindere mate een ‘willooze kudde’ dan die
in Rusland. Toch waren op centralistische leest geschoeide partijen nodig, zo
begreep ze, wilde het internationale proletariaat in de klassenstrijd een gesloten
front kunnen vormen.Voor de West-Europese partijen leek Roland Holst de linkscommunistische kapd een goed voorbeeld. Deze erkende de noodzaak van centralisatie, maar zonder dat die leidde tot de ‘partij-diktatuur over de massaas’ of de
‘diktatuur van de partijleiders’.110
Roland Holst was vooral voor dat laatste beducht: het gevaar dat de nationale
partijleiders door de Komintern-voorschriften oppermachtig zouden worden en
elke oppositie zouden kunnen knevelen. Ongetwijfeld had ze daarbij de cph in het
achterhoofd. Ze zag voor Moskou een taak weggelegd om deze absolutistische par117
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tijleidingen in toom te houden en verwelkomde daartoe de internationale tucht.
‘Van nu af aan vormen alle communistische partijen ook organisatorisch een eenheid, hun aller leiders zijn verantwoordelijk aan de Executieve, waarin, naar te
hopen valt, het geestelijk en moreel gezag van Moscou de min of meer opportunistische invloeden van andere landen zal neutraliseeren.’111 Waar Wijnkoop en Van
Ravesteyn de centralisatie omarmden maar van de russificatie veel minder gediend
waren, was dat bij Roland Holst andersom. Zij zag in Moskous invloed binnen een
gecentraliseerde Komintern een goed tegenwicht voor de negatieve aspecten van de
centralisatie binnen de nationale partijen. Toen Roland Holst later in de oppositie
tegen Wijnkoop en Van Ravesteyn haar partijtje meeblies, was het voor haar dan
ook volstrekt logisch om zich tot het ekki te wenden.
Ondanks alle bewondering die Roland Holst had voor de Russische communisten, wees ze in 1920 wel de bolsjewistische universalistische pretenties resoluut van
de hand. Ze kwam op tegen ‘de neiging van de Russen, om àl te zeer hun land, hun
volk, hun verleden, hun ervaringen en daden tot een richtsnoer te maken voor de
internationale beweging’. Ze meende dat het proletariaat van de Russische Revolutie veel kon leren, maar:‘haar blindelings navolgen kan het niet’.112
Derde wereldcongres
In 1921 ging Roland Holst voor het eerst naar Sovjet-Rusland.Komintern-voorzitter
Zinovjev nodigde haar in de herfst van 1920 hoogspersoonlijk uit toen beiden
elkaar in Berlijn ontmoetten. Voor haar was het de verwezenlijking van een lang
gekoesterde, vurige wens. Zij vormde samen met Ceton, De Visser en Hendrik Jan
Nijhuis de vertegenwoordiging van de cph voor het derde wereldcongres, dat van
22 juni tot 12 juli gehouden werd. Proost voegde zich in Moskou bij de officiële delegatie.Aanvankelijk had Roland Holst een mandaat van de cph geweigerd, omdat ze
op het congres vrijuit wenste te spreken en niet haar links-communistische standpunten wilde verzwijgen. Partijvoorzitter Wijnkoop legde haar echter geen strobreed in de weg,waarna ze toch ging.Zij zou zich tot de belangrijkste woordvoerder
van de delegatie ontpoppen; Ceton sprak weinig.113 Anders dan in 1920 namen de
gedelegeerden nu de kortere route door Midden-Europa.Via Berlijn reisden ze naar
Stettin. Daar namen ze de boot naar Reval (Tallin).Van Reval ging de reis per trein
over Petrograd door naar Moskou.114
In de Sovjet-Russische hoofdstad trok Roland Holst in hotel Lux. Hier liep zij
Rutgers tegen het lijf. Deze was vanuit Italië naar Moskou gereisd om Lenin zijn
plannen voor te leggen voor de ontginning van steenkool en de bouw van een staalfabriek in Siberië. Op voorspraak van Rutgers’ oude vriend Boecharin stemde
Lenin in met het project. Hoewel hij blij was dat hij weer terug was in zijn geliefde
Sovjet-Rusland en zich volledig kon inzetten voor de industriële opbouw, toonde
Rutgers zich tegenover Roland Holst in Moskou pessimistisch over de sfeer daar.
‘De geest is dood,’ antwoordde hij toen zij vroeg hoe het ging.115
118
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Het revolutionaire elan was in Sovjet-Rusland inderdaad op zijn retour, zoals
Rutgers had gemerkt. Mede door de mislukte März-Aktion hadden Lenin en Trotski voorlopig afscheid genomen van de hoop op de spoedige komst van de wereldrevolutie. Met de nep werd een nieuwe richting ingeslagen. Over deze onderwerpen
werd op het Komintern-congres heftig gedebatteerd.Als tactische richtlijn werd de
leus ‘naar de massa’s!’ aangeheven. Het was de prelude tot de strategie van het eenheidsfront, die eind 1921 officieel zou worden gedecreteerd. Deze toenadering tot de
sociaal-democratie berustte op de erkenning dat het kapitalisme taaier was dan
gedacht en dat de Komintern haar vizier op de lange termijn moest verleggen.
Natuurlijk kwam op het wereldcongres ook het links-communisme om de hoek
kijken, want deze stroming verzette zich fel tegen concessies aan het kapitalisme.
Tevergeefs had Gorter geprobeerd op het derde congres aanwezig te zijn, aldus
Roland Holst. Dat het hem niet was gelukt maar haarzelf wel, had volgens haar
mogelijk te maken met onwil bij ‘de kommunistische geheime dienst’ om Gorter
bij zijn tocht te helpen.116 In Moskou nam Roland Holst het op voor haar oude
vrienden tegen de harde aanvallen van Zinovjev en Radek. De Komintern-voorzitter noemde Gorters politiek ‘halb kindisch, halb verbrecherisch’ en betitelde hem
als een vijand van de ‘proletarische republiek’.117 Deze karaktermoord liet Roland
Holst niet zomaar passeren. ‘Marxisten, wie Pannekoek und Gorter, gehören meines Erachtens zu den besten Köpfen der Kommunistischen Internationale’, zo
diende zij Zinovjev van repliek.118 Hun opvattingen hadden weliswaar iets eenzijdigs, zo gaf ze toe, maar zij hadden het volle recht hun mening te uiten. Toen Zinovjev Roland Holst kapittelde over haar medewerking aan het blad van de kapd, gaf
ze geen krimp. Ze verklaarde openlijk het in velerlei opzicht eens te zijn met de
Duitse links-communisten. Met Proost keerde ze zich scherp tegen de beperkte
spreektijd voor de kapd op het congres. De motie die Roland Holst hierover
indiende, werd door Radek neergesabeld en kreeg daarna maar zes stemmen.119 Van
de door haar sinds Zimmerwald zo geachte Pool kreeg ze tijdens het congres
schoon genoeg.120
De gedrevenheid waarmee Roland Holst voor het links-communisme opkwam,
noodzaakte Ceton om tegengas te geven. De enige keer dat de cph-secretaris in de
plenaire zittingen het woord nam, gaf hij een overtrokken beeld van de kracht van
zijn partij en probeerde hij tegelijk de indruk weg te nemen als zou de Nederlandse
sectie met hetzelfde dissidente sop overgoten zijn als haar internationaal vermaarde vertegenwoordigster. Volgens Ceton was er hoogstwaarschijnlijk geen andere
partij in Europa ‘welche immer so bewusst einverstanden war mit der Taktik der
russischen Partei, mit der Taktik der Exekutive als die unsrige’.121 De ‘Hollandse
marxistische school’ waarmee Zinovjev en Radek de draak gestoken hadden, stelde
volgens hem niets voor.

119

Meridiaan Page 120 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

van de olympus

Trotski bekeert Roland Holst
Ondanks haar sympathie voor Gorter, Pannekoek en de kapd stapte Roland Holst
in Moskou toch van haar links-communistische geloof af. Degene die haar bekeerde was niemand minder dan Trotski. Op het internationaal congres te Stuttgart in
1907 was Roland Holst hem voor het eerst tegengekomen, en daarna weer op de
conferentie in Zimmerwald in 1915. Deze laatste ontmoeting had op haar grote
indruk gemaakt; Trotski was in politiek opzicht een toeverlaat voor haar geworden.122 Zes jaar later zagen zij elkaar weer op het derde Komintern-congres. Nog
voordat dit begon, vroeg Trotski aan Roland Holst of zij ook tot de richting van
Gorter behoorde.‘Ich bin nicht einverstanden,’ liet hij haar meteen voor alle duidelijkheid weten.123 Door zijn toedoen ging Roland Holst om. ‘Zelve werd ik, vooral
door Trotsky’s uitmuntende argumentatie, op het kongres overtuigd van de verkeerdheid en roekeloosheid der ultra-linksche opvattingen,’ herinnerde zij zich
later.124 Ze zag in dat Moskou met de rug tegen de muur stond en dat er geen alternatief was voor de ‘rechtse’ nep: economische concessies waren onontkoombaar. In
dit uur van gevaar moesten de West-Europese links-communisten hun oppositie
laten varen en de bolsjewieken helpen, omdat het lijfsbehoud van Sovjet-Rusland
het hoogste belang van het internationale proletariaat was.125
Op de zitting van 5 juli beleed Roland Holst openlijk haar inkeer: ‘Zu Hause
habe ich auch vielleicht geschwankt, allein hier habe ich vieles gehört und gesehen,
ich habe versucht, tiefer in die Dinge zu blicken und ich bin zu der Ueberzeugung
gekommen, dass ich vielleicht irre.’126 Volgens haar stonden de bolsjewieken niet
rechts, maar links. Moskou zou voorlopig het zwaard van de revolutie in de schede
willen houden om niet te vervallen in avonturierspolitiek en waaghalzerij als de
März-Aktion. Deze ‘strategische terugtocht’ betekende in het geheel niet dat de
Russen de revolutie saboteerden, zoals sommige links-communisten beweerden.
Roland Holst nam ook stelling tegen de Arbeidersoppositie binnen de rcp, die
werd geleid door haar vriendin Kollontaj. Haar handtekening prijkte met die van
Ceton en enkele anderen onder een resolutie waarin de nep werd gesteund. Het
speet haar zeer dat zij zich tegen Kollontaj moest opstellen.127
Roland Holsts politieke bekering versluierde haar kritische blik op de gang van
zaken in Rusland en de Komintern echter niet. Het geïntrigeer op het congres, vooral door de Russen,beviel haar niets.128 Er kwamen haar bovendien veel zaken ter ore
waar ze grote moeite mee had. Kollontaj vertelde haar van de bloedige wijze waarop
de opstand in Kronstadt was onderdrukt.129 Ook bezocht zij de zieke Balabanova,
haar medevertaalster in Zimmerwald. Van haar vernam Roland Holst van het vele
gekonkel achter de schermen in de top van de Komintern. Dit betrof met name
Zinovjev, die Balabanova als secretaris van het ekki had uitgerangeerd. Roland
Holst had van de Komintern-voorzitter, die ze sinds Zimmerwald kende, geen hoge
dunk:‘handig en gevat was hij zeker, maar ook bekend om zijn leugenachtigheid, en
grove genotzucht stond op zijn zinnelijke gelaat te lezen’. Samen met Proost en Ros120
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mer deed ze een poging om Zinovjev als voorzitter ten val te brengen en hem te vervangen door Trotski. Deze laatste wilde er echter niets van weten. Hij zei toe met
Lenin over de problemen in de Komintern-top te zullen spreken, maar bezwoer
Roland Holst de zaak binnenskamers te houden.130
Roland Holst had reikhalzend uitgekeken naar de mogelijkheid om de Sovjetwerkelijkheid met eigen ogen te aanschouwen, maar ze keerde ontgoocheld over de
toestand in Rusland naar Nederland terug. In haar reisverslag klonk daarvan iets
door. Eerst beeldde ze Lenin en Trotski letterlijk als ‘apostelen’ af in hun genialiteit,
morele superioriteit en onbaatzuchtigheid. Ook van Boecharin, die ze op het congres voor het eerst ontmoette, roemde ze de ‘innerlijke vastheid en eenvoud en misschien nog grootere gelouterdheid dan de hunne’. Vervolgens constateerde Roland
Holst echter openlijk ontgoocheld te zijn geraakt en illusies te hebben verloren. Ze
wond er geen doekjes om: ‘het heroïsch avontuur der wereldrevolutie eischt te veel
bloed en tranen, zijn wezen en verloop zijn te tragisch’.131
Roland Holsts breuk met Gorter en Pannekoek
Op het moment dat Roland Holst in Moskou openlijk haar steun betuigde aan de
nieuwe koers van Lenin, wist ze dat daarmee de breuk met Gorter en Pannekoek
volledig zou zijn. Zij meende dat de beide dissidenten Sovjet-Rusland afvielen op
een moment dat het land in grote problemen verkeerde.132 In de zomer van 1921
werd het Wolgagebied geteisterd door een misoogst, waardoor miljoenen mensen
bedreigd werden door hongersnood. De bekende Russische schrijver Maksim Gorki had op Roland Holst een beroep gedaan in Nederland een actie te beginnen ter
leniging van de hongersnood.133 Bij Pannekoek stuitte ze echter op groot onbegrip.
Hij wees dit ‘gebedel bij de kapitalisten’ ten enenmale af vanwege de risico’s voor het
communistisch gehalte van Sovjet-Rusland. ‘De hulpaktie onder het vaandel van
het Roode Kruis beteekent de inbezitneming van Rusland door het kapitaal, in
stormloop, politiek en economisch,’ zo voorspelde Pannekoek.134 Sinds de uitstoting van de kapd uit de Komintern na het derde wereldcongres trok Gorter eveneens zijn handen af van Moskou.135
Roland Holst reageerde op haar oude vrienden Gorter en Pannekoek met een
vinnig artikel. Zonder een spoor van twijfel wierp ze hierin haar oude geloof overboord. Nadat het imperialistische offensief door de bolsjewieken was afgeslagen,
openden nu de links-communisten volgens haar de aanval op Moskou door te
beweren dat Sovjet-Rusland zich in feite tot vijand ontwikkelde van het Europese
proletariaat. Ze noemde het de ‘vloek’ van het links-communisme dat het zich, verstrikt geraakt in zijn eigen ideologische principes, keerde tegen de hulpactie voor
de in nood verkerende Sovjet-republiek. Het was plicht voor alle communisten
‘onophoudelijk op het aanbeeld der groote belangen-eenheid tusschen Sovjet-Rusland en de internationale revolutie te hameren’.136
Het was tragisch voor Roland Holst dat Gorter en Pannekoek, die haar beiden
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persoonlijk na aan het hart lagen, haar politieke vijanden waren geworden, terwijl
zij zich nu in het kamp bevond van Wijnkoop, Van Ravesteyn en Ceton, lieden die
ze alledrie kon missen als kiespijn.137 Het drietal ging weinig zachtzinnig met haar
om. Na haar terugkeer uit Moskou deed Roland Holst ook in de Tribune publiekelijk boete.138 Daarbij schuwde ze op een aantal punten een zelfstandig oordeel niet
en gaf ze bepaald niet al haar vroegere meningen op – zoals bijvoorbeeld haar constatering dat de Russen in de Komintern een ‘openlijke minachting voor de formeele democratie’ aan den dag legden.Van Ravesteyn schreef aan Wijnkoop de buik vol
te hebben ‘van Tante’s langademige stukken. Welk een etalage van neo-Calvinisme
alweer! ’s Christens reize naar de eeuwigheid! ... Het zal echter beslist noodig zijn,
dat de dame van jou nog eens op haar zielement krijgt.’139 De denigrerende uitbrander van Wijnkoop liet niet lang op zich wachten en Ceton deed het later op arrogante en belerende wijze nog eens dunnetjes over.140
Hulpactie voor Sovjet-Rusland
Vol overgave stortte Roland Holst zich op haar nieuwe taak. Op de voorpagina van
de Tribune verscheen haar ‘Oproep tot hulp aan Sowjet-Rusland’.141 Giften in natura
en in geld waren welkom.Ook stelde ze een ‘sieraden-fonds’ in,waarvoor vrouwelijke partijgenoten een deel van hun sieraden konden afstaan. Het partijbestuur van
de cph riep de arbeiders op om het loon van één werkdag af te dragen, wat samen
met andere giften ongeveer 10.000 gulden opleverde. Hiervan was 1000 gulden
afkomstig van ‘H.R.H. te Z.’142
Al snel probeerde de Komintern greep te krijgen op de inzamelingen die her en
der in Europa werden gehouden. Moskou droeg de communistische partijen op zelf
de leiding over de hulpacties in handen te nemen. Daarbij moesten ze proberen met
andere arbeiderspartijen tot een eenheidsfront te komen.143 De cph gaf daarop de
stoot tot de oprichting van het ‘Algemeen Comité tot steun aan de hongerenden in
Rusland’, dat vrijwel uitsluitend uit communisten bestond. Voorzitter werd Johannes Brommert.144 Kruyt werd secretaris/penningmeester. Ook Roland Holst maakte er deel van uit.145 In het land werden plaatselijke comités uit de grond gestampt,
die mede waren bedoeld om niet-communisten te trekken. Het nas ging aanvankelijk zijn eigen gang,maar sloot zich later bij het Algemeen Comité aan.De sdap verbood haar leden echter mee te werken en voerde samen met het nvv een eigen
inzamelingsactie.146
Van de door de Komintern gedecreteerde eenheidsfrontstactiek bracht de cph
zo niet veel terecht. Niettemin was het door Münzenberg geleide ‘Auslandskomitee
zur Organisierung der Arbeiterhilfe für die Hungerenden in Russland’ in Berlin
tevreden over de Nederlandse financiële bijdrage, aldus Brommert, die eind 1921
een internationale conferentie in de Duitse hoofdstad bijwoonde. ‘Holland werd
enige malen als het goede voorbeeld genoemd,’ schreef hij Wijnkoop. Op dat
moment was er volgens hem door de Nederlandse arbeiders meer dan een ton bij122
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eengebracht. In de eerste tien maanden van zijn bestaan zamelde het Algemeen
Comité ruim 380.000 gulden in, in die tijd een gigantisch bedrag.147 Tegen het einde van 1922 was daar nog eens een paar ton bijgekomen, hetgeen de cph voor het
forum van het vierde wereldcongres van de Komintern een compliment van Münzenberg opleverde.148
Einde van de Nieuwe Tijd
Nadat Roland Holst onder invloed van Trotski de links-communistische stellingen
had verlaten, schikte ze zich geheel in de door de Komintern opgelegde discipline.
Niet alleen las ze Pannekoek en Gorter de les, ook werkte ze na lang aarzelen mee
aan de opheffing van de Nieuwe Tijd. Het derde wereldcongres had er bij de partijen
op aangedrongen ernst te maken met de invoering van een strenge discipline.Wijnkoop was er weer als de kippen bij om te benadrukken dat Moskou vooral een
straffere leiding in de partijen wenste. Van Ravesteyn kondigde meteen op hoge
toon aan dat de cph zou gaan bekijken wat er met de Nieuwe Tijd diende te gebeuren.149 Al sinds begin 1921 trachtte de partijleiding dit onafhankelijke blad,dat mede
als spreekbuis voor links-communistische opvattingen fungeerde, onder haar hoede te krijgen. Nu zette zij haar pogingen kracht bij met de Komintern-uitspraak. In
de eerste van de 21 voorwaarden verlangde het ekki immers dat partijbesturen hun
persorganen ‘volkomen’ onder hun controle brachten en deze lieten redigeren door
‘betrouwbare communisten’.150
Het probleem voor de cph was echter dat de Nieuwe Tijd het eigendom was van
de uitgever en de drie redactieleden, Roland Holst, Pannekoek en Van Ravesteyn.
Deze laatste was vanzelfsprekend vóór de cph-eis, de anderen tegen. Na terugkeer
uit Moskou ging Roland Holst echter ook ‘om’, tot grote verbazing van Pannekoek.
Per slot van rekening had zij vrijwel sinds de oprichting deel uitgemaakt van de
redactie en de onafhankelijkheid van het blad altijd een groot goed gevonden. Kort
daarvoor had zij nog gezegd te willen waken voor ‘eenzijdige voorlichting’ door de
partijleiding in de partijpers.151 Toen Pannekoek Roland Holst naar de reden voor
haar ommezwaai vroeg, verwees zij naar de partijdiscipline.152 Tegenwoordig gold
de vrije meningsuiting waarvoor zij altijd op de bres had gestaan niet langer als een
absoluut recht, aldus Roland Holst, maar werd deze vrijheid begrensd door de
belangen van de Komintern.‘Het weigeren om de “Nieuwe Tijd” te stellen onder de
kontrole der partij, het vasthouden aan de oude individueele onafhankelijkheid,
beteekende naar onze overtuiging het tijdschrift te stellen buiten, dit is tegenover de
Derde Internationale.’153
De Nieuwe Tijd, die al vaker in zwaar weer was verzeild, overleefde deze oosterstorm niet. De door de Komintern-besluiten bevorderde tegenstellingen leidden
ertoe dat het marxistisch-theoretische blad na zesentwintig jaar werd opgeheven.
De cph kwam vervolgens met haar eigen tijdschrift, de Communistische Gids geheten.In de redactie zaten Roland Holst,Van Ravesteyn en zijn intimus Krijn van Lan123
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geraad – een verklaard tegenstander van Pannekoek en zijn denkbeelden en evenmin een vriend van Roland Holst.154
Van de Olympus
Ontegenzeggelijk had de cph-delegatie op het derde congres van de Komintern een
betere indruk achtergelaten dan Wijnkoop op het tweede. Roland Holst, internationaal gezien de prima donna van het Nederlandse communisme, had weliswaar
oppositionele geluiden vertolkt maar was bekeerd. De positie van de cph verbeterde er echter niet wezenlijk door. Wat betreft de stemverhoudingen op het congres
bleef zij een middenmoter: in de derde klasse, samen met onder meer Zwitserland,
Oostenrijk en de Belgische Kommunistische Partij, die werd vertegenwoordigd
door Van Overstraeten.155 De indeling bij het piepkleine Belgische broederpartijtje
was ronduit vernederend voor de cph, die zich kort daarvoor nog had bemoeid
met de totstandkoming van deze partij.156
Het congres in 1921 vormde hiermee de bevestiging van het drama dat zich een
jaar eerder had voltrokken. Het Amsterdams Bureau, dat leek te wijzen op een speciale band van Moskou met de tribunisten, werd als een links-communistische uitvalsbasis opgevat en ontmanteld. Daarna kregen de tribunisten nog enkele voltreffers uit bolsjewistische hoek te verwerken: Lenins Kinderziekte, de aframmeling
van Wijnkoop tijdens het tweede wereldcongres door Lenin, Zinovjev en Radek, en
het pak slaag dat Trotski Gorter in november gaf.Voor zover daar nog enige twijfel
over bestond was deze nu verdwenen: van een Nederlandse status aparte binnen de
Komintern was geen sprake meer.Voor het oog van iedereen werden de tribunisten
door de bolsjewieken verdreven van de Olympus – niet alleen dissidenten als Gorter en Pannekoek, maar ook partijleider Wijnkoop.
Dat de tribunisten zo met de neus op de feiten werden gedrukt, hangt nauw
samen met de russificatie van de Komintern. De aangesloten partijen dienden de
wereld te gaan bezien vanuit het perspectief van Moskou. Pannekoek en Gorter
behoorden tot de eersten binnen de communistische beweging die waarschuwden
voor de noodlottige gevolgen van deze gelijkschakeling van het Westen met het
Oosten. De communistische partijen zouden enerzijds instrumenten worden van
de buitenlandse politiek van Sovjet-Rusland en anderzijds veranderen in replica’s
van de bolsjewistische partij, met alle gevolgen voor de interne verhoudingen.
Wijnkoop,Van Ravesteyn en Ceton hadden het moeilijk met de teloorgang van
de tribunistische zelfstandigheid. Zij omarmden de centralisatie vanuit Moskou
voor zover deze een versterking van hun machtspositie binnen de cph inhield,
maar weerden zich ertegen waar het tot ondergeschiktheid aan de Komintern leidde. Dat deze dubbele tactiek niet vol te houden viel en zich uiteindelijk tegen het
driemanschap zou richten, werd in de jaren die volgden duidelijk. De autocratische
positie van het triumviraat – zoals Van Ravesteyn het leidende drietal graag aanduidde – én zijn vakbondstactiek zou tot een ‘nieuwe’ oppositie leiden. Anders dan
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de uit de rangen der partij verdwenen ‘oude’, links-communistische dwarsliggers
stonden deze tegenstanders van de leiding geheel op de lijn van Moskou. Van Leuven kan als de geestelijke vader van deze oppositie worden beschouwd. Toen hij – al
snel – de strijd opgaf, stonden niet alleen jongeren klaar om in zijn sporen te treden,
maar ook een enkele oudere, zoals Roland Holst.
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5
Het ‘document der schande’
‘Werte Genossen! Es ist zum erstenmale, dass die Exekutive der Komintern sich in
die inneren Angelegenheiten der Kommunistischen Partei Hollands einmischt.’1
Met deze woorden begon de brief die het partijbestuur van de cph in juli 1923 van
Moskou ontving. De oppositie in de Nederlandse sectie had de Komintern-leiding
gevraagd zich uit te spreken over haar conflict met het driemanschap. In deze brief
velde het ekki in uiterst vriendelijke bewoordingen zijn oordeel, dat overigens
negatief voor Wijnkoop,Van Ravesteyn en Ceton uitpakte.
Het was inderdaad de eerste keer dat de Komintern zich bemoeide met de cph.
De opheffing van het Amsterdams Bureau in 1920 kan niet echt als een inmenging
in de Nederlandse partijaangelegenheden worden beschouwd. Het Bureau resorteerde immers direct onder het ekki, dat het zelf had ingesteld. Ook de ruzie van de
bolsjewieken met Gorter had eigenlijk niets met de cph, maar alles met de kapd te
maken.
Hoewel er in Moskou wel geluiden doordrongen dat Wijnkoop het met de
democratische spelregels niet al te nauw zou nemen, had de cph aan het begin van
de jaren twintig weinig met de Komintern te stellen. Zo zag het ekki er amper op
toe of de besluiten van de wereldcongressen wel nauwgezet werden uitgevoerd. Dat
de cph in deze jaren betrekkelijk ongestoord haar gang kon gaan, hing enerzijds
samen met het feit dat het centrale apparaat van de Komintern nog in opbouw was
en dus nog niet in staat het partijwerk grondig te controleren.Anderzijds kwam het
doordat de politieke aandacht van Moskou door belangrijker kwesties werd opgeëist dan het Nederlandse partijtje van een paar duizend leden – bijvoorbeeld
door de gang van zaken in de Duitse en Franse sectie.
In 1923 veranderde deze arcadische toestand waarin de cph verkeerde. Het partijconflict en het oppositionele appèl op Moskou waren hieraan mede debet – maar
vooral als aanleiding. Een veel grotere rol speelde de voortgaande politieke en organisatorische centralisatie van de Komintern. Langzaam maar zeker kwamen alle
partijen en hun belangrijkste activiteiten onder toezicht van Moskou te staan. De
grote partijen waren vanzelfsprekend als eerste aan de beurt; de kleinere volgden.
Vroeger of later zou ook voor de cph haar tijd zijn gekomen; conflict of niet.
Centralisatie van de Komintern
De structuur van de Komintern die in de statuten van 1920 was vastgelegd, voldeed
niet.2 Na enige tijd hekelde Zinovjev de gebrekkige effectiviteit van de leiding in
Moskou en de haperende doorvoering van de besluiten door de secties. Deze mankementen vloeiden voort uit de ‘federatieve geest’ die nog in de Komintern zou
heersen. De remedie zocht Zinovjev in een straffere centralisatie van de wereldpar126
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tij. Zijn voorstellen hiertoe werden door het derde en vierde wereldcongres in 1921
en 1922 zonder veel tegensputteren aanvaard. Het vijfde Komintern-congres, dat in
1924 bijeenkwam, stelde vervolgens unaniem de nieuwe statuten vast.
In de Komintern-leiding traden drie kleinere, deels nieuwe organen op de voorgrond naar analogie van de structuur van de rcp.Zij werden alledrie door het ekki
gekozen en namen hiervan taken over. Het Engere Büro werd in september 1921
omgedoopt tot Präsidium, dat in plaats van het veel grotere ekki nu de dagelijkse
leiding over de Komintern kreeg – ‘das eigentliche politische Büro der Internationale’, aldus de Duitse communist Eberlein.3 Het Präsidium kreeg de hulp van een
daaronder gesteld Organisationsbüro. Dit Orgbüro, zoals het in Komintern-jargon
werd aangeduid, had tot taak de secties bij hun organisatorische opbouw te helpen,
ook bij het opzetten van een illegaal apparaat. Daarnaast boog het zich over de
organisatorische en financiële aangelegenheden van de Komintern. In het Orgbüro
hadden leden van het Präsidium en doorgaans ook van het Sekretariat zitting. Dit
laatste orgaan was vlak na de oprichting van de Komintern in het leven geroepen.
Het had eerst een overwegend organisatorisch-technische functie; in 1921 werd het
opgewaardeerd. Zijn leden kregen elk een groep partijen toegewezen. Algemeen
secretaris Kuusinen had de cph in zijn portefeuille, naast de Scandinavische secties.4
Het Sekretariat diende de kwesties voor te bereiden die op de agenda stonden
van het ekki en het Präsidium. Daarnaast moest het hun besluiten en die van het
Orgbüro uitvoeren. Over de feitelijke politieke machtsverhoudingen tussen Sekretariat en Präsidium in de loop der tijd verschillen de meningen. In 1921 was nadrukkelijk gesteld dat het Sekretariat niet meer dan een hulporgaan van het Präsidium
zou zijn, maar op een gegeven moment leken de rollen te zijn omgedraaid.5 Hoe dit
verder ook zij, duidelijk is wel dat het Sekretariat als een spin in het organisatorische web van de Kominterntop zat (zie figuur 1).
Met deze aanpassingen en vernieuwingen was de organisatorische face-lift nog
niet voltooid. In 1921 riep de Komintern een beroepsinstantie in het leven: de Internationale Kontrollkommission (ikk). Partijleden konden hier bezwaar aantekenen
tegen door de partijen aan hen opgelegde disciplinaire maatregelen. De ikk was
evenwel niet alleen opperste scheidsrechter: zoals de naam al aangeeft, was zij ook
bedoeld als controlerend orgaan. De commissie moest de financiën van het ekki
en zonodig ook die van de secties controleren.6 Verder werd een jaar later de zogeheten Erweiterte Exekutive ingesteld. Dit ‘plenum’ – zoals het ook wel werd
genoemd – bestond uit de leden van het ekki, aangevuld met vertegenwoordigers
van de secties. Het kon eenvoudiger bijeen worden geroepen dan een wereldcongres. De meest belangrijke partijen kregen drie vertegenwoordigers, de minder
beduidende één – zo ook de cph.7
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Figuur 1. Organisatiestructuur Komintern 1922–1924
De introductie van de drie hierboven genoemde nieuwe bestuursorganen had tot
gevolg dat het ekki in de praktijk aan invloed inboette. De cph-top zag dit met
lede ogen aan. Van Ravesteyn, die de partij op het vierde wereldcongres vertegenwoordigde, meldde met vooruitziende blik aan het in Nederland achtergebleven
ekki-lid Wijnkoop dat het bij deze wijziging niet zou blijven: ‘deze is slechts een
etappe naar een volgende, die de Exec.[utieve] nog onbelangrijker zal maken’. Ook
de samenstelling van het ekki droeg daaraan bij. ‘De persoonlijke macht van S.
[Zinovjev] is nu onbeperkt geworden’, zo meende de Rotterdammer. In dit orgaan
konden eigenlijk alleen Boecharin en Radek Komintern-voorzitter Zinovjev tegenspel bieden, aldus Van Ravesteyn; ‘onafhankelijke’, dat wil zeggen ‘niet-Russische’
ekki-leden waren er bijna niet meer.8
Organisatorische uitbouw Komintern
Tegelijk met de taakverdeling die er in de politiek-bestuurlijke top van de Komintern aan het begin van de jaren twintig werd doorgevoerd, kreeg het administratiefondersteunende apparaat gestalte. De leiding stelde verschillende afdelingen in die
zich met bepaalde onderdelen van het werk van de secties bezig dienden te houden.
Sommige daarvan bestonden al in een of andere vorm, maar werden nu meer in de
Komintern-organisatie geschoven. Al deze departementen stonden onder directe
controle van het Präsidium.
De eerste afdeling die het licht zag, was die voor internationale propaganda, die
al snel werd omgedoopt tot Agitprop-Abteilung. Zij gaf de partijen aanwijzingen op
dit gebied en publiceerde propagandamateriaal. De in 1920 ingestelde Informa128
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tions-Abteilung verzamelde en analyseerde informatie over de economische en
politieke situatie van de verschillende landen en over de communistische partijen.9
Deze afdeling was afhankelijk van de berichten die de partijen naar Moskou stuurden. Aan deze informatievoorziening schortte nogal het een en ander, tot onvrede
van de Komintern-top, die zeer hechtte aan statistische gegevens van de partijen.
Partijen moesten bijvoorbeeld elk kwartaal hun ledentallen naar Moskou opsturen,
uitgesplitst naar sekse, district en afdelingsgrootte. In 1923 kwam de OrganisationsAbteilung tot stand, die de partijen moest bijstaan bij het organisatorische werk.10
De Ost-Abteilung was speciaal met het oog op de koloniën opgericht. Ook Indonesië behoorde tot haar werkterrein.
De instelling van deze departementen werkte de bureaucratisering van de
Komintern in de hand: meer formalisering en reglementering, afbakening van
bevoegdheden en complexe procedures waren het gevolg. Daarnaast vergrootte het
uitdijende apparaat de controlemogelijkheden van Moskou ten aanzien van de partijen aanzienlijk. Voorwaarde was wel dat de verbinding met de secties goed functioneerde. Met de cph was dat niet het geval, ondanks de aanwezigheid van Proost
in Moskou.
Partijvertegenwoordiger Proost
Zoals al vermeld was Proost na het tweede wereldcongres in de zomer van 1920 in
Moskou achtergebleven met als taak de cph in het ekki te vertegenwoordigen. Hij
maakte ruim twee jaar deel uit van dit college en had zo te maken met Zinovjev,
Radek, Boecharin en Trotski, de Duitsers Frölich en Fritz Heckert, de Fransen Rosmer en Souvarine, de Belg Van Overstraeten, de Zwitser Humbert-Droz en vele
andere leden. Proost had als ekki-lid de taak het contact met de cph te onderhouden en het partijwerk in Nederland te volgen.Wanneer er problemen waren, moest
hij daarover verslag uitbrengen. Hij probeerde zich op de hoogte te houden aan de
hand van Nederlandse kranten en partijbladen, maar deze kwamen lang niet altijd
in Moskou aan – zeker niet in het begin. Brieven van Wijnkoop was vaak eenzelfde
lot beschoren, of de partijvoorzitter schreef ze simpelweg niet vaak genoeg. Proost
deed hierover zijn beklag bij Wijnkoop: ‘Ge zult enigszins straffere voeling met me
moeten gaan houden, want zo gaat het niet langer en Moskou wil centraliseren.’ Op
zijn beurt informeerde Proost Wijnkoop wél zeer uitvoerig over de zittingen van
het ekki en de verhoudingen in de Komintern-top.11
In het voorjaar van 1922 deelde de Executieve de secties in een aantal Sprachgruppen in. Zo hoopte het de verbinding daarmee te verbeteren en ‘eine bessere
Bearbeitung der einzelnen Länder durch die Exekutive moeglich zu machen’.12 De
secties moesten allerhande materiaal opsturen naar Moskou: gegevens over ledental, financiële situatie, parlementaire activiteiten, stakingen en vakbondswerk. Een
overvloed aan enquêtes en vragenlijsten bereikte Wijnkoop, die zich er bij Proost
over beklaagde dat hij veel te veel papier toegestuurd kreeg.13
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In totaal werden vijf Sprachgruppen gevormd: de Balkangroep, de Oost-Europese, de Engelse, de Franse en de Duitse. De cph behoorde tot de laatste, samen met
de communistische partijen van Midden-Europa en Scandinavië. De partijleiding
was nog altijd anti-Duits ingesteld en dus niet ingenomen met deze indeling. De
‘denkwijze’ van de cph zou meer West-Europees zijn.14 Ook Proost was niet blij.
Vanwege het feit dat de voorzitters van de Sprachgruppen in het Präsidium moesten zitten, werd volgens hem het ekki gereduceerd tot een ‘blijvend ornament’ en
waren de partijvertegenwoordigers gedegradeerd tot ‘werk-krachten in dienst van
de spraak-groep’. Hij beschouwde de vernieuwing niet ten onrechte als het ‘begin
van een straffe centralisatie ..., voorzoover het niet op een groote burokratie gaat
uitlopen’.15
De Duitse Sprachgruppe kwam wekelijks bijeen. Op deze vergaderingen speelde Proost alias Jansen doorgaans een bescheiden rol: hij mengde zich zelden in de
discussies.16 Toen hij rapport uitbracht over de cph vond men dat maar magertjes.
Duidelijk bleek, aldus het verslag,‘dass Gen. Jansen einen nur losen direkten Kontakt mit seiner Parteizentrale hat und nur aus den Zeitungen, die hier ankommen,
berichten kann’.17 Proost zat tussen twee vuren: enerzijds de lakse partijleiding en
anderzijds het overvragende Komintern-apparaat. Hij probeerde zich er tevergeefs
uit te redden door te wijzen op de gebrekkige verbinding met Amsterdam en op
overbelasting van de partijleiding van de kleine cph. Er ging een officiële brief uit
naar de cph met het dringende verzoek maandelijks op de hoogte te worden
gebracht.‘Tracht gij het dus voor Holland 1 x 3 mnd. te doen’, zo adviseerde Proost
Wijnkoop; ‘helaas kan ik u niet beloven dat daardoor de belangstelling voor Holland er grooter door zal worden’.18
Een van de redenen waarom de communicatie met Moskou zo stroef verliep,
was Wijnkoops streven deze geheel te controleren. Omdat de in functies grossierende partijvoorzitter drukbezet was, liep de beantwoording van brieven van de
Komintern zo vaak ernstige vertraging op – als er al op gereageerd werd. Nadat de
ekki-secretarissen Kuusinen en Rákosi zich ook bij Wijnkoop hadden beklaagd
over het gebrek aan respons, besloot deze Salomon van der Hal aan te wijzen als de
correspondent voor Moskou in het partijbestuur. Van der Hal kon echter niet zelfstandig handelen; Wijnkoop schreef het Sekretariat van de Komintern dat alle post
zoals gebruikelijk naar zijn huisadres moest worden gestuurd.19
Otdel Mezjdoenarodnoj Svjazi (oms)
Hoezeer men ook trachtte het centrale Komintern-apparaat in Moskou beter in te
richten, het welslagen van de reorganisatie hing sterk af van goede communicatielijnen met de secties. Ook na de beëindiging van de blokkade van Sovjet-Rusland
lieten deze te wensen over – de problemen met de cph waren zeker niet de enige.
Bovendien reageerden de partijen vaak laks op aanwijzingen uit Moskou. Om hierin verbetering te brengen werd in 1921 een speciale afdeling voor internationale ver130
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bindingen opgericht – Otdel Mezjdoenarodnoj Svjazi (oms) geheten.20 Leider van
de oms werd Pjatnitski. Deze bolsjewiek had in het tsaristische Rusland zijn conspiratieve sporen verdiend.
De oms was verantwoordelijk voor de instandhouding van het verbindingsnetwerk voor de Komintern, dat benut kon worden voor allerlei activiteiten die het
daglicht niet konden velen.Deze varieerden van het bezorgen van instructies – vaak
in gecodeerde vorm – aan partijen, de overdracht van geld, het vervalsen van paspoorten en andere reisdocumenten tot regelrechte spionageoperaties. De afdeling
had koeriers in dienst en zorgde verder voor de reis van ekki-gevolmachtigden
naar de partijen.
In dit geheime netwerk speelde Berlijn een centrale rol. De leider van de omsafdeling in de Duitse hoofdstad,Aleksandr Abromov,leidde officieel het persbureau
van de Sovjet-ambassade. Veel Nederlandse communisten op weg naar Moskou,
maakten een tussenstop op Unter den Linden voor een visum voor Rusland – zoals
bijvoorbeeld Roland Holst en Van het Reve.21 In Nederland was er zoals eerder al
vermeld geen diplomatieke vertegenwoordiging van Moskou omdat de regering in
Den Haag Sovjet-Rusland niet erkende.
Budgetkommission
Pjatnitski was niet alleen leider van de oms, hij had ook zitting in de eveneens in
1921 ingestelde Budgetkommission.22 Zij maakte een einde aan de ongeregelde
steunverlening in ‘natura’ aan de zusterpartijen. Tijdens de blokkade van SovjetRusland was het smokkelen van edelstenen en juwelen voor Moskou vaak de enige
weg om de partijen bij te staan. De risico’s van deze werkwijze waren echter groot:
ettelijke keren maakte een koerier zich met de kostbaarheden uit de voeten. Nadat
de handelsrelaties met diverse Europese landen geleidelijk aan weer hervat waren,
kreeg Moskou de beschikking over tegoeden in het buitenland. Hieruit kon geput
worden voor donaties.23
De Budgetkommission hield het toezicht over de Komintern-fondsen. De partijen kregen voortaan een jaarlijks vast te stellen subsidie, uitbetaald in vier termijnen. Soms zat er wat extra’s in het vat, voor speciale doelen. In deze tijd werden de
partijen overigens verplicht zelf ook contributie aan de Komintern te betalen. In de
praktijk stelde deze heffing niets voor en was zij vooral bedoeld om de buitenwacht
zand in de ogen te strooien.24
Voor de cph was de steun van de Komintern broodnodig. De financiële positie
van de Tribune, de ziel van de partij, bleef zeer wankel. Met de opheffing van het
Amsterdams Bureau was er een belangrijke inkomstenbron weggevallen. Het enige
dat nog uit die tijd restte, was de lening van 9000 gulden die Rutgers begin 1920 aan
de nft had verstrekt in verband met de havenstaking. Een deel van het terugbetaalde geld werd aangewend voor het partijorgaan.25 In de zomer van 1921, vlak
nadat de nft opnieuw een som van 1000 gulden had terugbetaald, eiste de cph het
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resterende uitstaande bedrag van 3000 gulden op. De partij had het geld nodig om
weer nieuwe gaten in de begroting van de Tribune te stoppen. De nft kon dit
bedrag niet zomaar op tafel leggen, maar Moskou sprong nu bij: in augustus kreeg
de cph 10.000 gulden uitgekeerd via Reich in Berlijn.26 De zaken gingen nu zo goed
dat de gift niet voor de buitenwacht verbloemd kon worden. Op het partijcongres in
november 1921 gaf Ceton ruiterlijk toe:‘ook een enkele zusterpartij heeft ons nu en
dan gesteund’.27
Begin 1922 besloot de Budgetkommission de cph voor dat jaar een subsidie van
24.000 gulden toe te kennen.28 Het bedrag gold als een absoluut maximum; meer
zat er niet in. De ene helft was bedoeld voor de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen; de andere voor de Tribune. De partijkrant bleef echter een bodemloze put. In de zomer van 1922 was het blad weer in nood. Het aantal abonnees was
drastisch gedaald en het wekelijkse tekort bedroeg 400 gulden. Proost liet Wijnkoop weten dat er ‘op niets, maar ook absoluut niets’ te rekenen viel.29 Toen de
financiële malaise aanhield, stuurde de partijleider een brandbrief aan Radek.
Hierin stelde Wijnkoop voor dat de cph per kwartaal 5000 gulden zou krijgen met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari. ‘Es würde sachlich für uns besser sein falls
man uns direct einige zehntausende Gulden schicken konnte,’ voegde hij eraan
toe.30 Radek stuurde de brief met een aanbeveling door naar de Budgetkommission, maar adviseerde Wijnkoop zelf naar Moskou te gaan om deze zaak te bepleiten.‘Hij meende dat de Budget-commissie waar haar de nood gebleken is, ons niet
zonder hulp zal laten,’ zo kreeg Wijnkoop uit betrouwbare bron te horen.31 Dat laatste was nog maar de vraag, want Pjatnitski kreeg langzamerhand zijn bekomst van
de vele Nederlandse steunverzoeken. Het bleek De Kadt, die tijdens zijn verblijf in
Moskou in de zomer van 1923 een onderhoud met de Komintern-penningmeester
had, dat die ‘in het geheel niet tevreden was over de C.P.N., die telkens om subsidies
vroeg,vooral voor het dagblad,en die niet in staat bleek te zijn,dat dagblad op eigen
voeten te zetten’.32
Toch zal Moskou de cph niet hebben laten zitten.‘Regular payments topped up
the coffers of the Communist Parties of the usa, Poland,Austria, Switzerland, Sweden, Hungary, Yugoslavia, Romania, Luxemburg, Holland ... and elsewhere’, aldus
de Russische historicus Volkogonov.33 Een greep uit de subsidies voor enkele andere Europese partijen in 1922: de kpd kreeg 45 miljoen mark; de Britse communisten
24.000 pond; en de Amerikanen 180.000 dollar (het jaar daarop werd hun minstens
75.000 dollar toegekend). De pcf ontving een miljoen franc; de pci bijna vier miljoen lire; de Tsjecho-Slowaakse communistische partij twaalf miljoen kronen.34
Ook de neveninstellingen profiteerden mee: begin 1923 vernam de cjb tot zijn
vreugde dat de kji materiële hulp wilde verlenen.35
Deze ondersteuning van de secties door de Komintern, wier budget weer door
de partijleiding van de rcp werd vastgesteld, vond plaats in een periode dat er in
het zuiden van Rusland een enorme hongersnood woedde. Terwijl de partijleden in
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Europa – inclusief die van de cph – een deel van hun karige loon afstonden voor de
hongerenden in de Wolga-gebieden, schonk Moskou royaal aan de leiding van de
communistische partijen over de hele wereld. Volgens Volkogonov ontvingen zij
veel meer dan de leiding van de rcp voor voedselhulp uittrok – ‘and the river of
gold for Comintern, be it noted, would continue to flow for a long time to come’.36
Inmenging van de Komintern in de secties
Door de centralisatie van de bestuurlijke organen, het uitdijende apparaat, de betere verbindingen en de financiële ondersteuning kreeg de Komintern meer greep op
de aangesloten secties. Moskou kreeg zo de nodige informatie en de middelen om
zich desgewenst direct met de partijen zelf te bemoeien. Dat de Komintern deze
bevoegdheid had, stond buiten kijf: ‘Ihre Leitung muss hie en da auch in innere
Angelegenheiten der einzelnen Parteien eingreifen, und es dürfen ... keinerlei Zweifel darüber statthaben, ob das ihr Recht ist’, zo stelde het ekki.37 De inmenging kon
op twee manieren geschieden: het sturen van Komintern-gevolmachtigden naar de
secties (die in het ene geval kort, in het andere lang bleven), of het ontbieden van
afgevaardigden van de partijen naar Moskou.
Het uitzenden van Komintern-gezanten met een politieke missie was al enige
tijd in zwang.38 Op de totstandkoming van de Duitse, Franse en Italiaanse communistische partijen bijvoorbeeld hadden ekki-gedelegeerden als Zinovjev, Zetkin en
Rákosi in de coulissen behoorlijke invloed uitgeoefend.Aanvankelijk was het mandaat van deze gevolmachtigden formeel beperkt.Volgens de statuten van 1920 dienden zij hun taken ‘in het nauwste contact’ met de leiding van de partij die zij
bezochten, uit te voeren.39 Hun bevoegdheden werden echter al snel uitgebreid. Zo
kregen zij in 1922 opdracht op hun missies te controleren of de ‘21 voorwaarden’ en
andere besluiten van Komintern-congressen wel werden doorgevoerd.40
Na hun oprichting bleven de Duitse en Franse communistische partijen te
maken krijgen met pottenkijkers van de Komintern. De kpd kreeg Abram Goeralski over de vloer. Hij kwam begin 1920 onder de schuilnaam Kleine als ekkigezant naar Duitsland. Een jaar later werd hij vertegenwoordiger van Moskou in
de kpd-leiding.41 Kleine had samen met de Hongaar Kun een belangrijk aandeel
in de in het vorige hoofdstuk vermelde März-Aktion. kpd-voorzitter Levi verzette zich publiekelijk tegen deze avonturierspolitiek. Daarbij nam hij ook de Russische inmenging door deze zogeheten ‘instructeurs’ in zijn partij op de korrel:
‘Wir glauben, dass ungefähr in allen Ländern, in denen solche Sendboten wirken,
die Unzufriedenheit darüber die gleiche ist ... Sie arbeiten nie mit, immer hinter
und häufig gegen die Zentrale des einzelnen Landes.Sie finden in Moskou Glauben,
die anderen nicht.’42 Deze rebellie kostte Levi politiek de kop. Wegens disciplinebreuk zette het ekki hem uit de Komintern. Levi was de eerste leider van een
Komintern-sectie die sneuvelde toen hij niet voor het juk van Moskou wilde buigen.43
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Ook de pcf kreeg te maken met l’oeil de Moscou. Een serie gezanten van het
ekki kwam naar Frankrijk, van wie de belangrijkste Manoeïlski en Humbert-Droz
waren. De Zwitser verbleef geruime tijd in Parijs en speelde een grote rol in de
pcf.44 Begin 1922 overwoog de Komintern-leiding om Roland Holst naar Frankrijk
te sturen, maar van dit plan kwam niets terecht.45
ekki-gevolmachtigden kwamen ook langs bij andere secties, zoals de Italiaanse, de Britse en de Amerikaanse. De cph moest nog tot 1924 wachten voordat de
eerste officiële Komintern-vertegenwoordiger de partij bezocht. Het echtpaar Rutgers kan immers niet als zodanig worden beschouwd. Sebald Rutgers was weliswaar
als Komintern-gevolmachtigde naar Nederland gestuurd, maar hij had als taak van
het ekki de vestiging van een bureau meegekregen en niet een opdracht om zich
met de cph-leiding te bemoeien. Zijn echtgenote Bartha had uitsluitend als koerierster gefungeerd: zij moest geld en een uitnodiging overbrengen, meer niet.
Een tweede methode van de Komintern om in de secties orde op zaken te stellen
was het naar Moskou noden van afgevaardigden van de partijen voor overleg. De
kapd-delegatie die eind 1920 naar Moskou kwam voor gesprekken met het ekki
en waarvan Gorter deel uitmaakte, is hiervan een voorbeeld. Ook reisden er vertegenwoordigers van de beide Amerikaanse communistische partijen naar Moskou
af om tot een fusie te komen. Zoals reeds vermeld, bestelde het ekki in 1921 de
gedelegeerden van de twee Belgische communistische partijtjes naar Moskou om
over samengaan te spreken.
Om overbelasting van het ekki te voorkomen werden deze partijkwesties vaak
door een ad-hoccommissie behandeld. Het oordeel dat zij velden, moest door de
Komintern-top worden bekrachtigd. Een dergelijke commissie werd genoemd naar
het land van de partij in kwestie. Ook op het vierde wereldcongres in het najaar van
1922 werd er voor de ‘probleemgevallen’ een hele rij bijzondere commissies ingesteld: voor de Spaanse, Franse, Italiaanse, Noorse, Tsjecho-Slowaakse, Joegoslavische en de Amerikaanse partij – elf in totaal.Van die laatste commissie maakte Van
Ravesteyn, die voor de cph het congres bijwoonde, deel uit. Toen hij in Nederland
verslag uitbracht over het congres stak hij de loftrompet over het feit dat ‘Holland in
de gelukkige omstandigheden verkeert, dat we geen kwesties hebben ... Wij mogen
er mee content zijn, dat de Executieve ’t niet noodig acht om ons te becritiseeren.’46
Van Ravesteyn deed deze uitspraak in januari 1923. Nog geen halfjaar later zou het
ekki zich voor het eerst met de cph bemoeien – een bemoeienis die in de zomer
van 1925 zou leiden tot de val van het Deventer driemanschap.
‘Democratische’ oppositie
‘We gelooven niet dat er een communistische partij wordt gevonden, waarin, als in
de onze, zooveel vrijheid van meeningsuiting heerscht.’ Deze verklaring die het
partijbestuur in mei 1921 uitgaf nadat het met een kunstgreep de afdeling Enschede
buitenspel had gezet, wekte in de cph weerstand op.47 Een aantal vooraanstaande
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partijleden meende dat het optreden van de partijleiding verre van democratisch
was en dat deze eigenlijk misbruik maakte van het door de Komintern gedecreteerde democratisch-centralisme. Schematiserend zou men kunnen zeggen dat het
driemanschap bovenal de nadruk legde op de tweede component van dit organisatiebeginsel, en dat de dissidenten meer aanknoopten bij het eerste onderdeel.
Zij kritiseerden het dictatoriale optreden en vroegen om meer discussievrijheid.
Overigens vond de oppositie niet dat de vrijheid van meningsuiting overal en te
allen tijde gold; de noodzaak van ‘proletarische discipline’ zagen ook zij in. Zoals
hierboven reeds is uiteengezet, meende Roland Holst bijvoorbeeld dat voor de
communistische zaak zelfbeperking geboden was.48 Binnen de cph eisten zij en
haar medestanders echter het recht op afwijkende meningen naar voren te brengen
zonder dat de partijleiding probeerde deze te onderdrukken. Deze hier met de
genoemde beperkingen als ‘democratisch’ aangeduide oppositie kreeg na enige tijd
gezelschap van een andere oppositionele groep, die zich in de eerste plaats tegen de
vakbondstactiek van de cph-leiding keerde.49 Na het optreden van de kleine linkervleugel onder leiding van Gorter ontstond zo een zogeheten ‘nieuwe oppositie’
in de cph.
Tot de ‘democratische’ oppositie behoorde ook Roland Holst. Zij mocht dan wel
wat betreft de Nieuwe Tijd voor de partijdiscipline zijn gezwicht, dat betekende niet
dat zij zich in alles bij het vaak eigenmachtige optreden van de partijleiding neerlegde. Zij nam met anderen vóór het partijcongres van november 1921 het initiatief
tot een open brief, gericht tegen de wijze waarop de partijtop de discussie in de cph
smoorde. De opstellers spraken hun zorg uit over de groter wordende kloof in de
partij tussen de lijdelijke achterban en de bureaucratische, met ‘machtswaan’
behepte partijtop. Dit proces was weliswaar al jaren aan de gang, maar ‘ongetwijfeld
echter is het tempo ervan veel sneller geworden sedert het Moskouse kongres van
1920, dat tot de invoering van strenge discipline en verregaande centralisatie
besloot’. In de brief werd de ‘waarlijk kleingeestige vitterij en schoolmeesterij’ van
de leiding verworpen en werden waarborgen voor een vrije meningsuiting verlangd.50
De zeventien ondertekenaars waren deels oudgedienden van de cph, zoals
Mannoury, die ook in de Gorter-oppositie nog een rol had gespeeld. Zij kregen bijval van enkele jongeren, die niet zo vergroeid waren met het Deventer driemanschap.Van hen trad Jacques de Kadt (1897–1988) het meest op de voorgrond. Deze
intellectueel in de dop werkte bij de ptt toen hij in het voorjaar van 1919 lid werd
van de cph. Na de moord op Luxemburg meende hij dat hij zich niet langer politiek
afzijdig mocht houden, alhoewel zijn vertrouwen in de bolsjewieken en Lenin toen
nog niet al te groot was.51 In de cph kwam hij snel bovendrijven. In oktober 1920
was De Kadt als afgevaardigde van de afdeling Haarlem op het partijcongres zoals
vermeld voor het eerst in aanvaring gekomen met de ruim twintig jaar oudere
Wijnkoop.
135

Meridiaan Page 136 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

het ‘document der schande’

Na dit congres nam het onbehagen over de gang van zaken in de cph bij De
Kadt toe. Hij kwam in contact met Van Leuven, met wie hij veel correspondeerde.
Deze tegenstander van Wijnkoop zag in De Kadt een van de jongeren die de cph
mogelijk meer op de leninistische lijn konden krijgen – dat wil zeggen: het doorvoeren van Lenins directieven op het terrein van de partijorganisatie en de vakbonden.52 De Kadt merkte dat enkele van zijn generatiegenoten eveneens ontevreden
waren over de partijleiding. Een van hen was de al eerder genoemde Dirk Struik, de
vertegenwoordiger van het partijbestuur in de cjb.53
Beiden roerden zich voorafgaand aan het partijcongres van november 1921 in de
Tribune. Waar Struik in zijn artikel om de hete brij heen draaide, noemde De Kadt
man en paard. Het was de partijleiding die te kort schoot in het uitbreiden van de
invoed van de cph onder de arbeidersmassa’s: het ledental was met honderden
gedaald (zie bijlage 1) en in de vakbeweging waren veel te weinig partijleden. Evenals Van Leuven dat eerder had gedaan,wees De Kadt er fijntjes op dat deze stand van
zaken zich moeilijk liet rijmen met het feit dat ‘onze partij de oudste revolutionairmarxistische in West-Europa is’. Het was ook de partijleiding die op autocratische
wijze problemen ‘met de voorzittershamer’ oploste en daarmee de lust tot het uitoefenen van kritiek de kop indrukte. De machtige positie die de leiding in de cph al
had, zo schreef De Kadt in navolging van de ondertekenaars van de open brief, was
alleen nog maar sterker geworden ‘door de uitlegging der besluiten van het 2e Congres der Comm. Intern., waarbij men nogal naar zich toegerekend heeft’. Met deze
opmerkingen voegde De Kadt zich in de rij van Pannekoek en Roland Holst. Zijn
conclusie was duidelijk:‘Het organisatie-apparaat der partij mag niet langer in handen van een paar partijgenooten blijven, die alle verantwoordelijke functies in hun
persoon vereenigen.’54
Ook op het partijcongres gingen Struik en De Kadt in de contramine. Veel
bereikte het dissidente duo niet tegen de ervaren Van Ravesteyn en Wijnkoop. De
partijvoorzitter poogde De Kadt uit te schakelen door de jeugdige leeftijd van zijn
opponent te benadrukken. Op een opmerking van een congresganger dat De Kadt
een enfant terrible was, reageerde Wijnkoop met: ‘“Meer enfant dan terrible!”
(Gelach).’55 De beide partijleiders zaten stevig in het zadel, zo bleek wel bij het opstellen van de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 1922. Wijnkoop en Van Ravesteyn werden zonder tegenkandidaten als nummer één en twee
aangewezen.
Dat er niettemin toch iets aan het veranderen was, toonden de verkiezingen
voor het partijbestuur aan. De Kadt, die in de partij reeds als criticaster naam had
gemaakt, werd glansrijk voor het bestuur verkozen. Pogingen van Wijnkoop om
zijn verkiezing te dwarsbomen waren op niets uitgelopen: in een bijna een jaar later
gehouden ledenreferendum kreeg hij tweederde van de stemmen achter zich.56 De
Kadt werd zo in feite het boegbeeld van de ‘nieuwe’ oppositie tegen de ‘traditie van
Deventer’. Hij meende dat die functie eigenlijk Van Leuven toekwam, maar deze
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wilde dat onder geen beding.‘Hij wilde “bij Rusland blijven” en dus lid van de C.P.
Daarom mocht hij niets doen wat op een royement kon uitlopen.’ Ook Roland
Holst, die De Kadt welwillend steunde, wilde niet in de vuurlinie staan. Met beiden
onderhield De Kadt wel nauwe contacten, maar volgens hem waren zij niet de kwade geesten van de oppositie, zoals Wijnkoop beweerde.57
De Kadt was niet de enige woordvoerder van de ‘nieuwe’ oppositie. Tegelijk met
hem koos het congres in het partijbestuur ook Bertus Bouwman (1882–1955), de
voorzitter van de bij het nas aangesloten nft. Zoals vermeld had hij in februari
1920 deelgenomen aan de internationale conferentie van het Amsterdams Bureau.
Bouwman behoorde tot de ondertekenaars van de open brief, die het begin inluidde van de democratische oppositie in de cph. Binnen luttele maanden zou hij de
aanvoerder worden van de vakbondsoppositie in zijn partij.58
Lenin dicteert de vakbondstactiek
De vakbondsoppositie in de cph wortelde in de grote zwenking die de partij in
1920 maakte in haar opstelling ten aanzien van de vakbonden. Zoals in het eerste
hoofdstuk reeds werd aangegeven, richtte de sdp zich na haar oprichting in 1909
exclusief op het sociaal-democratische nvv. Later ging zij zich meer op het syndicalistische nas oriënteren; in 1915 herriep de partij officieel de voorkeur voor het
‘reformistische’ nvv. De renversement des alliances werd drie jaar later voltooid.
Het partijcongres verklaarde dat het nvv de klassenstrijd alleen maar remde, in
tegenstelling tot het nas. Het was nu voor de leden plicht om zich bij het nas aan te
sluiten. Sindsdien deed de cph – zoals de sdp inmiddels heette – er in de bestrijding van het nvv een schepje bovenop. Ook samenwerking van het nas met de
‘modernen’ werd afgekeurd.59 Met dit anti-reformistische sop was ook de vakbondsresolutie van het Amsterdams Bureau overgoten.
Gezien deze opstelling sloeg de op het tweede Komintern-congres in de zomer
van 1920 afgekondigde vakbondstactiek in als een bom. Op instigatie van Lenin
werd de communisten opgedragen toe te treden tot de sociaal-democratische vakverenigingen ‘om ze tot bewuste strijdorganen ter omverwerping van het kapitalisme en voor het kommunisme te maken’.Wanneer er ook revolutionaire vakbonden
bestonden, dan waren de communisten tevens verplicht deze organisaties van hun
‘syndikalistische vooroordeelen’ te bevrijden en ze op communistische grondslag
te plaatsen.Als middel hiervoor werd de vorming van cellen of fracties in deze vakverenigingen voorgeschreven, die vanzelfsprekend aan de communistische partij
gehoorzaam waren.60
Hoewel deze tactische directieven uit Moskou nogal ambigu waren, was één
ding kristalhelder: de cph zou zich voortaan niet meer uitsluitend op het nas kunnen verlaten. Van Ravesteyn nam de koerswending voor zijn rekening. Naar zijn
mening was Nederland wat betreft de vakbeweging een bijzonder geval vanwege
het feit dat er twee ‘linkse’ vakorganisaties bestonden: het reformistische nvv en
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het op het beginsel van de klassenstrijd staande nas. De besluiten van de Komintern waren daarom hier niet zomaar toe te passen. Het overhevelen van de communisten uit het nas naar het nvv wees Van Ravesteyn af, omdat daarmee ‘de geestelijke kern, de pit, het merg’ uit het nas zou verdwijnen en deze te gronde zou gaan.61
De partijtheoreticus bedacht de volgende oplossing: de cph-leden in nas en nvv
moest worden opdragen actie te voeren voor ‘aaneensluiting van de beide vakcentrales op revolutionairen grondslag’.62 Op deze wijze zou de communistische
invloed in de moderne vakbeweging kunnen worden uitgebreid. Zijn voorstel, een
huzarenstuk als het ooit realiteit zou worden, beschouwde Van Ravesteyn als de enige ‘werkelijke, loyale niet-chicaneerende toepassing van den wil der Derde Internationale’.63 Zo maakte hij op voorhand iedereen verdacht die het niet met deze oplossing eens was; deze lieden waren kennelijk ontrouw aan Moskou.
Vakbondsoppositie
Het is de vraag waarom Van Ravesteyn zo hard van stapel liep om de aanwijzingen
van Lenin uit te voeren.Wijnkoop behoorde immers in Moskou tot de uitgesproken
tegenstanders van het werken in de reformistische vakbonden.64 Bovendien was
hij op het Komintern-congres niet ontevreden over het nas; hij meldde daar dat
de syndicalistische vakcentrale centralistischer was geworden en onder invloed van
de wereldoorlog‘teils im international-revolutionärem Fahrwasser’ gekomen was.65
Van Ravesteyn zelf verklaarde achteraf dat het de partijleiding erom te doen was
geweest het geleidelijk dreigende overwicht van de syndicalisten in de cph te breken; deze zouden eropuit zijn geweest de partij onder de invloed van het nas te
brengen.66 Deze weergave lijkt niet met de werkelijkheid in overeenstemming. Zij
sluit echter wel aan bij een van de preoccupaties van het driemanschap in die tijd:
het behoud van zijn machtspositie. Eigenbelang weegt in deze verklaring dus
zwaarder dan loyaliteit aan de Komintern.
Hoe dit alles ook zij, prominente nas-leden in de cph lieten zich door het verbale geweld van Van Ravesteyn niet uit het veld slaan. Eveneens onder aanroeping
van Moskou trokken ze ten strijde tegen de geproclameerde eenheid van nas en
nvv. Zij waren extra gemotiveerd door Van Ravesteyns neerbuigende opmerkingen over het nas. Hun voornaamste woordvoerder werd Bouwman. Deze sloeg Van
Ravesteyn met een andere paragraaf uit de Moskouse besluiten om de oren, die
erop neerkwam dat communisten in landen waar revolutionaire vakbonden
bestonden, verplicht waren deze te steunen. Er hoefde dus niets te veranderen. Ook
De Visser spaarde zijn medepartijbestuurder Van Ravesteyn niet.67
Op het partijcongres van oktober 1920 leidde de vakbondsresolutie tot groot
gekrakeel.Van Ravesteyn poogde zijn zin door te drijven door het machtswoord uit
te spreken, zo meldden de protocollen:‘In de stellingen in Moskou en de toelichting
van Lenin staat dat het moet, en daarmee is het uit! Interruptie: Gemakkelijk! v.
Ravesteijn: De partij wenscht zich te onderwerpen aan de besluiten van het Intern.
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Congres, of niet.’68 De dreiging met Moskou hielp hem niet; de weerstand tegen de
resolutie was te groot. Met een grote meerderheid werd besloten de beslissing een
jaar uit te stellen.
Op het congres van november 1921 deed de cph-leiding wederom een poging
de nieuwe vakbondslijn door te voeren. Voor haar pleidooi voor eenheid tussen
nas en nvv kon zij nu te rade gaan bij de besluiten die de Komintern die zomer had
genomen samen met de eerder in de zomer opgerichte Rode Vakbonds-Internationale (rvi). Deze kwamen erop neer dat het plicht was voor de communisten de
vakbonden met de ‘communistische geest te doordringen’ en te ‘revolutioneren’ en
deze tot aansluiting bij de rvi te bewegen. Opnieuw leidde het voorstel tot felle protesten van nas-zijde. Bouwman betwistte dat de rvi-besluiten tot eenheid met het
nvv noodzaakten: de secretaris-generaal van de rvi, de Rus Aleksandr Lozovski
(1878–1952), zou dat tegenover hem hebben ontkend. De nft-voorzitter waarschuwde verder voor de verwarring die het besluit zou brengen in de rijen van het
nas, mede omdat daar nu juist het lidmaatschap van de rvi aan de orde was.69
Bouwman kon het tij echter niet keren. Ditmaal haalde de partijleiding de buit wel
binnen: met 1455 tegen 227 stemmen nam het partijcongres het voorstel overtuigend aan.70
Ondanks deze zege kan men zich afvragen wat de winst voor de cph-leiding
was. De kloof tussen nas en nvv was in de praktijk zo groot dat eenheid tussen
beide organisaties een utopie was, zeker op korte termijn. Bovendien wilde het nvv
niets van een fusie weten. Het enige dat Van Ravesteyn en Wijnkoop bereikten was
dat zij de communistische nas-leden van hun partij vervreemdden. Het ging hier
om een relatief grote groep: van de 863 cph-leden die volgens een in maart 1922
gehouden enquête lid waren van een vakbond, waren er 207 aangesloten bij het
nvv en 499 bij het nas. Op de circa 1900 partijleden was het nas-contingent met
ruim een kwart dus een niet te onderschatten blok.71
Bouwman beweerde achteraf dat op dit cph-congres pas goed de ‘N.A.S.-moetkapot-politiek’ werd ingezet. In de aangenomen resolutie werd het nas namelijk
omschreven als ‘een oorspronkelijk revolutionaire vak-organisatie, wier leiding
goeddeels de revolutionaire traditie verloochent’.72 De cph-leiding zou er volgens
hem naar streven het nas zo spoedig mogelijk te laten oplossen in het nvv; Wijnkoop had al tijdens het congres in besloten kring voorgesteld de drie kleinste nasfederaties over te hevelen naar het nvv. Het vertrouwen van de nas-leden in de
cph werd hiermee in de waagschaal gesteld.73 Bouwman wees verder op het dubbelzinnige karakter van de resolutie, omdat deze tevens opriep tot aansluiting van
de vakorganisaties bij de rvi. Hij meende dat de communistische eenheidsresolutie de kans op aansluiting van het nas bij de rvi danig verminderde. Volgens
Van Leuven was dat overigens precies wat de partijleiding het liefst had: niet de aansluiting van het nas bij Moskou, maar zijn opgaan in het nvv. Ook de oppositie
die in de voetsporen van Van Leuven trad, beweerde later dat Wijnkoop c.s. het nas
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bij voorkeur niet bij de rvi zagen, bang als zij zouden zijn ‘dass neben ihrer kleinen
machtlosen Partei eine revolutionäre Massenorganisation entsteht’ – een verklaring die lijkt op de vrees van Van Ravesteyn dat het nas de cph zou overvleugelen.74
De verkiezing van De Kadt en Bouwman in het cph-bestuur in november 1921 preludeerde op het toekomstige samengaan van de democratische en de vakbondsoppositie.Volledige overeenstemming tussen hen was er echter niet. De beide oppositionele voormannen waren het roerend met elkaar eens wat betreft het gebrek aan
interne partijdemocratie. Op vakbondsgebied trokken zij echter niet één lijn, aangezien De Kadt – hoewel hij bij het nas was aangesloten – voor de vakbondsresolutie van de partijleiding had gestemd. Daarbij had hij wel aangedrongen op een soepele toepassing in de praktijk. Evenals Bouwman was hij voorstander van de
aansluiting van het nas bij de rvi.75
De Kadt zag in dat een gemeenschappelijk optrekken geboden was: ‘zonder
samenwerking met Bouwman en met de N.A.S.-mensen in de partij was geen sterke positie in de partij mogelijk’.76 Bouwman beschikte niet alleen over het nftapparaat dat de oppositie kon ondersteunen, hij bracht ook zijn internationale
contacten met zich mee. Zo stond hij al sinds 1920 in verbinding met Lozovski.
Mede vanwege de campagne die hij binnen het nas voerde voor aansluiting bij de
rvi, werd de nft-leider door de bolsjewieken gewaardeerd. Ongetwijfeld zullen
Bouwmans innige betrekkingen met Moskou Wijnkoop, die immers in de partij via
Proost de communicatie met de Komintern monopoliseerde, geen deugd hebben
gedaan.
Eenheidsfront en arbeidersregering
Zoals in het vorige hoofdstuk reeds vermeld, leidde de vaststelling dat de revolutionaire gezindheid in Europa was verdampt,tot een aanpassing van de strijdwijze van
de Komintern. De gedachte van een kortdurende, snelle stormloop op het kapitalistische kasteel maakte plaats voor een strategie van de lange adem, die de grondvesten van het bolwerk van de bourgeoisie moest ondermijnen.Deze nieuwe lijn was al
in 1920 ingezet met de opdracht in de reformistische vakbonden te werken. In het
verlengde van de strijdleus ‘naar de massa’s’ van het derde wereldcongres kondigde
het ekki eind 1921 vervolgens de tactiek van het ‘eenheidsfront’ af. De communistische partijen moesten samenwerken met de sociaal-democratie, die als kapitalistisch steunpunt in de arbeidersklasse werd beschouwd. Hierdoor konden de arbeiders voor de grote zaak worden gewonnen en hun reformistische leiders worden
‘ontmaskerd’ als ‘verraders’.
Met deze nieuwe Komintern-lijn, die formeel tot 1928 zou gelden, werden de
belangen van Sovjet-Rusland eveneens gediend. Het socialistische moederland was
voor de economische wederopbouw immers deels afhankelijk van de kapitalistische machten en dus niet gebaat bij een communistische wereldorganisatie die met
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deze landen op voet van oorlog verkeerde. De revolutie was voorlopig van de baan,
maar werd niet voorgoed afbesteld.77
De nieuwe strategie werd begin 1922 uit-en-ter-na besproken op de eerste bijeenkomst van de Erweiterte Exekutive. Vooral de Franse, Italiaanse en Spaanse
delegaties maakten bezwaar tegen de nieuwe lijn. Deze linkse critici wezen erop dat
de ‘sociaal-chauvinisten’, van wie men zich net met veel pijn en moeite had afgescheiden, nu plotsklaps tot toekomstige partners werden verklaard. Dit zou tot grote verwarring onder de communistische achterban leiden. Een overgrote meerderheid ging echter met de nieuwe lijn akkoord.78
Vanzelfsprekend waren weinig sociaal-democratische partijen gediend van
deze avances van Moskou. Zo kort van memorie waren zij niet en aan een doodskus
van de Komintern hadden zij geen behoefte. Bovendien beloofde de behandeling
van de geestverwante mensjewieken en socialisten-revolutionairen in Sovjet-Rusland weinig goeds. Deze laatsten werden in de zomer van 1922 door de bolsjewieken
vanwege ‘contra-revolutionaire activiteiten’ voor de rechtbank gebracht. In Nederland keerde de sdap zich fel tegen dit proces en de uitgesproken doodvonnissen.
De cph daarentegen schaarde zich geheel achter Moskou. Zij schreef over de aangeklaagden als ‘hyena’s der revolutie’ en deed de sociaal-democratische tegencampagne af als ‘anti-bolsjewistische hitserij’ en ‘sentimenteele praatjes over humaniteit’.79
Dat onder deze omstandigheden het communistische aanbod voor een eenheidsfront bij de Tweede-Kamerverkiezingen in juli 1922 op een deceptie moest uitlopen,
stond van meet af aan vast.80 Gevolgen voor de stembusuitslag had dit overigens
niet: Wijnkoop en Van Ravesteyn werden weer herkozen. Kruyt keerde niet in het
parlement terug. Hij ging in Berlijn werken bij de door Münzenberg geleide Internationale Arbeiter-Hilfe (iah).
Het eenheidsfront was in de eerste plaats gericht op samenwerking met de sociaal-democratische arbeiders, niet met hun leiders. Dit laatste was echter niet geheel
uitgesloten,zo bleek op het tweede Erweiterte Exekutive in juni 1922,waar de mogelijkheid van een ‘arbeidersregering’ werd geopperd.81 Op het vierde Kominterncongres tegen het einde van dat jaar hielden Zinovjev,Radek en Trotski een pleidooi
voor zo’n regering, mits deze ‘aus dem Kampfe der Massen selbst geboren wird’.
Daarnaast had een communistische partij er de toestemming van Moskou voor
nodig.82
In Nederland nam Wijnkoop dit meteen over. In november 1922 bood hij in de
Tweede Kamer de sdap plompverloren aan te komen tot een eenheidsfront met als
doel een arbeidersregering. Natuurlijk oogstte hij bij de sdap niets dan hoongelach.83 Ook binnen de cph kreeg Wijnkoop de kous op de kop. Het voorval verschafte de oppositie weer nieuwe ammunitie. Dirk Struik meende dat Wijnkoop
slechts verwarring had gesticht en de aanhang helemaal niet op de tactiek van het
eenheidsfront had voorbereid.84
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Van Ravesteyn naar het vierde wereldcongres
Terwijl Wijnkoop in Nederland de sdap het aanbod van de arbeidersregering deed,
nam Van Ravesteyn op het vierde wereldcongres in Moskou afstand van deze tactiek. Anders dan Trotski meende hij dat in West-Europa – inclusief Nederland – de
leus van de arbeidersregering ‘volkomen uit de lucht gegrepen’, ja zelfs ‘utopisch’
was: de omstandigheden waren er in het geheel niet naar.85 De oppositie poogde
munt te slaan uit dit meningsverschil tussen de beide partijleiders, maar deze dekten dit snel toe en beweerden dat er van een tegenstelling in het geheel geen sprake
was.86
De Komintern hechtte er veel waarde aan dat Van Ravesteyn met zijn aanwezigheid het vierde wereldcongres zou opluisteren. Deze bijeenkomst zou samenvallen
met de vijfde verjaardag van de Russische Revolutie. Naast de viering van dit lustrum zou ook de ‘Oosterse kwestie’ worden behandeld. Van Ravesteyn was uitverkoren hierover een van de grote referaten te houden. Proost schreef naar Nederland
dat sinds de cph bij de Tweede-Kamerverkiezingen de Indonesiër Tan Malaka als
derde op de kandidatenlijst had gezet, de partij bij Moskou wat beter aangeschreven stond. Dit moest worden uitgebuit met Van Ravesteyns komst; ‘dan zouden we
ongetwijfeld in de positie kunnen komen te staan, waarop we ondanks alles, eenige
aanspraak kunnen maken’. Hij streelde de ijdele Van Ravesteyn verder door hem te
schrijven dat de bolsjewieken behoefte zouden hebben aan iemand die ‘medemarxist uit vroeger dagen is – die niet russische wijsheid terug oplepelt bij gebrek
aan eigenheid maar die er een eigen kijk op na houdt’.87
Na een officiële invitatie van Zinovjev zelf besloot Van Ravesteyn uiteindelijk te
gaan.88 Samen met zijn vriend, de voormalige broodfabrikant Chris Robbers, een
partijgenoot die al vaker in Rusland was geweest en er handelsbetrekkingen wilde
aanknopen, vertrok hij in oktober met de stoomboot naar Petrograd.89 Van Ravesteyn was de enige officiële gedelegeerde van de cph. Er gingen nog een paar partijgenoten zonder mandaat naar Moskou, onder wie Vanter (pseudoniem van Gerard
van het Reve) als verslaggever van de Tribune.90
Bij zijn vertrek had Van Ravesteyn zijn referaat nog niet gereed; op de boot
maakte hij het af. Hij was zeer te spreken over wat hij dit ‘doorwrochte’ stuk noemde. Tot zijn ontzetting kreeg hij op het congres slechts drie kwartier spreektijd, veel
te weinig om het in zijn geheel voor te dragen. Tot overmaat van ramp ging er tijdens het debat niemand al te diep op in. Van Ravesteyn herinnerde het zich later
niet meer precies, maar dacht wel dat zijn ‘hoogmoed’ door dit alles behoorlijk
gekrenkt moest zijn.91
In Moskou kreeg hij als officiële cph-vertegenwoordiger nog een tweede tegenslag te verwerken. Het congres besloot het in de afgelopen tijd tot 34 leden uitgedijde ekki terug te brengen tot 25 en het instituut partijvertegenwoordiger af te schaffen.92 Slechts 15 van de 62 bij de Komintern aangesloten partijen waren uitverkoren
voor het verkleinde ekki. De cph behoorde niet tot dit selecte gezelschap. Van
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Ravesteyn probeerde met de Zwitserse en Oostenrijkse afgevaardigden nog te redden wat er te redden viel. Het drietal vroeg samen om één gedelegeerde.Voorzitter
Kolarov van de verkiezingscommissie doorzag het verzoek van deze gelegenheidscoalitie en wimpelde het zonder meer af: ‘ich weiss nicht, ob dieses Bündnis noch
anderen Bedürfnissen entspricht, als bloss dem der Ernennung eines Delegierten’.93
Anders dan Wijnkoop in 1920 slaagde Van Ravesteyn er niet in de zetel van de cph
te redden, zelfs niet voor eenderde. De Nederlandse sectie verloor zo haar plaats in
het ekki die zij vlak na de oprichting van de Komintern had verkregen; Proost kon
naar huis.94 Later zou Van Ravesteyn hem de schuld geven voor het verdwijnen van
de cph uit de top van de Komintern:‘De fout ligt voor een groot deel bij J. [Proost]
die niet over de capaciteiten beschikte, waar hij hier over had moeten beschikken.’95
Mede uit teleurstelling over het inkorten van zijn rede wilde Van Ravesteyn
Moskou zo snel mogelijk verlaten. Vlak voordat hij wegging, had hij nog een korte
ontmoeting met Trotski. Aan het eind van 1922 werd in Den Haag een ‘Vredescongres’ gehouden, georganiseerd door het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (ivv), de sociaal-democratische vakbondsinternationale. Hierbij zou ook een
Russische delegatie aanwezig zijn. Trotski verzocht Van Ravesteyn haar komst zo
goed mogelijk voor te bereiden.96
Radek in Nederland
De Russische afvaardiging die in december 1922 voor het Vredescongres naar
Nederland kwam, werd aangevoerd door Radek, lid van het Präsidium van de
Komintern.97 Van het gezelschap maakte verder ook rvi-leider Lozovski deel uit.
Ondanks de wrijvingen van de afgelopen jaren had Van Ravesteyn grote waardering voor Radek: hij meende dat deze van de leidende bolsjewieken het best van de
situatie in het Westen op de hoogte was. Tijdens zijn verblijf in Moskou had Van
Ravesteyn de Pool, die hij al sinds het Kopenhaagse congres van de Tweede Internationale in 1910 kende, enkele keren ’s avonds in diens woning in het Kremlin
bezocht. Op zijn beurt bezocht Radek nu Van Ravesteyn thuis in Rotterdam. Hij
ging zelfs bij Wijnkoop langs in Amsterdam.98
De cph maakte van de komst van de bolsjewieken gebruik om een grote demonstratieve bijeenkomst te organiseren in de Diamantbeurs in Amsterdam.
Onder leiding van Wijnkoop voerden hier de Russische afgevaardigden het woord.
De bijeenkomst was een groot succes en maakte induk op Radek. Hij leek zijn eerdere kritiek helemaal te zijn vergeten en zwaaide Wijnkoop en Van Ravesteyn
publiekelijk veel lof toe vanwege het feit dat deze zich zo vroeg van de reformistische sdap hadden afgescheiden. ‘Wij zijn op deze kleine troep dan ook trotscher
dan op vele grootere partijen’, zo hield hij zijn enthousiaste gehoor voor.99
De Nederlandse partij was behoorlijk in Radeks achting gestegen. In een brief
gericht aan Lenin, Trotski, Stalin, Zinovjev en Kamenev sprak de anders vaak zo
sarcastische Pool een paar dagen later van een ‘pracht van een meeting’. Radek was
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ervan overtuigd geraakt ‘dat de partij tien keer beter is, dan we hadden aangenomen. De partij is niet sectarisch, anders had zij nooit 54 000 stemmen kunnen
behalen tegen de 200 000 die de sociaal-democraten hebben gekregen.’100
Terwijl Van Ravesteyn en Wijnkoop goede sier maakten met hun ‘Russische
vrienden’, greep de oppositie de komst van de delegatie aan om haar grieven te
spuien over de beide partijleiders. Het idee om Moskou in te lichten kwam van
Struik en Roland Holst.101 Deze laatste had een jaar eerder in de Nieuwe Tijd als
voordeel van de op gang komende centralisatie van de Komintern gewezen op de
mogelijkheid dat Moskou eigenzinnige partijleidingen in het gareel kon brengen.
Nu achtten zij en de andere oppositionelen de tijd gekomen. Lozovski kreeg bezoek
van Bouwman, die hem de problemen op het terrein van de vakbeweging uiteenzette. De nft-voorzitter kon de instemmende woorden van de rvi-secretaris noteren, zonder dat er evenwel later veel gebeurde.102 Struik zocht Radek in zijn hotel in
Den Haag op. Hij overhandigde hem een door de oppositie opgesteld memorandum, waarin de politieke onbekwaamheid van de partijleiding uitvoerig gedocumenteerd werd. Veel leek het Radek niet te interesseren, zo herinnerde Stuik zich,
‘hij moedigde ons weinig aan’.103 De Pool was dan ook zeer te spreken over Wijnkoop en Van Ravesteyn, zoals ook Roland Holst van hem zelf in januari 1923 te
horen kreeg toen ze Berlijn bezocht voor een conferentie over de hulp aan hongerend Rusland.104
Comité voor de Derde Internationale
Aan het begin van 1923 hing de vlag van de partijoppositie er wat treurig bij. Haar
eerste, officieuze beroep op de Komintern had niets opgeleverd. Het moment om
zich tot Radek te wenden had dan ook niet ongelukkiger gekozen kunnen zijn. Niet
alleen had de Pool de partijleiding juist in het openbaar bewierookt, daarnaast had
hij ook nog eens intern, tegenover de bolsjewistische kopstukken, hoog opgegeven
van hun kwaliteiten.Verder kreeg de oppositie op het partijcongres van januari 1923
geen voet aan de grond. Van Ravesteyn verklaarde zoals al vermeld dat de cph op
het afgelopen Komintern-congres in Moskou geen gek figuur had geslagen. Zij was
de enige sectie geweest die kon bogen op een ‘werkelijke’ communistische partij in
de koloniën en daarnaast had ze een eervolle vermelding gekregen voor haar bijdrage in de bestrijding van de hongersnood in Sovjet-Rusland. Het ekki was tevreden over de cph.
De oppositie liet zich door Van Ravesteyns rooskleurige voorstelling van zaken
niet in de luren leggen. Zij vroeg zich hardop af of Moskou wel zo blij was met een
zieltogende partij als de cph, die vanaf begin 1920 zo’n duizend leden had verloren,
een teruggang van ongeveer 40% (zie tabel 1). De oppositie opende op het partijcongres van januari 1923 de frontale aanval op de partijleiding. Woordvoerder De
Kadt herhaalde wat hij al anderhalf jaar riep: de leiding was passief, te parlementaristisch, incompetent en bovenal dictatoriaal. Zij maakte zich schuldig aan machts144
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misbruik, intimidatie, omkoping en wat al niet meer, en was hoognodig aan vervanging toe.105 Het lukte de oppositie echter niet om de stoelen van de beide partijleiders aan het wankelen te krijgen. Met de zegen van Radek stond het tweetal nog
sterker dan gedacht.
Na deze nederlaag kreeg de oppositie het moeilijker in de partij. Wijnkoop en
Van Ravesteyn gaven nu geen duimbreed meer toe: zo weigerden zij artikelen van
De Kadt en Bouwman in de Tribune te plaatsen.106 Ook ging Wijnkoop over tot het
royement van enkele tegenstanders. Hieronder was het Amsterdamse gemeenteraadslid en voorzitter van de plaatselijke partijafdeling Nittert Jan Colly, die slaande ruzie met Wijnkoop had gekregen. Hun royement zou uitgroeien tot een cause
célèbre voor de oppositie.
Afgesloten van de mogelijkheid om haar opvattingen uit te dragen, besloot de
oppositie zich organisatorisch aaneen te smeden. Op 25 maart werd in Amsterdam
naar het Franse voorbeeld een ‘Comité voor de Derde Internationale’ gevormd.Van
het Comité werd Bouwman voorzitter en De Kadt secretaris. Hiermee was het
samengaan van de democratische en de vakbondsoppositie nu ook formeel een
feit.107 In het bestuur nam ook de uit de partij gezette Colly zitting. Verder maakte
Van Reesema er deel van uit.
William Carl Siewertsz van Reesema (1884–1949), in de partij beter bekend als
Van Reesema, voor intimi kortweg ‘Rees’, was een telg uit een patriciërsgeslacht. In
de jaren 1904–1906 werkte hij bij een firma in Hamburg, waar hij in contact kwam
met de arbeidersbeweging. Terug in Nederland trad Van Reesema toe tot de sdap.
Hij maakte deel uit van de tribunistische linkervleugel en was betrokken bij de
oprichting van de sdp. Hij werkte nauw samen met Wijnkoop, maar kwam tijdens
de Eerste Wereldoorlog in verzet tegen de pro-Geallieerde opstelling van de partijleiding. Sindsdien was Van Reesema een verklaard anti-‘Wijnkoopiaan’.108
Van Reesema had nu ook weer een appeltje met Wijnkoop te schillen: hij was
eind 1922 door toedoen van de partijvoorzitter uit zijn functie van secretaris van de
vakverenigingscommissie van de cph gezet. Dit orgaan was in december 1920 ingesteld op instigatie van de bolsjewiek S. Belinski, toen deze in Amsterdam was voor
overleg met enkele Nederlandse vakbondsleiders.109 Wijnkoop had Van Reesema,
die zich uitgaf als de Nederlandse vertegenwoordiger van het Mitteleuropäische
Büro (meb) van de rvi in Berlijn, gewipt omdat hij zijn boekje te buiten zou zijn
gegaan door met het bureau besprekingen te voeren. Dit soort eigenmachtige contacten van zijn tegenstanders met het Moskouse apparaat kon de partijvoorzitter
niet tolereren. Hij verving Van Reesema door zijn adept Manuel. Zijn brieven werden voor verzending vaak eerst door Wijnkoop gelezen en van een paraaf voorzien.
Overigens ging Van Reesema gewoon door met het sturen van rapportages naar het
rvi-bureau. Zo schreef hij dat de situatie in de cph ‘ronduit slecht’ was.110
Het Comité stelde een manifest op waarin de bekende kritiek werd geventileerd.
Het was ondertekend door 159 partijleden, afkomstig uit zowel de democratische
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als de vakbondsoppositie. Tot de ondertekenaars behoorden onder meer Roland
Holst en Jacq Engels (1896–1982). Dit jonge partijlid, dat zich bediende van de
schuilnaam Jelle Boersma, was door Wijnkoop uit de cph gezet omdat zijn schoonvader bij de politie werkte.111 Grote afwezige was Dirk Struik. Hij meende dat de tactiek van De Kadt de partij te gronde zou richten; zijn vroegere strijdmakker zou
vooral op eigen glorie uit zijn.112 In een vervolgmanifest kwam de ‘nas-moetkapot-politiek’ van Wijnkoop en Van Ravesteyn aan bod, en hun vermeende tegenwerking van de aansluiting van het nas bij de rvi. Het Comité eiste stopzetting van
de disciplinaire maatregelen tegen zijn leden, de instelling van een scheidsgerecht
waarbij de geroyeerden in beroep konden gaan, ruimte om in de partij en de krant
zijn mening te kunnen uiteenzetten en een gelijkwaardige vertegenwoordiging als
de partijleiding naar de eerstkomende bijeenkomsten van de Komintern.113
Na de mislukking om Moskou via Radek en Lozovski te alarmeren, bewandelde
het Comité nu de officiële weg. Het wendde zich schriftelijk tot het ekki met het
verzoek de organisatorische en politieke situatie in de cph te onderzoeken. Daarbij
gaf het al wel de richting aan waarin de oorzaken voor de malaise gezocht moesten
worden:‘Die Hauptbeschwerde der Opposition gegen die jetzige Leitung der K.P.H.
liegt darin, dass diese Leitung u.E. nicht imstande ist die Politik der Kommintern in
Holland, namentlich die Einheitsfronttaktik, die Gewerkschaftspolitik und die
internationale Aktion ... zu verwirklichen.’114
Het klaagschrift der oppositie
Om zijn argumenten kracht bij te zetten stuurde het Comité een ellenlang rapport
naar Moskou, waarin de doopceel van de partijleiding vanaf 1909 werd gelicht.115
Aan de hand van vele voorbeelden deden de auteurs uitvoerig uit de doeken hoe het
dictatoriale ‘schrikbewind’ van de partijleiding gepaard ging met organisatorische
anarchie in de cph. Zo waren de statuten van de sdp buiten werking gesteld zonder
dat er nieuwe voor in de plaats waren gekomen. Royementen werden op volstrekt
willekeurige basis uitgesproken. Notulen van partijbestuursvergaderingen maakte
men niet en de partijfinanciën werden niet regelmatig gecontroleerd. Discussie in
de partij over de thesen van de Komintern-congressen was er amper – zelfs niet
over de ‘21 voorwaarden’.
De chaos en het wanbeheer werkten de machtsusurpatie door de partijleiding
in de hand, zo stelde de oppositie.Wijnkoop en Van Ravesteyn zouden in de besluiten van het tweede wereldcongres een vrijbrief zien om de partijtucht flink aan te
halen. Bovendien grossierde dit tweetal in de belangrijkste partijfuncties. Aan het
Tweede-Kamerlidmaatschap hechtten zij grote waarde. De verkiezingscampagne
was dan ook de grootste financiële slokop: voor andere partijactiviteiten was vrijwel nooit geld. De oriëntatie op het parlement werkte enerzijds de verkeerde, formele opvatting van het eenheidsfront in de hand; anderzijds leidde zij tot verwaarlozing van de organisatorische uitbouw van de partij en van het vakbondswerk. De
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politiek ten aanzien van het nas was een ramp geweest en had de aansluiting van
deze vakorganisatie bij de rvi alleen maar bemoeilijkt.
Volgens het Comité bestond er afgezien van de kwestie van verkiezingsdeelname eigenlijk maar weinig verschil tussen Wijnkoop en zijn vroegere opponent Gorter.‘Wie Gorter, ist auch Wijnkoop nicht imstande, sich der Beschlüssen der Kommintern anzupassen.’ Van Wijnkoops vermeende gebrekkige loyaliteit ten aanzien
van Moskou maakte het Comité een groot punt. De partijvoorzitter was wel zo slim
om de besluiten van de Komintern met de mond te belijden, maar in de praktijk
handelde hij vaak anders. Dit zou ook gelden voor zijn – en Van Ravesteyns – beoordeling van de revolutionaire potentie van Duitsland. In tegenstelling tot de
Komintern sloegen zij deze maar laag aan en zwoeren zij bij de revolutionaire
mogelijkheden van Engeland.
Wijnkoop tegenover Moskou?
Een veel zwaardere aantijging tegen Wijnkoop was dat hij soms doelbewust lijnrecht tegen Moskou in zou gaan. De cph-leider had na het tweede wereldcongres
nooit de hoop opgegeven de macht van het ekki in te perken, zo beweerde het
Comité. Op een internationale bijeenkomst in juni 1922 in Amsterdam, waar Wilhelm Pieck, Marcel Cachin en Arthur MacManus spraken, zou hij hebben voorgesteld regelmatig bijeenkomsten van West-Europese communistische partijen te
houden. De reden was naar zijn zeggen om bij oplopende internationale spanningen snel te kunnen reageren – Moskou zou te ver weg liggen – maar volgens de
oppositie ging het hier om een verkapte poging zich enigszins aan het gezag van de
Komintern te onttrekken.Wijnkoop had daarna in het partijbestuur voorgesteld in
Brussel met West-Europese partijen een conferentie te beleggen die zou moeten
resulteren in de vestiging van een permanent comité – als een soort Amsterdams
Bureau, zo schamperde het Comité in zijn rapport. De Kadt had geëist dat het ekki
hiervan op de hoogte werd gebracht, maar Wijnkoop wees dat af. Uiteindelijk was
van het plan niets terechtgekomen, maar dat betekende volgens het Comité niet
‘dass der Vorsitzende der K.P.H. seine Versuche zur Dezentralisation der Kommintern aufgeben wird’. De wijze waarop de partijleiding enkele internationale Komintern-bijeenkomsten in Duitsland in de Tribune had doodgezwegen, zou aantonen
dat zij ‘ihre passive Resistenz [gegen] die von den Kongressen der Kommintern und
von der Exekutive angegebene Richtung fortsetzen will’.116
Na de Moskougetrouwheid van de cph-leiding zo in twijfel te hebben getrokken speelde het oppositionele Comité zijn voorspelbare troefkaart uit: om de partij
weer in het goede spoor van de Komintern te brengen, moest de huidige partijleiding verdwijnen. Hiervoor had het Comité echter wel de steun van het ekki nodig,
aangezien het prestige van Wijnkoop en Van Ravesteyn in de cph nog zo groot was
dat ze alleen met de inzet van de autoriteit van Moskou terzijde konden worden
geschoven. Roland Holsts scenario uit de Nieuwe Tijd zou zo realiteit worden.
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In zijn rapport aan het ekki suggereerde het Comité ook een mogelijke opvolger van Wijnkoop en Van Ravesteyn. Deze was niet in Nederland, maar moest uit
het Verre Oosten komen: Sneevliet, op dat moment vertegenwoordiger van de
Komintern in China. ‘Wir ersuchen die Exekutive den Genossen Sneevliet nach
Holland delegieren zu wollen und ihn mit einem solchen Mandat auszustatten,dass
er mit der Hilfe der Exekutive imstande sein wird zusammen mit uns die K.P.H. zu
einer würdigen und kräftigen Sektion der Kommintern zu machen.’117 Moskou gaf
geen gehoor aan dit verzoek. Sneevliet zou echter binnen een jaar de belangrijkste
leider van de oppositie in de cph worden.
Reactie Komintern
De cph-leiding reageerde gebeten op het Comité. Zij verlangde dat de oppositie de
kwestie binnen de geëigende partijorganen aan de orde zou stellen en zou breken
met Colly. Toen dit werd afgewezen, zette het partijbestuur al de Comitéleden uit de
cph, inclusief voorzitter Bouwman en secretaris De Kadt.118 Prompt stuurde het
Comité een telegram naar Moskou waarin het van de royementen melding maakte
en om ‘sofortiges Eingreifen’ vroeg, omdat een partijsplitsing dreigde. Tegelijkertijd
tekende de oppositie beroep aan tegen de uitsluitingen en vroeg zij om een onderzoek, zo mogelijk uitgevoerd door Sneevliet. Hij zou de Nederlandse verhoudingen
goed kennen. Bouwman lichtte persoonlijk Lozovski uitvoerig in over de achtergronden van zijn royement en vroeg eveneens om Sneevliet.119 Hij deed een beroep
op de rvi-leider om bij het ekki zijn invloed ten gunste van de oppositie aan te
wenden. De rvi reageerde onmiddellijk met een verontwaardigde brief aan het
adres van de cph: hoe had men Bouwman in zo’n cruciale periode uit de partij
kunnen gooien, uitgerekend op het moment dat het nas zich opmaakte voor een
referendum over het rvi-lidmaatschap?120
In Moskou kwam het telegram niet als een complete verrassing.Van de oppositiestandpunten van De Kadt en Bouwman op het partijcongres was men al op de
hoogte gesteld door Tan Malaka. Nadat de Indonesiër aan de campagne voor de
Tweede-Kamerverkiezingen had deelgenomen, was hij naar Moskou geroepen om
in de Ost-Abteilung te werken en deel te nemen aan het wereldcongres. Tan Malaka
stond op goede voet met De Kadt, wat in zijn berichtgeving te merken was.121 Ook
de Duitse communist Heckert, die in het voorjaar van 1923 Nederland bezocht in
verband met de mogelijke aansluiting van het nas bij de rvi, bracht verslag aan de
Komintern uit over de situatie in de cph. Hoewel de partijleiding had gepoogd hem
af te schermen voor de oppositie, had deze toch met hem kunnen spreken.122
Op 19 mei 1923 boog het Sekretariat van het ekki zich naar aanleiding van het
oppositionele telegram over de kwestie. Kuusinen en de Duitser Edwin Hoernle
kregen de opdracht de zaak te bekijken. Toen vlak daarna ook de brief van de oppositie binnenkwam, raakte men meer doordrongen van de ernst van de zaak en ging
het Präsidium zich ermee bemoeien. Het opperste gezag van de Komintern hield
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zich nu voor het eerst met de cph bezig. Zijn reactie was gematigd: het besloot een
vertegenwoordiger van de oppositie en de partijleiding naar Moskou te noden. Beide partijen in het conflict kregen te horen zich voorlopig rustig te houden; het partijbestuur mocht geen royementen meer doorvoeren.123
In de hieropvolgende verwikkelingen was een belangrijke plaats weggelegd
voor Radek. In het ekki was hij eind 1922 referent voor Duitsland, Nederland en
Zwitserland geworden. Na zijn bezoek aan Amsterdam en Den Haag gold hij in de
top van de Komintern kennelijk als dé specialist voor de cph. Alle betrokken partijen gingen bij de in Berlijn verblijvende Pool te rade. Het Sekretariat van de
Komintern vroeg Radek om nadere informatie.124 De partijoppositie stuurde hem
haar klachtenlijst toe. Later ging Bouwman zelf nog naar de Duitse hoofdstad. Hij
sprak daar ook met Lozovski.125 Namens de partijleiding waren toen al Kruyt en
partijbestuurder Brommert bij hem langs geweest. Tijdens dit onderhoud bleek
Radek nog altijd vol lof te zijn over de cph, ofschoon hij wel vraagtekens zette bij de
vakbondstactiek. Ook vroeg hij zich af waarom een man als Bouwman zich bij de
oppositie had geschaard. Kruyt en Brommert wisten Radek niet te overtuigen van
de noodzaak van de disciplinaire maatregelen tegen de oppositie, zo schreven zij
Wijnkoop. Zij deelden verder mee dat Radek het absoluut noodzakelijk vond dat
Wijnkoop hem persoonlijk inlichtte; het conflict zou als een zaak van internationale betekenis worden opgevat.126
Eind mei begaf Wijnkoop zich naar Berlijn om met Radek te spreken. Ongeveer
op hetzelfde moment dat de Nederlandse partijvoorzitter toezegde zich te zullen
onthouden van royementen, werden in Amsterdam zo’n veertig oppositionele partijleden uit de partij gezet. Hierover repte hij echter met geen woord tegenover
Radek. Na terugkeer poogde Wijnkoop de oppositie het zwijgen op te leggen door
te schermen met de gesprekken die hij had gehad met ‘een der leden van de Executieve’.Verontwaardigd trok het Comité hierover weer in Moskou aan de bel.127
Eerste Holländische Kommission
Aan de door Van Ravesteyn zo geroemde ‘gelukkige omstandigheid’ dat de Nederlandse partij geen ‘kwesties’ kende, was een einde gekomen. Nadat eerder enkele
individuele partijleden in ongenade waren gevallen, werd nu de cph als partij een
probleemgeval. Het Präsidium stelde een Holländische Kommission in, die zich tijdens de derde Erweiterte Exekutive in juni 1923 met de cph moest bezighouden.
Voorzitter werd Radek. Verder namen onder meer zitting MacManus (die een jaar
eerder in Amsterdam was geweest), de Let Pjotr Stoetsjka en Alexander Trachtenberg. Deze laatste, een Rus van geboorte, vertegenwoordigde de Amerikaanse communistische partij en was secretaris van de commissie. De kpd vaardigde August
Enderle af, de verantwoordelijke voor de Midden-Europese partijen in de rvi.128
Uit het feit dat er naast Radek geen enkele andere prominente bolsjewiek in de commissie zat, valt het betrekkelijk geringe belang af te leiden dat de cph voor Moskou
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had.Van de voor de pci ingestelde commissie bijvoorbeeld maakten Zinovjev, Boecharin en Trotski deel uit.
Het was zowel voor de partijleiding als voor de oppositie moeilijk aan de benoeming van Radek als voorzitter bepaalde verwachtingen te ontlenen. De Pool was
weliswaar geen vriend van Wijnkoop maar leek wel te kunnen opschieten met Van
Ravesteyn; bovendien had hij recentelijk zijn mening over de cph-leiding in positieve zin bijgesteld. Radek drong er bij Wijnkoop op aan zelf naar Moskou te komen
om het conflict te helpen oplossen. De cph-leider sloeg deze raad in de wind en
stuurde Proost. Deze had als voordeel dat hij door zijn tweejarig partijvertegenwoordigerschap goed bekend was met de verhoudingen in het centrale Kominternapparaat. In Moskou kreeg hij morele steun van Kruyt. Deze was door Münzenberg
als vertegenwoordiger van de iah naar het plenum gezonden.129
Namens de oppositie vertrokken De Kadt en Van Reesema naar Moskou. De
laatste was in de plaats gekomen van Bouwman, die van de nft geen verlof kreeg.130
De Kadt was niet echt blij met zijn reisgenoot. Hij vreesde dat Van Reesema bij de
Komintern een slechte indruk zou maken – en niet ten onrechte. Eenmaal in de
Russische hoofdstad aangekomen trof het tweetal tijdens een zitting van de Erweiterte Exekutive Boecharin. De Kadt overhandigde hem een brief van Roland Holst.
De dichteres vroeg hierin de haar goed bekende bolsjewistische leider zijn invloed
aan te wenden ten gunste van de oppositie. Ze beval De Kadt warm aan, maar
schreef tegelijkertijd dat ze met zijn metgezel meer moeite had.‘Van Reesema kreeg
een kleur die zijn hele schedel rood maakte’, aldus De Kadt in zijn herinneringen.131
Na het plenum kwam de Holländische Kommission bijeen. Hierbij waren ook
Kruyt en Tan Malaka aanwezig. De standpunten die de beide partijen naar voren
brachten, waren bekend. In navolging van Wijnkoop voerde Proost het conflict
terug op de disciplinebreuk van de oppositie.Hoewel de vakbondskwestie het beeld
wat vertroebelde, was de discipline toch de ‘Kernfrage des Problems’. Aan de traditie van ‘Hyperdemokratismus’ in de partij moest nu resoluut een einde worden
gemaakt. Proost kraakte het rapport van de oppositie: het was ‘eine Mischung
schlauer Spitzfindigkeit und plumper Geschichtsverdrehung’. Om de zaak van de
partijleiding kracht bij te zetten, herinnerde hij de commissieleden aan de loftuitingen die Radek een half jaar eerder aan het adres van de cph-top had gericht.132
Van Reesema en De Kadt hadden het bekende verlanglijstje uit Nederland meegenomen, op één niet onbelangrijk onderdeel na. De eerder gestelde eis dat Wijnkoop en Van Ravesteyn het veld moesten ruimen, was in Moskou verdwenen. Nu
verzocht de oppositie om een vertegenwoordiger van het ekki, die een jaar lang zitting moest nemen in het partijbestuur van de cph om toezicht te houden op de verlangde reorganisatie van de partij. Sneevliet werd hiervoor weer nadrukkelijk
genoemd. Verder vroeg de oppositie om de opstelling van een partijstatuut op
democratisch-centralistische grondslag.133
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De uitspraak van de Komintern
Na een paar zittingen van de Holländische Kommission bracht Radek verslag uit
aan het ekki. Op deze bijeenkomst waren alle kopstukken van de Komintern aanwezig: Zinovjev, Kuusinen, Pjatnitski, Boecharin, Manoeïlski en nog enkele anderen. Veel aandacht kreeg het conflict in de cph niet. De ‘Holländische Frage’ stond
als dertiende en voorlaatste punt op de agenda. Zonder er al te veel woorden aan
vuil te maken keurde het ekki de door de Holländische Kommission genomen ontwerp-besluiten goed.134
In haar in vriendelijke bewoordingen verpakte uitspraak gaf de Komintern-leiding beide partijen een veeg uit de pan. De oppositie kreeg een scherpe berisping
vanwege het feit dat zij niet meteen bij het ekki had aangeklopt, maar een groep
buiten de partij had gevormd. Deze ‘krasse discipline-breuk’ werd volstrekt ontoelaatbaar geacht; het Comité moest onmiddellijk worden ontbonden. Van Reesema
en De Kadt gingen ter plekke akkoord. Hierop besloot de Komintern alle door het
partijbestuur genomen royementen en schorsingen op te heffen en de betrokkenen
weer in hun oude functies te herstellen.
De oppositie kwam er dus uiterst genadig af.Voor de Nederlandse partijleiding
had Radek meer onheil in petto. Zo diende in de Tribune ruimte te worden geboden
aan de oppositie. Ook moesten de statuten op het eerstvolgende partijcongres in
democratisch-centralistische zin worden gewijzigd,‘in de eerste plaats met het oog
op de vorming van instellingen, die aan de partijgenooten democratische waarborgen geven bij de oplossing van partij-conflicten’. Opvallend was dat de Kommission
ten aanzien van de belangrijke vakbondskwestie op een technische aanbeveling na
zweeg, al werd tussen de regels wel gesteld dat de partijleiding ook hier moest
inbinden.135
Het was duidelijk dat de Komintern in deze uitspraak de kool en de geit wilde
sparen. Met als doel de eenheid van de partij te bewaren gaf men geen van beide zijden geheel gelijk. Toch was het zonneklaar dat de oppositie de partijstrijd op punten had gewonnen. Zij haalde heel wat meer van haar eisen binnen dan de partijleiding. De oppositie had natuurlijk niet het volle pond gekregen: haar belangrijkste
desideratum, de delegering van een ekki-vertegenwoordiger bij de cph-leiding,
werd niet gehonoreerd – laat staan haar vroegere eis van het vertrek van het driemanschap. Niettemin waren Van Reesema en De Kadt dik tevreden; na de zitting
van het ekki vierden zij hun overwinning op de kamer van Tan Malaka in Hotel
Lux met een fles Kaukasische wijn.136
Het Wijnkoop-kamp in Moskou had de bui al zien hangen.Vlak voor het begin
van de zittingen van de Holländische Kommission had Proost aan Wijnkoop
geschreven dat de afloop twijfelachtig zou zijn, ‘want d’r schijnt veel stemming te
hunnen gunste te bestaan’. Veel zou afhangen van wat Radek ervan vond. Ook De
Kadt had dat inmiddels vernomen. ‘Als Radek zijn oordeel uitgesproken had – en
dus het oordeel van de Russen kenbaar had gemaakt – dan was het vanzelfsprekend
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dat de overgrote meerderheid van de commissie dat oordeel zou bekrachtigen’, zo
vertelde het Duitse commissielid Enderle hem.137
Dat het voor de partijleiding was misgegaan, lag mede aan Wijnkoop zelf. Volgens Proost had Radek het de cph-voorzitter zeer kwalijk genomen dat deze tijdens zijn bezoek in Berlijn, toen hem te verstaan was gegeven dat het ekki tegen
een uitbreiding van het conflict was, had gezwegen over de veertig royementen die
net waren uitgesproken.‘Dit feit werd uitgelegd als illoyaal tegenover de Executieve’,
zo meldde Proost het partijbestuur. Niet alleen Radek, ook Zinovjev en Boecharin
vonden dat. Daarnaast dacht Moskou dat er echt wel wat met de cph loos moest
zijn, wanneer de oppositie in korte tijd een paar honderd van de 1500 leden van de
partij tegen het driemanschap in het veld kon brengen. Kennelijk was de partijleiding niet altijd even tactisch opgetreden en had zij niet voldoende discussievrijheid
geboden.138
Vanzelfsprekend waren Proost en Kruyt, die nog versterking hadden gekregen
van de te laat aangekomen De Visser, diep teleurgesteld. Zij kwamen echter tot de
conclusie dat er niets anders overbleef dan de door het ekki voorgeschreven maatregelen zo loyaal mogelijk uit te voeren. Proost schreef dat ook in een persoonlijke
brief aan Wijnkoop.Als de cph de besluiten van het ekki niet zou aanvaarden,‘dan
zal er voor ons volgen wat je uit andere buitenlandse voorbeelden weet. We staan
dus voorloopig voor een keus tusschen beroerdigheden die allemaal even groot
zijn, maar waarvan de breuk met M.[oskou] toch de ergste is.’ Die voorbeelden
waarop Proost doelde hadden onder meer betrekking op het ingrijpen van het
ekki in de kpd en de opstelling van de Komintern-leiding ten aanzien van de wispelturige Noorse sectie. Hij voegde eraan toe dat men in Moskou niet geheel zeker
was dat de partijleiding de besluiten loyaal zou uitvoeren, en dat zeker bij de oppositie de ‘satanische hoop’ leefde dat Wijnkoop zich zo zelf kapot zou maken. Het was
dan ook noodzakelijk zich in de discipline te schikken, zo deelde Proost Wijnkoop
in wat cryptische bewoordingen mee; ‘in dit opzicht wil men hier in M.[oskou] dat
je die proef levert’.139
Het ‘document der schande’
Met de brief waarvan de aanhef aan het begin van dit hoofdstuk is weergegeven,
stelde het Präsidium van het ekki de cph in juli van zijn uitspraak op de hoogte.
Om de pil wat te vergulden waren er prijzende woorden over de partijleiding in
opgenomen, in de trant van Radeks loflied eerder in Amsterdam. Maar de geestelijke moed, de volharding en toewijding die de grondleggers van de cph werden toegeschreven, bleken ook een keerzijde te hebben: zij hadden de partijleiding een
autoriteit verschaft, ‘zooals weinige communistische partijleidingen die bezitten’.
Dit had met zich meegebracht dat het driemanschap vaak te ongeduldig was en
problemen weinig zachtzinnig oploste.140
Bij de partijleiding kwam de brief hard aan. De weerstand was zeer groot. Het
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partijbestuur voelde zich met de rug tegen de muur geplaatst. Het besloot de uitspraak van Moskou te aanvaarden omdat er geen alternatief was: afwijzing van het
oordeel zou immers de facto neerkomen op uittreden uit de Komintern. Ceton legde zich er evenwel niet bij neer en stemde als enige tegen. Op de partijraad die zich
vervolgens over de brief boog, noemde hij het besluit het ergste dat het ekki ooit
over de Nederlandse partij had genomen. De cph-secretaris deelde mee dat de partijleiding ook had besloten aan te blijven teneinde te voorkomen dat de oppositie
zich meester zou maken van de macht.‘Wir werden den Kommunismus beschützen
trotz Moskau’, aldus Ceton. Ook Wijnkoop liet zich negatief uit over het besluit. Hij
zag het als een bewijs dat er in het ekki iets niet in orde was – zonder overigens
hierover in detail te treden.Wijnkoop zegde toe zich met andere partijen in verbinding te stellen om hierin verandering te brengen. Wat later sprak hij over de ekkibrief als het ‘document der schande’ en noemde hij het spottend ‘onze nieuwe
Grondwet’.141
Ondanks de weerzin die hij voelde, zei Wijnkoop toe de besluiten van Moskou
loyaal uit te voeren. Dit was ook het officiële standpunt van de partij.‘Wij hebben
steeds discipline geëischt, als gedisciplineerde communisten onderwerpen wij ons
aan de uitspraak der Executieve,’ verklaarde het partijbestuur in de Tribune.142 Het
legde zich echter niet voetstoots neer bij de besluiten. Namens de partijleiding
schreef Van Ravesteyn een brief op poten aan de Komintern-leiding, waarin hij de
uitspraak ‘verderfelijk’ voor de partij noemde. Op de van hem bekende verwaten
wijze hield hij het ekki voor dat het zonder enige kennis van de cph tot zijn oordeel was gekomen, zoals het dat ook al bij de instelling van het Amsterdams Bureau
had gedaan. Met name op het vakbondsterrein zou deze onkunde zijn gebleken.
Bij zijn beslissing had het ekki bovendien het oor geleend aan intriganten als Van
Reesema, die er door Van Ravesteyn van werd verdacht al sinds 1909 als spion voor
de sdap in de cph te fungeren. Deze opposanten waren zonder dat Moskou hun
antecedenten had nagegaan, op gelijke wijze behandeld als de door het ekki ‘gelauwerde’ partijleiders. Dit was voor Van Ravesteyn onbegrijpelijk: Wijnkoop en hij
hadden voor en na de Russische Revolutie de bolsjewistische lijn gevolgd. De
Nederlandse leiders waren nu nog dezelfden als in 1909,‘sowie auch – si licet parva
componere magnis – ein Lenin, Sinowjew, Bucharin, ein Radek noch dieselben sind
wie in 1909 und 1910!’ Ten slotte vroeg Van Ravesteyn om een ‘zekere mate van zelfbestuur ... binnen het kader van de beslissingen der internationale congressen.’143
Wijnkoop was zeer tevreden over de brief. Hij vond deze ‘in de goede ironische
toon van meester Marx geschreven’. De zelfbewuste stijl achtte hij bij Zinovjev en
Radek noodzakelijk: ‘Knechts, en vooral slechte, hebben ze in Europa genoeg. Ze
moeten nu ook maar eens leeren praten met, laat ik zeggen, menschen die althans
de gelijken van hun meesters trachten te zijn.’144 Zo liet Wijnkoop tegenover zijn
beste vriend en politieke medestander pas echt het achterste van zijn tong zien.
Naar buiten toe zei hij zich te schikken, zoals Proost hem ook had geadviseerd,
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maar inwendig was hij zeer verontwaardigd. Dat Wijnkoop niet berustte in het oordeel van de Komintern, zou al snel blijken.
Moskou boven Deventer
De cph had al eerder met de lange arm van de Komintern te stellen gehad. Dat
Moskou ideologische afwijkingen niet waardeerde, was in 1920 gebleken met de
opheffing van het Amsterdams Bureau. Dit had niet zozeer de partij geraakt als wel
de leden van het Bureau, en dan met name Gorter en Pannekoek. Daarna kreeg de
cph vooral met enkele administratieve afdelingen van het expanderende Komintern-apparaat te maken. Met de geregelde financiële steun van de Budgetkommission had de leiding minder moeite dan met de frequente verzoeken om gedetailleerde informatie. De kleine sectie kon of wilde hieraan niet altijd voldoen, wat haar
soms op een uitbrander kwam te staan. Dit had echter weinig consequenties: de
cph kon – juist vanwege haar relatief geringe omvang – betrekkelijk ongestoord
haar eigen gang gaan. Hieraan kwam echter een einde in de zomer van 1923, als
gevolg van zowel de interne problemen waarmee de partij kampte als de toenemende centralisatie van de Komintern.
Het motief achter de interventie van de Komintern lag evenwel meer op het terrein van de internationale discipline dan bij het interne partijconflict. De inmenging had niet uitsluitend het herstel van de partijdemocratie als oogmerk, laat staan
het opleggen van een andere vakbondstactiek (daarover werd zoals vermeld amper
gesproken). Een belangrijker, onuitgesproken doel ervan was het domesticeren van
de partijleiding. Veelbetekenend in dit verband is de observatie van de vertegenwoordiger van de partijleiding in Moskou, Proost:‘Samenvattend spreek ik als myn
mening uit dat de Executieve de kiem van een konflikt tusschen haar en den Partyvoorzitter zwaarder laat wegen dan het huidige konflikt zelf in de Party.’145 Met deze
typering sloeg hij de spijker op zijn kop. Wijnkoop had sinds de oprichting van de
Komintern meerdere malen blijk gegeven van zijn eigenzinnigheid en wispelturigheid, en Radek had het in Berlijn pas weer ervaren. Kennelijk was nu de tijd gekomen om de voorzitter van de cph tot de orde te roepen en hem duidelijk te maken
hoe de verhoudingen werkelijk lagen: Moskou aanvaardde het niet dat het Deventer
driemanschap wel de lusten van de centralisatie binnen de Komintern wilde, maar
niet de lasten.
Tegelijkertijd poogde de Komintern-leiding in de zomer van 1923 de eenheid in
de Nederlandse sectie te bewaren. Dit op verzoening gerichte beleid volgde zij bijvoorbeeld ook bij de conflicten in de Tsjecho-Slowaakse en Franse communistische
partij.‘In those years ... the ecci nearly always adhered to a compromise, to the role
of an arbitrator between different trends within parties’, aldus de Russische historicus Sjirinja.146
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6
Tussen Amsterdam, Berlijn en Moskou
‘Kameraden van de onafhankelijke vakbeweging! De Roode Internationale der
Vakvereenigingen moet op haar stichtingscongres weten, wat zij aan U heeft: vrienden of tegenstanders ... Laat uw leider zeggen ... met wie en tegen wie hij is: voor
Moskou, dat is tegen Amsterdam of tegen Moskou, wat beteekent voor Amsterdam.’1 Niet alleen de cph bekeerde zich in Nederland tot Moskou. Het Nationaal
Arbeids-Secretariaat (nas), jarenlang een bondgenoot van de cph, kwam eveneens onder de betovering van het bolsjewistische experiment. Anders dan in het
geval van de cph en de Komintern was het voor het nas geen uitgemaakte zaak dat
het zich bij de Rode Vakbonds-Internationale (rvi) zou aansluiten. Een syndicalistische vleugel toonde gaandeweg meer bezwaren en zou zich uiteindelijk van het
nas losmaken.
Moskou had aan de communistische partijen en aan de bevriende vakbonden
niet voldoende om zijn invloed in de arbeidersbeweging uit te breiden. Naast de
Komintern en de rvi werden andere internationale verbanden gevormd, met als
doel niet-communisten voor de communistische zaak te winnen of ze voor het karretje van Moskou te spannen. Om de indruk van onafhankelijkheid te wekken en
zoveel mogelijk sympathisanten aan te trekken, bleef het communistische leiderschap zeker in het begin vaak in nevelen gehuld. Deze instellingen, die doorgaans
een eigen organisatorische infrastructuur kenden, draaiden als satellieten om de
Komintern heen. In politiek opzicht waren of werden zij geheel ondergeschikt aan
het Komintern-leiderschap.2 Voordat de eerste moeizame stappen in de richting
van de aansluiting van het nas bij de rvi aan bod komen, wordt in dit hoofdstuk in
vogelvlucht een overzicht gegeven van de activiteiten van deze mantelorganisaties
in Nederland. De meeste daarvan – en vooral het nas – zouden vroeger of later
betrokken raken in de strijd die in de cph was ontbrand.
De Kommunistische Jugend-Internationale en de cjb
De oudste nevenorganisatie van de Komintern was de in 1919 opgerichte Kommunistische Jugend-Internationale (kji). De autonome positie die de kji zichzelf toen
had toegekend, was Moskou een doorn in het oog. Dat de jongeren en hun leider
Münzenberg gevoelig bleken voor links-communistische denkbeelden, maakte de
zaak er niet beter op.3 In dezelfde tijd dat de Komintern haar buitenlandse bureaus
sloot,bracht zij ook de kji op niet mis te verstane wijze onder haar hoede.Het tweede congres van de kji, dat in het voorjaar van 1921 in Duitsland plaatsvond, werd op
last van de Komintern-top afgebroken. Het werd later in Moskou voortgezet, tegelijk met het derde wereldcongres. Op deze bijeenkomsten capituleerde Münzenberg openlijk. Hij gaf de politieke onafhankelijkheid van de jongereninternationale
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op en erkende de autoriteit van de Komintern. Münzenberg riep de bij de kji aangesloten jongerenorganisaties op in hun land de aanwijzingen van de communistische partij op te volgen. De eigen rol van de kji was daarmee uitgespeeld. Symbolisch voor haar onderwerping was het besluit van de Komintern de zetel van de kji
te verplaatsen van Berlijn naar Moskou en haar leider Münzenberg af te danken.4
In mei 1921 had Struik op het congres van de cjb in navolging van Münzenberg
de politieke zelfstandigheid van de communistische jeugdbeweging nog uitvoerig
geroemd.5 Het Sovjet-Russische model, waarbij de communistische jongeren
geheel onder het gezag van de rcp stonden, behoefde in Nederland geen navolging.
Enkele maanden later was echter van dit standpunt op het kji-congres in Moskou
weinig overgebleven – met de volledige instemming overigens van de Nederlandse
afgevaardigde, Leo van Lakerveld.Vol overgave droeg hij na thuiskomst het nieuwe
standpunt uit.6 Het congres van de cjb – Struik incluis – legde zich in juni 1922 zonder veel tegensputteren neer bij het verlies van de politieke autonomie.7
Op dit congres werd Van Lakerveld (1895–1989) tot voorzitter van de cjb aangewezen. Later zou hij de jongerenorganisatie ook vertegenwoordigen in het cphbestuur. In die tijd stond Van Lakerveld aan de zijde van Wijnkoop. De niet-onbevooroordeelde De Kadt had weinig met hem op en beschreef hem als ‘een heel
gewichtig doend, dandy-achtig heertje’ en een opportunist. Van Lakerveld maakte
in de jeugdbeweging gebruik van het pseudoniem ‘Widdi’, wat stond voor: ‘wat ik
doe, doe ik’.8
Het conflict tussen de partijleiding en de oppositie dat de cph aan het begin van
de jaren twintig in zijn greep kreeg, werd ook binnen de cjb uitgevochten. In
opdracht van Wijnkoop ging het bestuur van de Bond ook tot schorsingen en royementen over. Dit leidde tot verzet in de gelederen van de jongeren: bijna een kwart
van de circa 500 leden schaarde zich achter de bannelingen. Deze oppositionelen
keerden zich evenals hun oudere geestverwanten in de cph tegen het eigenmachtige optreden van Wijnkoop en van Van Lakerveld, die zij als de zetbaas van de partijvoorzitter in de cjb beschouwden.
Na de uitspraak van de Komintern in de zomer van 1923 werden de geroyeerde
en geschorste leden ook weer tot de cjb toegelaten. Niettemin bleef het rommelen
in de jongerenorganisatie. Er moest een vertegenwoordiger van de kji aan te pas
komen om orde op zaken te stellen. In september verbleef de Duitser Willy Kress
voor de kji drie weken in Amsterdam. Een klein halfjaar eerder had hij het congres
van de cjb bijgewoond. Kress was de eerste officiële vertegenwoordiger van Moskou die ‘ter plekke’ in Nederland poolshoogte kwam nemen. In zijn rapporten aan
de kji nam hij het voor Van Lakerveld op. Hij schilderde de oppositie af als halfsyndicalistisch: zij zou zich verzetten tegen de politieke ondergeschiktheid van de
cjb aan de cph, en een pro-nas-standpunt innemen.9
Op het cjb-congres dat eind 1923 gehouden werd, leed de oppositie een pijnlijke
nederlaag. Door zich achter voorzitter Van Lakerveld te scharen nam Kress – en
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daarmee de kji – duidelijker stelling dan de Komintern in het cph-conflict. Bovendien steunde hij met Van Lakerveld een bondgenoot van Wijnkoop. De oppositie
liet het er niet bij zitten, zo schreef zij de kji.10
Andere mantelorganisaties van de Komintern in Nederland
Partijleider Wijnkoop poogde ook de andere Nederlandse filialen van de internationale communistische organisaties te controleren. In 1922 was in Moskou de
Internationale Rote Hilfe (irh) opgericht, met als doel de slachtoffers aan proletarische zijde in de klassenstrijd bij te staan.11 De opzet was dat landelijke afdelingen
van de irh materiële, morele en juridische hulp gaven aan de in ‘kapitalistische kerkers’ gevangen zittende geestverwanten en hun familie. In de herfst van 1923 kwam
er een Nederlandse sectie tot stand, die werd geleid door de ‘Wijnkoopianen’ Van
der Hal en J.Albrecht.12 De sectie zette zich vooral in voor de opvang van vervolgde
Duitse partijgenoten. De internationale leiding van de irh was echter niet onder de
indruk van de ontplooide activiteiten. In de herfst stuurde zij een vertegenwoordiger naar Amsterdam om de afdeling te reorganiseren. Van Lakerveld stond daarbij
op de nominatie de leiding te krijgen.13
Op min of meer hetzelfde terrein als de irh bewoog zich de Internationale
Arbeiter-Hilfe (iah).14 Nadat Münzenberg kji-leider áf was, had hij van Lenin
opdracht gekregen een internationale organisatie op te zetten voor de hulp aan de
hongerenden in het Wolga-gebied. Dit reeds genoemde ‘Auslandskomitee’ groeide
uit tot de iah. Over de inspanningen van de cph op dit terrein was Münzenberg
zeer tevreden; in mei 1923 zei hij nog eens dat de Nederlandse sectie ‘het beste
en uitstekendste werk van alle Communistische partijen ter wereld had geleverd’.15
Naast het bestrijden van de hongersnood maakte de ‘neutrale’ iah ook propaganda
voor Sovjet-Rusland. Later ondersteunde zij stakende arbeiders in de kapitalistische landen, waarvoor inzamelingen werden gehouden. Münzenberg was lange tijd
de bezielende leider van de in Berlijn gevestigde iah. Het hoofdkwartier bleef gesitueerd buiten de Sovjet-grenzen, in tegenstelling tot vrijwel alle andere neveninstellingen van de Komintern die in Moskou gevestigd waren. Hierdoor ontsnapte de
iah enigszins aan de bolsjewistische controle, wat haar ‘niet-politieke’ imago ten
goede kwam.16
Tot Münzenbergs naaste medewerkers behoorde de met Wijnkoop en Van Ravesteyn goed bevriende Kruyt. Toen deze bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1922
niet herkozen werd, verhuisde hij zoals reeds vermeld naar Berlijn. In het iah-apparaat maakte Kruyt snel carrière: hij nam zitting in het leidinggevende Zentralbureau. Eind 1922 verving hij zelfs tijdelijk Münzenberg als secretaris-generaal, toen
deze naar het wereldcongres van de Komintern afreisde.17 In de Nederlandse organisatie was Wijnkoops vertrouweling Brommert formeel de eerste man.Hij werd bezoldigd secretaris van de nationale sectie en vertegenwoordigde deze in het Zentralkomitee van de iah. Ook Roland Holst bleef zich energiek inzetten voor de iah.
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Met als oogmerk ‘proletarische sporters’ voor de klassenstrijd te winnen werd in
juli 1921 de Sportintern in het leven geroepen.18 Deze organisatie was weinig fortuinlijk, ook in Nederland. ‘Der rote Sportarbeit geht hier schlecht’, zo liet Van
Lakerveld, die deze internationale er naast de kji bij deed, aan Moskou weten.Voor
zover bekend was er slechts één vereniging die zich wilde aansluiten: de arbeidersvoetbalclub ‘Ontwaakt’ uit Amsterdam.19
Voor het communistische bekeringswerk op het platteland werd de Krestintern
in stelling gebracht. Deze ‘boeren-internationale’ was in oktober 1923 in Moskou
opgericht. Zij richtte zich vooral op de landarbeiders en kleine boeren. Net als de
Sportintern bestond deze organisatie voornamelijk op papier; in Nederland kwam
zij evenmin van de grond.20
De eerste neveninstelling van de Komintern had de Communistische Vrouwenorganisatie moeten zijn. Het oprichtingscongres in maart 1919 besloot namelijk tot
de vorming van dit verband, maar het ekki zag er later van af: de vrouwen moesten
zich niet afzonderen van de algemene proletarische organisaties. Het stelde vervolgens een Internationales Frauen-Sekretariat in, dat volgens de statuten van 1920 de
‘Vrouwensectie’ van de Komintern moest organiseren. In concreto diende het de
propaganda onder de werkende vrouwen te leiden. Als internationaal secretaris
werd Zetkin benoemd; Kollontai werd haar adjunct. Het tweede wereldcongres van
de Komintern koos Roland Holst eveneens in het Frauen-Sekretariat.21
Al deze organisaties stonden onder nauw toezicht van de Komintern-leiding. Dat
gold ook voor het verband dat Moskou op het terrein van de vakbeweging vormde.
In juli 1921 kwam de rvi tot stand, ook bekend onder de naam Profintern – ongetwijfeld de belangrijkste nevenorganisatie.22 Zij was bedoeld om de invloed van
Moskou in de vakbeweging te vergroten. De oprichting van de rvi zou tot veel
verwarring binnen de eigen gelederen leiden. Zoals gezien, hadden de communisten, die zich in de meeste gevallen kort daarvoor hadden losgemaakt van de sociaal-democratische partijen, van Lenin opdracht gekregen hun invloed binnen de
reformistische vakbonden van hun landen uit te breiden. Zij moesten er daarbij
voor zorgen dat die bonden niet scheurden: een schisma zou de communisten
immers isoleren van de arbeidersmassa’s. Op het internationale vlak daarentegen
dienden zij nu deze sociaal-democratische bonden los te weken uit hun internationaal samenwerkingsverband en hen lid maken van de rvi.23 Deze tweevoudige
opdracht was eigenlijk alleen te volbrengen wanneer de communisten erin zouden
slagen deze bonden geheel over te nemen, maar dit zou hun nooit gelukken. Het
werd nog onoverzichtelijker nadat de Komintern aan het einde van 1921 de eenheidsfront-tactiek had afgekondigd. De vijandige penetratie van de sociaal-democratische vakbeweging hadden de communisten nu te combineren met het zoeken
van toenadering tot de sociaal-democratische partijen.
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Het Amsterdamse ivv en de Russische reactie
In februari 1919 hadden de Europese sociaal-democratische partijen op een bijeenkomst in Bern gepoogd de scherven van hun Internationale te lijmen. Zoals gezien
was dit voor Lenin aanleiding geweest om vaart te zetten achter de vorming van de
Komintern. De nieuwe Socialistische Arbeiders Internationale (sai) zou echter nog
tot 1923 op zich laten wachten. Meer succes hadden de sociaal-democratische vakbondsleiders. In juli 1919 bliezen zij op een bijeenkomst in Amsterdam hun Internationaal Verbond van Vakverenigingen (ivv) nieuw leven in. Aan het eind van dat
jaar telde het ivv ruim 23 miljoen leden.24
Het nas was ook bij de oprichting aanwezig. Het bestempelde de terugkeer van
het ivv als voorbarig omdat de Sovjet-bonden, die niet aanwezig hadden kunnen zijn, niet waren gehoord. De bezwaren van het nietige nas maakten geen enkele indruk: de werkzaamheden werden gewoon voortgezet. Als vestigingsplaats
van het ivv kwam Amsterdam uit de bus, en twee Nederlanders werden als secretarissen benoemd: Jan Oudegeest en Edo Fimmen, respectievelijk voorzitter en
secretaris van het nvv. Een van de eerste acties van het ivv was een oproep aan de
aangesloten vakbonden tot massale actie tegen de blokkade van Sovjet-Rusland.
Ook bij de steun aan de hongerenden in het Wolga-gebied liet het ivv zich niet
onbetuigd.25
Hoewel het ivv voor de Russische vakbonden een zetel in het bestuur had
opengelaten, moesten de bolsjewieken niets van deze zogeheten ‘gele’ Internationale weten. Een van de ‘21 voorwaarden’ verlangde van de Komintern-secties dat zij
een ‘hardnekkige strijd’ tegen het ivv voerden. De op het tweede wereldcongres
vastgestelde vakbondstactiek diende als een wapen tegen ‘Amsterdam’: door van
binnenuit de reformistische bonden te ‘revolutioneren’ werd het fundament van het
ivv ondermijnd. Hierbij lieten de bolsjewieken het echter niet. Zoals de Komintern
bedoeld was als revolutionair alternatief voor de slappe Tweede Internationale, zo
moest er ook op vakbondsterrein een tegenwicht komen voor het ivv.
Dit plan voor een eigen overkoepelend internationaal orgaan kwam deels voort
uit het bolsjewistische besef dat de Europese revolutie voorlopig uit het zicht was
verdwenen en er voor een langetermijnstrategie voor het veroveren van de vakbonden moest worden gekozen.26 Daarnaast speelde de wens van Moskou mee te oogsten op de syndicalistische velden. Nogal wat vakbonden die op deze grondslag
stonden, waren in vervoering geraakt over de Russische Revolutie. De bolsjewistische machtsovername en het ermee gepaard gaande revolutionaire elan had ook bij
velen in het nas een gevoelige snaar geraakt.Evenals links-communisten als Gorter
en Pannekoek waren ook de Nederlandse syndicalisten na de omwenteling gevoelig
voor het anti-parlementarisme van de bolsjewieken en hun nadruk op directe actie.
De bekoring van de sovjets benam hun het zicht op de toenemende dominantie van
de communistische partij. Dat deze sovjets tot het syndicalistische gedachtegoed
behoorden, stond voor hen als een paal boven water. ‘Het van uit de bedrijven
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direct en rechtstreeks opgebouwde Radensysteem [in Sovjet-Rusland] is in zijn
wezen syndicalistisch’,zo zou nas-voorzitter Bernard Lansink jr.in 1921 tijdens zijn
bezoek aan Moskou verklaren.27
Internationaler Rat der Roten Fach- und Industrie-Verbände
Het ekki had aanvankelijk het voornemen het nieuwe verband van de vakbonden
direct onder zijn hoede te nemen. De Russische vakbonden sloten zich meteen bij
de Komintern aan. Zij riepen andere revolutionaire vakbonden in de wereld op hun
voorbeeld te volgen en in de zomer van 1920 naar het tweede wereldcongres van de
Komintern in Moskou te komen.28 Het nas was verdeeld en zag officieel af van deelname. De oproep van de Russische vakbonden was aan de orde gekomen op het
nas-congres in mei 1920. Omdat het punt omstreden was, werd het verdaagd tot
een volgend congres. Bouwman dacht daar anders over. Hij reisde in zijn hoedanigheid van voorzitter van de nft naar de Sovjet-Russische hoofdstad.29
Lang niet alle vertegenwoordigers van de syndicalistische bonden uit Europa en
de Verenigde Staten die in tegenstelling tot het nas wél aan de uitnodiging gehoor
hadden gegeven, stemden met de opzet van het ekki in. De tegenstanders waren
allergisch voor de gedachte ondergeschikt te moeten zijn aan een politieke organisatie – laat staan zo’n centralistische als de Komintern. Het congres in Moskou
kwam voor velen van hen trouwens al als een koude douche: de meeste syndicalisten waren wars van de nieuwe vakbondstactiek van Lenin, die het werken in de
reformistische vakbonden voorschreef. Ook met de nadruk die het leerstuk van de
dictatuur van het proletariaat kreeg, hadden zij weinig op.30
Na veel vijven en zessen werd vlak voor het begin van het wereldcongres op 15
juli 1920 de provisorische Internationaler Rat der Roten Fach- und Industrie-Verbände (Internationale Raad van Rode Vak- en Industrieverbonden) gevormd.31 Als
een tegemoetkoming aan de syndicalisten was de raad niet direct als een sectie van
de Komintern georganiseerd.Veel had deze concessie overigens niet om het lijf; de
syndicalisten liepen dan ook niet warm voor het nieuwe verband. Een Bulgaarse en
een paar Zuid-Europese syndicalistische groeperingen steunden de oprichting;
hun Angelsaksische en Duitse geestverwanten moesten er echter niets van hebben.32
De raad koos een uitvoerend bureau dat het internationale vakbondswerk
moest coördineren. Eerste man werd Michail Tomski (1880–1936), de leider van de
Russische vakbonden. In mei 1921 loste Lozovski hem af. Hoewel het nas het ook
bij de totstandkoming van de raad liet afweten, nam er toch een Nederlander zitting
in het bureau: cph-vertegenwoordiger Proost.Afgaande op de verslagen van de zittingen was zijn inbreng minimaal.33 Hij bemoeide zich wat met de bibliotheek, de
krantenafdeling en de Duitse sectie. Hierin was Nederland ondergebracht, samen
met Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en de Scandinavische landen. De Duitse
communisten Heinrich Brandler en Heckert speelden er de eerste viool.
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Van het functioneren van het apparaat van de raad had Proost een zeer lage
dunk.Aan Wijnkoop schreef hij:‘ik weet hoe de boel heelemaal niet werkt; en hoe je
zoo’n groote werkeloosheid (het aantal mannekes en juffies dat er achter tafels en
schrijfmachines moeten zitten maar er meestal niet zitten omdat ze aan’t kuieren
zijn, eindeloos gesprekken staan te voeren, voor pajok [rantsoen, gv] en andere
dagelijksche levenskwesties moeten zorgen, geen schoenen aan hebben die heel
zijn en dus niet kunnen komen, of verkouden zijn, is legio en vermeerdert als konijnen) organiseeren kunt’. Samen met zijn vriend Rosmer, die namens de Franse syndicalisten zitting had, trachtte Proost ‘in de chaos van de organisatie verbetering te
brengen. Het ongeluk is bij deze heele affaire dat Tomsky de baas is, die alleen Russisch verstaat en Tomsky en Losovsky samen ruzie hebben en niet met elkaar willen
werken, Rosmer en ik geen Russisch kennen en niet brutaal genoeg zijn, zoodat we
machteloos zijn.’34 Waarschijnlijk heeft Proost deze kritiek niet voor zich gehouden, want in maart 1921 kreeg hij opdracht om samen met de Brit Murphy – die
ruim een jaar daarvoor de conferentie in Amsterdam had bijgewoond – het apparaat door te lichten en voorstellen tot verbetering te doen.35
Oprichting van de rvi
In juli 1921, tijdens het derde wereldcongres van de Komintern, werd de raad omgevormd tot rvi. Op het oprichtingscongres ging de discussie over dezelfde punten
als een jaar daarvoor: de band met de Komintern, het leerstuk van de dictatuur van
het proletariaat en de tactiek van het vormen van cellen in de reformistische vakbonden. De achterliggende kwestie was in hoeverre de bolsjewistische ervaring ook
voor Europa zou kunnen gelden. In tegenstelling tot de Russen meenden de syndicalisten dat er grenzen waren aan die toepasbaarheid.36
Lozovski en Zinovjev trotseerden geruime tijd de syndicalistische wens van een
zelfstandige vakbondsinternationale en bleven vasthouden aan het opnemen van
de rvi in de Komintern. Proost, die met zijn neus boven op de discussies in de Internationaler Rat zat, meende dat deze lijn tot mislukken gedoemd was. De bolsjewieken moesten een handreiking aan de syndicalisten doen;‘aan deze menschen de
discipline van Moscou opleggen, zooals men dat aan komm. partijtjes doen kan,
gaat natuurlijk niet, en dat is juist wat men hier niet goed begrijpt’.37
Proost had het bij het rechte eind. Uiteindelijk zagen ook de leiders van de
Komintern en de Internationaler Rat in dat zij een stap terug moesten doen. Zij
besloten de rvi als een aparte vakbondsinternationale op te richten, maar deze
geen volledige autonomie te verlenen. Moskou was niet van plan het politieke en
ideologische leiderschap van de Komintern op te geven: de Derde Internationale
beschouwde zichzelf naar goed leninistisch recept als ‘de voorhoede der revolutionnaire arbeidersbeweging der wereld’, waarmee de rvi een ‘zoo eng mogelijke verbinding’ moest onderhouden.38 Dit standpunt werd met een ruime meerderheid
aangenomen. De tegenstanders, onder wie dit keer ook vertegenwoordigers van het
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nas, hadden volstrekte onafhankelijkheid van de rvi verlangd. Zij kregen dus hun
zin niet.39
Dat de bolsjewieken voor hun met wat syndicalistische wijn aangelengde voorstel een meerderheid kregen, was niet zo verwonderlijk. Ze hadden van tevoren hun
best gedaan om zich op het congres van grote steun te verzekeren: niet alleen kregen obscure, minuscule vakbondjes uit Korea, Palestina en Java stemrecht, ook aan
gedelegeerden van communistische ‘minderheden’ (‘cellen’) uit reformistische vakbonden werden stemmen uitgereikt. Soms beweerden deze afgevaardigden miljoenen arbeiders te vertegenwoordigen – een aanspraak die ter plaatse nooit geverifieerd kon worden en die ten nadele werkte van de syndicalistische bonden die op
reguliere wijze hun ledental registreerden.40 Namens de communistische minderheid in het nvv was bijvoorbeeld J. Wolda-Van de Puil aanwezig, terwijl er in deze
sociaal-democratische vakbond amper cellen bestonden. Ceton vertegenwoordigde de onooglijke Kommunistische Onderwijzers Vereniging.41
Voor de statuten van de rvi was eveneens een grote meerderheid op het congres
te vinden. In het ontwerp hadden de bolsjewieken aanvankelijk voorgesteld dat de
rvi de ‘geestelijke leiding’ van de Komintern diende te erkennen.Deze bepaling,die
overigens als twee druppels water leek op de eerder al wél aanvaarde voorhoederol
van de Komintern, ging velen te ver en werd geschrapt. Moskou kreeg wel zijn zin
wat betreft de regeling van de formele verhouding tussen de rvi en de Komintern.
Vastgelegd werd dat de organisaties over en weer vertegenwoordigers naar elkaars
besturen zouden afvaardigen. Deze zogeheten ‘uitwisselingsclausule’ zou hét grote
struikelblok gaan vormen voor de aansluiting van syndicalistische vakbonden bij
de rvi – waaronder het nas.
De statuten regelden verder de structuur van de rvi. Deze zag er in grote lijnen
hetzelfde uit als die van de Komintern. Het congres was het hoogste orgaan. Tussen
zijn bijeenkomsten door had de zogenaamde Zentralrat het voor het zeggen, zoals
formeel het ekki in de Komintern. Deze raad, die volgens de statuten twee keer per
jaar bijeen diende te komen, bestond uit vertegenwoordigers van de aangesloten
landen.42 De Zentralrat koos het Vollzugsbüro. Dit uitvoerende orgaan kwam wekelijks bijeen en was voor de lopende zaken verantwoordelijk – zoals het Engere Büro
van de Komintern. De besluiten van het Vollzugsbüro waren bindend; lidorganisaties die zich er niet aan hielden konden worden geroyeerd. Het land waar de rvi
resideerde – dat wil zeggen Sovjet-Rusland – leverde statutair twee van de zeven
leden van het bureau. Het vestigingsland diende ook de geldmiddelen voor de rvi
op te brengen. Als de enige grote kapitaalverschaffer kreeg Moskou op deze wijze
een behoorlijke vinger in de pap, ook al omdat Lozovski tot secretaris-generaal
werd benoemd.43
Evenals de Komintern vestigde de rvi een semi-clandestien filiaal in Berlijn, het
al eerder genoemde Mitteleuropäische Büro (meb). Het werd gebruikt voor propagandadoeleinden en het uitgeven van publicaties,maar fungeerde tevens als relais
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in de verbinding tussen Moskou en de aangesloten vakverenigingen. Net als het
wes had het meb ook nauwe banden met de kpd-leiding. Tussenpersoon was eerst
Heckert,die zowel lid van de Duitse partijleiding als van het Vollzugsbüro was.44 Met
de vakbondsafdelingen van de communistische partijen onderhield het meb ook
contact. De vakverenigingscommissie van de cph stuurde allerlei gegevens over de
Nederlandse situatie naar Moskou op. Zoals vermeld, werd Van Reesema als secretaris van deze commissie door Wijnkoop gewipt omdat de partijvoorzitter deze internationale verbinding van de in zijn ogen notoire intrigant niet op prijs stelde.
De rvi en het meb beschikten over eigen fondsen; een budgetcommissie beoordeelde alle verzoeken tot financiële ondersteuning.45 Nadat de cph dit in de gaten
had gekregen, ontving Berlijn ook bedelbrieven uit Nederland. In de zomer van
1923, toen de vakverenigingscommissie geheel platzak was en de partijkas ook weer
leeg raakte, werd verzocht om een maandelijkse bijdrage van ongeveer 200 gulden.
De rvi zou enige tijd de helft uitkeren.46
Syndicalistische vakbonden mijden de rvi
Echt succesvol was de rvi niet. De grote sociaal-democratische vakverenigingen
piekerden er niet over naar Moskou te gaan en bleven loyaal aan het Amsterdamse
ivv. Andere bonden bleven zelfstandig. Slechts een aantal kleinere organisaties
trad toe tot de rvi, die naar schatting zo’n acht miljoen leden had. Voor het leeuwendeel – waarschijnlijk tweederde – waren deze echter afkomstig uit de Russische
vakbonden. Voor de rest bestond de rvi vooral uit minderheidsgroeperingen in
sociaal-democratische verbanden die bij het ivv waren aangesloten.47
Dat de rvi niet uitgroeide tot een echte internationale is vooral te wijten aan het
afhaken van een groot deel van de syndicalisten, om wie het Moskou nu net te doen
was geweest. De na oktober 1917 begonnen wittebroodsweken van de verbintenis
tussen het syndicalisme en het communisme liepen op hun eind toen de etatistische en centralistische inslag van het bolsjewisme duidelijker zichtbaar werd. In de
Komintern gebeurde dit met de publicatie van Lenins Kinderziekte-brochure; binnen Sovjet-Rusland kwam het onder meer tot uiting in de vervolging en onderdrukking van anarchisten en syndicalisten. Deze dissidenten spaarden het bolsjewistische regime niet met hun kritiek. Het leven werd hun onmogelijk gemaakt in
dezelfde tijd dat binnen de rcp de arbeidersoppositie werd aangepakt en de
opstand in Kronstadt neergeslagen.48
Tegen deze achtergrond leidden de besluiten van het oprichtingscongres van de
rvi tot grote onrust in de verschillende syndicalistische en revolutionaire vakorganisaties in Europa. De Spaanse afgevaardigden werden na thuiskomst door hun
achterban tot de orde geroepen; hun in Moskou genomen besluit zich aan de zijde van de rvi te scharen werd ongedaan gemaakt. De Italiaanse syndicalisten koesterden eveneens grote bedenkingen. Beide groeperingen, die nog hadden meegedaan aan de oprichting van de Internationaler Rat, gingen voor de rvi verloren. In
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Frankrijk vond een scheuring plaats in de syndicalistische gelederen. De zich
Confédération Générale du Travail Unitaire (cgtu) noemende afgesplitste linkervleugel stond weliswaar dichter bij de bolsjewieken, maar wilde zich niet bij de rvi
aansluiten vanwege de organisatorische banden die deze onderhield met de
Komintern. Zweedse en Duitse syndicalisten keerden zich beslist van de rvi af,
evenals het Amerikaanse iww.49
Het nas en de rvi
Ook in het nas zou het lidmaatschap van de rvi de gemoederen jarenlang bezig
houden. De heftige strijd die erover gevoerd werd, zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de enorme achteruitgang van het ledental van de vakcentrale, náást het
veranderende economische tij en het overdrijven van de revolutionaire wolken.
Begin 1920 bereikte het nas met meer dan 51 000 leden het absolute hoogtepunt in
zijn bestaan. Drie jaar later was het ledental meer dan gehalveerd: begin 1923 stonden nog ruim 23 000 leden ingeschreven (zie bijlage 1). Ondanks deze krimpende
aanhang was het nas voor de rvi een gewilde associé. Voor de kwijnende vakbondsinternationale in Moskou, die te maken had met veel afzeggingen, was iedereen welkom en het nas was zeker niet de kleinste gegadigde.
Zoals vermeld, was de vraag of het nas zich bij de rvi diende aan te sluiten zeer
omstreden. Deze kwestie domineerde alle andere tegenstellingen in de vakcentrale.50 De voor- en tegenstanders sloten zich gaandeweg aaneen in twee blokken, die
steeds onverzoenlijker tegenover elkaar kwamen te staan. De groep der antagonisten bestond hoofdzakelijk uit syndicalisten. Dit kamp werd aangevoerd door nasvoorzitter Lansink.51 Hij was tegelijk de enige redacteur van het nas-orgaan de
Arbeid, waardoor hij een sleutelpositie vervulde in de communicatie met de leden.
Lansink en andere syndicalisten binnen het nas stonden weliswaar sympathiek
tegenover de Russische Revolutie, maar hadden net als veel van hun buitenlandse
geestverwanten grote moeite met de organisatorische betrekkingen tussen de rvi
en de Komintern. Deze band strookte niet met hun beginsel van de zelfstandigheid
van de vakbeweging, die los moest staan van elke politieke partij. Van de invloed
van de cph in het nas waren zij in het geheel niet gediend. Na verloop van tijd zouden zij aankoersen op een onafhankelijke syndicalistische internationale.
Op hun beurt zagen de communistische leden van het nas hun vakcentrale liever vandaag dan morgen tot de rvi toetreden. Dat de Komintern en de rvi met
elkaar verbonden waren, vonden zij geen punt. Ook onderschreven zij zonder
moeite het leerstuk van de dictatuur van het proletariaat. Van de liefdesverklaringen van de syndicalisten aan de Oktoberrevolutie hadden zij geen hoge dunk; deze
waren in hun ogen zuiver platonisch. De voornaamste exponenten van deze ‘Moscovitische’ stroming waren De Visser, de voorzitter van de vakverenigingscommissie van de cph, en Bouwman. De laatstgenoemde groeide uit tot haar leider, waarmee hij in Moskou veel krediet opbouwde. In het kamp van de voorstanders waren
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overigens niet alleen cph-leden te vinden. Ook sociaal-anarchisten wilden ‘naar
Moskou’ – zoals bijvoorbeeld Theo Dissel, die later secretaris van het nas zou worden.
Bouwman tegenover Lansink
Naar aanleiding van de uitnodiging van Moskou in 1921 de oprichting van de rvi
bij te wonen, hadden in december 1920 enkele syndicalistische vakorganisaties uit
Noord- en Zuid-Amerika en Europa in Berlijn de koppen bij elkaar gestoken.52 De
nas-delegatie bestond uit de twee voormannen van de beide vleugels, Lansink en
Bouwman. Namens de Internationaler Rat was Belinski aanwezig. Hij was voor de
Nederlanders geen onbekende, want hij was immers voorafgaand aan zijn bezoek
aan de Duitse hoofdstad in Amsterdam geweest voor overleg met onder meer Fimmen en het nas.
Belinski poogde in Berlijn de verschillen tussen communisme en syndicalisme
te minimaliseren. Hij brak een lans voor de aanvaarding van het leerstuk van de
dictatuur van het proletariaat en voor de samenwerking van de vakbeweging met
de communistische partijen en de Komintern. Deze punten werden door de syndicalistische organisaties afgewezen.‘De R.V.I. is volkomen zelfstandig en onafhankelijk van iedere politieke partij’, zo luidde hun belangrijkste voorwaarde om mee te
werken aan de oprichting. De in de Duitse hoofdstad aanwezige vakorganisaties
besloten aan het komende congres in Moskou deel te nemen. De ‘Berlijnse verklaring’, waarvoor het nas het ontwerp had geleverd, was daarbij hun leidraad. Daarmee werd de vorming van een eigen syndicalistische internationale overboord
gezet – althans voorlopig.Wel kwam er een Internationaal Syndicalistisch Informatie-Bureau tot stand. Hiervan ging Lansink het secretariaat voeren.53
Bouwman was in zijn sas met de resultaten. Dat de dictatuur van het proletariaat geen steun had gekregen betreurde hij, maar het belangrijkste was toch: geen
syndicalistische internationale maar ‘naar Moskou!’54 Ook Lansink was niet ontevreden. Aanvankelijk stond hij – al dan niet om tactische redenen – niet uitgesproken vijandig tegenover de rvi. Wanneer in ieder geval de autonomie van de vakbondsinternationale gegarandeerd zou zijn, dan ging hij ondanks zekere reserves
akkoord, zo deelde hij het nas-bestuur mee.55 Dit besloot een afvaardiging aan te
wijzen voor het oprichtingscongres van de rvi in de zomer van 1921. Tot de delegatieleden behoorde ook Lansink.
Syndicalistische weerstand in het nas tegen de rvi
Na het Berlijnse congres verdween deze welwillende opstelling van de nas-voorzitter echter als sneeuw voor de zon. Belinski zelf was hiervoor verantwoordelijk.
Onder de kop ‘de stuiptrekkingen van het syndikalisme’ gaf hij in het orgaan van de
rvi in oprichting een verslag van de bijeenkomst in Berlijn. Hierin schreef hij dat
de revolutionaire arbeiders in het nas hun leiders zouden dwingen ‘het versleten
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kleed van het syndicalisme af te leggen en dit met het roode communistische te verwisselen’.56 Lansink reageerde als door een wesp gestoken. Hij noemde de weergave
van Belinski ‘een aaneenschakeling en dooreenmenging van bluf, verdichtsel en
leugenachtige voorstelling van feiten’.57
Door Belinski’s artikel nam bij de syndicalistische vleugel van het nas de argwaan tegen de communisten toe. Daaraan droeg de Tribune ook een steentje bij. In
de krant van de cph werden de niet-communistische nas-leiders voor reformistische rotte vis uitgemaakt. De verhoudingen werden nog slechter door de uitgave
van De Roode Vak-Internationale.58 Dit gratis verspreide blad maakte propaganda
voor de aansluiting van het nas bij de rvi in oprichting en stond onder redactie
van de beide cph-leden Bouwman en De Visser, alsmede van Dissel, die inmiddels
secretaris van het nas was geworden.
Het propagandaorgaan voor Moskou was Lansink een doorn in het oog. Hij
betichtte Belinski ervan de geldschieter van het blad te zijn, hetgeen door Dissel
werd ontkend.59 De nas-voorzitter had het echter bij het rechte eind: voor de uitgave hadden de Russen 110 Britse ponden en 50.000 Duitse marken ter beschikking
gesteld.60 Voor Lansink was de maat vol. Hij trok zich terug als lid van de nas-delegatie naar het oprichtingscongres van de rvi.Als officiële reden gaf hij de verschijning van het propagandablad, maar Dissel onthulde het ware motief: ‘U wildet in
Moskou niet met de bajonetten in den rug worden genoodzaakt tot het nemen van
een besluit.’ Enkele weken daarvoor hadden de bolsjewieken de opstand in Kronstad bloedig neergeslagen. Ongetwijfeld had dit diepe indruk gemaakt op Lansink.
Hij deed geen enkele poging Dissels uitlatingen te ontkennen, integendeel: ‘wij
loopen liever in het kapitalistisch Holland rond dan in een “communistische”
gevangenis of kamp in Rusland te worden opgesloten, omdat we het met de Russische autoriteiten niet eens zijn’. De nas-voorzitter wees op het lot van de anarchisten en syndicalisten in Sovjet-Rusland, die door de bolsjewieken ‘vogelvrij’ zouden
zijn verklaard.61
Moskou reageerde woedend op de weigering van Lansink naar de Sovjet-Russische hoofdstad af te reizen. In een open brief aan het nas werd hij afgeschilderd als
een reformistische verrader, voor wie er in de rvi geen plaats zou zijn.62 Deze krasse uitspraken kwamen de betrekkingen tussen de syndicalisten en communisten in
het nas niet ten goede.
Communistische ‘cellenbouwers’
De verstandhouding tussen deze vleugels had eerder al averij opgelopen als gevolg
van de besluiten van het tweede wereldcongres van de Komintern in 1920. De
negende van de 21 voorwaarden droeg de communisten op in de vakbeweging cellen of fracties te vormen die onder leiding van de partij stonden en ‘die door voortdurend en volhardend werk, de vakvereenigingen ... voor de zaak van het Communisme moeten winnen’ (zie bijlage 3). Als de spin in het web van deze cellen was de
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vakverenigingscommissie van de cph bedoeld.Zij diende de vorming van communistische cellen in het nvv en het nas te bevorderen. Langs deze weg moest ook
worden geprobeerd het nas zover te krijgen dat het zich bij de rvi zou aansluiten.63
Na het cph-congres van november 1921 waar de nieuwe vakbewegingsstactiek
werd vastgesteld, gaf de vakverenigingscommissie instructies aan de partijleden in
nvv en nas de eenheid tussen deze twee te bevorderen. Zij schreef dat de vorming
van door de partij gecontroleerde fracties noodzakelijk was ‘om met succes de vakorganisaties van communistische geest te doordringen’. Het bekend worden van
deze aanwijzingen bood de syndicalisten de gelegenheid de cellenbouw aan de
kaak te stellen.Vol verontwaardiging publiceerde Lansink de ‘afbraak-circulaire’ in
de Arbeid.64 Hij protesteerde fel tegen de ‘communistische sabotage’ en de inmenging van de cph in het nas, en wilde het liefst de voorzitter en de secretaris van de
vakverenigingscommissie, De Visser en Van Reesema, uit hun nas-functies zetten.
De cph op haar beurt betichtte het nas ervan een heksenjacht te ontketenen op de
communistische leden van de vakcentrale.65
De fractievorming bleef de gemoederen in het nas lang bezighouden. In september 1922 besloot het bestuur leden die deelnamen aan ‘cellenbouw’ voortaan
te royeren.66 Het is echter de vraag in hoeverre de cph er daadwerkelijk in slaagde
cellen in het nas tot stand te brengen. Uit een reeds eerder aangehaalde enquête
kwam naar voren dat van de cph-leden in 1922 een kleine 500 bij het nas ingeschreven stonden. Op de ruim 31 000 leden die de vakcentrale in dat jaar telde, was
dit natuurlijk maar heel weinig: nog geen 2 procent.Vergeleken hiermee was het feit
dat prominente cph’ers in enkele bij het nas aangesloten bonden sleutelposities
innamen, veel bedreigender. Zo was Bouwman voorzitter van de relatief grote nft
en De Visser kopstuk in de veel kleinere Federatie van Handels- en Kantoorpersoneel; beiden zaten ook in het nas-bestuur.
De vakverenigingscommissie van de cph moest tot haar leedwezen constateren
dat de communisten er amper in slaagden in het nas en het nvv fracties van de
grond te krijgen.67 In het verre Moskou had Proost weinig fiducie in de wijze waarop de Nederlandse communisten de cellentactiek toepasten. ‘Uit de krant lijkt me
dat er bij jullie rare dingen met de “cellen” gedaan worden ... Op die manier worden
zulke dingen gauw belachelijk en ik begrijp alleen niet dat de syndi’s er zich zoo dik
over maken.Want meer dan een spelletje wordt het zoo niet. Inmiddels gaat de boel
overal elders toch beter dan bij ons en sjokken wij weer achteraan.’68

nas-delegaties naar Moskou
In juni 1921 reisden Bouwman, Dissel en Nelis Kitsz (de eerste was wél, de beide anderen geen lid van de cph) voor het nas af om het oprichtingscongres van de rvi
bij te wonen.69 Lansink was in Nederland gebleven. Pogingen van Moskou om de
nas-leider kleur te laten bekennen, waren op niets uitgelopen.70 Dissel, Bouwman
en ook Kitsz waren alledrie de nieuwe internationale zeer goed gezind. De delegatie
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was echter niet gemachtigd in Moskou de aansluiting van het nas bij de rvi toe te
zeggen. Na haar terugkeer moest zij hierover advies uitbrengen. De nas-delegatie
was dus als waarnemer op het congres aanwezig, maar kreeg niettemin stemrecht.
Het grote obstakel voor het nas op de weg naar aansluiting lag in de verhouding
tussen de rvi en de Komintern. Samen met andere syndicalisten stemden de nasvertegenwoordigers, zoals hierboven al is weergegeven, tegen een resolutie waarin
om een zo nauw mogelijke verbinding met de Komintern werd gevraagd.71 Ook in
de voorgestelde statuten zag men aanwijzingen dat de rvi ondergeschikt zou zijn
aan de Komintern. Pas toen Lozovski de gewraakte paragrafen, waaronder die van
de ‘geestelijke leiding van de Komintern’, schrapte, konden de nas-gedelegeerden
ermee instemmen.Wel zagen zij in dat de uitwisselingsclausule bij de nas-leden ‘nu
niet precies onverdeelde instemming zal hebben’.Op het feit dat de statuten ook van
de aangesloten vakbonden de aanvaarding van de dictatuur van het proletariaat en
de eenheid van actie met de landelijke communistische partij verlangden, gingen
Bouwman en de zijnen in hun rapport voor het nas wijselijk niet expliciet in. Evenmin maakten zij gewag van de noodzaak de internationale discipline van de rvi te
erkennen.72
Al met al was de nas-afvaardiging tevreden, ook al omdat de opdracht om in de
reformistische vakbonden te werken was afgezwakt. Lozovski zou het nastreven
van de eenheid aan de vakcentrales zelf willen overlaten, zo beweerde Bouwman
naderhand – iets wat dus tegen de vakbondslijn van de cph inging.73 De delegatie
verklaarde in Moskou dat ze na aankomst in Nederland de leden tot aansluiting zou
opwekken. Ze sprak de verwachting uit ‘dat het Nationaal Arbeids-Secretariaat
spoedig deel zal uitmaken van de Roode Vak-Internationale’.74
Dat laatste zou Bouwman echter tegenvallen. De tegenstellingen in het nas over
aansluiting namen alleen maar toe. In de tweede helft van 1921 kleurde deze antithese alle andere kwesties. De protagonisten leken daarbij in het defensief. Bij de
verkiezing in de herfst van een nieuwe nas-voorzitter was Bouwman de belangrijkste tegenkandidaat voor de zittende Lansink. De verkiezingsstrijd kwam zo
geheel in het teken te staan van de eventuele toetreding van het nas tot de rvi.
Moskou droeg hieraan bij door zich openlijk in deze strijd te mengen met een stemadvies ten gunste van Bouwman.75 Het eveneens in die dagen gevoerde debat over
een nieuw beginselprogram ging hoofdzakelijk over de vraag of het leninistische
geloofsartikel van de dictatuur van het proletariaat erin moest worden opgenomen.
In beide gevallen trokken de syndicalisten aan het langste eind. Een meerderheid
van de nas-leden koos Lansink weer tot voorzitter en wees de proletarische dictatuur af.
Lansink alsnog naar Moskou
Ook in de discussie in het nas over de rvi leken de syndicalisten sterk te staan. Het
debat spitste zich toe op de uitwisselingsclausule.Volgens velen in het nas beteken168
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de deze wederzijdse vertegenwoordiging van Komintern en rvi in elkaars bestuur
dat de laatste niet geheel losstond van de eerste. Er ging daarom nogmaals een nasafvaardiging oostwaarts, die op de bijeenkomst van de Zentralrat van de rvi begin
1922 de Nederlandse bezwaren tegen deze clausule kenbaar wilde maken. Bouwman reisde weer af, tot veler verrassing dit keer in het gezelschap van Lansink. Kennelijk had de nas-voorzitter zijn bolsjewistische bajonettenvrees overwonnen.76
De voorman van de syndicalistische stroming in het nas maakte in Moskou van
zijn hart geen moordkuil. Lansink stelde zich op hetzelfde standpunt als Gorter
ruim een jaar eerder in het ekki had ingenomen: hij vond dat de rvi de relatie tussen partij en vakbeweging te veel met Russische ogen bekeek. ‘In West-Europa
staan wij echter voor geheel andere verhoudingen, heeft de vakbeweging veel oudere papieren en is van grootere beteekenis.’77 Het nas was bereid toe te treden zodra
de rvi zich los zou maken van de Komintern, zo zei Lansink toe. Brandler antwoordde hem dat hiervan geen sprake kon zijn. Bouwman zei het onafhankelijkheidsstandpunt van zijn voorzitter te delen, maar hij zag daarin geen aanleiding
van aansluiting van het nas bij de rvi af te zien. Naar zijn mening kon het nas
beter proberen van binnenuit de internationale te veranderen. Tot een eensluidend
advies kwam de delegatie niet. De Spaanse syndicalist en leidende rvi-functionaris
Andrés Nin schreef dit op het conto van de ‘sluwe en gehaaide’ Lansink, die in zijn
hart niets van de rvi zou moeten hebben.78
Van de inhoud van deze gesprekken tussen het nas en de rvi werd cph-voorzitter Wijnkoop op de hoogte gebracht door Proost. Volgens deze had Lozovski
‘geen flauw begrip’ van de verhoudingen binnen het nas. Zo zou de rvi-leider niet
inzien dat Bouwman niet geheel vrij was om te doen wat hij zelf wilde, maar rekening moest houden met de diverse schakeringen binnen de vakcentrale. Proost
meende dat het nas niet onbelangrijk was voor de rvi, alhoewel het Moskou naar
zijn taxatie niet in de eerste plaats om de Nederlandse syndicalisten zelf te doen
was. Hij schreef Wijnkoop ‘dat men hier een (beperkte) waarde hechtte aan het winnen van ’t N.A.S. voor Moskou. En wel om deze reden, dat het N.A.S. het bindmiddel is tusschen duitsche, zweedsche en amerikaansche eenerzijds en de fransche,
spaansche en italiaansche syndicalisten anderzijds en dat door naar hiertoehaling
van N.A.S. een zekere breuk in die eenheid en verbondenheid van het heele syndicalisme verwacht wordt, waar men misschien in Holland te weinig mee rekent.’79
Zoals gezien waren de Angelsaksische en Duitse syndicalisten door de bank genomen minder toeschietelijk tegenover Moskou dan hun Zuid-Europese strijdmakkers, die per slot van rekening nog aan de totstandkoming van de Internationaler
Rat hadden meegewerkt.Verder was het nas ook nog interessant voor Moskou vanwege het feit dat voorzitter Lansink tevens secretaris was van het Internationaal
Syndicalistisch Informatie-Bureau. Het verwelkomen van een dergelijke figuur in
haar gelederen op háár voorwaarden zou het aanzien van de rvi ten goede komen
en een slag betekenen voor het internationale syndicalisme.
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Het nas spreekt zich uit
Nadat twee keer een afvaardiging zich in Moskou had georiënteerd, kreeg nu het
congres van het nas in maart 1922 de gelegenheid om zich over de zaak uit te spreken. Deze vergadering, die werd gehouden in Arnhem, verliep uiterst tumultueus.
Zoals te verwachten viel, was het nas-bestuur niet tot een unaniem voorstel gekomen. De meerderheid hield vast aan de eis van volstrekte onafhankelijkheid van de
rvi ten opzichte van de Komintern en wilde niet dat het nas tot de rvi zou toetreden. Zij stelde voor dat het nas samen met de vakverenigingen die eind 1920
de ‘Berlijnse verklaring’ hadden aangenomen, zelf een zelfstandige, revolutionaire
internationale zou oprichten – bedoeld werd: een syndicalistische, al werd dat niet
met zoveel woorden gezegd.80 De minderheid van het nas-bestuur steunde een
resolutie van de nft van Bouwman. Hierin werd op directe aansluiting bij de rvi
aangedrongen, zij het dat bezwaar werd gemaakt tegen de organisatorische band
met de Komintern.
Geen van beide resoluties haalde het. Met een ruime meerderheid aanvaardde
het congres een tussenvoorstel van de Federatie van Bouwvakarbeiders. Dit kwam
erop neer dat het nas zich zou aansluiten bij de rvi, op voorwaarde dat de uitwisselingsclausule uit de statuten zou worden geschrapt. Ook het artikel dat de toelating van de communistische minderheden in vakbonden op het rvi-congres regelde, moest eruit. Lansink had zijn gehoor gewezen op de ondoorzichtige wijze
waarop het rvi-congres was samengesteld, wat ertoe zou leiden dat deze minderheden-cellen de ‘gevestigde’ revolutionaire vakbonden overstemden.81
Dit compromis was voorbereid door twee aanwezige rvi-vertegenwoordigers,
de Duitsers Arthur Hammer en H.Vogenbeck. Het Vollzugsbüro was de verwikkelingen rond de aansluiting van het nas nauwgezetter gaan volgen en besloot een
afvaardiging te sturen naar het nas-congres.82 Vóór het congres voerden de twee
overleg met nft-voorzitter Bouwman, nas-secretaris Dissel en Van Reesema, toen
nog secretaris van de vakverenigingscommissie van de cph. Hun doel was in de
eerste plaats te voorkomen dat het nas zich positief zou uitspreken over de oprichting van een nieuwe syndicalistische internationale. Zij vonden het daarom tactischer niet onmiddellijk het rvi-lidmaatschap van het nas voor te stellen, maar
voor aansluiting op termijn te pleiten.83 Tijdens het congres hielden Hammer en
Vogenbeck onder luide protesten van de syndicalisten een warm pleidooi voor de
rvi. Na hun toespraak verdwenen de beide Duitsers halsoverkop van het toneel: zij
waren illegaal in Nederland en arrestatie door de politie dreigde.84 Niettemin kon
Vogenbeck na afloop van het congres tevreden aan het meb in Berlijn rapporteren:
‘Der Kongress lehnt die Bildung einer neuen syndikalistischen Internationale ab
und erkennt an,dass für die internationale Zusammenfassung nur die R.G.I.in Frage kommen kann.’85
Inderdaad leken de voorstanders van Moskou met de winst te gaan strijken. Er
was echter geen reden nu al te juichen. Over de op het congres behandelde resolu170
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ties moesten de leden zich nog in een referendum uitspreken.Vogenbeck kreeg van
Bouwman te horen dat de uitkomst hiervan weleens anders zou kunnen uitpakken,
ook al omdat Lansink als redacteur van de Arbeid de mogelijkheid had de ledenraadpleging te beïnvloeden. De rvi-vertegenwoordiger vroeg aan Berlijn om de
voorstanders van aansluiting een handje te helpen door de kosten van een propagandavlugschrift voor zijn rekening te nemen.
De uitkomsten van het nas-congres werden eveneens besproken in het Vollzugsbüro, het hoogste bestuursorgaan van de rvi. Voor deze gelegenheid was
Proost ook uitgenodigd. Besloten werd dat Lozovski de nas-leden zou oproepen
‘unbedingt den uneingeschränkten Anschluss an die Profintern zu zu stimmen’.86
Of de mede door Proost voorbereide open brief aan het nas effect sorteerde, is
maar de vraag, want wat betreft de omstreden band tussen de rvi en de Komintern
gaf Lozovski geen duimbreed toe. ‘De nauwe strijdgemeenschap met de Communisten is absoluut noodzakelijk’, zo meende de rvi-leider.87 Voor de volbloed-syndicalisten in het nas was dit natuurlijk een affront.
In het licht van de congresuitspraak kwam de referendumuitslag als een verrassing: de tegen de rvi gerichte resolutie van de bestuursmeerderheid van het nas
kreeg met 2198 stemmen relatief de meeste steun. Toch mochten de Moskovieten
ook niet mopperen.Achter de door het congres geprefereerde mogelijke aansluiting
op termijn schaarden zich 1702 leden, terwijl 1948 leden voor onmiddellijke aansluiting van het nas stemden, zoals in de resolutie van de nft was gevraagd. De
nas-achterban leek zich overigens niet al te druk te maken over deze brandende
kwestie: nog geen kwart van de leden had aan het referendum meegedaan.88
Afwijzing van de rvi
Al met al was er in het referendum een ruime meerderheid van 3650 leden voorstander van een toekomstig lidmaatschap van de rvi, wanneer er tenminste aan de
eis van haar zelfstandigheid was voldaan. Met veel optimisme zag de Moskouse
richting dan ook de tweede ronde van de ledenraadpleging tegemoet. Deze was
nodig omdat geen enkele resolutie in eerste instantie een meerderheid had verworven. Nu ging het tussen de twee die de meeste stemmen hadden gekregen. Ook nu
weer deed Lozovski van zich spreken. Hij gaf het nas een standje vanwege het
geringe aantal leden dat aan het eerste referendum had deelgenomen. ‘Wij zijn
gewend in de revolutionaire vakbonden de meest actieve bonden te zien en wij zijn
daarom – wij zeggen het u openlijk – over het grote percentage onthoudingen bij
deze stemming, verbaasd.’89 Zijn verbazing zal zijn omgeslagen in verbijstering
toen hij de uitslag van de tweede ronde onder ogen kreeg. De deelname van de
leden was weliswaar flink gestegen, maar de meeste van hen stemden nu tegen aansluiting: 5826 stemmen. De nft-resolutie kreeg 4458 stemmen.90
Bouwman bracht de droeve boodschap aan Lozovski over. Volgens de nftvoorzitter had de eind 1921 aangenomen vakbondsresolutie van de cph – die op
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samensmelting van nas en nvv aandrong – een negatief effect gehad op de pogingen de aansluiting bij Moskou erdoor te krijgen, ondanks het feit dat die resolutie
hiertoe ook nadrukkelijk opriep. Praktisch gezien kwam het cph-besluit er namelijk op neer dat het nas diende op te gaan in het nvv, zo deelde Bouwman Lozovski
mee.91 Als de communisten in het nas de eenheid zouden moeten nastreven, waarom zouden zij zich dan nog druk maken voor aansluiting bij de rvi? Deze zwakke
plek in de communistische vakbondspolitiek was indertijd ook al door nas-voorzitter Lansink blootgelegd. Op sarcastische wijze had hij gepoogd die in zijn voordeel uit te buiten.‘Dat wordt een moeilijke taak voor de partijgenooten. Het N.A.S.
naar het N.V.V. brengen – d.w.z. bij het I.V.V., het gele verradersverbond – en tegelijkerijd het N.A.S. bij de R.V.I. doen aansluiten. Zooals men ziet, eenige logica is ook
in deze zaak den heeren vreemd.’92
Toch bleef deze rammelende strategie de officiële lijn van de Komintern. In de
resolutie die het vierde wereldcongres eind 1922 aannam, werd de communisten in
die landen waar revolutionaire en reformistische vakbonden bestonden, opgedragen zich voor hun samensmelting en aansluiting bij de rvi in te zetten. Op het
tweede congres van de rvi nam Lozovski een identieke positie in.93 Tegenover
Bouwman ging de Rus niet zover. Lozovski liet hem wel weten dat de communisten
niet al hun krachten uitsluitend aan het nas moesten wijden, maar ook cellen dienden te vormen in het nvv ‘zwecks Eroberung dieser Gewerkschaften’. Dit gold des
te meer omdat, zoals Lozovski Bouwman in alle openheid voorhield, het nas maar
in een paar industrietakken over een redelijke aanhang beschikte.94 Bouwman wees
de rvi er opnieuw op dat de nas-leden van een samengaan met het nvv niets
moesten hebben. De eenheidsresolutie van de cph was dan ook onjuist en nadelig
voor de communistische beweging in Nederland.95
Berlijn in zicht
De wisselende uitslagen laten zien dat het nas tot op het bot verdeeld was over de
aansluiting bij de rvi. Bestuur, congres en leden (voor zover de laatsten er althans
warm voor liepen) waren in twee ongeveer even grote kampen verdeeld. Op het
congres was de deur naar Moskou opengegaan, maar na het referendum viel deze
weer in het slot. In plaats van de Russische hoofdstad kwam nu Berlijn in zicht.
Geruggensteund door de uitslag van de ledenraadpleging stuurde Lansink aan op
de oprichting van een nieuwe internationale. Hij kon daarbij inhaken op een initiatief van de Duitse syndicalisten. Deze hadden in juni 1922 in Berlijn een internationale conferentie gehouden. Het nas nam tot spijt van Lansink hieraan geen deel
omdat de ledenuitspraak nog niet bekend was.96
De in Berlijn vergaderende Zweedse, Spaanse, Duitse en Italiaanse syndicalistische vakbonden schreven op deze bijeenkomst de rvi definitief af. De maat was
voor hen vol, mede vanwege de toenemende repressie in Sovjet-Rusland van hun
geestverwanten. De aanwezigen kwamen overeen om tijdens de kerstdagen van
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1922 een syndicalistische internationale op te richten op de grondslag van volstrekte autonomie. Zij verklaarden verder de dictatuur van het proletariaat voor dood en
begraven. Over eventuele onderhandelingen met de rvi repte hun resolutie niet
meer – in tegenstelling tot de ‘Berlijnse verklaring’ van eind 1920, die de deur tot de
rvi had opengehouden.97
Nadat de uitslag van het referendum bekend was geworden, besloot het nas-bestuur zich op de hoogte te stellen van de uitkomsten van deze syndicalistische conferentie. Lansink kreeg opdracht om na te gaan of deze onderneming stoelde op de
eerdere ‘Berlijnse verklaring’ en de daarbij behorende opening naar de rvi. Na zijn
terugkeer in Nederland deelde Lansink mee dat dat inderdaad het geval was – ten
onrechte,zoals gezien.Of hij misleid was door de Duitsers of dat hij het nas gewoon
een rad voor ogen draaide, is niet duidelijk. Lansinks bevestigende antwoord maakte in ieder geval wel de weg vrij voor de inschrijving van het nas bij het tijdens deze
tweede Berlijnse conferentie opgerichte Revolutionair Syndicalistisch Bureau.98
Lansink had tijdens zijn missie het nas geheel op eigen houtje alvast aangemeld.
Uitwisselingsclausule geschrapt
Lansink was zo al een eind op streek het nas in de nieuwe syndicalistische internationale te loodsen. Zijn streven strandde echter in het zicht van de haven. Op het
tweede congres van de rvi, dat in november 1922 bijeenkwam, drong Gaston Monmousseau, de leider van de Franse vakbond cgtu, aan op een verbreking van de
formele band tussen de rvi en de Komintern.99 Bouwman had eerder ook al bij het
meb gepleit voor een grotere onafhankelijkheid van de rvi, maar de omvangrijkere cgtu legde vanzelfsprekend veel meer gewicht in de schaal. De rvi had op de
Franse bond een begerig oog laten vallen omdat zij nog geen enkele grote vis aan de
haak had kunnen slaan.Daarnaast meende Moskou dat een concessie aan de syndicalisten noodzakelijk was nu de voorbereidingen voor hun Berlijnse internationale
in volle gang waren.
Het tweede rvi-congres besloot daarom de uitwisselingsclausule uit de statuten
te schrappen. In plaats daarvan werd bepaald dat het Vollzugsbüro van de rvi zo
nodig met het ekki kon samenwerken. Hiervoor werd een speciale commissie
ingesteld, Aktionskomitee geheten. In wezen veranderde er weinig in de relatie met
de Komintern, temeer omdat in een andere door het congres aangenomen verklaring een zo nauw mogelijke coördinatie van de werkzaamheden verlangd werd. Feitelijk bleef de rvi de vakbondsafdeling van de Komintern; in formele zin was zij nu
echter geheel zelfstandig.100
Deze papieren onafhankelijkheidsverklaring had voor het nas ingrijpende
gevolgen. De vroegere barrière voor aansluiting bij de rvi verdween hierdoor
immers. Lozovski, die in december 1922 in Nederland was in verband met het door
het ivv georganiseerde Vredescongres, maakte van de gelegenheid gebruik om ter
plekke een pleidooi te houden voor het rvi. Hij hield een rede in Amsterdam voor
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een nas-gehoor, waarna op een volgende bijeenkomst een motie werd aangenomen dat de vakcentrale niet moest meewerken aan de oprichting van een syndicalistische internationale maar toenadering tot de rvi moest zoeken.101
Niet naar Berlijn
Op het rvi-congres was Jan Molenkamp namens de nft aanwezig geweest. Hij
lichtte Bouwman meteen in. De Moskovieten in het nas-bestuur kwamen nu
meteen in het geweer. Dissel stelde voor wel naar het Berlijnse congres te gaan maar
niet mee te werken aan de oprichting van een internationaal verband nu de bezwaren voor de aansluiting bij de rvi uit de weg geruimd leken. Toen zijn suggestie met
een nipte meerderheid werd aangenomen barstte in het nas-bestuur een waar pandemonium los, waarbij de voor- en tegenstanders van Moskou elkaar in de haren
vlogen.102 De druiven waren vooral zuur voor nas-voorzitter Lansink. Hij zou aanvankelijk de afvaardiging naar Berlijn aanvoeren en het nas in de door hem zo
vurig gewenste syndicalistische internationale leiden. Nu zag hij zijn plannen op
het nippertje gedwarsboomd. Lansink noemde het besluit een verkrachting van het
ledenreferendum en zinspeelde op een scheuring van het nas.103 Hij trok zich terug
uit de delegatie, maar zou de conferentie in Berlijn wel bijwonen. Bouwman daarentegen reageerde opgetogen op de ontwikkelingen:‘die Möglichkeit für Anschliessung des N.A.S. bei der R.G.I. wird jetzt grosz’, zo liet hij Lozovski weten. Hij wilde
snel met De Visser namens de cph-vakverenigingscommissie naar Berlijn komen,
voor nader overleg met het meb.104
Door het terugtreden van Lansink bestond de nas-delegatie naar het syndicalistencongres geheel uit voorstanders van de rvi. Onder hen was Dissel. Op de bijeenkomst in Berlijn stelde hij voor samenwerking te zoeken met de rvi en niet tot
de stichting van een nieuwe internationale over te gaan. Dit werd met hoongelach
ontvangen. De Duitse afgevaardigde Rudolf Rocker beschuldigde de Nederlanders
er zelfs van dat zij waren omgekocht door de Russen.105 In plaats van zich tot Moskou te richten besloot het congres tot de oprichting van de Internationale Arbeiders-Associatie (iaa); de syndicalistische variant op het sociaal-democratische
ivv en de communistische rvi. Het nas stemde als enige tegen.106
‘Naar Moskou!’
De rvi was in haar nopjes dat na de cgtu nu ook het nas het zich aaneensluitende
syndicalistische front doorbrak. Bouwman kreeg een schouderklopje van Lozovski: ‘Wir sind sehr froh, dass es Euch gelang Eure Organisation nach links zu stossen.’ Het Vollzugsbüro begon zich opnieuw met de zaak te bemoeien. In een open
brief werd het nas gemaand zich nu snel aan te sluiten. Bouwman kreeg opdracht
van het meb hiervoor een grote campagne te gaan voeren. De details voor deze
‘Kampagne gegen die Lansink und Cie’ zou door een speciale afgezant van de rvi
nader uit de doeken worden gedaan.107
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In maart ging Heckert op verzoek van Lozovski naar Nederland om het nas bij
te staan. Veel goeds voor de vakcentrale had hij evenwel niet in petto: de op vakbondseenheid gerichte strategie van de Komintern was ook voor het nas volop van
kracht. In gesprekken met de cph drong de Duitse gezant er weliswaar op aan tijdens de hernieuwde campagne voor de aansluiting van het nas bij de rvi geen
communistische nas-leden over te hevelen naar het nvv, maar dat was slechts tijdelijk.108 Het uitstel was alleen bedoeld om het nas niet voor het hoofd te stoten en
de kansen op het rvi-lidmaatschap van de vakcentrale in gevaar te brengen. Dat de
cph-leiding in deze tijd als een olifant door de porseleinkast denderde en in haar
strijd tegen de interne partijoppositie ook Bouwman uit de partij zette, stuitte in
het rvi-kamp zoals reeds vermeld op groot onbegrip.
Na de statutenwijziging van de rvi begon in het nas het hele circus opnieuw.
Tijdens de paasdagen van 1923 kwam het congres bijeen, dat zich wederom over de
kwestie van de internationale verbindingen moest buigen. Dit keer was de keus heel
simpel: het rvi in Moskou of de iaa in Berlijn.Van de laatste organisatie dook een
vertegenwoordiger op: de Duitser Augustin Souchy. De Moskou-richting was ertegen dat hij het woord voerde, omdat er geen rvi-vertegenwoordiger aanwezig
was. Niettemin kreeg Souchy de gelegenheid enkele woorden te zeggen. Toen hij de
bolsjewieken op de korrel nam vanwege de vervolging van anarchisten en syndicalisten in Sovjet-Rusland brak er volgens het congresverslag een ‘onbeschrijflijk
tumult’ los, waarbij hem het spreken door de rvi-aanhangers onmogelijk werd
gemaakt.109
nas-voorzitter Lansink gooide het in zijn pleidooi voor de iaa over de ideologische boeg. Het communistische etatisme liet zich volgens hem niet rijmen met de
nadruk op de ‘levende zelfactie’ van het vrijheidslievende socialisme en het syndicalisme. Ook de centralistische structuur van de communistische partij stond
haaks op het federalistische model van het nas. Het schrappen van de uitwisselingsclausule uit de statuten vond hij vooral een cosmetische ingreep; in feite was de
rvi nog altijd ondergeschikt aan de Komintern, de ‘toeziend partijvoogd’.110
De geloofwaardigheid van Lansink kreeg wel een knauw, want hij had de wederzijdse vertegenwoordiging altijd als het belangrijkste obstakel aangemerkt. Dit
werd hem door de Moskovieten onder de neus gewreven. Nu de organisatorische
band met de Komintern geslaakt was, verviel het hoofdbezwaar tegen aansluiting
bij de rvi.‘De revolutionaire grondslagen van de R.V.I. en het N.A.S. zijn gelijk aan
elkander,’ stelde Dissel.111 Een meerderheid van het congres was het hiermee eens:
Moskou verwierf 99 stemmen en Berlijn 84. Dit keer volgden de leden het congres:
van degenen die hun stem uitbrachten koos 53% voor de rvi en 47% voor de iaa.112
Scheuring
Door deze uitslag was een scheuring onvermijdelijk, ook al doordat de tegenstellingen op zeer persoonlijke wijze waren uitgevochten. De rvi probeerde olie op de
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golven te gooien door de aansluiting van het nas uit te stellen totdat daarover meer
overeenstemming bestond. In een tijd dat eenheid hoog in het vaandel van Moskou
stond, waren scheuringen en splintergroepjes het laatste waarop men zat te wachten. Bovendien had de rvi haar primaire doel bereikt: de aansluiting bij Berlijn was
verhinderd, waarmee een bres in het syndicalistische front was geslagen.113 Afgezien
van de nft, die ‘onverwijld’ de gang van het nas naar Moskou eiste, poogden de
meeste rvi-voorstanders eveneens een splitsing te voorkomen door de aansluiting
tot 1925 uit te stellen. Het nas-bestuur moest in de tussentijd al het mogelijke doen
om de eenwording van de iaa en de rvi te bevorderen.
Deze inspanningen hadden echter geen resultaat. Lansink en zijn aanhang verlieten het nas en richtten op 24 juni 1923 het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond (nsv) op. Het Sovjet-communisme had afgedaan, maar het Russische
anarchisme niet: met een beroep op Bakoenin zei het nsv te streven naar de vernietiging van het centrale staatsgezag en de opbouw van een federatieve samenleving.114 De nieuwe vakcentrale werd lid van de iaa.
De rvi kwam woorden te kort om de breuk te veroordelen. Begin juli overlegde
Lozovski met De Visser,Van Reesema, De Kadt en Proost, die in Moskou aanwezig
waren in verband met de zittingen van de eerste Holländische Kommission van de
Komintern. Er werd een resolutie voorbereid die Lansink als de hoofdschuldige
aanwees. Het nas kreeg een vertrouwelijke maar wellicht overbodige brief met het
consigne ‘dass die Aufgabe in einer schnellen Auflösung der von Lansing geschaffenen Organisation besteht’.115 Uit angst het nsv in de kaart te spelen wilde het nasbestuur echter weinig van de adviezen uit Moskou weten.116
De scheuring kostte het nas ongeveer 7000 van de ruim 23 000 leden die het
begin 1923 telde – vrijwel evenveel als er in het referendum tegen Moskou hadden
gestemd. Deze aderlating kwam boven op het toch al afnemende ledental. Begin
1924 had het nas nog ruim 13 500 leden – iets meer dan een kwart vergeleken bij het
recordaantal van 1920 (zie bijlage 1). De lege zetel die voorzitter Lansink in het nasbestuur achterliet,werd bezet door Kitsz.In mei 1924 zou deze weer worden afgelost
door Sneevliet. In de eerste tijd zou Sneevliet het voorzitterschap van het nas combineren met het officieuze leiderschap van de oppositie in de cph.
Sneevliet
Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet (1883–1942) groeide op in een arm,
katholiek milieu.117 Na zijn schooltijd ging hij werken bij het spoor. In 1902 meldde
hij zich aan bij de sdap. Een paar jaar later, na zijn overplaatsing naar Zwolle, werd
Sneevliet gekozen in de gemeenteraad.Ook werd hij afdelingsvoorzitter.In deze tijd
leerde hij Roland Holst persoonlijk kennen. ‘Tante Jet’ zou voor hem geruime tijd
een politieke leermeesteres zijn. Zij stond hem ook regelmatig financieel bij. Na de
tribunistische afsplitsing in 1909 bleven beiden in de sdap.Drie jaar later stapten ze
samen op, uit onvrede over de opstelling van hun partij en het nvv bij de zeelie176
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denstaking van 1911. Anders dan Roland Holst trad Sneevliet toe tot de sdp. Lang
hield hij het daar niet uit; hij keerde al snel weer terug naar zijn oude politieke nest,
de sdap.
Begin 1913 vertrok Sneevliet naar Indonesië.Naast zijn baan als secretaris van de
Handelsvereniging in Semarang zette hij zich in voor de ontluikende arbeidersbeweging in de Nederlandse kolonie. Hij was een van de oprichters van de Indische
Sociaal-Democratische Vereniging (isdv). Hierin werkten radicale socialisten met
meer gematigden samen.Vanuit het verre Nederland beoordeelden Van Ravesteyn
en Wijnkoop dit als ‘opportunisme’. Hoewel Sneevliet op zijn beurt weer het tribunistische ‘sectarisme’ hekelde, ging hij toch met Roland Holst mee naar de sdp.118 ‘Ik
ben mij pas in mijn Indische jaren volkomen bewust geworden, dat ik de opvattingen ben toegedaan van Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Frans Mehring e.a. in
Duitsland, Lenin, Trotsky e.a. in Rusland, Gorter, Van Ravesteyn, Wijnkoop e.a. in
Holland ... Ik brak toen definitief met de S.D.A.P.’, zo verklaarde Sneevliet in
november 1917 voor het Hooggerechtshof in Batavia.119 Hij stond daar terecht
wegens een artikel waarin hij de Javanen de Russische Februarirevolutie ten voorbeeld stelde. Sneevliet kwam er zonder straf af, maar de autoriteiten bleven hem
nauwlettend in de gaten houden. Eind 1918 zette de gouverneur-generaal hem uit de
kolonie vanwege enkele opruiende artikelen.
Sneevliet keerde vervolgens terug naar Nederland. Hij werd bezoldigd propagandist voor de cph en nam zitting in het partijbestuur. Een vooraanstaande positie in de partij was voor hem niet weggelegd.Wijnkoop wilde hem niet in de redactie van de Tribune hebben omdat hij de gewezen Indië-ganger als een bedreiging
zag voor het driemanschap.120 Het klimaat in de cph beviel Sneevliet niet. Het plan
van Rutgers hem een baan te bezorgen bij het Amsterdams Bureau als secretaris van
Roland Holst mislukte.121 Sneevliet werd vervolgens penningmeester bij de nft.
Begin 1920 was hij een van de leiders van de transportarbeidersstaking.
Sneevliets verblijf in Nederland duurde niet lang. In juni 1920 reisde hij naar
Moskou om de Perserikatan Kommunist di India (pki) – zoals de isdv nu heette –
te vertegenwoordigen op het tweede wereldcongres van de Komintern.122 Op de
heenreis ontmoette Sneevliet in Berlijn de Brits-Indische communist Manabendra
Roy, die in de jaren twintig in de Komintern in het voorste gelid zou staan.123 De
twee raakten bevriend en zouden in de discussies op het congres over de nationale
en koloniale kwestie een hoofdrol spelen. Sneevliet genoot in de Komintern inmiddels enig aanzien als de grondlegger van een – weliswaar kleine – revolutionaire
beweging in een westerse kolonie. Onder de naam ‘Maring’ werd hij secretaris van
de commissie die zich met dit onderwerp bezighield; Lenin was hiervan voorzitter.
Sneevliet viel de Russische leider bij dat de communisten in de koloniën de ‘revolutionair-nationalistische’ onafhankelijkheidsbeweging moesten steunen, ook al
stond deze onder burgerlijke leiding.124
Volgens Roy liet Sneevliet – in tegenstelling tot Wijnkoop – op het tweede we177
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reldcongres een zeer goede indruk achter.‘Sneevliet made valuable contributions to
the discussion, and was recognised generally as one of the most outstanding figures
amongst all the delegates.’ Hij typeerde zijn vriend verder als ‘a typical Dutchman
with a rather flabby figure, well-nourished with plenty of milk products and a pink
and white face, round like the full moon. But on the platform he worked himself up
to the furious passion of the Spanish or Italian anarcho-syndicalists.’125 Het congres
honoreerde Sneevliets optreden met een plaats in het ekki namens Java. Na het
congres gaf de Komintern-leiding hem opdracht de revolutionaire mogelijkheden
in het Verre Oosten te onderzoeken en contacten te leggen met geestverwanten in
deze regio.126
In juni 1921 kwam Sneevliet onder zijn schuilnaam Maring in Shanghai aan.127
Daar was hij aanwezig op het oprichtingscongres van de Communistische Partij
China (cpch).128 Onder de afgevaardigden was ook de jonge Mao Tse-toeng. Omdat de minuscule cpch weinig invloed had, zocht Sneevliet toenadering tot de veel
grotere, nationalistische Kwo-min-tang. In lijn met de Komintern-opvatting zag hij
in deze beweging een bondgenoot in de strijd tegen het imperialisme en een middel
om de ‘massa’s’ te bereiken. Met haar leider Soen Jat-sen voerde hij hierover diverse
besprekingen. In de zomer van 1922 bracht Sneevliet rapport uit in Moskou. Hij
kreeg van Zinovjev en Radek steun voor zijn aanpak.129 Vlak daarna keerde hij weer
terug naar China in het gezelschap van de diplomaat Joffe, de voormalige Sovjetambassadeur in Duitsland.
Eind 1922 werd Sneevliet naar Moskou teruggeroepen voor overleg. Opnieuw
sprak hij met de hoogste Sovjet-Russische leiders, zoals Boecharin en Stalin.130 In
de Komintern-top was met name Radek nu minder tevreden over hem. Volgens
Sneevliet zou de Pool de illusie koesteren dat de cpch snel tot een sterke communistische massapartij kon uitgroeien, los van de nationalistische beweging.131 Het
ekki steunde Sneevliets tactiek echter weer, waarna hij voor de derde keer naar
China ging – naar zijn zeggen met een persoonlijke boodschap van Lenin voor
Soen Jat-sen. Mede door Sneevliets toedoen besloot de cpch ten langen leste dat
haar leden moesten toetreden tot de Kwo-min-tang.132
Sneevliet en de oppositie in de cph
Sneevliet mocht zich dan zo ongeveer aan de andere kant van de wereld bevinden,
in Nederland was men hem niet uit het oog verloren. Zoals vermeld, had de oppositie in de cph er in het voorjaar van 1923 diverse keren bij de Komintern-leiding om
gevraagd hem als speciale gezant van Moskou naar Nederland te sturen. Deze verzoeken werden echter niet ingewilligd. In juni deed Bouwman nogmaals een dringend beroep. Hij poogde Lozovski te paaien met de verwachting dat Sneevliet de
aansluiting van het nas bij de rvi zou kunnen bespoedigen. Bovendien zou hij ook
een zekere aantrekkingskracht uitoefenen op de nvv-arbeiders, veel meer dan de
cph met Wijnkoop ooit zou bereiken. ‘Wir glauben sehr gerne, dass Sneevliet im
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fernen Osten gute Arbeit verrichtet,doch unseres Erachtens nach,mit Beziehung zu
dem kritischen Zustande in Westeuropa und die hoffnungslose Uneinigkeit in der
Arbeiterbewegung in Holland, ist seine Anwesenheit hier von grosser Wichtigkeit.’133
Belangrijkste motief voor de tegenstanders van Wijnkoop om op Sneevliets
overkomst aan te dringen was echter de wens met hem een aansprekend aanvoerder
voor de oppositie te krijgen. De jeugdige, vaak arrogant overkomende De Kadt was
dat zeker niet. Bouwman had op grond van zijn werk in de vakbeweging betere
papieren – als hij tenminste die ambitie had – maar hij was nog maar betrekkelijk
kort partijlid en had bovendien een syndicalistische achtergrond. Sneevliet daarentegen was een ideale kandidaat. Hij was welbespraakt en had als organisator zijn
sporen reeds verdiend in de Nederlandse en Indonesische arbeidersbeweging. Na
drie dienstjaren bij de Komintern beschikte hij over contacten met de leidende
functionarissen: hij wist de weg in politiek Moskou. De relatie van Bouwman met
Lozovski kon daar niet aan tippen, nog afgezien van het feit dat de rvi-voorman
lager in de hiërarchie stond dan Zinovjev, Boecharin of Radek. Daarnaast had Sneevliet een fikse hekel aan Wijnkoop en droeg hij het nas een warm hart toe. Bovendien kende hij Bouwman goed uit zijn nft-tijd en was hij zeer bevriend met
Roland Holst, de beschermvrouwe van de oppositie. Evenals zij had Sneevliet de
links-communisten Gorter en Pannekoek openlijk veroordeeld: hij zei zich erover
te schamen dat het tweetal eerst de Russische Revolutie met ‘hosanna’ had begroet,
maar vervolgens ‘weg met haar’ riepen.134
Alles pleitte er dus voor Sneevliet te kronen tot de leider van de tegenstanders
van het Deventer driemanschap in de cph. Bouwman wachtte niet af totdat Moskou hem naar Amsterdam zou sturen, maar poogde al van zijn connecties gebruik
te maken toen hij nog in China zat. Begin juni 1923 ontving Sneevliet in Kanton een
brief van Bouwman, waarin deze hem vroeg het ekki over de toestand in de cph in
te lichten. Sneevliet gaf daaraan meteen gehoor. Hij schreef een brief aan Zinovjev
en Lozovski waarin hij zich achter de oppositie schaarde. Sneevliet gaf toe dat hij
vanuit het Verre Oosten geen goed zicht had op de cph, maar meende uit de personen die van de oppositie deel uitmaakten te mogen opmaken dat haar bestaan
noodzakelijk was. De vloek van de cph was haar sektarisme: ‘Es ist zum Ersticken
im engen Zimmer der Hollaendischen Partei.’ In het bijzonder nam Sneevliet Wijnkoop onder vuur. Hij had de partijleider meegemaakt op het tweede wereldcongres
in 1920. Volgens Sneevliet was de belangrijkste les die Wijnkoop uit Moskou had
meegenomen: ‘Wie kann ich am besten die dortigen Entscheidungen ausnuetzen
in der Regelung der internen Organisation der Partei, wie kannn ich noch besser
den Zentralapparat funktionieren lassen fuer Sicherstellung der Kontrolle der urspruenglichen Mitglieder der sdp ueber die Partei.’
Sneevliet adviseerde Zinovjev en Lozovski radicaal in de cph in te grijpen en
een einde te maken aan de cumulatie van functies in de handen van slechts een paar
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leiders. Wat het nas betreft raadde hij de voorzitters van de Komintern en de rvi
aan niets te doen wat het voortbestaan van deze vakcentrale zou bedreigen, mede
‘in Bezug auf der Wichtigkeit der Verbindungen fuer die Internationale mit den
revolutionaeren Transportarbeitern und Seeleuten Hollands’.135
Internationales Propagandakomitee der Transportarbeiter
Met deze laatste opmerking beroerde Sneevliet waarschijnlijk zonder het zelf te
weten een gevoelige snaar. Enkele maanden eerder had in Rotterdam een zogeheten
havenbureau van de rvi zijn poorten geopend, waarvoor Bouwman medeverantwoordelijk was. Deze bureaus werden ook elders gevestigd en zouden een belangrijk onderdeel gaan vormen in het netwerk van ondergrondse verbindingen van de
Komintern. Zij werden opgezet onder auspiciën van Lozovski’s rvi.
Na haar totstandkoming in de zomer van 1921 was de rvi overgegaan tot de
oprichting van zogenaamde Internationale Propagandakomitees (ipk’s). Deze
instanties, een soort rvi-afdeling onder controle van het Vollzugsbüro, organiseerden binnen en buiten Sovjet-Rusland vakbonden uit belangrijke productie- en
industrietakken, zoals het bouwbedrijf, de houtbewerking, de transportsector en
het mijnwezen. Vaak was deze bonden vanwege hun revolutionaire inslag de toegang tot de internationale ‘beroepssecretariaten’ van het ivv geweigerd. Doorgaans
was het bureau van de ipk’s in Moskou gevestigd, met een Rus als secretaris. Financieel waren zij sterk afhankelijk van de Sovjet-Russische vakbeweging.136
Enkele nas-bonden waren bij een ipk aangesloten. De belangrijkste was wel de
nft. Deze in 1916 gevormde federatie verenigde zeelieden en havenarbeiders. Dat
zij begin 1920 een grote staking in de Rotterdamse haven leidde, waarvoor nog geld
bij Rutgers was geleend, is al aan de orde geweest. De relatief grote nft stond Moskou het meest na: in het referendum in 1923 over aansluiting bij de rvi stemde bijna 80% van de leden van de Federatie die aan de raadpleging deelnamen, voor.
nft-voorzitter Bouwman was dé pleitbezorger voor de rvi in het nas.
Deze oriëntatie van de nft op Moskou verdroeg zich moeilijk met haar lidmaatschap van de sociaal-democratische Internationale Transportarbeiders Federatie. De itf maakte deel uit van het ivv.Van beide internationale organisaties was
Fimmen secretaris. In het najaar van 1921 zette de itf de nft buiten de deur. Fimmen verweet Bouwman dat hij na het oprichtingscongres van de rvi in Moskou
had meegewerkt aan de voorbereiding van een ‘rode’ internationale transportorganisatie, een concurrent van de ift. Dat Bouwman zitting had genomen in het voorlopig bestuur van deze club werd als een politieke halsmisdaad opgevat; een Franse
vakbondsman noemde hem zelfs ‘een agent van Lenin’.137 Na dit royement zocht de
nft verder toenadering tot Moskou. In augustus 1922 was Bouwman aanwezig op
de oprichtingsconferentie van het ipk der Transportarbeiter (ipkt) in Hamburg.
De nft besloot toe te treden, betaalde 250 gulden als bijdrage aan de kas van het
ipkt en Bouwman nam zitting in het bureau ervan.138 Ruim voordat het nas zou
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toetreden tot de rvi, maakte de nft dus al via het ipkt deel uit van de Moskouse
vakbondsinternationale.
Rotterdams havenbureau
Ofschoon het ipkt evenals de andere ipk’s een marginaal bestaan leidde en buiten
Sovjet-Rusland slechts de steun had van enkele splintergroeperingen, had het de
bijzondere aandacht van de rvi.139 Moskou zag in dat het propagandawerk onder
de transportarbeiders en zeelui meer betekende dan alleen maar zieltjes winnen:
anders dan bijvoorbeeld de arbeiders in de houtindustrie konden deze beroepsgroepen worden ingeschakeld bij allerlei illegale activiteiten.140 De rekrutering van
zeelieden bood de gelegenheid voor het op relatief eenvoudige wijze smokkelen
van propagandamateriaal, partij-instructies of geld van Rusland naar Europa en
andere werelddelen. Wilde zo’n intercontinentaal netwerk goed functioneren, dan
moesten er in de wereldhavens steunpunten worden gevestigd waar deze ‘matrozen
van Moskou’ zich konden melden. Aan de kades van de voornaamste havensteden
in de wereld werden daartoe vanaf eind 1921 havenbureaus geopend. Deze moesten
naast propaganda-activiteiten ook de voor een bepaalde opdracht ingeschakelde
zeeman opvangen en nieuwe medewerkers zien te werven. Tegelijkertijd konden zij
een oogje in het zeil houden op wat er in de haven gebeurde, zoals het registreren
van wapentransporten naar landen die met Sovjet-Rusland op voet van oorlog verkeerden. De nft deed dit werk overigens al voordat er sprake was van een havenbureau: ten tijde van de oorlog tussen Polen en Sovjet-Rusland, in de zomer van
1920, had de Federatie met geld van het Amsterdams Bureau hiervoor iemand in de
Rotterdamse haven aangesteld.141
De eerste havenbureaus openden hun deuren in Archangelsk in het noorden, Petrograd, en Sebastopol en Odessa, beide aan de Zwarte Zee. Zij hadden een bibliotheek,een leeskamer en een buffet voor alcoholvrije dranken.Aan de bureaus waren
zogeheten ‘Interclubs’ (internationale clubs) verbonden, waarbij zeelieden die met
de rvi sympathiseerden zich konden aansluiten. Op de conferentie van het ipkt in
Hamburg in augustus 1922,waar Bouwman ook was,werd besloten om ook in WestEuropese havensteden zulke bureaus te vestigen. Als eerste kwamen Hamburg, Le
Havre en Amsterdam aan de beurt.142 De vestiging in het centraal gelegen Hamburg
zou uitgroeien tot het hoofdkwartier van de communistische nautische activiteiten.
Van het havenbureau in de Nederlandse hoofdstad kwam weinig terecht,van dat
in Rotterdam des te meer. Begin 1923 deelde Lozovski Bouwman mee dat de rvi in
Rotterdam een havenbureau wilde openen, waarover de nft in zijn persoon de leiding en controle zou krijgen.143 In maart overlegde de rvi-leider in Berlijn met
Bouwman en Adolf Langkemper, die de dagelijkse leiding over het havenbureau
kreeg. De uitkomst was dat er een pand werd gehuurd in de Maasstraat, in de buurt
van de havens. Als financiële bijdrage van de kant van de rvi zei Lozovski 660
Engelse ponden toe, ongeveer 8000 gulden.144
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Het havenbureau opende in april 1923 zijn deuren. De start was niet florissant:
het bezoek kwam maar traag op gang. Pas tegen het einde van het jaar ging het wat
beter. In december kwamen er zo’n 150 buitenlandse zeelieden langs. Moskou was
niet onder de indruk, maar volgens Langkemper was het moeizame begin vooral te
wijten aan onbekendheid en een te kleine staf.145 nft-penningmeester Jacob
Brandsteder drong aan op extra steun om het havenbureau, dat er volgens hem uitzag als een weinig aantrekkelijk vakbondskantoortje, wat op te knappen. Hij sprak
uit ervaring, zo schreef hij Moskou:‘Unterzeichneter leitete während sieben Jahren
in Java eine derartige Einrichtung für Seeleute ... Kein Hafenbüro für Seeleute wird
lebensfähig sein, ohne dass es den Charakter eines Klubs hat. Es muss ein Ausschank vorhanden sein; Tabak, Cigarren und alle für Seeleute erforderlichen
Sachen verkauft werden. Es muss ferner vorhanden sein eine Bibliothek, ein Lesezimmer, ein Billard, Musik, u.s.w. Eine derartige Einrichtung macht eine dauernde,
am liebsten weibliche – mit Rücksicht auf die Sprachschwierigkeit – deutsche Hilfe
notwendig.’ Kosten van deze algehele renovatie: 2000 gulden.146 Of de rvi in de
buidel heeft getast, is niet duidelijk.
Het havenbureau in Rotterdam onderhield niet alleen met het meb in Berlijn,
maar ook met het centrum in Hamburg contact.147 Ondanks deze internationale
verbindingen en het feit dat het havenbureau openlijk naar buiten trad, had de Rotterdamse politie eerst niets in de gaten. Toen de autoriteiten het bestaan ontdekten,
meenden zij dat het bureau niet serieus hoefde te worden genomen.‘Het is wederom een van die communistische instellingen, waarvan door de Nederlandsche
communisten groote verwachtingen werden gekoesterd, doch welke niets te beduiden hebben.’148
Ook de cph wist niets van de oprichting van het havenbureau, zo lijkt het.
Brommert, sinds de zomer van 1923 hoofd van het partijbureau, kreeg in september
in Berlijn van de iah 165 Engelse ponden mee voor Bouwman, die bestemd waren
voor het bureau in Rotterdam. Voor zover Brommert bekend, was niemand in de
partij hiervan op de hoogte gesteld. Hij vond dat Wijnkoop Moskou aan het verstand moest brengen dat dergelijke bedragen niet zonder enige partijcontrole konden worden verstrekt.149
Het nas en de strijd in de cph
Net als in de Franse syndicalistische vakbeweging leidde de oriëntatie van de communisten binnen het nas op Moskou tot een breuk in de vakcentrale. Achter de
vraag of het nas zich bij de rvi diende aan te sluiten, ging echter een meer fundamentele kwestie schuil: de bereidheid de bolsjewistische hegemonie en universele
pretenties te aanvaarden. Bouwman betichtte Lansink en zijn anarcho-syndicalistische aanhangers ervan dat hun sympathie voor de Russische Revolutie niet verder
was gegaan dan platonische liefdesverklaringen.‘Men vond het prachtig wat in Rusland gebeurde, maar de Russen moesten niet meenen, dat het ook in West-Europa
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zoo zou kunnen gaan.’150 Evenals de links-communisten vóór hen waagden de syndicalisten de algemeen-geldigheid van de Oktoberrevolutie in twijfel te trekken,
waarmee ze voor Moskou hadden afgedaan.
Met de vorming van verschillende mantelorganisaties kon de communistische
beweging in Nederland haar invloed wat uitbreiden. Het appèl op de internationale
solidariteit dat de irh en iah deden, sprak mensen aan die zich vaak door de meer
uitgesproken stellingnames van de cph lieten afschrikken. Eenmaal tot de rijen der
sympathisanten van Sovjet-Rusland toegetreden, zouden zij later wellicht de stap
naar Moskous politieke filiaal in Nederland kunnen maken. Toch droegen deze
organisaties niet uitsluitend bij aan het welbevinden van de cph. In het partijconflict zouden zij als machtsbases gaan fungeren voor de elkaar bestrijdende stromingen.
Ook de oprichting van de rvi had grote consequenties voor de cph, in ieder
geval voor de partijleiding. Wijnkoop en Van Ravesteyn stuurden immers aan op
het samengaan van nas en nvv. Lozovski daarentegen beschouwde het nas als een
potentiële versterking van de vanaf het allereerste begin kwakkelende rvi. Zowel
openlijk als achter de schermen bemoeide hij zich met de mogelijke toetreding van
het nas tot zijn organisatie. De rvi-leider sprak zich in deze periode dan ook niet
uit over een fusie met het nvv: hij wist natuurlijk dat zijn favoriet in de veel grotere
sociaal-democratische vakcentrale kopje-onder zou gaan en dat de rvi een bijna
zeker lid zou mislopen.
Het nas werd na de scheuring ook een sterkere actor in de partijstrijd. Met het
afhaken van de syndicalistische vleugel werd de vakcentrale immers homogener
van samenstelling, alhoewel zij daarna zeker niet volledig communistisch werd.
Met de rvi in de rug werd het nas voor de cph-leiding een niet te negeren machtsblok, zeker nadat Sneevliet er in het voorjaar van 1924 de eerste man werd.
In augustus 1923 was Sneevliet door de Komintern uit China teruggeroepen. Het
lijkt er overigens op dat Bouwmans beroep op Lozovski hiermee weinig van doen
had. De nft-voorzitter mocht dan wel bij de rvi-leider goed aangeschreven staan
– het feit dat hij de verantwoordelijkheid voor het Rotterdamse havenbureau had
gekregen wijst daarop – maar bij het ontbieden van Sneevliet in Moskou speelden
hogere politieke motieven een rol. De rcp en de Sovjet-Russische staat gingen het
China-beleid overnemen van de Komintern, en Sneevliet werd tegen zijn zin vervangen door Borodin. Ook zijn aanmatigende optreden waarmee hij de Chinese
communisten tegen zich in het harnas joeg, kan een rol hebben gespeeld bij deze
aflossing.151 Sneevliet keerde terug naar Moskou, betrok een kamer in hotel Lux en
ging in het Komintern-apparaat werken. Aan een baantje als klerk had hij echter
geen behoefte. Zijn hart bleef uitgaan naar het werk in China, maar uiteindelijk vestigde hij zich in het voorjaar van 1924 weer in Nederland.
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7
De oppositie valt uiteen
‘De Trotsky-kalender is een waar sieraad voor iedere kamer. Was verleden jaar het
bezwaar tegen de Lenin-kalender,dat bij de verwijdering van het schutblad,ook het
portret van de kalender verdween, ditmaal is Trotsky’s portret op het schild aangebracht, zoodat de kalender het geheele jaar zijn karakter behoudt.’ Of het nu deze
technische aanpassing was of de populariteit van de persoon van Trotski, de held
van de burgeroorlog, in ieder geval was de kalender voor 1924 aan het begin van dat
jaar in een mum van tijd uitverkocht, ondanks de forse prijs van vijftig cent.1
Dit zakelijke succes voor de cph zou in politiek opzicht echter op een kleine
ramp uitdraaien. Terwijl Trotski’s beeltenis gedurende het gehele jaar aan de wand
van de communistische huiskamers in Nederland prijkte, daalde zijn ster in de
Komintern en in de Sovjet-Unie (waarin Sovjet-Rusland aan het eind van 1922 officieel was opgegaan).2 Al in 1923 waren Komintern-voorzitter Zinovjev en secretaris-generaal van de rcp Stalin begonnen de positie van Trotski als gedoodverfde
opvolger van Lenin te ondermijnen. Na Lenins overlijden in januari 1924 zetten zij
hun samenspanning tegen hem in verhevigde mate voort. Deze machtsstrijd zou
ook binnen de Komintern worden uitgevochten, omdat de kemphanen voor zich
steun trachtten te mobiliseren in de aangesloten secties.
De bolsjewistische partijstrijd had zo ook gevolgen voor de ruzie in de cph. De
eerste uitspraak van de Komintern in de zomer van 1923 had de problemen in de
Nederlandse sectie niet opgelost. Het conflict laaide al snel weer op, en beide kampen poogden onmiddellijk Moskou voor hun karretje te spannen. Door de troebele
situatie in de rcp was het voor zowel de partijleiding als de oppositie moeilijk te
bepalen van wie er in de Sovjet-Russische hoofdstad steun te verwachten viel, en
hoe blijvend die zou zijn. Deze onzekerheid werd nog vergroot door het wegvallen
van Radek, de eerst-verantwoordelijke in Moskou voor de cph. Hij was de eerste in
de leiding van de Komintern die in de machtsstrijd het loodje zou leggen.
Lenins dood en de strijd om de opvolging
De dood van Lenin kwam niet geheel onverwacht. Al enkele jaren liet zijn gezondheid te wensen over. Als voorzitter van de raad van volkscommissarissen en als de
facto leider van de rcp was Lenin met werk overladen. Daarbij kwam dat zijn
zenuwgestel niet al te sterk was. In mei 1922 kreeg hij een beroerte, maar na een
maand nam hij alweer voorzichtig deel aan het landsbestuur. In november sprak
Lenin op het vierde congres van de Komintern. Kort daarop kreeg hij opnieuw
een beroerte; in maart 1923 volgde een derde. Hij raakte gedeeltelijk verlamd en
zijn spraakvermogen werd ernstig aangetast. De vierde beroerte werd hem fataal: op 21 januari 1924 overleed Lenin. Zijn lichaam werd gebalsemd en in een
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speciaal hiervoor gebouwd mausoleum op het Rode Plein in Moskou bijgezet.3
Het verscheiden van de architect van de Russische Oktoberrevolutie dompelde
de communistische beweging over de hele wereld in diepe droefenis. De Nederlandse communisten deelden hierin. Bij het partijbureau van de cph aan de Amstel
ging de rode vlag halfstok. Het partijbestuur zond een telegram naar Moskou waarin het meedeelde dat de partij treurde om de dood van ‘onzen Lenin’. Ook het nas
betuigde telegrafisch zijn leedwezen. De cph hield in het Amsterdamse Concertgebouw een plechtige rouwvergadering. Onder het orgel van de Grote Zaal, die was
gedrapeerd met rode en zwarte doeken, hing een groot schilderij van Lenin. Voor
een paar duizend toehoorders spraken onder anderen Roland Holst en Van Ravesteyn. De bijeenkomst maakte diepe indruk, aldus een cph-lid:‘Het was een grootsche plechtigheid die bewees dat de trilling die er over de wereld ging bij den dood
van dezen Grooten Leider ook in Holland door de arbeidersmassa werd gevoeld.’4
Dat hiermee niet te veel gezegd was, wordt duidelijk uit de memoires van de toch
ook al in zijn jonge dagen tamelijk sceptische De Kadt.Ook hij was door de onheilstijding geheel uit het veld geslagen: ‘dat zijn dood me trof als een zeer persoonlijk
verlies, is misschien een nog te zwakke uitdrukking van wat ik voelde’.5
In de Sovjet-Unie heerste er naast rouw ook onzekerheid. Officieel was er voor
de opvolging van Lenin niets geregeld. In de ogen van velen kwam Trotski, de tweede man in de Sovjet-hiërarchie, het meest voor het leiderschap in aanmerking.
Zinovjev beschouwde echter zichzelf ook als kandidaat. Hoewel Lenin zelf nooit in
het openbaar een kroonprins had aangewezen, bleek zijn voorkeur uit zijn beroemde politieke ‘testament’, dat hij rond de jaarwisseling van 1922–1923 op zijn ziekbed
had gedicteerd. Lenin noemde hierin Trotski – met wie hij vanaf 1917 nauw had
samengewerkt – het meest capabele lid van de partijleiding, zonder overigens de
arrogantie van zijn kompaan te verhelen. In het testament kwamen Zinovjev en
Kamenev er niet echt goed af. Uitgesproken negatief uitte Lenin zich echter over
Jozef Stalin (1879–1953). Deze was in april 1922 met Lenins instemming secretarisgeneraal van de rcp geworden. Door de onbehouwen wijze waarop Stalin bepaalde
kwesties behandelde, had hij veel van zijn krediet verspeeld. Lenin vond de Georgiër ‘ruw’ en meende dat hij te veel macht had vergaard. Hij stelde voor Stalin te vervangen door een meer loyale en verdraagzame en minder wispelturige partijgenoot.6
Het gevecht om de macht in de top van de rcp, dat na Lenins dood in alle hevigheid werd gevoerd, was al eerder begonnen. Reeds in het voorjaar van 1923 spanden
Stalin, Zinovjev en Kamenev samen tegen Trotski. Gezamenlijk begonnen zij aan
de poten van de stoel van Lenins favoriet te zagen. Het drietal beschuldigde Trotski
ervan dat hij met de hardere politiek ten aanzien van de boeren die hij voorstond,
de nep in de waagschaal stelde. Ook werd zijn reputatie als Lenins naaste strijdmakker tijdens de Oktoberrevolutie en de daaropvolgende burgeroorlog bezoedeld
door de vroegere tegenstellingen tussen die twee weer breed uit te meten. Tegelijk
185

Meridiaan Page 186 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

de oppositie valt uiteen

poogde het driemanschap Trotski’s prominente positie in de rcp te ondergraven.
Stalin maakte daarbij gebruik van de sleutelpositie die hij als secretaris-generaal in
de rcp innam. Hij benoemde zijn volgelingen op cruciale partijposten en verving
aanhangers van Trotski. In de herfst tekende Trotski verzet aan tegen dit ‘secretariële bureaucratisme’ en pleitte hij voor meer interne partijdemocratie, maar hij kreeg
de kous op de kop.7 De partijconferentie van januari 1924, dus in de eerste maand
van de Trotsky-kalender van de cph, brandmerkte zijn optreden als een ‘mensjewistische afwijking’. Op het partijcongres in mei wist het driemanschap Lenins testament geheim te houden. In plaats van dat Stalin politieke schade opliep, kreeg
Trotski de volle laag: zijn oppositionele opstelling werd door het congres vrijwel
unaniem veroordeeld.
De Komintern en de Russische machtsstrijd
De trojka van Stalin, Zinovjev en Kamenev slaagde er zonder al te veel problemen in
Trotski binnen de rcp te isoleren en vleugellam te maken. Trotski nam echter ook
een vooraanstaande positie in de Komintern in: hij had in deze organisatie een
groot aanzien en veel aanhangers. Het driemanschap wilde ook deze machtsbasis
breken. Eind 1923 werd de machtsstrijd in de Komintern voelbaar toen ekki-voorzitter Zinovjev Trotski een hak probeerde te zetten door hem medeverantwoordelijk te stellen voor de zoveelste mislukte revolutiepoging in Duitsland.
Begin 1923 waren in Duitsland de politieke spanningen flink opgelopen. Frankrijk en België bezetten toen het Ruhrgebied omdat Berlijn de financiële verplichtingen niet was nagekomen die na de Eerste Wereldoorlog in het Verdrag van Versailles
waren vastgelegd. Een gierende inflatie was het gevolg, hetgeen tot een radicalisering van de Duitse arbeidersklasse leidde. Trotski én Zinovjev wilden deze gelegenheid uitbuiten en in oktober een communistische opstand op touw zetten. Radek
werd hiervoor naar Duitsland gestuurd, alhoewel hij zo zijn bedenkingen bij het
plan had. Op het laatste moment blies Brandler, die Levi als kpd-leider was opgevolgd, de gehele onderneming af. Dit besluit kreeg de zegen van Radek, die meende
dat een algehele opstand zelfmoord zou betekenen. Het bevel tot de aftocht bereikte Hamburg echter niet op tijd: de communisten in de havenstad gingen de barricaden op, maar leden een smadelijke nederlaag.
Na het fiasco schoof een behendig opererende Zinovjev de schuld in de schoenen van de ‘rechtse’, ‘passieve’ kpd-leiding van Brandler en Thalheimer – beiden
protégés van Trotski. Ook Zetkin moest het ontgelden. Door toedoen van Zinovjev,
die werd gesteund door Stalin, bracht een coalitie van de middengroep en de linkervleugel binnen de kpd deze partijleiders ten val.8 Zij werden in april 1924 vervangen door Ruth Fischer, Arkadij Maslow en Ernst Thälmann – alle drie Moskougetrouwe,‘linkse’ adepten van Zinovjev. De Komintern-voorzitter wees ook Radek
als zondebok aan, omdat deze het voor Brandler had opgenomen. Radek was een
fervente aanhanger van Trotski en ook al verschilden deze twee van mening over de
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mogelijkheid van een revolutie in Duitsland, het lijdt geen twijfel dat Zinovjev via
Radek de tegenstander van de trojka in de machtsstrijd wilde treffen.9
De afrekening van de ‘deutsche Oktober’ kwam in de zomer van 1924 op het vijfde wereldcongres van de Komintern.Zinovjev was hier oppermachtig.Hij was uit op
de scalp van Radek. In een fel betoog haalde hij de ‘rechtse afwijkingen’ van de voormalige Komintern-secretaris door de mangel. Hij kreeg assistentie van de leider van
de linkervleugel in de kpd,Fischer.Zij sprak van ‘Radekisme’,wat neerkwam op ‘opportunistisch’ ongeloof in de Duitse en Europese revolutie.10 Met Brandler zou Radek te veel hebben vastgehouden aan de eenheidsfronttactiek met de sociaal-democratie en te weinig hebben gedaan aan de mobilisatie van de massa’s.
Zinovjev kon op het wereldcongres weinig uitrichten tegen Trotski. Wel bracht
de Komintern-voorzitter Radek ten val. De naam van de Pool ontbrak op de lijst
voor de verkiezing van het ekki. Sinds zijn terugkeer uit Duitsland naar Moskou
begin 1920 had Radek ononderbroken deel uitgemaakt van de hoogste leiding van
de Komintern. Nu was zijn rol in de wereldorganisatie uitgespeeld. Radek kende de
regels van het spel: zelf had hij eerder meegewerkt aan de afzetting van kpd-leider
Levi.
Aanhoudende strijd in de cph
De situatie in de Komintern leek zich voor de cph-leiding te ontwikkelen in een
niet al te gunstige richting. De communistische wereldorganisatie maakte in het
najaar van 1923 een zwenking naar links. Slachtoffers van deze koersverlegging
waren degenen die alle heil verwachtten van het eenheidsfront met de sociaaldemocraten en die de revolutionaire situatie in Duitsland terughoudender beoordeelden dan de Komintern-top. Tegelijk werd de reeds verminderde speelruimte
voor de secties binnen de Komintern verder ingeperkt. Enkele partijleiders die de
ingezette anti-trotskistische lijn niet klakkeloos wilden volgen, moesten het veld
ruimen.
De radicalisering van de Komintern en de grotere gehoorzaamheid die Moskou
van de secties verlangde, waren voor Wijnkoop, Van Ravesteyn en Ceton tekenen
aan de wand. Niet alleen waren de drie een stuk gematigder dan hun politieke leenheren, ook waren zij niet bereid op voorhand alles wat Moskou deed als welgedaan
te beschouwen – laat staan daar onderdanig naar te handelen. Dit bood de oppositie opnieuw een prachtige gelegenheid zich te afficheren als de getrouwe uitvoerders van de Komintern-lijn, althans wanneer zij het voor het zeggen zouden hebben. Bij de daarvoor noodzakelijke machtsovername zou Moskou wel een handje
moeten helpen. Om deze steun te verwerven deed de oppositie haar uiterste best
aan te tonen dat de partijleiding een politiek voerde die regelrecht tegen de Komintern inging. Zij stelde zich tot taak een einde te maken ‘aan de partijlegende, die
gewaagt van de invloedrijke en uitmuntend geleide C.P. die hier in Holland zou
bestaan ... Alsof er feitelijk in de Internationale maar twee partijen zouden bestaan
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die steeds revolutionair-marxistische politiek voerden en voeren, de Russische en
de Hollandsche. Alsof de leidingen van die partijen gelijksoortig zijn ... Alsof de
Hollanders het eigenlijk nog een tikje beter weten ...Alsof, om tot de kern te komen,
Wijnkoop en Ravesteijn uit hetzelfde hout zijn gesneden als Lenin en Trotsky.’11
Deze uitspraak van De Kadt, die een goede weergave lijkt van het zelfbeeld van
de beide partijleiders, dateert van november 1923. Dat met de uitspraak van de
Komintern in juli van dat jaar de rust in de Nederlandse sectie niet was teruggekeerd, was al veel eerder gebleken. De partijstrijd werd in de door het ekki afgedwongen kolommen in de Tribune schriftelijk voortgezet. Op weinig verkwikkelijke wijze vlogen de kopstukken van de oppositie en de partijleiding elkaar wekelijks
openlijk in de haren. In het gekijf waren de verdachtmakingen niet van de lucht.
Inzet was vooral de vraag of de partijleiding zich wel aan de uitvoering van de
besluiten van het ekki hield.12 De Kadt en de zijnen vonden van niet: Bouwman,
Van Reesema en hij waren niet in hun oude partijfuncties hersteld en ook andere
met de Komintern gemaakte afspraken waren niet nagekomen. Onder de leus ‘Moskou tegen Deventer’ eiste De Kadt op hoge toon weer het vertrek van het driemanschap.13 In botte reacties schreven Van Ravesteyn en Wijnkoop op hun beurt dat het
uit moest zijn met het gezeur.14
Wijnkoop en Sneevliet in Moskou
Terwijl het gescheld in de Tribune doorging, zochten beide partijen in het geheim
weer contact met Moskou. De Kadt en Van Reesema deden bij de Komintern hun
beklag over de vijandelijke houding van de partijtop. De Komintern-leiding kreeg
ook te horen dat Wijnkoop op een zitting van de partijraad had gezegd dat er in het
ekki ‘iets niet in orde’ zou zijn en dat hij zijn internationale contacten zou inschakelen om te proberen dit te veranderen. Deze uitspraken leverden voor de oppositie
wederom het bewijs dat de partijleiding politiek en organisatorisch ‘die Entwicklung der Komintern zu einer einheitlichen Weltpartei bekämpft und bekämpfen
wird’. Opnieuw werd verzocht Sneevliet als gedelegeerde naar Nederland te sturen
om hem orde op zaken te laten stellen.15
Wijnkoop besloot dit keer zelf naar Moskou te reizen en met de Komintern-leiding te spreken. De oppositie wist niet beter dan dat hij naar Noorwegen was vertrokken, wat inderdaad ook klopte. In Christiania kreeg Wijnkoop een Russisch
visum van de hem welbekende Kollontaj, die daar Sovjet-ambassadrice was geworden. Midden september kwam hij in Moskou aan. Hier ontmoette hij onder meer
Münzenberg (’die mij uitstekend hielp’), Zetkin en Zinovjev. Van een bezoek aan
Lenin kwam niets, omdat deze reeds te ziek was.‘Het is in zekere zin afschuwelijk,
maar hij heeft dan ook door alles te geven wat hij had zijn doel bereikt, dat zie en
hoor je wel als je hier eenmaal bent’, zo schreef Wijnkoop aan zijn vrouw Joosje.16
Wijnkoop had ook graag Stalin willen zien. De Nederlandse partijleider had de
Georgiër al enige tijd hoog. Waarschijnlijk ingeseind door Proost, die in zijn Mos188
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kouse tijd redelijk goed zicht had op de machtsverhoudingen binnen de rcp, had
Wijnkoop Stalin al op het cph-congres van januari 1923 getipt als de opvolger van
de zieke Lenin.‘Stalin is een stoer en oud communist uit de Kaukasische streken’, zo
schreef hij in de Tribune.‘Hij is door karakter, tactiek en historie in vele opzichten
met Lenin te vergelijken.’17 Een jaar later, na de dood van Lenin, was Wijnkoop nog
steeds deze mening toegedaan. Hij vond Stalin, die in de rcp een ‘overheersende’
positie zou bezetten,‘kernachtiger’ dan Zinovjev en ‘intrinsiek meer Lenin-gelijk’.
Met de Komintern bemoeide Stalin zich nog niet zozeer, aldus Wijnkoop;‘Zinowjef
is zijn linkerhand in de Internationale’.18 Tot Wijnkoops grote spijt was een gesprek
met Stalin in het najaar van 1923 niet mogelijk gebleken. Joosje beweerde veel later
dat dit ‘stelselmatig’ zou zijn belet door Zinovjev, maar het ligt meer voor de hand
dat Stalin geen enkele reden zag voor een ontmoeting met de leider van zo’n kleine
partij.19
In Moskou kwam Wijnkoop ook Sneevliet tegen. Deze was zoals vermeld uit
China in de Russische hoofdstad aangekomen, waar hij als referent voor China en
Java zou gaan werken op de Ost-Abteilung van de Komintern.Veel zin had Sneevliet
hierin niet; het liefst ging hij weer terug naar China. Met zijn persoon beschikte de
oppositie over een goede voorpost in Moskou. Sneevliet had toegang tot de Komintern-archieven en kon daarin kennisnemen van de brieven van de partijleiding aan
het ekki. Naar zijn zeggen was het door Van Ravesteyn opgestelde memorandum
(naar aanleiding van de ‘juli-brief ’ van de Komintern) de druppel geweest die voor
hem de emmer deed overlopen.20 Verder kende Sneevliet evenals Wijnkoop de leidende bolsjewieken persoonlijk, inclusief Stalin. Bovendien was hij ter plekke in de
gelegenheid de strijd om de macht in de rcp nauwkeurig te volgen. Sneevliets sympathie en nog meer die van zijn Russische vrouw Zima Zjolkovskaja zouden daarbij
uitgaan naar Trotski, zonder dat hij echter veel van hem verwachtte: eind 1923 liet
Sneevliet zich al pessimistisch uit over Trotski’s kansen in de Russische machtsstrijd.21
Waarover Wijnkoop en Sneevliet van gedachten hebben gewisseld, is niet bekend. Een aangenaam gesprek zal het zeker niet geweest zijn, want de cph-leider
was er vanzelfsprekend van op de hoogte dat de oppositie Sneevliet eerder al naar
voren had geschoven als zijn opvolger. Wijnkoop moet dan ook zeer tevreden zijn
geweest na zijn gesprek met Radek, die toen nog tot de leiding van de Komintern
behoorde. De voormalige voorzitter van de Holländische Kommission had in augustus samen met Kuusinen en Hoernle in opdracht van het Sekretariat de Nederlandse kwestie weer eens bekeken, als gevolg van de binnengekomen brieven uit
Nederland.22 Radek stelde zich nu vierkant achter de partijleiding op. Zo hoefden
De Kadt en Bouwman niet vóór het komende partijcongres in 1924 weer tot het
partijbestuur te worden toegelaten. Het Deventer driemanschap had verder niets te
vrezen, zo schreef Wijnkoop aan Joosje: ‘Een ding is alleen volslagen zeker, er is
geen questie van dat R[adek] ons weg wil hebben, laat staan dat er hier iemand,
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trouwens om verscheidenen redenen aan Sneevliet zou denken, hijzelf [Radek] het
allerminst.’23 Een van die redenen waarom Radek niet over een kandidatuur van
Sneevliet als cph-leider peinsde, zou hun onenigheid over de Komintern-politiek
ten aanzien van de cpch kunnen zijn geweest.
Terug in Nederland maakte Wijnkoop Radeks adhesieverklaring meteen
publiek. De cph-voorzitter meldde dat de Komintern-topman van mening was ‘dat
de wijze waarop de uitspraak der Executieve is opgevat en uitgevoerd, in overeenstemming is met de bedoeling der uitspraak’.24 Wijnkoop zou echter aan Radeks
steun niet lang plezier beleven: het was zoals reeds vermeld nog een kwestie van
maanden voordat de Pool uit de Komintern-top zou verdwijnen.
Heroprichting oppositie
Door de tegenwerking van de partijleiding, maar ook door de boodschap dat Moskou aan Wijnkoop zijn zegen zou hebben gegeven, kwam de oppositie in een lastig
parket. In het defensief gedrongen besloot zij zich weer als comité te organiseren.
Dit gebeurde eind november 1923 tijdens een landelijke bijeenkomst. Hierop was
ook Sneevliet aanwezig. Deze was voor een kort bezoek even overgekomen uit Moskou, waar hij eerder Wijnkoop had gesproken. Volgens een verslag in het sociaaldemocratische dagblad het Volk hield Sneevliet een felle rede tegen de partijleiding,
die hij als ‘de smerige, rotte sektariërsbende van Deventer’ zou hebben aangeduid.
Wijnkoop zou in Nederland de rol van ‘Moskou’s gevolmachtigd minister’ spelen,
maar in de Russische hoofdstad slecht aangeschreven staan.‘Bij zijn laatste bezoek
aan Moskou, een paar maanden geleden, vond Wijnkoop al de poorten van het
Kremlin voor zich gesloten. Niet één volkskommissaris, die dezen “nar”wenschte te
ontvangen’, zo zou Sneevliet hebben gezegd.25
Van het oppositionele Comité, dat zei ongeveer 300 leden te tellen, werd Bouwman weer voorzitter en De Kadt secretaris.26 Opvallend was dat Van Reesema in het
bestuur ontbrak. Het Comité besloot Sneevliet, die spoedig weer naar Moskou zou
afreizen, als zijn vertegenwoordiger bij de Komintern aan te wijzen. Het stelde het
ekki ervan op de hoogte dat de oppositie zich weer had georganiseerd, en vroeg
om ingrijpen van de Komintern.27 De cph-leiding wees Moskou erop dat uit de
heroprichting van het Comité bleek dat de oppositie maling had aan het ekki. Zij
meldde verder dat Sneevliet hierbij een leidende rol had vervuld. Deze zou hebben
laten doorschemeren dat zijn optreden tegen de partijleiding in samenspraak met
Lozovski geschiedde, met wie hij een gesprek had vlak voor zijn vertrek uit Rusland.28
Hoewel beide partijen elkaar verweten dat zij de besluiten van het ekki verzaakten, ging het hernieuwde partijconflict niet uitsluitend daarover. De organisatorische stagnatie van de cph was ook niet meer een van de hoofdpunten van kritiek van de oppositie, alhoewel zij op de aanhoudende teruggang van het ledental
bleef hameren (zie bijlage 1). Na de tussenkomst van Moskou in de zomer van 1923
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hadden zich evenwel enkele nieuwe kwesties aangediend die als brandstof zouden
dienen voor de partijstrijd. Deze twistpunten lagen overigens op dezelfde terreinen
als waar partijleiding en oppositie eerder de degens hadden gekruist: de vakbeweging en de beoordeling van de revolutionaire situatie in Duitsland.
Duitse revolutie
Zoals in het voorgaande reeds diverse malen aan de orde is gekomen, hadden Van
Ravesteyn en Wijnkoop zich in tegenstelling tot de Komintern altijd weinig optimistisch uitgelaten over de mogelijkheden van een omwenteling in Duitsland. Twee
keer hadden zij gelijk gekregen: zowel de Novemberrevolutie in 1918 als de MärzAktion in 1921 was op niets uitgelopen. Dat het duo tijdens de precaire situatie in
oktober 1923 opnieuw niet al te hooggespannen verwachtingen zou hebben, lag dan
ook voor de hand. De twee behoorden daarmee tot degenen die volgens Zinovjev
de ogen sloten voor het feit dat ‘de proletarische revolutie aan de deur in Duitschland klopt’.29 Na de faliekante mislukking gaven de beide Nederlandse partijleiders
de hoop helemaal op. Terwijl de Komintern en de linkervleugel van de kpd nog
hoog opgaven van de revolutionaire hoogspanning in Duitsland, schreef Wijnkoop:‘Het is zelfbedrog om te verwachten, van de Duitsche massa, die bedrogen is,
die geen wapens heeft, dat die de revolutie zal maken.’ Ook Van Ravesteyn berustte
in de noodlottige afloop:‘wij hier, kunnen daar zoo weinig aan doen’.30
De oppositie gruwde van deze fatalistische stellingname van de partijleiding.Zij
beschuldigde Wijnkoop en Van Ravesteyn ervan opnieuw geen vertrouwen te hebben gehad in het welslagen van de revolutie in Duitsland en zich veel te passief te
hebben opgesteld. In plaats van de massa’s te mobiliseren, hadden zij het geloof van
de arbeiders in de Duitse opstand vernietigd. Met dit ‘defaitisme’ en ‘liquidationisme’ zou het tweetal zich feitelijk buiten de Komintern hebben geplaatst.31
Wijnkoop besefte dat de cph-leiding zich met haar gereserveerde standpunt op
glad ijs had begeven. Hij voelde haarfijn aan dat in de rcp aan de juiste beoordeling
van de Duitse revolutie zwaar werd getild. Begin 1924 concludeerde de Nederlandse
partijvoorzitter dat Zinovjev Radek en ‘de allerergste Duitschland-chauvinist’
Trotski een flinke duw had gegeven. In theorie was de Komintern-voorzitter hiermee ten aanzien van de Duitse kwestie in de richting van de cph opgeschoven, zo
schreef Wijnkoop aan Jan Knuttel, zijn vertrouweling in de afdeling Leiden van de
cph.‘Maar ... toch is nog steeds zelfs Zinowjef omtrent de Duitsche mogelijkheden
te optimistisch ... en waar wij nu eenmaal te dezen géén optimisten maar volslagen
realisten zijn, is het de vraag of niet zelfs Z. zich door de inzake Duitschland optimisten niet ook op andere gebieden zal laten inpalmen contra ons.’32
Verslechterende betrekkingen tussen cph en nas
Een van die terreinen waarop Wijnkoop doelde, was zonder enige twijfel de vakbeweging. De Duitse gebeurtenissen leidden tot een grotere kloof tussen de cph ener191
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zijds en oppositie en nas anderzijds. De vakcentrale wilde niet meewerken aan een
door Wijnkoop en Brommert opgezette hulpactie voor de noodlijdende Duitse
arbeiders, aangezien de cph deze beweging zou willen domineren. Het nas vertikte het slechts ‘het loopjongetje’ van de cph te zijn en richtte een eigen steuncomité
op.33
Deze botsing tussen nas en cph was symptomatisch voor de oplopende spanningen tussen beide organisaties.In de herfst van 1923 waren de tegenstellingen tussen de twee verder verscherpt. Manuel, de opvolger van Van Reesema als secretaris
van de vakbondscommissie van de cph, stelde voor dat de communistische leden
in de kleinere nas-federaties zouden overstappen naar het nvv – iets wat Wijnkoop twee jaar eerder ook al had gesuggereerd. Eigenlijk hadden volgens Manuel
alleen nog een paar grotere nas-bonden enig bestaansrecht. De ‘lilliputter’-federaties behoorden daar in ieder geval niet toe, zeker niet na de aderlating als gevolg van
het vertrek van de syndicalistische vleugel. Deze verzwakking van het nas leek de
leiding van de cph overigens niet slecht uit te komen; Van Ravesteyn kon althans
amper zijn leedvermaak over de scheuring onderdrukken.34
Het nas reageerde furieus op de plannen van Manuel. De vakcentrale weet het
opstappen van de syndicalisten in belangrijke mate aan wat ze de ‘nas-moetkapot-politiek’ van de cph noemde. Nu zou de partijleiding via Manuel een nieuwe
stap hebben gezet in de richting van de ontmanteling van het nas.35 De oppositie in
de cph was het hiermee gloeiend eens. Zij hekelde de eenheidsfronttactiek van
Wijnkoop en Van Ravesteyn, die een versterking van het nvv ten koste van het nas
beoogde. In de ogen van de oppositie was juist een krachtig nas noodzakelijk, én
een versterking van het communistische element in de leiding van de vakcentrale.
Dit laatste lag binnen handbereik, aangezien Sneevliet zeer waarschijnlijk tot nasvoorzitter zou worden verkozen. De cph-top poogde evenwel dat streven naar
meer invloed in het nas te saboteren om haar tegenstanders te treffen.36 Het partijbestuur daarentegen stelde dat de oppositie van de cph een ‘N.A.S.-partij’ wilde
maken, niet meer dan een bijwagen van de syndicalistische vakbeweging.37 Aan het
begin van 1924 escaleerde het conflict: nas-secretaris Dissel schreef aan de rvi dat
het tot een ‘open breuk’ met de cph-leiding was gekomen.38
Fimmen
Bij de problemen tussen de cph-leiding enerzijds en de oppositie en het nas
anderzijds speelde ook Edo Fimmen (1881–1942) een rol.39 De secretaris van het
ivv en de itf was in de sdap een exponent van de kleine linkervleugel. Na de
Oktoberrevolutie van 1917 had hij altijd wat ambivalent gestaan tegenover het bolsjewistische experiment. Hoewel Fimmen de dictatuur van de rcp resoluut afwees,
meende hij wel dat het belaagde Sovjet-Rusland steun verdiende. De vakbondsleider was een van de drijvende krachten achter de boycot van voor Polen bestemde
wapentransporten tijdens de oorlog met Sovjet-Rusland. In 1921 ging hij namens
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het ivv naar Berlijn om met Münzenberg te spreken over de steunverlening aan de
hongerenden in het Wolga-gebied. Tot samenwerking met de iah van Münzenberg
kwam het niet, maar beiden zouden wel dik bevriend raken.
Wanneer hij in Berlijn was, ging Fimmen dikwijls met Münzenberg uit eten, zo
verhaalde Münzenbergs weduwe Babette Gross later.‘Ihre Mahlzeiten würzten die
beiden mit stundenlangen Diskussionen, in deren Mittelpunkt die “Russen” standen. Münzenberg war der kühlere, realistischere. Er war froh darüber, an Fimmen
einen guten Freund gefunden zu haben, dessen Einfluss gross genug war, ihm den
Weg zu weiteren Kreisen in der Gewerkschaftsbewegung zu ebenen. Fimmen hingegen gab sich noch der Illusion hin, der Bolschewismus werde sich die Hörner
abstossen und in demokratischeres Fahrwasser einlaufen.’40 Fimmen liet zich
meermalen strikken voor openlijke sympathiebetuigingen voor acties van de iah,
zoals bijvoorbeeld bij de steun aan Duitse arbeiders na de mislukte Oktoberopstand in 1923. Hij maakte met onder meer Roland Holst deel uit van het ‘Auslandkomitee’ van de iah.41
Eind 1922 gaf Fimmen de stoot tot het internationale Vredescongres in Den
Haag, waar zoals reeds vermeld ook Radek en rvi-secretaris Lozovski aanwezig
waren. Van de rvi moest Fimmen echter niets hebben. Bouwman en de nft hadden dat aan den lijve ondervonden. Fimmen zou de oprichting van de communistische vakbondsinternationale altijd blijven afkeuren, maar de opkomst van het fascisme in Italië en de bezetting van het Ruhrgebied maakten hem minder afhoudend
ten aanzien van de rvi. Hij raakte overtuigd van de noodzaak een ‘internationalistisch front’ te vormen tegen het dreigende oorlogsgevaar. Begin 1923 begon Fimmen naar samenwerking met de rvi te neigen.‘Als Amsterdam en Moskou het niet
eens worden, gaan beide naar den duivel’, zo meende hij.42 Namens de itf voerde
hij in mei in Berlijn geheime besprekingen met Russische vakbondsleiders, onder
wie Lozovski. Door toedoen van de rvi-leider lekten deze eerste officiële gesprekken tussen de ‘gelen’ en de ‘roden’ echter uit. Fimmen beklaagde zich hierover bij
Radek, maar het was al te laat.43 Het nieuws sloeg in als een bom. Het overwegend
anti-communistische ivv dwong hem als secretaris terug te treden. Fimmen
behield wel zijn functie bij de itf.
Natuurlijk was Moskou met Fimmen, een bons in de internationale sociaaldemocratische vakbondswereld, zeer in zijn nopjes. De communistische machthebbers deden hun best de samenwerking met hem gaande te houden. In de herfst
van 1923 nodigden Zinovjev en Lozovski Fimmen uit naar Moskou te komen. Op
aanraden van de itf sloeg hij de invitatie af. Het zou na al het gekrakeel over de
ontmoeting in Berlijn politieke zelfmoord zijn geweest.44
De ommezwaai van Fimmen en Moskous interesse in hem waren voor Wijnkoop een geschenk uit de hemel. Vroeger had de cph-voorzitter bijzonder weinig
met Fimmen op gehad. Nog in april 1923 noemde hij hem iemand die ‘steeds het
zwammerig revolutionaire woord aan het saboteeren van revolutionaire strijd
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[heeft] weten te verbinden’. Na Fimmens Berlijnse gesprekken met Lozovski zocht
hij contact.45 Wijnkoop zag hem nu als het levende bewijs van de juistheid van zijn
eigen vakbondstactiek. Naar zijn mening was met Fimmen de eerste grote bres
geslagen in het lange tijd hermetisch gesloten front van het nvv. Met deze linkse
voorpost in de reformistische vakbeweging diende het nas samen te werken. Het
einddoel van de organisatorische eenheid van deze twee vakcentrales kwam zo
dichterbij; tot Wijnkoops vreugde was ook Fimmen daarvan voorstander.46
Met Fimmen dacht Wijnkoop een sterke troefkaart in handen te hebben. Enerzijds kon hij bij de leiding van de Komintern en de rvi goede sier maken met zijn
verbinding met de prominente internationale vakbondsleider die met Moskou de
handen ineen wilde slaan. Anderzijds kon hij tegenover het nas aantonen dat er
binnen het nvv sprake was van een links contactpunt. De partijoppositie was echter weinig onder de indruk. Zij meende dat Wijnkoop een ‘illusiepolitiek’ voerde:
hij zou de radicale stroming binnen het nvv overschatten en niet willen zien dat
Fimmen tegenover de andere reformistische leiders onvoldoende ruggengraat
toonde. Men wilde wel met Fimmen samenwerken, maar dat mocht niet leiden tot
een verzwakking van het nas: de organisatorische zelfstandigheid was niet in het
geding. Het nas zelf vatte het ‘Fimmenisme’ op als een gevaarlijke vorm van revisionisme. De vakcentrale koesterde wantrouwen tegen Fimmen, omdat die eind
1923 onomwonden aan Sneevliet had meegedeeld dat het nas moest verdwijnen
door zich bij het nvv aan te sluiten.47 Deze terughoudende opstelling werd door
Wijnkoop weer uitgelegd als sektarisme en als sabotage van het eenheidsfront.48
‘Rechtse’ partijleiding
De tegenwerking van het nas, de ‘verheerlijking’ van Fimmen en de onderwaardering van de revolutionaire potentie van de Duitse arbeidersklasse door Wijnkoop en
Van Ravesteyn stonden volgens de oppositie niet op zichzelf. Deze politieke fouten
kwamen alle voort uit de ‘rechtse’oriëntatie van de beide leiders.Dat de partijleiding
dit predikaat verdiende, had Van Ravesteyn volgens de oppositie eind 1923 nog eens
ten overvloede aangetoond toen hij juichend in de Tribune schreef over de aanstaande installatie van Ramsay MacDonald als premier van de eerste Labour-regering in Groot-Brittannië.‘Welke fanatieke dogmaticus of ingeroeste anti-parlementariër zou de geweldige beteekenis van deze gebeurtenis durven loochenen, een
gebeurtenis, die, zij ’t ook op andere wijze, op ééne lijn te stellen zou zijn met wat
reeds in November 1917 ... in Rusland is geschied?’49 Dat Van Ravesteyn de parlementaire machtsovername van Labour als van dezelfde orde durfde te beschouwen
als de bolsjewistische omwenteling in Rusland werd door de oppositie als ultieme
heiligschennis beschouwd; het werd dan ook meteen aan Moskou doorgebriefd.
Daarbij werd voorbijgegaan aan het feit dat Van Ravesteyn meer de effecten van deze
gebeurtenissen op het oog had dan dat hij ze inhoudelijk aan elkaar gelijk stelde.
Overigens liet Van Reesema, die voor de oppositie deze woorden van Van Ravesteyn
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in het Duits overzette,in de vertaling het vraagteken weg.50 Omdat het een retorische
vraag was maakte dat weinig uit, maar het gaf de partijleiding de gelegenheid flink
van leer te trekken tegen de tendentieuze vertalingen die de oppositie Moskou zou
voorleggen. Het kwaad was voor haar echter al geschied: op het dertiende congres
van de rcp voerde Manoeïlski Van Ravesteyns uitlatingen aan als bewijs voor het
bestaan van een rechtervleugel in de Komintern.‘Und hiergegen ist es notwendig,zu
kämpfen,’ voegde hij eraan toe. Wijnkoop stuurde meteen een telegram naar Moskou met het verzoek om rectificatie;‘kein hollaendische Communist hat jemals diesen oder derartigen von Feinden in Holland fabrizierten Idiotismus erklaert’.51 Wat
later, op het vijfde Komintern-congres in Moskou, nam Kreibich Van Ravesteyn in
bescherming tegen de oppositie.52
Door de partijleiding als ‘rechts’ te bestempelen trachtte de oppositie in te haken
op de ontwikkelingen binnen de Komintern, waarbij enkele zogeheten ‘rechtse’ partijleiders het veld hadden moeten ruimen. Wijnkoop en Van Ravesteyn werden op
één lijn geplaatst met de in 1921 reeds verdwenen Duitse partijvoorzitter Levi en de
Franse partijsecretaris Ludovic Oscar Frossard.53 Deze laatste, die sinds het oprichtingscongres van de pcf in Tours partijleider was, werd er door de linkse oppositie
in de Franse sectie van beschuldigd Moskou tegen te werken. Begin 1923 trok hij
zich terug vanwege het ‘extreme centralisme’ in de Komintern, nadat op aanwijzing
van Moskou een nieuwe partijleiding was samengesteld. In de praktijk kwam het
erop neer dat in de pcf ‘linksen’ als Rosmer, Souvarine en Albert Treint de macht
overnamen.54 Ook in de Noorse sectie leefde veel verzet tegen de centralistische
neigingen van de Komintern-leiding: onder leiding van gematigde aanvoerders als
Erling Falk en Martin Tranmeal brak in de herfst van 1923 de meerderheid van de
Noorse Arbeiderspartij met Moskou.
Vanzelfsprekend identificeerden de tegenstanders van de cph-leiding zich
geheel met de oppositionele groeperingen in de Franse, Duitse en Noorse zusterpartijen. De Nederlandse fractievorming was ‘even noodzakelijk als die van de linkerzijde in Frankrijk, die Frossard; die van de linkerzijde in Noorwegen, die Falk
heeft weggetrapt’.55 Evenals dat in deze partijen het geval was geweest, hoopte de
Nederlandse partijoppositie op Moskous steun bij het vervangen van Wijnkoop en
Van Ravesteyn. Dat hun koppen moesten rollen, net als die van de ‘rechtse’ partijleiders elders, was voor haar een uitgemaakte zaak.
Moskou komt weer in actie
Aan het eind van 1923 boog het Sekretariat zich weer over de Nederlandse partijstrijd. Het stelde evenals in augustus weer een kleine commissie in die de nieuwe
klachten van partijleiding en oppositie moest onderzoeken.56 Het Sekretariat wees
hiervoor de Italianen Umberto Terracini en Edmundo Peluso aan, en de Zwitser
Alfred Stirner.57 Deze laatste heette in werkelijkheid Edgar Woog (1898–1973).
Omdat Woog een paar jaren in Mexico had gewoond, werd hij binnen de Komin195
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tern ook ‘der Mexikaner’ genoemd. In Mexico had hij de communistische jongerenorganisatie opgericht, die hij in de zomer van 1921 op het tweede congres van de kji
in Moskou vertegenwoordigde. Ondanks zijn jeugdige leeftijd klom Woog snel in
de hiërarchie van de Komintern. Eind 1922 koos het vierde wereldcongres hem in
het ekki; het vijfde congres wees hem in de zomer van 1924 tot lid van de ikk aan.
Van dit machtige orgaan werd hij secretaris.
Met zijn benoeming eind 1923 tot lid van deze commissie ging Woog zich voor
het eerst met de cph bezighouden. Hij lijkt de Nederlandse sectie te hebben overgenomen uit de portefeuille van de langzaam uit beeld verdwijnende Radek: gedurende het jaar 1924 was Woog in de Komintern-top degene die verantwoordelijk
was voor de cph. Het eerste dat zijn commissie deed was zich verdiepen in de
gebeurtenissen in Nederland na de uitspraak van het ekki in juni 1923. Ze sprak
met Sneevliet, die weer in Moskou was, en kreeg informatie van de partijleiding in
Amsterdam.58
Sneevliet, die zoals vermeld door de oppositie als haar vertegenwoordiger was
aangewezen, beperkte zich niet tot gesprekken met de commissie-Woog. Hij stuurde een persoonlijke notitie aan Zinovjev, waarin hij om een ‘radicaal ingrijpen’ van
het ekki tegen de partijleiding vroeg.59 Sneevliet deelde mee uit Nederland vernomen te hebben dat Wijnkoop had gezegd dat de Komintern buiten de Sovjet-Unie
eigenlijk weinig meer voorstelde en dat de communisten zich op Fimmen moesten
richten. Ook meldde hij het geringe vertrouwen van de leiding in de Duitse revolutie en briefde hij Van Ravesteyns uitspraak over het aan de macht komen van MacDonald over.
Kennelijk sprak Zinovjev over deze kwestie met ekki-secretaris Kolarov.De Bulgaar, die deze functie sinds eind 1922 bekleedde, stuurde meteen een brief aan Wijnkoop waarin hij deze om opheldering vroeg.60 De cph-voorzitter antwoordde met
een brief van elf kantjes, waarin hij alle oppositionele aantijgingen als leugens afdeed.Ten aanzien van de revolutie in Duitsland was Wijnkoop minder resoluut; hier
zei hij rekening te houden met een periode van ‘windstilte’. Wijnkoop verzekerde
Kolarov verder dat de interne toestand in de cph helemaal niet zo ernstig was. Zo er
al problemen waren, dan werden die door de leugens rondstrooiende oppositie veroorzaakt. Wijnkoop deed een persoonlijk beroep op Kolarov, waarbij hij appelleerde aan de lange staat van dienst van deze tesnjak en zijn kennis van de Europese revolutionaire beweging vóór 1917.‘Es ist im Grunde genommen abscheulich,dass wir,
eine der ältesten Parteien gegen eine derartige Verleumdung noch aufkommen müssen.’Of Kolarov zo positief oordeelde over de tribunisten is echter maar de vraag; als
deelnemer aan de conferentie van Zimmerwald had hij zich al vroeg een indruk van
de Nederlandse revolutionairen kunnen vormen.61
Escalatie partijconflict
Onduidelijk is of de commissie-Woog het Sekretariat heeft geadviseerd een nieuwe
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Holländische Kommission in te stellen. Op de agenda van de voor eind april
geplande zitting van de Erweiterte Exekutive, waaraan deze speciale commissies
vaak verbonden werden, ontbrak de cph.62 Eind februari besloot de Kominterntop echter toch met spoed zo’n commissie in het leven te roepen. Aanleiding was
een heftige botsing tussen partijleiding en oppositie over de datum van het komende cph-congres.
De escalatie hing samen met de plotselinge aankondiging van Wijnkoop dat het
partijcongres eind maart zou worden gehouden, dus vóór het plenum van het ekki
en het vijfde wereldcongres van de Komintern.63 Het partijcongres moest volgens
Wijnkoop een resolutie aannemen waarin ‘van het partijbestuur voor het vervolg
wordt geëischt krachtig optreden tegen al degenen die voortaan daadwerkelijk discipline, organisatie, leiding, congresbesluit en wat dies meer zij, ik zeg daadwerkelijk met voeten treden’. Hij schreef over dit voornemen aan Knuttel een paar weken
nadat in Moskou de partijconferentie van de rcp Trotski tot de orde had geroepen.
Wijnkoop wilde van deze gelegenheid profiteren: zo’n resolutie waarin korte metten werden gemaakt met de Nederlandse partijoppositie, zo veronderstelde hij,
‘lijkt toch vooral met het oog op het gebeurde in Rusland onmogelijk door de Executieve te kunnen worden afgewezen’.64
De oppositie in de cph rook meteen onraad. Zij maakte uit de vastgestelde
datum op dat Wijnkoop van plan was op eigen houtje, zonder overleg met de
Komintern, een beslissing te forceren. De partijvoorzitter zou met een harde uitspraak van het congres sterk staan tegenover Moskou en de opposanten buiten de
deur kunnen zetten. Het oppositionele Comité eiste daarom dat het congres pas
gehouden zou worden nadat de Erweiterte Exekutive een uitspraak had gedaan
over de Hollandse kwestie.65
Op dit moment greep Moskou in met de instelling van een nieuwe Holländische
Kommission. Kolarov stuurde een telegram, waarin hij de vertegenwoordigers van
de partijleiding en de oppositie verzocht naar de Russische hoofdstad te komen.
Hieraan voegde hij toe: ‘Parteikongress soll nicht vor Rueckkehr Delegierter abgehalten werden.’66 Wijnkoop las hierin dat het congres niet uitgesteld behoefde te
worden, wanneer de vertegenwoordigers maar op tijd terug waren. Overigens was
het partijbestuur niet van zins het congres te verzetten, zelfs niet als Moskou erom
vroeg. Aan Knuttel schreef Wijnkoop dat de partij zich moest uitspreken, maar
‘intusschen mag op het komende Congres in zooverre niets onherroepelijks
geschieden, dat het uitvoeren van wat het Congres beslist, nog onderworpen moet
kunnen worden aan overleg met de Executieve’.67
Wijnkoop hield dus voet bij stuk. Hoewel hij wellicht, in tegenstelling tot wat de
oppositie meende, niet aankoerste op een scheuring, wilde hij in ieder geval wel een
scherpe stellingname van het congres tegen de oppositie voordat de Exekutive bijeenkwam. Met een dergelijk voldongen feit zou hij tegenover de Komintern-leiding
sterker staan.Wijnkoop was dan ook niet van plan zelf naar Moskou te gaan om de
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Holländische Kommission bij te wonen. Enerzijds wilde hij in deze cruciale periode de partij niet alleen laten en de congresvoorbereiding uit handen geven; anderzijds wist hij natuurlijk dat hij in Moskou hoogstpersoonlijk richtlijnen van de
Komintern voor het congres zou meekrijgen, waarmee zijn plan in duigen zou vallen. Wijnkoop wees daarop als vertegenwoordiger van de partijleiding Van Lakerveld aan, zijn trouwe volgeling die de oppositie in de cjb bestreed.
Van Lakerveld naar Moskou
De keuze voor Van Lakerveld was verrassend, gezien het feit dat hij met nog geen
dertig jaar het jongste lid van het partijbestuur van de cph was. De Kadt vermoedde dat bij de aanwijzing van Van Lakerveld meespeelde dat ‘deze nogal contact had
met figuren uit de jeugdbeweging, ook de Russische’.68 Inderdaad kende de cjbvoorzitter twee leden van de Holländische Kommission, Sigi Bamatter en Woog,
van het tweede congres van de kji dat in de zomer van 1921 in Moskou was gehouden.Van Lakerveld noemde Woog ‘een oude kennis van mij ... die ons niet zóó “antigezind” is’.69 Bamatter (1892–1966) was evenals Woog afkomstig uit Zwitserland.
Hij was betrokken bij de oprichting van de kji en werkte tot 1925 voor haar Berlijnse bureau.70 Met Bamatter zou de cph later nog heel wat te stellen krijgen.
Naast de beide Zwitsers bestond de commissie verder uit Kolarov (voorzitter),
Peluso (secretaris), Terracini, Kuusinen en de Duitser Max Hammer (1886–1970),
niet te verwarren met zijn naamgenoot Arthur Hammer die twee jaar eerder op het
nas-congres in Arnhem was geweest. Max Hammer was in 1923 uit Duitsland naar
Moskou gevlucht en maakte deel uit van het Vollzugsbüro van de rvi.71 Ten slotte
was er in de commissie ook een plaats ingeruimd voor Radek. Kennelijk wilde men
zijn deskundigheid niet missen. Het zou de laatste keer zijn dat hij wat met de cph
te maken had.72
Van Lakerveld reisde via Berlijn naar Moskou. In de Duitse hoofdstad zocht hij
Münzenberg op, die hem een aanbeveling voor Zinovjev meegaf. De leider van de
iah vroeg hierin de Komintern-voorzitter zich een paar minuten vrij te maken
voor de Nederlandse vertegenwoordiger en ‘sich persönlich für die gute und rasche
Lösung der Konflikte in der Holländischen Kommunistischen Partei zu interessieren’.73 In het conflict in de cph stond Münzenberg aan de zijde van Wijnkoop. Even
leek hij overstag te gaan, toen Sneevliet hem eind 1923 in Moskou had voorgehouden dat de cph-leiding een gevaarlijke invloed in de Nederlandse sectie van de iah
uitoefende en dat hij beter het nas te vriend kon houden.Kruyt,Münzenbergs nauwe medewerker bij de iah in Berlijn en al jarenlang een gezworen medestander van
Wijnkoop, wist te voorkomen dat zijn chef naar het andere kamp zou gaan.‘Het was
Willi, die weet wat hy aan Jou, Fimmen, my ... heeft, by te brengen, dat S’s [Sneevliets] inlichtingen uit iets anders voortkwamen dan bezorgdheid over de iah’, zo
meldde hij aan Wijnkoop.74
Vanuit Moskou hield Van Lakerveld Wijnkoop regelmatig op de hoogte.Zijn eer198
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ste bericht was weinig bemoedigend.‘Dit is zeker, er heerscht een zekere stemming
tegen de partijleiding, dat heb ik wel aan eenige Genossen, met wie ik sprak kunnen
merken,ook ten aanzien van Fimmen.De Saksische kwestie [dat wil zeggen de Duitse revolutie, gv] speelt hier een rol in.’75 Kennelijk hadden de gesprekken die Sneevliet de afgelopen tijd in Moskou in de Komintern-top had gevoerd hun uitwerking
niet geheel gemist. Van Lakerveld poogde het negatieve beeld te corrigeren in gesprekken met leden van de Holländische Kommission. Het lukte hem niet Radek te
pakken te krijgen, maar dat gaf niet echt, zo schreef hij Wijnkoop:‘hij is echter momenteel niet de krachtmensch. Het gaat om Kolarow en Zinofjef ’.76
Wat betreft de contacten in Moskou was de oppositie beter af dan de partijleiding. Dat kwam niet zozeer door De Kadt, die als officiële vertegenwoordiger
voor de oppositie naar de Russische hoofdstad was gereisd, maar door Sneevliet.77
Deze had Zinovjev en Boecharin gevraagd hem bij het overleg uit te nodigen.78
Sneevliet werd door de Komintern-top als de werkelijke aanvoerder van de oppositie beschouwd. Door zijn werkzaamheden voor de Komintern sinds 1920 wist hij
natuurlijk goed de weg in het apparaat. Met Kuusinen onderhield Sneevliet vriendschappelijke contacten, zo herinnerde De Kadt zich. De Fin was volgens hem ‘de
eigenlijke vertrouwensman van de Russen, en hij had de positie die Radek bij de
vorige commissie had gehad ... Ik wist nu wel dat alles afhing van Kuusinen, die zich
misschien nog door Kolarof zou laten voorlichten en adviseren, maar die uiteindelijk zou beslissen, rekening houdend met de Russische fractiestrijd.’ Daarbij was het
de vraag hoe Sneevliet bij de machthebbers in het Kremlin lag: ‘zag men hem als
iemand die functionaris van de Internationale was geweest en die dus bruikbaar
was, of waren zijn Trotsky-sympathieën voldoende bekend om hem onaanvaardbaar te maken voor de Zinovief-Boecharin-Stalin-groep?’79
Tweede Holländische Kommission
Na de eerste sombere boodschap kon Van Lakerveld, toen de commissie eenmaal
was begonnen, Wijnkoop wat geruststellen. Kolarov zou akkoord zijn gegaan met
de vakbewegingstactiek, zoals het overhevelen van communisten uit de kleine nasbonden naar het nvv. Van Lakerveld waarschuwde Wijnkoop echter dat een
samensmelting van nvv en nas zeer gevoelig lag: ‘Over organ. [organisatorische]
eenheid moet je hier je mond houden momenteel, ook als einddoel.’ Met name
Lozovski zou daarvan niet gediend zijn. Met de cph-opstelling ten aanzien van
Fimmen zou de ekki-secretaris eveneens instemmen. ‘Grondslag was Fimmen in
de gaten houden, kritisch beantwoorden, uitbuiten en gebruiken.’80
Ook over de positie van Wijnkoop en Van Ravesteyn stuurde Van Lakerveld
bemoedigende mededelingen naar Amsterdam. De oppositie drong er bij monde
van Sneevliet voortdurend op aan het vertrek van het tweetal maar, zo schreef Van
Lakerveld: ‘gebeurt niet, tenminste Kolarof ging daar niet op in’. Ook Zinovjev
stond niet onvriendelijk tegenover de partijleiding, zo was Van Lakerveld gebleken
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toen hij eindelijk een paar ogenblikken op audiëntie kon bij de Komintern-voorzitter.‘Hij zeide niet alleen te gelooven wat Maring [Sneevliet, gv] zei en te gelooven
dat onze inzichten niet ver van die der ekki afweken, dat hij in Wijnkoop en Ravensteijn evenveel zoo niet meer, vertrouwen stelde als marxisten als in Maring.’81 Niettemin hamerde Van Lakerveld er bij Wijnkoop op om tijdens het komende congres
de door de oppositie bestreden accumulatie van functies te beëindigen. Dit was
geboden omdat ook de Komintern-leiders het wensten: ‘Ze vinden de functies die
jij en Ravenstein bekleeden teveel opgehoopt.’82
Na een bijeenkomst van commissievoorzitter Kolarov en secretaris Peluso half
maart met de vertegenwoordigers van de partijleiding en de oppositie bleek echter
dat Van Lakerveld wat te optimistisch was geweest.83 Een veeg teken was dat Kolarov bepaalde dat het cph-congres moest worden uitgesteld. De ekki-secretaris
meende dat de vertegenwoordigers van de partij en de oppositie nooit op tijd in
Nederland terug konden zijn. Datzelfde gold voor de gedelegeerden van het ekki
die Kolarov naar het partijcongres wilde sturen. Namens het Präsidium stelde Kolarov Wijnkoop per telegram ervan op de hoogte dat het congres was uitgesteld tot 12
april.84 Met veel omhaal van woorden kondigde de partijvoorzitter in de Tribune
het uitstel aan. Daarbij tekende hij aan dat ‘de Executieve de beteekenis der ... georganiseerde oppositie tegen de Partij, naar qualiteit en quantiteit schijnt te overschatten’.85
Een andere teleurstelling die Van Lakerveld te verwerken kreeg, was dat Kolarov
terugkwam op zijn steun aan de vakbondspolitiek van de cph. Dat zou zijn
gebeurd onder invloed van Sneevliet; deze had met een partijscheuring gedreigd en
erop gewezen dat met zijn aanstaande voorzitterschap van het nas de mogelijkheid
om deze vakcentrale onder communistische invloed te brengen zeer reëel was. Dit
perspectief stond Zinovjev ook zeer aan, zo hoorde Van Lakerveld van hem. De
Komintern-voorzitter ‘helde naar standpunt nas trachten te veroveren, wilde dat
Sneevliet president zou worden’.86 Dat impliceerde uiteraard een zelfstandig voortbestaan van het nas.
Tijdens de eerste plenaire commissievergadering op 19 maart zag Van Lakerveld
hoe de kaarten waren geschud. Tot zijn verbijstering kreeg de oppositie op vele
punten gelijk, hoewel Kolarov opmerkte dat ze hier en daar overdreef en ook niet
voldoende het belang van Fimmen inzag.87 Aan die paar kritiekpunten tilden de
oppositievertegenwoordigers niet al te zwaar.‘Als geheel zag dat er niet zo slecht uit
en Sn.[eevliet] was er dan ook zeer mee ingenomen,’ zo herinnerde De Kadt zich.88
Van Lakerveld poogde het naderende onheil af te wenden en richtte zich direct tot
Zinovjev. Hij schreef hem dat verschillende leden van de Holländische Kommission
zich aan de zijde der oppositie hadden geschaard.‘Ich bitte Ihnen sehr, daran mit zu
wirken, dass die Genossen Wijnkoop & Ravensteijn (unterstützt durch 5/6 der Parteimitglieder) als führende Genossen durch eine sehr scharfe und teils sehr unrichtige Kritik nicht unmöglich werden gemacht.’89
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Nieuwe uitspraak van Moskou
Ondanks het kromme Duits zal Zinovjev de bedoeling van de brief van Van Lakerveld wel hebben begrepen. Ingrijpen deed hij echter niet. Zonder er al te veel woorden aan vuil te maken nam het ekki eind maart onder voorzitterschap van Zinovjev het oordeel van de Holländische Kommission over.90
In dit oordeel werd de partijleiding opnieuw door de Komintern terechtgewezen. De uitspraak was een aaneenschakeling van kritische opmerkingen, zij het
wederom gesteld in tamelijk diplomatieke bewoordingen. De leiding was verantwoordelijk voor de oppositionele fractievorming omdat ze haar geroyeerde tegenstanders niet in hun functies had hersteld (wat zoals reeds vermeld Radek volgens
Wijnkoop destijds niet nodig had gevonden). Wat betreft de revolutionaire perspectieven in Duitsland karakteriseerde Moskou de opstelling van de partijleiding
als ‘sceptisch’ en ‘pessimistisch’.‘Zweifellos ist diese passive Haltung der hollaendischen Partei ein grosses Minus und das Exekutivkomitee kann nicht umhin, darin
die Konsequenz einer gefaehrlichen Abweichung nach rechts zu erblicken.’ Ook
met betrekking tot de eenheidsfronttactiek was het ekki niet enthousiast: de voorstellen aan de sociaal-democratie waren agitatorisch niet voldoende onder de massa’s voorbereid.91
De grootste nederlaag leed de cph-leiding op het vakbondsterrein. Wijnkoop
had in zijn brief aan Kolarov nog geschreven:‘Eine “revolutionäre” Zentrale gibt es
nach unsrer Meinung in Holland nicht. Das nas ist im Allgemeinen gerade so
opportunistisch wie jede andre Gewerkschaft.’92 Het ekki kwam echter tot een
geheel andere slotsom. Het noemde het nas ‘trotzdem ihr noch manche Maengel
anhaften, eine revolutionaere Gewerkschaft ... Die K.P.H. muss mit allen Kraeften
eine Staerkung und Steigerung der Kampffaehigkeit des N.A.S. unterstuetzen. Mit
dem N.A.S. muss die Partei zur Kooperation kommen, um mit ihm gemeinschaftlich die Einheitsfronttaktik durchzufuehren.’93 De organisatorische eenheid met het
reformistische nvv had geen prioriteit; deze was pas mogelijk wanneer het nvv
ook revolutionair zou zijn geworden. cph en nas moesten samen proberen door
fractievorming dat laatste te bewerkstellingen. Expliciet vermeldde het ekki in zijn
brief dat de Groninger vakbondsresolutie van de cph overeenkomstig deze nieuwe
richtlijnen moest worden herzien.
Hoewel de Komintern zich voor de tweede keer achter de oppositie schaarde,
wilde ze opnieuw niets weten van een vertrek van Wijnkoop en Van Ravesteyn.
Deze oppositionele eis werd niet gehonoreerd, zoals Van Lakerveld had voorspeld.
Wel stelde het ekki voor de vele functies die het leidende tweetal bekleedde, over
meer personen te verdelen. Verder kreeg de oppositie opdracht om zichzelf te ontbinden, maar haar leden moesten wel vertegenwoordigd worden in de partijleiding
en in de redactie van de Tribune.
De strekking van het arrest van de Komintern was duidelijk. Het nas – dat in de
eerste uitspraak van het ekki merkwaardig genoeg niet voorkwam – moest zelf201
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standig blijven. Hierbij speelde zeker mee dat Moskou veronderstelde dat de vakcentrale vrijwel binnen handbereik van de rvi lag.94 De tweede belangrijke uitkomst was dat de Komintern Wijnkoop en Van Ravesteyn niet wilde laten vallen en
bleef aansturen op een vergelijk met de oppositie. In deze afweging zal ongetwijfeld
het feit zijn verdisconteerd dat de partijleiding op een behoorlijke meerderheid in
de cph kon bogen. Het lijkt er zodoende op dat Moskou poogde het onderste uit de
kan te halen: een cph waarin de eenheid gehandhaafd bleef in combinatie met een
in de communistische invloedssfeer gelegen, zelfstandig nas. Dat deze doelstellingen niet volledig te verwezenlijken waren,zou de Komintern spoedig duidelijk worden. Van Ravesteyn en Wijnkoop waren niet van plan iets van hun macht aan de
oppositie af te staan, noch de autonomie van het nas te respecteren.
Duitse ‘linksen’
Van Lakerveld had zijn uiterste best gedaan, maar hij had het toch moeten afleggen
tegen de oppositie. Vanuit Moskou schreef hij aan Wijnkoop over zijn moeilijke
positie. ‘Ik voer hier een afgrijselijk zware strijd ... Mijn taak is hier onnoemelijk
zwaar, temeer waar ik geheel op mezelf aangewezen ben, en met niemand overleggen kan.’95 De jonge vertegenwoordiger van de partijleiding leek al bij voorbaat
kansloos tegen de oudere Sneevliet,die het klappen van de zweep kende en over uitstekende contacten met de Komintern-top beschikte.Veel belangrijker dan leeftijd,
ervaring en relaties was echter het feit dat Van Lakerveld en met hem Wijnkoop en
Van Ravesteyn in de Komintern het politieke tij tegen hadden. Deze les had Van
Lakerveld te horen gekregen van Zetkin, met wie hij ook had gesproken. De vooraanstaande Duitse communiste, die in haar partij in die tijd als ‘rechts’ te boek
stond, had hem gelaten toevertrouwd:‘Alles is momenteel linksch, en ze onderzoeken half, als’t rechtsch geldt.’96
Van deze situatie had de oppositie gepoogd gebruik te maken. Ze schilderde de
partijleiding af als ‘rechts’, een oordeel dat door het ekki was overgenomen. Daarnaast legde Sneevliet verbindingen met de leiders van de linkervleugel van de kpd,
de in Moskou in hoog aanzien staande Fischer en Maslow. Hij was het weliswaar
niet eens met hun afwijzing van Trotski, maar dat was geen belemmering voor
samenwerking. Volgens De Kadt was een van de bindende elementen de wens tot
een grotere onafhankelijkheid van Moskou, nadat eerst de ‘linksen’ met behulp van
Zinovjev de macht in de verschillende partijen hadden overgenomen. ‘De Duitse
linksen waren zeer geïnteresseerd in de gang van zaken in Nederland en ze hadden
de Hollandse oppositie hun steun toegezegd’, aldus De Kadt. In Moskou sprak
Sneevliet met hun vertegenwoordiger, Paul Schlecht.97
Na afloop van de Holländische Kommission voerden de beide Nederlandse
oppositievertegenwoordigers op weg naar huis in Berlijn persoonlijk overleg met
Fischer en Maslow. Deze meenden dat het van groot belang was alle radicale groepen die eerder de Komintern hadden verlaten uit verzet tegen de Russische domi202
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nantie,te bewegen weer toe te treden ter versterking van het linkse blok dat een grotere onafhankelijkheid van Moskou wilde. Sneevliet en De Kadt moesten proberen
om Gorter hiertoe over te halen. De poging die De Kadt ondernam, liep overigens
op niets uit.Verder beloofden Fischer en Maslow Schlecht als kpd-vertegenwoordiger naar het komende congres van de cph te sturen.98
Komintern-delegatie naar Amsterdam
Eind maart wees het Sekretariat van de Komintern Woog en de Sudeten-Duitser
Kreibich als ekki-vertegenwoordigers aan voor het partijcongres van de cph, dat
half april zou worden gehouden. Kreibich had enige tijd in het ekki gezeten, in de
periode dat Proost daarvan ook deel uitmaakte. Daarnaast stuurde de rvi Max
Hammer als afgevaardigde naar Nederland. Het was de bedoeling dat hij minstens
een maand – illegaal – zou blijven.99 Het was voor het eerst dat de cph op haar congres een officiële ekki-delegatie mocht verwelkomen.Voor Wijnkoop zal dat geen
onverdeeld genoegen zijn geweest. Zijn plan om het congres tot een krachtige uitspraak tegen de oppositie te verleiden was niet meer haalbaar na de uitspraak van
de Komintern, laat staan wanneer enkele vertegenwoordigers van het ekki ter
plekke zouden toezien op de doorvoering van de besluiten.
Wonder boven wonder zou het voor Wijnkoop allemaal bijzonder meevallen.
De leden van de Moskouse delegatie kwamen pas laat en niet tegelijkertijd in
Nederland aan. Eerst arriveerde Hammer, twee dagen later gevolgd door Woog die,
hoewel hij de jongste was, de leiding had. Kreibich kwam pas halverwege het congres opdagen. Het voordeel voor Wijnkoop was dat hij de afgevaardigden afzonderlijk kon spreken en niet meteen met een Moskovisch ‘blok’ werd geconfronteerd.
Bovendien was Woog, de oude kennis van Van Lakerveld, de partijleiding niet
slecht gezind. Tot ergernis van De Kadt had hij in de voorbereiding van het partijcongres niet apart met de oppositie gesproken.
Aan de vooravond van het congres waren de gemoederen flink opgelopen.
Hammer had na aankomst contact opgenomen met de partijleiding, de oppositie
en het nas. Hij verbaasde zich over de scherpte van de tegenstellingen en de persoonlijke beschuldigingen die de strijdende partijen elkaar naar het hoofd slingerden.100 Steen des aanstoots was onder andere het aantal oppositievertegenwoordigers dat de partijleiding op het congres wilde toestaan. Toen Wijnkoop tijdens een
gezamenlijke bijeenkomst niet wilde ingaan op de eis van de oppositie, stapte deze
op.Volgens Woog was De Kadt de aanstichter.Hij hekelde dit ondisciplinaire gedrag
en bewerkstelligde een compromis. Zijn waardering voor de oppositie was er door
dit incident niet groter op geworden.101
Partijcongres
Op zaterdag 12 april begon het congres van de cph in de bovenzaal van Tivoli aan
de Coolsingel in Rotterdam. Bovenaan op de agenda prijkte het schrijven van het
203

Meridiaan Page 204 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

de oppositie valt uiteen

ekki, dat Van Lakerveld uit Moskou had meegenomen. De brief was niet in de Tribune gepubliceerd, maar rondgestuurd aan de afdelingen. In een begeleidend, door
Wijnkoop opgesteld briefje werd erop gewezen dat de afdelingen voor het congres
afgevaardigden dienden aan te wijzen ‘die natuurlyk de uitdrukking van de meerderheid der afdeeling moeten wezen, ten opzichte van dezen brief, gelyk ook door
de exekutieve wordt gewenst’.102 Op deze wijze verzekerde de partijleiding zich van
een grote meerderheid op het partijcongres, want de oppositie vormde slechts in
enkele afdelingen de meerderheid.Wel waren de belangrijkste oppositieleiders aanwezig: Bouwman, De Kadt en Sneevliet.
Op het partijcongres was de verontwaardiging over de uitspraak van het ekki
groot. Verschillende gedelegeerden zeiden niet maar zo alle beslissingen van de
Komintern te willen navolgen, ook al omdat hun was gebleken dat Moskou gebrekkig op de hoogte was van de Nederlandse situatie.103 Evenals in de zomer van 1923
reageerde Ceton zeer afwijzend.‘Het eerste wat spreker over dezen brief wil zeggen
is dat hij zich heeft geschaamd over het schrijven der Executieve! Hij vroeg zich af,
hoe het mogelijk was, dat een dergelijk orgaan als de Executieve is, zooiets kan
schrijven.’ De reden daarvoor zocht de partijsecretaris in de onbekendheid met de
Nederlandse verhoudingen en in de verdraaide en valse informatie van de oppositie, die niet eens veroordeeld was door het ekki. De brief wees Ceton van de hand,
alhoewel hij inzag dat de partij weinig andere mogelijkheden restten. ‘Als de
Comintern het niet met ons eens is, dan kunnen wij twee dingen doen, óf uit de
Internationale treden óf ons onderwerpen. Natuurlijk treden wij niet uit de Comintern. Maar de organisatie der oppositie moet verdwijnen.’ Hij stelde voor bij het
aanstaande wereldcongres in beroep te gaan.104
Ook Van Lakerveld en Wijnkoop wuifden een groot deel van de kritiek van
Moskou als onjuist weg. Uitermate verwonderlijk was dat de laatstgenoemde zich
zei te verheugen over de uitspraak in de vakbewegingskwestie,‘de kern van de zaak’.
Het ekki zou namelijk ‘de tactiek van onderen op’ van de cph juist vinden. Wel
stonden er in de brief op dit punt ‘eenige feitelijke onjuistheden’. De partijvoorzitter
erkende dat men zich in de Komintern bij de na ampele discussies genomen beslissingen heeft neer te leggen.‘Maar dat wil natuurlijk niet zeggen, dat als Moskou iets
zegt als een feit, wij nooit van ons leven iets anders mogen zeggen. En dat is nu de
kwestie met de vraag of het N.A.S. revolutionair is of niet.’105 De partijvoorzitter
beantwoordde deze vraag niet meer zo uitgesproken ontkennend als kort daarvoor.
Ondanks zijn ontwijkende, verhullende woorden was de strekking echter helder:
het nas was niet meer revolutionair. Over de eis van het ekki dat de cph het nas
moest steunen, zweeg hij.
Van Ravesteyn hield zich tijdens het congres rustig. Dit had niet zozeer een politieke als wel een persoonlijke reden. Hij was reeds enige tijd verliefd op het dienstmeisje van zijn gezin, de vele jaren jongere Petronella Punt. Ten tijde van het congres moest deze een riskante operatie ondergaan. ‘Nooit in mijn leven heb ik
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waarschijnlijk ellendiger weken doorgebracht dan in dat voorjaar van 1924’,zo blikte Van Ravesteyn later op deze periode terug. Op het congres ontbrak hem alle lust
tot spreken.106
Het compromis
Het zal geen verbazing wekken dat de oppositie voor strikte gehoorzaamheid aan
de Komintern pleitte.Door de confrontatie met een vijandige meerderheid lag hierin haar enige kans op succes. De Kadt verzette zich tegen de neiging de uitspraak
van Moskou op een bepaalde wijze uit te leggen. ‘Hier in Holland hebben wij niet
het recht de Executieve te gaan interpreteeren. Wij zeggen, niet uit blinde onderwerping, maar uit overtuiging, dat de Executieve het beste is wat er aan Komm.
inzicht bestaat; wij hebben alleen de Executieve uit te voeren.’107
Wanneer de afvaardiging van Moskou deze lijn ook had aangehouden, dan had
de oppositie sterk gestaan. Tot ontsteltenis van De Kadt, die in zijn congresrede nog
weer eens had aangedrongen op het heenzenden van Wijnkoop en Van Ravesteyn,
had delegatieleider Woog zijn zinnen gezet op een compromis. Hij handelde hiermee overeenkomstig de uitspraak van het ekki, maar zijn aanpak leek daarmee op
gespannen voet te staan. Enerzijds paaide Woog Wijnkoop en Van Ravesteyn. In
zijn congresrede zei hij de cph als ‘een der belangrijkste secties’ van de Komintern
te beschouwen, waarbij hij refereerde aan het feit dat ze een der oudste was. Bovendien hekelde de Zwitser op felle wijze de fractievorming van de oppositie. Haar circulaires noemde hij onder luid applaus een ‘dolkstoot in de rug’ van de partij – een
opmerking waarvan Wijnkoops medestanders later dankbaar gebruikmaakten.
Anderzijds spaarde Woog de partijleiding niet helemaal. Hoewel de brief van het
ekki volgens hem geen dictaat was, mocht er niet op worden afgedongen. Dit gold
zeker ten aanzien van de vakbondskwestie: ‘het (nas) is een revolutionaire factor’,
aldus Woog, die hierin werd bijgevallen door rvi-vertegenwoordiger Hammer.108
De contouren van het compromis werden zo zichtbaar: de partijleiding en de
vakbondsoppositie (en daarmee het nas) moesten nader tot elkaar worden
gebracht – eventueel ten koste van de getalsmatig geringere oppositionele groep
rond De Kadt. Voor zijn vriendelijke woorden aan het adres van de partijleiding
vroeg Woog een prijs: Wijnkoop en de zijnen moesten het nas als revolutionair
beschouwen en deze vakcentrale daadwerkelijk ondersteunen, precies zoals het
ekki het wilde.Achter de schermen van het congres had Woog, met zijn vijfentwintig jaar bijna half zo oud als de leden van het driemanschap, hieraan een harde dobber. Pogingen om de Groninger resolutie overeenkomstig Moskous wensen aan te
passen vonden geen genade bij Wijnkoop, Ceton en Van Ravesteyn.‘Diese Genossen versuchten kramphaft, eine Form zu finden, die die organisatorische Einheit
doch noch als eine der nächsten Aufgaben betrachtet’, aldus Hammer in zijn verslag
aan het Vollzugsbüro van de rvi.109
Door het ingrijpen van de ekki-delegatie kwam er toch een gemeenschappelij205
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ke resolutie op tafel. Hierin werd het nas een vakcentrale ‘met een revolutionair
karakter’ genoemd, wier ‘strijdbaarheid ... door de C.P.H. krachtig moet worden
ondersteund’. Het nas werd gevraagd de noodzaak van de communistische fractievorming in het nvv te erkennen en op dat punt samen te werken met de cph.110 De
organisatorische eenheid werd afhankelijk gemaakt van de ‘revolutionering’ van
het nvv. Zo waren onder zware druk van de delegatie de aanwijzingen van de
Komintern op vakbondsterrein in wat afgezwakte bewoordingen in de resolutie
opgenomen: de partijleiding had bakzeil gehaald.111 Hoewel deze bepalingen een
kentering in het tot dan toe gevoerde beleid vormden, nam het congres de resolutie
met algemene stemmen aan.
Tussen de congreszittingen door bereikten de gezanten van Moskou ook overeenstemming over de toelating van leden van de oppositie tot de leidende partij-instanties. Bouwman en Sneevliet traden toe tot het partijbestuur en – samen met
nft-penningmeester Brandsteder – tot de vakverenigingscommissie. Verder namen enkele oppositievertegenwoordigers zitting in de partijraad. Hiermee werden
de eisen van het ekki echter niet helemaal uitgevoerd. Moskou had ook gesteld dat
de oppositie in de redactie van de Tribune zou worden opgenomen, maar daar wilde
de partijleiding beslist niet aan. Wel kreeg Bouwman de leiding over de vakbewegingsrubriek. Ook aan de opdracht de vele functies van Wijnkoop en Van Ravesteyn
over meer personen te spreiden werd stilletjes voorbijgegaan.Deze organisatorische
afspraken aanvaardde het congres eveneens unaniem.
De partijleiding zegeviert
Ondanks de concessies die zij had moeten doen, trok de partijleiding in deze tweede krachtmeting met de oppositie weer aan het langste eind. Het driemanschap was
enkele keren hard in aanvaring gekomen met de ekki-delegatie, maar was er toch
in geslaagd deze voor zich te winnen – zo blijkt uit de tamelijk positieve rapporten
over de cph die Woog en Kreibich voor de Komintern-leiding opstelden. Beiden
hadden wel enige kritiek op Wijnkoop. De Nederlandse partijvoorzitter was niet
flexibel, zo meende Woog, hetgeen de tegenstellingen in de partij zou vergroten.
Ook Kreibich vond hem te autoritair. Feit was echter dat de meerderheid in de partij achter Wijnkoop stond. Op de oppositie hadden de beide ekki-vertegenwoordigers veel meer aan te merken. Woog noemde Van Reesema een salonsocialist. De
Kadt had zich door zijn ontactische gedrag ‘als ganz unbrauchbar erwiesen’. Van
Bouwman had Woog echter een hoge dunk. ‘Er erinnerte mich lebhaft an Thaelmann aus der kpd.’ Sneevliet ontbeerde politieke scherpzinnigheid, meende de
Zwitser, maar hij was wel ‘den geeigneten Mann die kommenden Gegensaetze welche sich bei der Zusammenarbeit noch ergeben werden, nicht in offene Gegensaetze ausarten zu lassen’.112
Wat de beide ekki-gedelegeerden de oppositie hoogst kwalijk namen, was dat
deze misleidende inlichtingen aan Moskou zou hebben verstrekt. Het verdonkere206
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maande vraagteken van Van Ravesteyn fungeerde hierbij als corpus delicti.Volgens
Kreibich klopte er van de beschuldigingen niet veel.‘Ich meine, dass man gegenüber oppositioneller Berichterstattung künftighin vorsichtig sein und solche Berichte erst die Gegenseite zur Änderung vorlegen sollte, bevor man der Partei aufgrund
solcher Berichte Ausstellungen macht.’ Ook Woog nam de partijleiding in bescherming en meende dat Moskou niet goed op de hoogte was van de toestand in de
cph. ‘Tatsache ist, dass wir in der Exekutive ziemlich einseitig ueber die Verhaeltnisse in der kph informiert waren.’ Op het partijcongres had Woog de hand al in
eigen boezem gestoken:‘Wij van de Commintern geven toe, dat de verbinding met
Holland nauwer moet worden.’113
De partijleiding liet zich dit buitenkansje niet ontgaan. Dat de contacten met
Moskou te wensen overgelaten hadden, lag zeker niet alleen aan de Nederlandse
sectie maar vooral aan de Komintern-leiding zelf. Die had verzuimd zich goed op
de hoogte te stellen van de cph, zo schreef Van Ravesteyn:‘zij kende niet voldoende
de partij, die ... precies, zooals de Russische Partij, ons aller voorbeeld, er in een langen, taaien strijd van 15 jaar in geslaagd is, uit de arbeiders een staalharde kern van
overtuigde communisten te vormen’.114
Het driemanschap beschouwde het compromis als een regelrechte overwinning. De Tribune roemde het partijcongres als ‘één demonstratie ... tegen de discipline-breuk der oppositie’. Knuttel schreef opgetogen ‘dat de partijleiding thans
weer ten volle baas in eigen huis is’.Van Ravesteyn trachtte de nederlaag die op vakbondsterrein was geleden te verdoezelen door de verschillen tussen de vakbondsresolutie van Groningen van 1921 en die van Rotterdam weg te moffelen.115 De uitkomsten werden ook internationaal uitgebuit. In een artikel in Inprekorr juichte de
Nederlandse correspondent van dit blad, Gerard van het Reve, triomfantelijk over
de nederlaag van de oppositie. Daarbij ging hij zo ver te stellen dat de brief van het
ekki geen principiële verschillen met de cph bevatte.Verder werd het nas als een
onbeduidende vakcentrale in de hoek gezet.Van het Reve zou het artikel na overleg
met Wijnkoop hebben gepubliceerd.116
Breuk in de oppositie
De oppositie was zeer teleurgesteld over het optreden van de Komintern-delegatie.
De Kadt klaagde er bij Moskou over dat Kreibich en Woog zich door Wijnkoop en
Van Ravesteyn hadden laten inpakken. Vanwege het taalprobleem hadden zij lang
niet alles op het congres kunnen volgen. Over de jeugdige Zwitser was De Kadt in
het geheel niet te spreken; deze was in Moskou ‘kraft seiner persönlichen Freundschaft mit Lakerfeld, der Opposition gegenüber fast feindlich gestimmt’.117 Ook
Sneevliet en andere vakbondsleiders waren ontevreden over het ‘zwakke’ optreden
van Woog.118 kpd-vertegenwoordiger Schlecht, die op het congres in Rotterdam
aanwezig was geweest, viel hen bij. Hij stelde Zinovjev voor ‘sehr scharf die Kontrolle über die holländische Partei durchzuführen’.119 Sneevliet en de zijnen dachten
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ook in deze richting: om het compromis tussen partijleiding en oppositie te laten
slagen, moest volgens hen Hammer voorlopig in Nederland blijven.
Anders dan Sneevliet, Bouwman en de andere leden van de vakbondsoppositie
accepteerde De Kadt het vergelijk niet. Hij was de grootste verliezer: de ekki-delegatie had er niet over gepiekerd in te gaan op zijn eis dat Wijnkoop en Van Ravesteyn zouden plaatsmaken voor de oppositie. Een dergelijk optreden zou linea recta tot een partijsplitsing hebben geleid, zo constateerde Hammer terecht.120 In een
uitvoerige brief liet De Kadt het ekki weten dat het ‘schijncompromis’ voor hem
onaanvaardbaar was: het zou ertoe leiden dat de cph zich verder in ‘rechtse’ richting zou ontwikkelen.121
Een breuk tussen De Kadt en Sneevliet was nu onvermijdelijk. kpd-vertegenwoordiger Schlecht had nog gepoogd te bemiddelen tussen de beide delen van de
partijoppositie, maar tevergeefs.122 De Kadt nam het Sneevliet zeer kwalijk dat deze
het met Wijnkoop op een akkoordje had gegooid. Hun ‘verbroedering’ achtte hij een
groot gevaar voor het nas, waarvan Sneevliet op het punt stond voorzitter te worden.‘In Rotterdam heeft hij zich aan Wijnkoop onderworpen.We moeten nu precies
weten wat we aan hem hebben’, aldus De Kadt. Hij zei te vrezen voor de zelfstandigheid van het nas en wilde dat de vakcentrale de samenwerking met de cph opgaf.123
Ondanks hun politieke samenwerking was de persoonlijke relatie tussen De
Kadt en Sneevliet nooit hartelijk geweest. Dit bleek vooral toen ze samen in het
Komintern-hotel Lux in Moskou zaten.‘Echt contact hadden we niet. Hij vond me
vermoedelijk te koud en te gesloten en vooral te weinig bewonderend,’ veronderstelde De Kadt. Hij beschouwde Sneevliet weliswaar als de ‘enige figuur van formaat’ in de cph, maar vond hem ook ijdel en een poseur.124 Tussen de beide voormannen van de partijoppositie kwam het na de breuk niet meer goed.
Oprichting bksp
Op 11 mei kwamen De Kadt en zijn medestanders bijeen in Haarlem. Zij besloten
over te gaan tot de vorming van de Bond van Kommunistische Strijd- en Propagandaclubs (bksp). Het doel was het communisme ‘in de geest van Lenin’ uit te dragen
en het ‘schijn-radicalisme’ en ‘reformisme’ van de cph te bestrijden. Alhoewel De
Kadt openlijk verklaarde dat Moskou zelf mede schuld droeg voor de afsplitsing,
stelde de nieuwe partij zich nadrukkelijk achter de Komintern op.125 Hammer waarschuwde de dissidenten echter dat deze stap beslist niet de zegen van Moskou zou
hebben. Volgens de rvi-vertegenwoordiger zou de bksp ongeveer 100 à 120 aanhangers tellen. Onder hen waren vooral ‘democratische’ tegenstanders van het driemanschap maar niet alle: Van Reesema bijvoorbeeld ging niet met De Kadt mee. In
navolging van haar voormannen Sneevliet en Bouwman bleef de vakbondsoppositie grotendeels in de cph.126
Een week later maakte ook de oppositie in de cjb zich los. Zij was verbolgen
over het feit dat de kji in Moskou wel Van Lakerveld had gehoord, maar niet háár
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zaakwaarnemer De Kadt.Toen onderhandelingen met het hoofdbestuur van de cjb
om de oppositie meer invloed te verschaffen op niets waren uitgelopen, ging deze
laatste over tot de oprichting van de Bond van Jonge Communisten (bjc). De Bond,
die zo’n 60 leden telde, beschouwde zich als de jongerenorganisatie van de bksp.127
Het partijbestuur van de cph meende naar aanleiding van de oprichting van de
bksp dat De Kadt en zijn aanhangers zich buiten de partij hadden geplaatst. Het
vond dat deze kwestie in Moskou besproken moest worden. Hammer was het daarmee eens. Hij keerde zich tegen het verzoek van Bouwman, Sneevliet en Van Reesema aan het ekki om geduld te oefenen met De Kadt en hem ervan te overtuigen dat
hij weer terug moest keren tot de cph. Het drietal vreesde dat de bksp hun in het
nas veel problemen kon bezorgen.128
Dat De Kadt opstapte, vond de inmiddels weer in Moskou verblijvende Woog
best.‘Also De Kadt spaltet ab. Nun das war zu erwarten und auch (das ist meine persoehnliche Meinung), zu erwuenschen.’ Hammer moest De Kadt zeker niet tegenhouden, zo schreef Woog hem.129 Sneevliet kreeg te horen dat het uitgesloten was
dat het ekki zich tot De Kadt zou wenden. ‘Es werden gar nicht so viele Wochen
vergehen’, aldus Woog,‘so wird er bereits anfangen, über die iii. Internationale und
gegen die “Moskauer Diktatur” zu schimpfen.’ 130 De Zwitser bewees hiermee een
vooruitziende blik te hebben.
Roland Holst
Moskou kon De Kadt missen als kiespijn. De in de cph weinig populaire oppositieleider was geen reëel gevaar: de ruim honderd partijleden die hij achter zich had
verzameld, waren nog overkomelijk als prijs voor de eenheid.131 Veel ernstiger was
het dat Roland Holst zich achter de scheurmaker opstelde. Hoewel zij niet meer in
het voorste gelid van de partij stond, was haar reputatie nog altijd zeer groot, zeker
internationaal. In juni 1924 brak zij met de cph en trad ze toe tot de bksp. Op het
moment dat in Moskou het vijfde wereldcongres van de Komintern bijeen was,
raakte haar opstappen bekend, iets wat Ceton tevergeefs had geprobeerd te voorkomen.132
Roland Holsts vertrek kwam niet uit de lucht vallen; ongetwijfeld zal haar harde
botsing met Van Ravesteyn een klein jaar daarvoor van invloed zijn geweest. Dit
conflict kwam voort uit de veranderende visie van Roland Holst op het marxisme.
Naast de materiële voorwaarden voor de verwezenlijking van het communisme
ging ze meer de psychologische en ethische eigenschappen van het proletariaat
benadrukken die deze klasse ontvankelijk zouden maken voor het communistische
ideaal. Hierbij doelde ze op kenmerken als saamhorigheid, kameraadschap en
offervaardigheid – deugden, met andere woorden, die ze niet in de naar haar
mening kille,niet-bezielde en dogmatische cph vond.De armzalige toestand waarin de partij verkeerde leidde ertoe ‘dat óók de communistische arbeider in Holland
zijne aspiraties uit de gevoels-sfeer en de sfeer der verbeelding, niet in, maar enkel
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buiten de partij kan bevredigen’. Dat gold in ieder geval voor Roland Holst zelf: haar
behoefte aan warmte en idealisme, aan het heilig vuur kortom, bracht haar ertoe in
het voorjaar van 1923 in het geheim lid te worden van het Religieus-Socialistisch
Verbond (rsv).133
De wat aanmatigende aanklacht van Roland Holst tegen het bedenkelijke morele niveau van de cph leidde tot een vernietigende reactie van Van Ravesteyn. De
partij-ideoloog kookte van woede en voer in de Communistische Gids fel uit tegen
de ‘groote idealiste’. Op laatdunkende wijze beschuldigde hij Roland Holst ervan
geheel buiten de werkelijkheid te staan. Zij zou de bourgeoisie in de kaart spelen
door lucht te geven aan ‘haar gevoelens van minachting en geringschatting voor het
geploeter en gezwoeg van mannen als haar Hollandsche partijgenooten, een Wijnkoop, een Ceton’ – en Van Ravesteyn zelf natuurlijk.134 Roland Holst negeerde deze
scheldkanonnade, maar het incident zal hebben meegespeeld bij haar besluit over
te stappen naar de bksp. Als belangrijkste motief noemde ze echter de volkomen
mislukking van het compromis van het partijcongres. Ze had eigenlijk niet anders
verwacht, omdat Wijnkoop en Van Ravesteyn alles saboteerden wat hun macht kon
beknotten.
Roland Holst kreeg van de cph een fikse schop na. Tribune-redacteur Romein
schreef een zeer neerbuigend hoofdartikel over de gewezen geldschieter van het
partijblad.135 Vanzelfsprekend haalde De Kadt Roland Holst met voldoening in. Met
haar kreeg zijn partijtje niet alleen een boegbeeld van internationale allure, maar
ook wat meer financiële armslag: in plaats van de Tribune steunde Roland Holst nu
de Kommunist, het orgaan van de bksp. Zij besefte terdege dat zij Moskou met dit
alles voor het hoofd stootte, maar het kon haar niet veel meer schelen. De Komintern ‘heeft niet meer het oude prestige – ook voor mij niet meer – en het lijkt mij
geen onoverkomelijk iets, er een poosje uit te zijn’, zo schreef zij Sneevliet.136 Moskou oordeelde daar echter anders over. De Komintern-leiding was van de stap van
Roland Holst op de hoogte gesteld door Manuel en zou diverse pogingen ondernemen om haar weer voor zich te winnen.137
De vakbondsoppositie roert zich weer
Dat het compromis tot het vertrek van De Kadt zou leiden, leek door Moskou te zijn
ingecalculeerd. Dat Roland Holst zich bij hem zou voegen, was een flinke tegenvaller.Maar dat het akkoord tussen Wijnkoop en Sneevliet geen stand zou houden,was
pas echt een streep door de rekening van de Komintern. Een paar weken na het partijcongres bleek al dat én het organisatorische én het vakbondsonderdeel van het
akkoord moeilijk uit te voeren vielen, door tegenwerking van zowel het nas als de
partijleiding.
In het nas hadden velen moeite met het feit dat de beide voormannen Sneevliet
en Bouwman, de één kandidaat-voorzitter van de vakcentrale en de ander tweede
voorzitter en daarnaast voorzitter van de nft, in het partijbestuur van de cph zit210
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ting hadden genomen. Deze personele unie zou de zelfstandigheid van het nas
ondermijnen. Zoals reeds vermeld poogde De Kadt dit vuurtje aan te wakkeren.
Om zijn verkiezing niet in gevaar te brengen besloot Sneevliet zijn zetel in het partijbestuur niet in te nemen. Begin mei werd hij bij enkele kandidaatstelling tot
(gesalarieerd) voorzitter van het nas verkozen, een functie die hij tot 1940 zou vervullen. Ook Bouwman zag van het partijbestuurslidmaatschap af. Beiden bleven
wel lid van de vakbondscommissie van de cph.138 Zij drongen erop aan dat hun
plaatsen in het partijbestuur door twee andere oppositievertegenwoordigers zouden worden bezet, maar Wijnkoop maakte daarmee geen haast. Pas op de eerstvolgende zitting van de partijraad in september zou dit volgens hem aan de orde kunnen komen. Waarschijnlijk vreesde Wijnkoop dat zijn aartsvijand Van Reesema
namens de oppositie zijn opwachting zou maken.
In Moskou zat Woog zich te verbijten toen hij de eerste barsten in zijn moeizaam
gesmede compromis zag komen. De Zwitser werd op de hoogte gehouden door
Hammer, maar spelde zelf ook de Tribune. Met klem schreef hij aan Wijnkoop: ‘Sie
muessen desshalb alles tun um Sneevliet und Baumann zu unterstuetzen und damit
De Kadt endgueltig zu erledigen.’Woog wilde dat de twee in het cph-bestuur zo snel
mogelijk werden vervangen door geestverwanten.Ook was hij het eens met hun verzoek dat een vertegenwoordiger van de ‘oude’ oppositie naar Moskou moest komen,
iets wat Wijnkoop eveneens van de hand had gewezen.139 Bovendien verheelde Woog
zijn ergernis niet over de overduidelijke overwinningsroes waarin de partijleiding
zou verkeren, zoals was gebleken uit het artikel van Van het Reve in Inprekorr.140
Niet alleen liep het organisatorische deel van het compromis spaak, ook de uitvoering van de vakbondsafspraken stokte – en dat terwijl de nas-leiding zich hierover gematigd positief had getoond. Het bestuur van de vakcentrale verklaarde in
de uitspraak van het cph-congres een basis te zien voor de beëindiging van de vijandelijke verstandhouding, alhoewel het de zelfstandigheid van het nas bleef
benadrukken en ook reserves hield ten aanzien van de fractievorming.141 Woog had
de problemen al zien aankomen. Aan zijn vriend Van Lakerveld liet hij weten: ‘Die
Hauptsache ist, dass ihr jetzt den nas-leuten helft und ihnen in keinerlei Weise
Schwierigkeiten macht. Auch in der persoehnlichen Behandlung der Gen. Baumann und Sneevliet und Brandstaedter muesst ihr mit mehr Takt vorgehen sonst
geht die ganze Geschichte wieder zum Teufel.’142
De sombere verwachtingen van de Zwitserse Komintern-medewerker werden
spoedig bewaarheid. In een brief aan het ekki spraken de vroegere leiders van de
vakbondsoppositie er hun twijfel over uit of de partijleiding de vakbondsresolutie
wel loyaal wilde uitvoeren. Er hadden zich reeds diverse incidenten voorgedaan,
bijvoorbeeld met betrekking tot de kleine nas-bond voor Limburgse mijnwerkers,
die het nas wilde uitbouwen maar waarvan Wijnkoop vond dat deze beter in het
nvv kon opgaan, en met de publicatie in de Tribune van een aanval van Fimmen op
het nas.143
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Aan de andere kant waren ook de communisten in het nas niet echt toeschietelijk bij de uitvoering van het compromis. Volgens Hammer was het moeilijk hen
van de noodzaak van het communistische fractiewerk in het nvv te overtuigen: ze
zouden maar al te graag de linkse leden van het nvv verleiden tot het nas-lidmaatschap. De rvi-vertegenwoordiger in Nederland verzocht zijn baas Lozovski
namens het Vollzugsbüro aan het nas te schrijven dat de rvi het met de Rotterdamse resolutie eens was ‘und dass du wünscht, dass in Holland in der Richtung
gearbeitet wird, dass in den reformistischen Verbänden die Opposition verstärkt,
erweitert und Fraktionsarbeit gemeinsam mit den Kommunisten und dem N.A.S.
geleistet werden muss und die Taktik einzelne Mitglieder aus den reformistischen
Verbänden falsch ist’.144 Hammer dacht dat zo’n brief van Lozovski zijn werk in
Nederland zou vergemakkelijken.
De rvi-vertegenwoordiger zat inmiddels al langer dan een maand in Amsterdam, zonder wat van het Vollzugsbüro te horen. Hij vroeg aan Lozovski permissie
om in verband met het komende congres van de Komintern en de rvi naar Moskou
te reizen, zodat hij bij de behandeling van de ‘Hollandse kwestie’ aanwezig zou kunnen zijn.145 De oppositionelen rond Sneevliet wilden echter dat Hammer voorlopig
in Nederland zou blijven. Dat het in de cph nog niet tot een uitbarsting was gekomen, was volgens hen aan zijn aanwezigheid te danken. Zij vroegen Moskou Hammer nog een maand of zes in Nederland te stationeren en hem ook een mandaat
van de Komintern te geven.146 Hammer zou begin juni echter toch naar de Russische hoofdstad afreizen.
Beginnende verdeeldheid in het Wijnkoop-kamp
Al met al keerde kort na het partijcongres van april 1924 de oude vertrouwde toestand weer terug in de cph. De getroebleerde verhouding tussen partijleiding en
nas; het bruuskeren van de voormalige oppositie; het klagen van Wijnkoops tegenstanders bij de Komintern – het leek of er geen compromis tot stand was gebracht.
In Moskou bekroop Woog de twijfel of zijn handelwijze op het congres wel juist was
geweest. De gespannen situatie schreef hij in tegenstelling tot wat hij in Rotterdam
had gezegd nu geheel op het conto van de partijleiding. Deze zou haar oude, onverzoenlijke politiek weer voortzetten.Aan Manuel schreef Woog:‘Wenn Ihr nicht versteht, dass gerade jetzt, wo sich die De Kadt Leute davon machen, es notwendig ist,
dass Ihr alles unternehmt um die guten Elemente aus dem nas zu gewinnen, so
fange ich wirklich an daran zu zweifeln ob es von mir klug war so gegen die Opposition aufzutreten, wie ich dies auf Euerem Parteitage getan habe.’147
Deze kritiek van Woog op de partijleiding viel op vruchtbare bodem. De starre
opstelling van Wijnkoop was het partijbestuurslid Manuel inmiddels ook gaan storen. Hij behoorde tot de groep van nauwe medestanders van de partijvoorzitter, die
hem destijds de belangrijke post van secretaris van de vakverenigingscommissie
had toevertrouwd. Manuel was bovendien niet het enige prominente lid in het
212

Meridiaan Page 213 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

de oppositie valt uiteen

Wijnkoop-kamp die zijn bekomst van Wijnkoop kreeg: De Visser, die eveneens in
het partijbestuur zat, begon zich ook wat van Wijnkoop los te maken. Manuel
schreef aan Woog dat tussen Sneevliet en Wijnkoop een enorm wantrouwen
bestond. ‘Gen. de Visser und ich, wir stecken dazwischen, wenn in der Gewerkschaftskommision die zwei Rivalen auf einander stossen.’148 Hij vond dat Wijnkoop
veel te weinig begrip toonde voor het feit dat Sneevliet als nas-voorzitter zeer
behoedzaam moest opereren. Manuel zelf ging dat beter af: hij kon zich nu voorstellen dat Sneevliet niet akkoord kon gaan met de opheffing van ‘lilliputter-bonden’ van het nas – iets wat hijzelf een half jaar eerder had bepleit. Overigens wilde
Manuel het nas ook voor de communistische zaak gebruiken, maar dan op tactischer wijze dan Wijnkoop.
De eerste scheuren in de partijleiding waren ook Hammer niet ontgaan. Hij liet
Woog weten ‘dass in der holländischen Partei eine gewisse Verschiebung der Richtungen oder Strömungen vor sich geht’. Manuel en De Visser zouden volgens hem
serieus pogen de Rotterdamse vakbondsresolutie uit te voeren en het nas niet voor
het hoofd te stoten, terwijl hij bij Wijnkoop, Ceton en Brommert de indruk had
‘dass sie immer noch starkes Mistrauen haben und nur der Form halber schliesslich
für die Zusammenarbeit sind’.149
Evenals Woog in Moskou weet Hammer in Nederland de malaise aan de partijleiding. Dat in de door Wijnkoop aangevoerde meerderheid in de partij hier en
daar tegenweer werd geboden aan het Deventer driemanschap, werd door beide
Komintern-functionarissen toegejuicht. Hammer en Manuel hadden onderling
overleg over de problemen. De laatste schreef aan Woog dat de rvi-man met hem
in Moskou het een en ander persoonlijk zou bespreken.Ook De Visser,die eveneens
naar de Sovjet-hoofdstad zou afreizen, zou dat doen.
Terughoudendheid in Moskou
Opnieuw had de Komintern zich niet door de oppositie laten verleiden. Ondanks
de scherpe vermaning van de ‘rechtse’ partijleiding – de tweede op rij – bleven
Wijnkoop en Van Ravesteyn in het zadel. Dit is opvallend, want de Komintern
schoof in deze periode naar links op, waardoor in enkele partijen als ‘rechts’ te boek
staande leiders het loodje legden. De reden voor het aanblijven van het Nederlandse duo lijkt niettemin duidelijk: Moskou wilde een scheuring voorkomen. De
Komintern wist dat het grootste deel van de aanhang de ‘mannen van Deventer’ zou
steunen. Hun val zou derhalve een zware slag toebrengen aan de kleine Nederlandse sectie.
De oppositie was zich ervan bewust dat Wijnkoop over een groot prestige in de
partij beschikte. De Kadt zag dat ook in. ‘Alleen als er tegenover die autoriteit de
autoriteit van de Internationale geplaatst werd, zou er misschien iets in de harde
hoofden van de Wp.[Wijnkoop]-sectariërs doordringen. En dan was het nog nodig
dat de Internationale zich duidelijk uitsprak voor een figuur als Sn.[eevliet], die een
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zeker gezag had. Ik had alleen gezag bij een handjevol denkende mensen’, zo luidde
zijn analyse achteraf.150 Het was precies om die reden dat Woog aanstuurde op een
breuk in de oppositie. De geringe aanhang van De Kadt werd opgeofferd aan de
eenheid tussen de partijleiding en Sneevliet met achter hem het nas: de bksp was
de tol die hiervoor moest worden betaald.
Woog lichtte zijn handelwijze op het Rotterdamse congres later toe aan Hammer. Volgens hem waren er zowel in de partijleiding als in de oppositie twee stromingen te onderscheiden. In de groep-Wijnkoop waren naast de ‘oude leiders’
(Wijnkoop zelf, Van Ravesteyn en Ceton) ook ‘jongere elementen’ te vinden, zoals
Manuel en Van Lakerveld. De oppositie bestond uit een Moskougetrouw deel dat
zich in zijn politieke opstelling vooral door het nas-belang liet leiden, en een
potentieel anti-Komintern-gezind groepje rond De Kadt. Doordat Moskou in het
conflict eigenlijk nooit nadrukkelijk één kant had gekozen was de partij gedesoriënteerd geraakt, aldus Woog; daarom ‘musste man (das ist wenigstens meine
Meinung) einer Seite zum Siege verhelfen und die andere Seite Schlagen’. Bij zijn
beslissing had hij zich door het volgende laten leiden: ‘Die besten Elemente in der
kph d.h. die Leute, welche die zu grosse Starrköpfigkeit Wynkoops anerkennen
und für eine aufrichtige Zusammenarbeit mit dem N.A.S. sind, hatten sich vor der
Gefahr,dass Moskau die Opposition unterstützen würde,volkommen mit Wynkoop
solidarisiert und zwar in einem solchem Masse, dass nicht daran zu denken war
diese Elemente mit den guten Leuten aus der Opposition gegen die Hartköpfigen
beiderseits, zu verbinden. Aber gerade dieses letztere ist für uns sehr wichtig und
notwendig, wenn Wynkoop seine Eigensinnigkeit nicht aufgiebt.’151 Om te voorkomen dat deze voor Moskou meest interessante groep zou afhaken,had Woog uiteindelijk voor de partijleiding gekozen. Het is daarbij niet duidelijk of hij op eigen
gezag handelde, of volgens nauw omschreven instructies van de Komintern-leiding. Dat laatste lijkt niet waarschijnlijk gezien de eerdere uitspraken van Moskou,
die altijd meer in het voordeel van de oppositie waren.
Het door Woog afgedwongen compromis hield niet lang stand. Met hun reserves tegenover een zelfstandig nas en hun onwil de besluiten van Moskou uit te voeren, joegen Wijnkoop, Van Ravesteyn en Ceton de voormalige vakbondsoppositie
op de kast. Zoals te verwachten was, gaf Wijnkoop zijn eigenzinnigheid niet op. Tot
Woogs vreugde kregen enkele wat meer op het tweede plan staande aanhangers van
het driemanschap, de door de Komintern-vertegenwoordiger gesignaleerde ‘jongere, beste elementen’ als bijvoorbeeld Manuel, genoeg van dit machtsspel. Deze
ontrouw in het gevolg van de partijleiding betekende het begin van haar ondergang. Met deze groeiende kring van afvalligen zou Moskou een bondgenootschap
smeden en de samenwerking zoeken met de vakbondsoppositie, wat uiteindelijk
zou uitmonden in de val van Wijnkoop,Van Ravesteyn en Ceton. Hun zege in Rotterdam bleek zo een pyrrusoverwinning.
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De middengroep-Manuel
‘Es liegt ein Antrag vor: Die holländische Delegation schlägt vor, den Genossen
Wynkoop ins Präsidium zu wählen. Das Präsidium stimmt diesem Antrag zu.
Erhebt einer der Delegierten des Kongresses Einspruch gegen die Wahl des Genossen Wynkoop ins Präsidium? Dass geschieht nicht, der Genosse Wynkoop ist Mitglied des Präsidiums.’1 Met dit voorstel opende de Duitse dagvoorzitter Ottomar
Geschke de derde zitting van het vijfde wereldcongres van de Komintern, dat van 17
juni tot 8 juli 1924 in Moskou bijeen was. Een paar dagen na het begin van het congres voegden de afgevaardigden Wijnkoop alsnog als negentiende persoon aan het
congrespresidium toe. In deze functie zou hij veelvuldig de plenaire zittingen leiden. Wat voor de Komintern-leiding niet meer dan een hamerstuk was, betekende
voor de Nederlandse partijvoorzitter heel veel.‘Wat zeiden ze wel in Holland dat ik
in’t presidium ben?’ informeerde hij vanuit de Russische hoofdstad bij zijn vrouw
Joosje. Ongetwijfeld tot zijn ergernis had de Tribune het bericht niet vermeld,
ofschoon hij het de krant zelf had getelegrafeerd. ‘Plaats onmiddellijk,’ luidde een
volgend telegram op 3 juli. Diezelfde dag kwam het nog in orde.2
In de zomer van 1924, uitgerekend in een tijd waarin de Komintern zich weer
radicaler ging opstellen, bereikte de door zijn tegenstanders in de cph als ‘rechts’
bestempelde Wijnkoop het hoogtepunt van zijn roem in de wereldorganisatie. De
koersverlegging van Moskou had te maken met de campagne die de Russische trojka tegen het ‘rechtse’ trotskisme voerde. Onder invloed van de strijd tegen de oppositie in de rcp raakte de russificatie en centralisatie van de Komintern in een nieuwe fase. Anders dan tijdens het wereldcongres in 1920 verhief Wijnkoop zijn stem
hiertegen niet, integendeel: hij stelde zich achter de Komintern-leiding op.
Vlak nadat Wijnkoop op het internationale podium in de hoofdstad van de Sovjet-Unie in de schijnwerpers had gestaan, zou hij in Nederland geconfronteerd worden met een nieuwe partijoppositie. Deze was wellicht de gevaarlijkste waarmee hij
te maken had gehad, omdat enkele medewerkers van de Komintern in haar ontstaan de hand hadden. Actief gesteund door vertegenwoordigers van Moskou in
Nederland, verzamelden zich rond Manuel nieuwe critici van het driemanschap.
De cph-delegatie
Wijnkoop had eigenlijk weinig zin in de reis naar Moskou. Hij vond echter dat hij er
dit keer niet onderuit kon acte de présence te geven. Omdat de cph-leider geen
doorreisvisum voor Duitsland kreeg, moest hij weer met een omweg over Scandinavië reizen. In juni vertrok Wijnkoop naar Christiania, waar hij de in de Komintern in ongenade gevallen Noorse partijleider Tranmael opzocht.3 Via Stockholm
ging het naar Reval in Estland en vandaar naar Moskou. De cph-delegatie bestond
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verder uit De Visser en Van Lakerveld. De eerste zou ook het rvi-congres bijwonen,
dat na het Komintern-congres bijeenkwam, de tweede ging voor het congres van de
kji mee. Ter plekke trachtte Wijnkoop nog de in Moskou aanwezige Rutgers in de
Nederlandse afvaardiging op te nemen, maar dat mislukte.4
In de partijdelegatie ontbrak aanvankelijk een vertegenwoordiger van de oppositie. Eerst zou Bouwman naar Moskou gaan om het nas op het rvi-congres te vertegenwoordigen, waardoor hij dan op de Komintern-zittingen de oppositionele
honneurs zou kunnen waarnemen. De Transportarbeidersfederatie, waarvan hij
voorzitter was, stak hier echter een stokje voor. De oppositie vroeg daarop het partijbestuur Van Reesema als haar vertegenwoordiger in de delegatie op te nemen,
maar de Wijnkoop-meerderheid blokkeerde dit. Toen de oppositie de Komintern
inschakelde, liet deze weten dat Van Reesema welkom was. De partijleiding zou dit
bericht volgens de oppositie hebben achtergehouden. Na een tweede telegram van
Pjatnitski vertrok Van Reesema meteen naar Moskou.5
Vijfde wereldcongres en de strijd tegen Trotski
Het vijfde wereldcongres was het eerste na de dood van Lenin. Tijdens de openingszitting in het Bolsjoi Theater hing op het toneel een levensgroot portret van de
overleden Russische leider.‘De roode en zwarte linten, welke als stralen van de zon,
uitgingen van de beeltenis van Lenin, trokken onze blikken steeds meer tot het
middelpunt, waarvan ze uitgingen’, aldus het verslag van de ‘bijzondere correspondent’ van de Tribune in Moskou, Robbers.6 Na het wegvallen van Lenin zou Zinovjev op het wereldcongres triomfen vieren. Hij was de ‘spiritus rector’ en de machtige organisator van het congres, en werd unaniem bij acclamatie als voorzitter van
de Komintern herkozen. Afwijkende geluiden die op voorgaande congressen nog
hadden geklonken, werden nu vrijwel niet meer vernomen. Het Komintern-congres was tot een applausmachine geworden: de gedelegeerden namen vrijwel alle
besluiten zonder tegenstem aan.7
Onder Zinovjevs leiding sloeg het wereldcongres in politiek opzicht linksaf. Dit
kwam vooral tot uiting in de opstelling ten aanzien van de sociaal-democratie. Met
de nederlaag in Duitsland in oktober 1923, voorafgegaan door een mislukte communistische opstand in Bulgarije, was wederom de hoop van Moskou op een revolutie ijdel gebleken.Daaruit werd opnieuw de les getrokken dat het kapitalisme taaier was dan gedacht. Dit hield in dat de Sovjet-Unie er rekening mee moest houden
dat het voorlopig alleen zou staan temidden van een vijandige kapitalistische
wereld. Op deze constatering zou Stalin later zijn door Trotski bestreden doctrine
van het ‘socialisme in één land’ baseren.8 Voor de Komintern en haar secties betekende het isolement van de Sovjet-Unie dat het socialistische moederland tot elke
prijs verdedigd moest worden – zelfs ten koste van hun eigen belang.
Tot de vijanden behoorden volgens het congres met name de sociaal-democraten.Aan het begin van 1924 waren Zinovjev en Stalin deze concurrerende stroming
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in de arbeidersbeweging gaan beschouwen als een ‘vleugel van het fascisme’. Bij
deze ideologische onderbouwing voor de zwenking naar links van de Komintern
ligt de oorsprong van de eind jaren twintig in zwang rakende theorie van het ‘sociaal-fascisme’.9 Het congres benadrukte dat met de reactionaire sociaal-democratische leiders niet mocht worden samengewerkt. In principe was uitsluitend het eenheidsfront van onderop toegestaan; dat van bovenaf was taboe.
Deze stellingname diende ook als munitie in de strijd tegen de oppositie die
Zinovjev op het congres aanging. Zoals in het vorige hoofdstuk reeds vermeld, trof
de aanval vooral Radek. De Pool moest spitsroeden lopen vanwege zijn ‘rechtse’
afwijkingen: zijn zogenaamde ongeloof in de Duitse revolutie en zijn foutieve
opvatting van het eenheidsfront. Zinovjev hield hem voor dat de tactiek van het
eenheidsfront gericht moest zijn op het ontmaskeren van de sociaal-democratische
leiders en niet op coalities op topniveau.10
Radek was echter niet het belangrijkste doelwit van de aanval van Zinovjev en
Stalin.Via de Pool trachtten zij zijn politieke leidsman Trotski te raken. De populariteit van hun tegenstander binnen de Komintern baarde hun ongetwijfeld zorgen.
Toen Trotski tijdens de openingszitting van het congres stilletjes probeerde zijn
plaats in het Bolsjoi Theater in te nemen, werd hij opgemerkt ‘en met een geweldig
enthousiasme begroet’, aldus het verslag van Robbers. Ook onder de Russische
bevolking was Trotski nog altijd gevierd. Zo berichtte Robbers over het bezoek dat
de gedelegeerden aan het Lenin-mausoleum op het Rode Plein brachten: ‘Trotzki,
welke zich in den stoet bevond, werd in ’t bizonder hartelijk toegejuicht door soldaten,arbeiders en arbeidsters,op wier gezichten de groote liefde te lezen stond,die zij
koesterden voor den organisator van het Roode leger, dat de proletarische revolutie
in Rusland gered heeft.’11
Of Robbers zich na afloop van het congres nog zo uitbundig over Trotski zou
hebben uitgelaten, is maar de vraag: het was toen voor iedereen duidelijk dat de
vermaarde strijdmakker van Lenin ook in de Komintern uit de gratie raakte. Onder
druk van Zinovjev en andere bolsjewistische leiders veroordeelden de gedelegeerden unaniem de door Trotski aangevoerde Russische partijoppositie als een ‘kleinburgerlijke, rechts-opportunistische afwijking’.12 Zij kritiseerden ook de steun die
de Russische oppositionelen zouden ondervinden van groeperingen in andere partijen, zoals in de Duitse, Franse en Poolse secties.
Met deze uitspraak op zak konden Zinovjev en Stalin de jacht openen op vermeende ‘rechtse’ medestanders van Trotski binnen de Komintern, en deze zo nodig
vervangen door hun meer loyale personen. Zoals reeds vermeld hadden in de kpd
Brandler en Thalheimer plaatsgemaakt voor Fischer, Maslow en Thälmann. In de
pcf was Souvarine het eerste prominente slachtoffer. Hij vertegenwoordigde zijn
partij in het ekki en kantte zich tegen de behandeling van Trotski. Souvarine was
een tegenstander van Treint, de pcf-leider die Zinovjev steunde. Een speciale commissie zette Souvarine na het Komintern-congres uit de pcf, onder meer omdat hij
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in Frankrijk Trotski’s brochure Cours Nouveau met een welwillende inleiding van
zijn hand had gepubliceerd. Souvarines medestanders in de Franse partijtop,
Monatte en Rosmer, beiden ook bewonderaars van Trotski, zouden later volgen.
Het Russische triumviraat had de hand in de aanwijzing van de nieuwe partijleiding; het selectiecriterium was de houding die men tegenover Trotski aannam.‘Le
Komintern tient désormais bien en main sa section française,’ schrijven de Franse
historici S. Courtois en M. Lazar.13
Stalin en de Komintern
Ook in de Poolse communistische partij werd orde op zaken gesteld, en wel door
Stalin persoonlijk. Pas in de herfst van 1923 was de partijsecretaris zich meer gaan
interesseren voor de Komintern. Ongetwijfeld zag hij het belang van de wereldorganisatie als arena voor de strijd tegen Trotski.14 Een van de eerste klussen die hij in de
Komintern klaarde, was de afstraffing van de Poolse partijleiders. Zij hadden het
eind 1923 gewaagd om bij de Komintern en de rcp te protesteren tegen de geleidelijke politieke eliminatie van Trotski. De Polen vreesden dat de commandeerstijl die
in de rcp opgeld deed, ook binnen de Komintern zou worden toegepast. De bolsjewieken, die zich zelf regelmatig met andere partijen bemoeiden, waren van deze
inmenging in hún zaken absoluut niet gediend. De Poolse leiders kregen van Stalin
te verstaan dat zij met hun opmerkingen ‘objectief ’ de oppositie in de rcp steunden. Op het wereldcongres zat hij de commissie voor die zich met de ‘Poolse kwestie’ bezighield. Onder zware druk van Stalin werd de ‘rechtse’ top van de Poolse
communistische partij geheel vervangen door een ‘linkse’.15
Vond de inmenging van Moskou vroeger meer achter de schermen plaats, in de
zomer van 1924 gebeurde dit eigenlijk voor het eerst in alle openheid. ‘After the
Fifth Congress of the ci everybody in the Polish and German leadership definitely
understood that only the Russian Politbureau was going to decide the rules of the
game in the ci,’ concludeerde de Poolse historicus F. Tych.16 Dit lesje van Stalin was
echter ook voor de andere secties bedoeld. Het Komintern-blad Inprekorr publiceerde delen van de donderpreek die Stalin in de Poolse commissie had gehouden.
In de inleiding schreef de redactie: ‘Die Krise der polnischen kp ist heute völlig
behoben ...Aber entsprechende Situationen ergeben sich in anderen Sektionen der
ki, und das verschafft der Argumentation Stalins allgemeine Bedeutung und einen
bleibenden Wert in der Gegenwart.’17 Andere partijleiders waren gewaarschuwd.
Wie zich tegen Moskou verzette, was zijn politieke leven niet zeker; absolute loyaliteit was vereist.
Russificatie
In de toekomst zouden zich dergelijke brutale interventies vaker gaan voordoen.
Het ingrijpen van Moskou werd mede mogelijk door de voortgaande russificatie en
centralisatie van de Komintern, waarbij de rcp steeds meer grip kreeg op de be218
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sluitvorming in de communistische wereldorganisatie. Van Ravesteyn had zich op
het vierde wereldcongres eind 1922 reeds geërgerd aan deze toenemende Russische
invloed, maar de ontwikkeling was niet te stuiten. De zogeheten ‘Russische delegatie’, dat wil zeggen de vertegenwoordigers van de rcp in het ekki, stelde in veel
gevallen de resoluties van de Komintern op – alhoewel zij daarbij zeker in de beginjaren ook vertegenwoordigers van andere partijen betrok. Belangrijke kwesties
werden eerst besproken in het Politburo van de rcp, waarna de delegatie de besluiten nog ter goedkeuring aan het ekki voorlegde – veelal niet meer dan een formaliteit.18
De Komintern-leiding trachtte de Russische dominantie wat te verhelen. Op het
derde wereldcongres in de zomer van 1921 zei Radek bijvoorbeeld naar aanleiding
van een betoog van Lenin:‘Es ist ein Missverständnis, wenn aus den Worten Lenins
geschlossen wird: Roma locuta est, causa finita, die russische Delegation hat ihre
Ansicht ausgesprochen, und nun ist die Sache erledigt.’19 Tegelijkertijd vonden de
leidende bolsjewieken het volstrekt normaal dat het oordeel van de door de Oktoberrevolutie gelouterde rcp zwaar woog. Lenin had daarvoor zoals reeds eerder
vermeld de theoretische onderbouwing geleverd. Dit Russische superioriteitsgevoel werd sterker naarmate het revolutionaire onvermogen van de andere communistische partijen meer aan het licht trad. Het was de keerzijde van de geïsoleerde
positie waarin de Sovjet-Unie was beland door het uitblijven van de wereldrevolutie: met het falen van de secties groeide het prestige van de bolsjewieken binnen de
Komintern. Unaniem sprak het vijfde wereldcongres uit dat de rcp sinds de
oprichting van de Komintern haar essentiële kracht was,die het succes van de internationale communistische beweging bepaalde.20
Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat de rcp haar in de revolutie
beproefde organisatiemodel dwingend ging voorschrijven aan de andere communistische partijen. In 1920 was hiermee onder leiding van Zinovjev al een begin
gemaakt. Het volgende jaar nam het wereldcongres een ellenlange resolutie aan met
allerhande gedetailleerde voorschriften voor de aangesloten partijen, die stuk voor
stuk waren ontleend aan de praktijk van de rcp. Lenin zei later van deze resolutie
dat ze ‘te Russisch’ was, te veel van de ‘Russische geest’ doordrongen om voor buitenlanders begrijpelijk te zijn. De Sovjet-leider leek zo paal en perk te willen stellen
aan de russificatie, maar in feite ging hij een stap verder: ‘Die Ausländer können
sich nicht damit begnügen, diese Resolution als Heiligenbild an die Wand zu hängen und anzubeten, damit ist nichts erreicht. Sie müssen ein Stück der russischen
Erfahrung in sich aufnehmen.’21 Geen klakkeloze navolging van het Russische voorbeeld, maar internalisering van de bolsjewistische lessen door de buitenlandse
communisten – dat was wat Lenin voor ogen stond.
Bolsjewisatie
Een poging in die richting was de ‘bolsjewisatie’ van de partijen, die op het vijfde
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wereldcongres werd gedecreteerd maar al eerder was afgekondigd.22 De Komintern
legde haar secties het centralistische partijmodel van de rcp op, inclusief de daarbij behorende terminologie. De top van de partij werd gevormd door het centraal
comité, dat een politiek bureau en een organisatiebureau aanwees. De nieuwe
namen zouden in de cph niet echt aanslaan. De traditionele partijafdeling – een
‘sociaal-democratisch overblijfsel’ – moest plaatsmaken voor de bolsjewistische
fabriekscel (door de cph ‘bedrijfskern’ genoemd). Deze moest alle partijleden
organiseren die in een fabriek, mijn, kantoor of boerderij werkten, waardoor de
communistische partij beter geworteld zou zijn in de arbeidersklasse. De cel moest
bij arbeidsconflicten het voortouw nemen en trachten alle belangrijke posten in de
vakbondsorganisatie binnen de fabrieksmuren over te nemen.‘Straatkernen’ verzamelden communisten die niet in het bedrijfsleven werkzaam waren, zoals huisvrouwen, portiers, dienstboden of huisknechten.
De bolsjewisatie had voor de cph grote gevolgen. Feitelijk golden in de partij
nog altijd de statuten van de sdp. Deze verschaften de leden formeel relatief veel
invloed: zo konden zij zich in een referendum uitspreken over congresuitspraken
en de partijbestuursleden aanwijzen.23 Aan deze situatie kwam in de zomer van
1924 een einde, toen in Moskou onder toezicht van de Komintern-leiding nieuwe
statuten werden opgesteld. Vier jaar na de ‘21 voorwaarden’ voor aansluiting bij de
Komintern kreeg de Nederlandse sectie nu officieel de op democratisch-centralistische leest geschoeide reglementen. Net als in andere secties bezorgde vooral de
invoering van de fabriekscellen de partij in de praktijk veel hoofdbrekens. Niet
alleen wilden de meeste leden de ‘geborgenheid’ van hun oude afdeling niet opgeven, ook had de cph in slechts een paar bedrijven voldoende leden om een levensvatbare kern te vormen.‘Hier in Leiden zijn een 45 in bedrijven werkende leden en
die zijn over ± 40 bedrijven verdeeld!’, aldus afdelingsvoorzitter Knuttel. De partijleiding wilde daarom alleen in Amsterdam en Twente bedrijfskernen invoeren,
maar Moskou eiste dat dit overal zou gebeuren. De gebrekkige doorvoering van
deze richtlijn door de cph – en de meeste van haar zusterpartijen – zou binnen de
Komintern-top tot de nodige ergernis leiden. Daar kwam bij dat de Nederlandse
sectie er evenmin in slaagde tot een massapartij uit te groeien, zoals Moskou had
gedecreteerd. In september 1924 kreeg zij opdracht vóór het volgende partijcongres
het ledental van ruim 1400 te verhogen tot 3000. Een speciale ‘werfweek’ leverde
weliswaar 300 nieuwe leden op, maar dat was niet voldoende.24
Het oogmerk van de bolsjewisatie was volgens Zinovjev ‘die Schaffung einer
festgefügten, wie aus einem Stein gehauenen, zentralisierten Organisation’.25 Fracties of groepen waren uit den boze. Hier diende de rcp anno 1924 als voorbeeld. In
deze poging het monolithische karakter van de Russische partij te implanteren in
de andere secties en in de Komintern zelf schuilt de essentie van de bolsjewisatie.
Zij had ook een duidelijk partijpolitiek oogmerk, aldus de Britse historici McDermott en Agnew: de bolsjewisatie was gericht op ‘the creation of strictly centralised,
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disciplined Leninist organisations fiercely loyal to the rcp majority in its struggle
against the “Trotskyite opposition”’.26 De bolsjewisatie had naast politieke ook
morele en psychologische effecten. Onafhankelijke leiders verlieten vroeger of later
al dan niet gedwongen de communistische partijen. Hun opvolgers zouden, overeenkomstig Lenins ideaal, de Russische ervaring gaandeweg verinnerlijken – maar
dan wel de modus operandi van de winnende factie in de rcp, hetgeen inhield een
onbuigzaam en onverdraagzaam optreden tegen alle (potentiële) opposanten en
dissidenten waarbij alle middelen geoorloofd waren, en dit alles in combinatie met
uiterste loyaliteit aan Moskou. Hiermee vormde de bolsjewisatie de opmaat naar
het stalinisme.
Centralisatie
Het streven van Zinovjev en Stalin de zich achter Trotski scharende ‘rechtse’ oppositie in de Komintern uit te schakelen, werd vergemakkelijkt door de voortschrijdende centralisatie van deze organisatie. Door toedoen van de Komintern-voorzitter was de macht steeds meer geconcentreerd in enkele leidende organen, waardoor
effectiever in de secties kon worden geïntervenieerd. In het centralisatieproces
vormde het vijfde wereldcongres een voorlopig hoogtepunt. Zonder één enkele
tegenstem namen de afgevaardigden een grondige, door Pjatnitski opgestelde wijziging van de statuten aan. Deze maakte de Komintern-structuur tot een duplicaat
van de rcp.27 De nieuwe versie legde onder andere de reeds eerder vermelde aanpassingen vast, zoals de functie van leidende organen als het Präsidium, het Sekretariat en het Orgbüro (zie figuur 1 in hoofdstuk 5).
Officieel met als doel de slagvaardigheid van de Komintern te vergroten waren
de bevoegdheden van de top aanzienlijk uitgebreid. Tegelijk werd de formele positie van de in theorie controlerende instanties uitgehold.28 Zo diende het wereldcongres – in beginsel de hoogste autoriteit in de Komintern – in plaats van jaarlijks nu
nog maar eens in de twee jaar bijeen te komen. Ter compensatie moest de Erweiterte Exekutive minstens twee keer per jaar dagen, maar daarvan kwam vrijwel niets
terecht. Het ekki daarentegen breidde zijn domein substantieel uit. Waren de aanwijzingen van dit orgaan al bindend voor de secties, nu moesten zij ‘prompt en precies’ worden uitgevoerd. Het ekki kon besluiten van de leiding of het congres van
een partij amenderen of zelfs annuleren. Partijcongressen konden alleen bijeen
worden geroepen na toestemming van de Exekutive. Programma’s van de secties
dienden ter goedkeuring aan Moskou te worden voorgelegd. Zoals vermeld speelde
het ekki in de dagelijkse praktijk echter geen grote rol meer in de Komintern; waar
in de statuten deze afkorting stond, diende eigenlijk Sekretariat of Präsidium te
worden gelezen.
De nieuwe statuten verruimden ook de competentie van de ‘gevolmachtigde
afgevaardigden’ of ‘instructeurs’ van het ekki.29 Zij hoefden niet meer zoals in 1920
uitsluitend ‘in het nauwste contact’ met de landelijke partijleiding hun werk te
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doen: bij de uitvoering van de Komintern-directieven, waarop zij toezicht moesten
houden, konden zij voorstellen doen die afweken van het standpunt van de partijleiding. De Moskouse missi dominici hadden formeel toegang tot alle bijeenkomsten van de leiding van de secties.
Dat het ekki niet meer als leidinggevend orgaan fungeerde, had ook te maken
met het feit dat het veel te groot was geworden. Na het vijfde congres telde het ekki
maar liefst 44 leden en 26 kandidaat-leden (tegen respectievelijk 25 en tien in
1922).30 In de nieuwe samenstelling van het ekki werkte de machtsstrijd in de rcp
door. Zoals eerder al vermeld, moest Radek het veld ruimen. Stalin maakte zijn
debuut als volwaardig lid; hij zou ook zitting nemen in het Präsidium.31 In zijn kielzog nam hij de Oekraïener Dmitri Manoeïlski mee. Deze zou in de Komintern zijn
zetbaas worden. Trotski werd herkozen als kandidaat-lid. Met de uitbreiding van
het ekki kreeg de cph, nadat haar vertegenwoordiger eind 1922 uit dit orgaan was
verdwenen, in 1924 weer een zetel. Partijleider Wijnkoop nam voor de tweede keer
zitting in het ekki.
Wijnkoop en het vijfde wereldcongres
De verregaande stappen die het vijfde wereldcongres zette op het pad van de centralisatie en russificatie van de Komintern, ontlokten dit keer geen woord van kritiek aan Wijnkoop.Waar hij vier jaar eerder op het wereldcongres van 1920 nog met
veel misbaar tegen deze ontwikkelingen ten strijde was getrokken en als een der
weinigen zijn stem had onthouden aan de statuten, liep hij nu keurig in de pas.
Als lid van het congrespresidium kon Wijnkoop zich natuurlijk bezwaarlijk dissidente geluiden permitteren. Het is overigens saillant dat hij deze positie had
gekregen. Tijdens het congres in 1920 had Wijnkoop tevergeefs zijn hoop op dit erebaantje gevestigd. Lenin, Radek en Zinovjev waren destijds niet te spreken geweest
over de linkse dwarsligger die toen tegen de rechtse draad van de Komintern
inging. Vier jaar later lukte het Wijnkoop wel, alhoewel ook dit keer zijn politieke
opvattingen niet spoorden met die van de Komintern: terwijl Moskou naar links
koerste, vertoonde Wijnkoop ‘rechtse’ trekjes – zo luidde de aanklacht van de oppositie althans.
Ook tijdens het wereldcongres werd Wijnkoop van ‘rechtse’ denkbeelden beticht. Zinovjev zelf, die de verschillende besprekingen in Moskou over de ‘Holländische Frage’ in de voorafgaande tijd van nabij had meegemaakt, begon erover. Hij
bracht Wijnkoops links-communistische optreden van destijds in herinnering en
liet daarop volgen: ‘Nun, die Zeiten vergehen, die Menschen ändern sich. Jetzt
beschuldigt man den Genossen Wynkoop, ganz andere Abweichungen zu machen
als nach links – wir werden zu prüfen haben, ob mit Recht oder Unrecht.’32 De
Komintern-voorzitter kwam er later echter niet op terug, hoewel de gelegenheid
zich ettelijke keren voordeed. Ook noemde hij de cph niet in zijn rijtje van partijen
die ‘rechtse’ vergissingen hadden begaan.33
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Wijnkoop ontsprong de dans evenwel niet helemaal. Zinovjevs Duitse secondant Fischer brak in haar in het vorige hoofdstuk reeds aangehaalde frontale aanval
op Radek ook de staf over de Nederlandse partijvoorzitter. Niet uitgesloten is dat de
oppositie binnen de cph haar hiertoe had aangezet: vóór het begin van het congres
had Sneevliet Fischer geschreven dat hij vreesde dat Wijnkoop zich in Moskou
‘linkser’ zou voordoen dan hij in werkelijkheid was, en dat hij de Duitse partijleider
hierover graag wilde spreken.34 Op het wereldcongres stelde Fischer Wijnkoops
inmiddels wat belegen, van november 1922 daterende aanbod aan Troelstra aan de
kaak om met de sdap een arbeidersregering te vormen. Deze volkomen foutieve
opvatting van de eenheidsfronttactiek à la Radek was volgens Fischer ‘der Beginn
der völligen Liquidation der Kommunistischen Partei’. Met deze opportunistische
afwijkingen zou Wijnkoop zich in het ‘rechtse’ kamp hebben geplaatst.35
Deze pogingen van de Duitse linksen om Wijnkoop te betrekken bij de val van
Radek, sorteerden echter geen effect – wellicht omdat zijn opvattingen op een ander
terrein wél met die van Zinovjev overeenkwamen. De Komintern-voorzitter bestempelde in zijn congresrede niet de Duitse of de Russische, maar nogal verrassend de Britse communistische partij tot de belangrijkste sectie van de Komintern.
De revolutionaire vooruitzichten in Engeland waren uitstekend, zo meende Zinovjev. Hij ging hierbij af op de groei van de National Minority Movement, een linkse
oppositionele beweging binnen het Trades Union Congress (tuc), de overkoepelende organisatie van de Britse vakbonden, en het feit dat tuc- én ivv-voorzitter
Albert Purcell het ivv had verzocht het lidmaatschap van de Sovjet-Russische bonden nogmaals in overweging te nemen.36
Het politieke belang dat Zinovjev aan Engeland hechtte, deed Wijnkoop deugd
– met Van Ravesteyn schatte hij immers al jaren de revolutionaire potentie van dat
land hoog. Op het Komintern-congres stelde Wijnkoop voor voorlopig minder
aandacht aan Duitsland te schenken en meer aan de arbeidersbeweging in het Britse wereldrijk, de belangrijkste imperialistische macht. Met dat laatste oogstte hij
Zinovjevs bijval: ‘Darin hatte Wynkoop durchaus recht, als er sagte, dass die Britische Arbeiterbewegung in diesem Sinne ausschlaggebend ist.’37
Wijnkoop en de machtsstrijd in de rcp
Het is zeer de vraag of de eensluidende visie op Groot-Brittannië de enige factor is
geweest waardoor Wijnkoop aan een door Zinovjev aangekondigd onderzoek naar
‘rechtse’ afwijkingen kon ontkomen. Belangrijker was wellicht het feit dat de Nederlandse partijleider er nooit enig blijk van had gegeven Zinovjevs en Stalins tegenstander Trotski te steunen, terwijl dat van Sneevliet niet kon worden gezegd. Wijnkoop was van de nu in de ‘linkse’ Komintern als ‘rechts’ gebrandmerkte Trotski niet
gediend, zij het om een eveneens ‘rechtse’ reden: hij deelde immers de verwachtingen van de bolsjewistische oppositieleider ten aanzien van de Duitse revolutie
geenszins.
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Uit deze causaliteit wordt duidelijk dat de termen ‘rechts’,‘links’ en ‘ultralinks’ in
de Komintern van een aanduiding om iemand politiek te plaatsen steeds meer een
middel werden om opvattingen van tegenstanders te incrimineren, zoals ook al in
de inleiding is gesteld.38 Ten tijde van de machtsstrijd in de rcp was ‘rechts’ het
equivalent geworden van ‘trotskistisch’, een term die Zinovjev eind 1923 voor het
eerst in de mond nam.39 De Kadt schreef dat het voor Nederlandse communisten
wel erg makkelijk werd ‘een brevet van linksheid’ te halen, enkel door de Russische
partijoppositie te veroordelen. Inderdaad stond Wijnkoop in deze zin ‘links’: Trotski’s afwijkende standpunten onderschreef hij niet, zoals hieronder nog uitvoerig
aan de orde zal komen. Bovendien had hij al in een eerder stadium zijn kaarten op
Stalin gezet.40 En mocht Wijnkoop überhaupt nog twijfels hebben gehad,dan zal hij
daarvan tijdens het congres wel genezen zijn geraakt. De cph-voorzitter had weliswaar geen zitting in de commissie waarin Stalin de Poolse sectie schoffeerde, maar
wel in de belangrijke Russische en in de ‘politieke’ commissie.Van deze laatste commissie, waarin de secties de nieren werden geproefd, was Zinovjev voorzitter en
Stalin gewoon lid. Ongetwijfeld zal op deze bijeenkomsten voor alle aanwezigen
helder zijn geworden hoe de verhoudingen precies lagen.41
Hoe dit alles ook zij, feit is dat de Nederlandse delegatie op het wereldcongres
zich achter de Komintern-voorzitter schaarde. ‘Wij waren het in de groote lijnen
gewoonlijk volkomen eens met Sinowjew,’ verklaarde De Visser. Wijnkoop, die
Zinovjev nooit had gemogen, schreef nu over hem in positieve bewoordingen aan
Van Ravesteyn. Terug in Nederland hemelde hij Zinovjev in de Tribune op als ‘een
der allermeest invloedrijke mannen’ in de Sovjet-Unie, die op het congres zijn
‘beslissende’ redevoeringen uitsprak ‘met steeds stijgende kennis van zaken ... en
diep doordrongen van de Leninistische, d.i. de practisch-revolutionaire Marxistische geest’.42
Derde Holländische Kommission
Over de uitkomsten van het congres was Wijnkoop tevreden.Aan zijn vrouw Joosje
schreef hij: ‘Wel ben ik meer dan ooit van mening – ik hoop niet te optimistisch –
dat we objectief buitengewoon sterk staan in de Comintern.’43 Meteen na afloop van
het congres zou de proef op de som worden genomen. De oppositie in de cph had
er diverse keren op aangedrongen dat Moskou zich weer zou buigen over de problemen in de Nederlandse sectie. Daarbij speelde mee dat Sneevliet en Bouwman
vreesden dat De Kadt met zijn bksp in het nas voor veel problemen zou kunnen
gaan zorgen. Een tegen de cph-leiding gerichte uitspraak van Moskou moest de
scheurmaker de wind uit de zeilen nemen.44 Door tijdgebrek kwam het vijfde
wereldcongres en de daaropvolgende Erweiterte Exekutive er niet aan toe. Het
Sekretariat besloot toen inderhaast een speciale commissie in te stellen, met oude
bekenden als Kolarov, de voorzitter van de vorige Holländische Kommission; en
Kreibich en Woog, de beide Komintern-afgevaardigden naar het Rotterdamse par224
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tijcongres.Voorzitter werd de Zwitser Humbert-Droz, met wie de cph in de nabije
toekomst nog eens te maken zou krijgen.45 Ook de in Moskou aanwezige Hammer
werd bij de werkzaamheden betrokken. Wijnkoop vond dat maar niets, want de
rvi-vertegenwoordiger in Nederland rekende hij bepaald niet tot zijn medestanders.46
Tevergeefs had Wijnkoop bij Zinovjev gepoogd de instelling van deze commissie te voorkomen.‘Und jetzt natürlich keine Kommission über die schon zwei Mal
erledigte holländische Frage’, zo liet hij de Kominternvoorzitter weten.47 De Nederlandse partijvoorzitter moest bakzeil halen, maar zal daar achteraf gezien niet rouwig om zijn geweest. De besluiten van de commissie, die door het Präsidium werden overgenomen, kwamen in belangrijke mate in zijn kraam te pas. Moskou
keurde het Rotterdamse compromis en de daarin vervatte vakbondstactiek goed en
verlangde stopzetting van de door de nas-leiders Sneevliet en Bouwman aangezwengelde discussie hierover. Kennelijk had Wijnkoop zich niet vergist in zijn taxatie dat de cph er in de Komintern goed voor stond.
In de lijn van Wijnkoop eiste het Präsidium verder de opheffing van de bksp en
de terugkeer van de leden van de Bond naar de cph. Deze harde aanpak sprak de
oppositionele stroming in de partij niet aan. Tot ergernis van haar vertegenwoordiger Van Reesema in Moskou liet het Präsidium zich niet uit over de vele functies die
Wijnkoop en Van Ravesteyn bekleedden; wel verlangde de Komintern-leiding dat
de cph werk zou maken van een herziening van de statuten. De enige concrete
winst voor Wijnkoops tegenstanders betrof de aanwijzing van Moskou dat op de
eerstvolgende partijraad in de plaats van de teruggetreden Sneevliet en Bouwman
twee andere personen uit de hoek van de oppositie in het partijbestuur van de cph
zouden worden verkozen.48
Juist dat laatste punt was voor Wijnkoop onverteerbaar, omdat hij inmiddels
zeker wist dat Van Reesema een van de twee genomineerden was. Moskou trachtte
Wijnkoop zover te krijgen dat hij de kandidatuur van zijn gezworen vijand zou
aanvaarden. De partijvoorzitter was na de zittingen van de Holländische Kommission meteen naar Amsterdam vertrokken. Na zijn thuiskomst werd Wijnkoop per
brief van de uitkomsten op de hoogte gesteld door Woog. ‘Wie Sie ersehen entspricht die Resolution im algemeinen dem Sinne unserer Unterredungen ... Es ist
eine Tatsache, dass die Opposition in allen politischen Fragen eine Niederlage erlitten hat ... Gerade in der Gewerkschafstaktik hat der V. Kongress die Stellungnahme der Opposition vollstaendig verurteilt.’ Aan de flonkerende zege zat slechts
één vuiltje: het opnemen van Van Reesema in het partijbestuur. Woog adviseerde
Wijnkoop hiermee akkoord te gaan, ondanks de ‘maagklachten’ die het hem zou
bezorgen, teneinde te voorkomen dat de oppositie zijn weigering politiek zou uitbuiten. Mocht Van Reesema dwars gaan liggen,‘so darf ich Sie versichern, dass wir
vollkommen hinter Euch stehen werden, wenn ihr die ganze Bande herausschmeisst’.49
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Het Präsidium wendde zich in deze kwestie zelf ook direct tot Wijnkoop. De
boodschap liet aan duidelijkheid niets te wensen over.‘Unsere Auffassung ist, dass
die Zentrale der K.P.H., unter Zurückstellung aller persönlichen Motive, sich mit
dem Eintritt des Gen. Reesema einverstanden erklären soll.’50 Vóór de bijeenkomst
van de eerstkomende partijraad wenste het Präsidium te weten wat de cph-leiding
hierover had besloten. Ondanks deze druk wilde Wijnkoop echter van geen wijken
weten, zo kreeg Woog te horen.51
Derde congres van de rvi
Op 8 juli 1924, de dag dat het Komintern-congres eindigde, begon het derde congres
van de rvi. Zoals eerder opgemerkt, had het nas het besluit over daadwerkelijke
aansluiting bij de rvi voorlopig in de ijskast gezet. Het onderwerp was nog te beladen, ook na het opstappen van de fervente tegenstanders. Pas op het eerste reguliere congres in 1925 zou er weer naar gekeken worden. De rvi had het nas destijds
ook uitstel geadviseerd, maar begon in het voorjaar van 1924 wat ongeduldig te
worden.52 Het nas wilde echter geen gehoor geven aan het verzoek van Moskou
zich eerder als lid aan te melden. Mede door de opstelling van de cph-leiding zou
de tijd hiervoor nog niet rijp zijn. Hammer stelde het Vollzugsbüro voor te proberen de sympathie voor de rvi in het nas te vergroten door bijvoorbeeld stakingen
financieel te steunen.53 In diezelfde tijd kreeg het nas inderdaad de helpende hand
van Moskou toegestoken: via het Berlijnse bureau ontving het 250 dollar van de
Sovjet-Russische vakbonden voor de steun aan textielarbeiders die in Twente al
meer dan een halfjaar staakten. Later ontving het nas van het ipk der Textielarbeiders nog eens 700 dollar.54
Was het nas nog niet toe aan een heropening van het debat over het rvi-lidmaatschap, het besloot wel op uitnodiging van de Zentralrat Dissel en Langkemper
– geen van beiden cph-lid – naar het congres in Moskou te sturen. Hoewel het nas
dus nog altijd niet bij de rvi was aangesloten, kregen zijn vertegenwoordigers van
de mandaatcommissie één beslissende stem – net als op het oprichtingscongres in
1921. In haar verslag merkte de delegatie deze geste aan als een teken ‘dat de democratie in de R.V.I. vrijwel onbegrensd is’.55
Met haar ene stem zou de nas-afvaardiging in Moskou voor opschudding zorgen. Pièce de résistance van het congres was het punt van de eenheid der internationale vakbeweging. Binnen het ivv drong zoals reeds vermeld het tuc aan op het
‘Amsterdamse’ lidmaatschap van de Sovjet-Russische vakbeweging. Haar leider
Tomski was hiervan een groot voorstander: hij dacht zichzelf en zijn achterban
meer invloed toe binnen het ivv dan in de rvi. Lozovski daarentegen had zo zijn
bedenkingen. De rvi-secretaris vreesde dat er van zijn organisatie weinig over zou
blijven wanneer de Sovjet-Russische vakbonden zich bij het ivv zouden aansluiten: haar bestaansrecht zou daarmee eigenlijk verdwenen zijn. Als compromis
kwam uit de bus dat Moskou zou streven naar het organisatorische samengaan van
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rvi en ivv, waarvoor ‘onder druk van de massa’s’ een internationale conferentie
moest worden belegd. Nadrukkelijk werd gesteld dat voor de Sovjet-Russische vakbeweging, zijnde een onderdeel van de rvi, geen zelfstandige rol was weggelegd.56
Het Komintern-congres aanvaardde deze nieuwe tactiek, alhoewel zij voor buitenstaanders strijdig leek met de ‘linkse’ nadruk op het eenheidsfront van onderop.
Zoals echter al eerder is gebleken, kon de opstelling van Moskou ten aanzien van de
sociaal-democratische partijen enerzijds en hun geestverwante vakbonden anderzijds sterk verschillen. Ook het rvi-congres ging met de plannen akkoord. Tomski
probeerde tevergeefs zich de mogelijkheid te verschaffen zelf te onderhandelen met
het ivv. De rvi wilde de ‘volle samensmelting’ met Amsterdam, officieel om zo
beter het offensief van het kapitalisme tegen de arbeidersklasse te kunnen weerstaan.57
Het streven naar het organisatorische samengaan van rvi en ivv klonk Wijnkoop als muziek in de oren. Deze doelstelling sloot aan bij de door Van Ravesteyn
en hem uitgezette vakbondslijn, ook al omdat Lozovski tijdens het Komintern-congres verklaarde dat de communisten in het algemeen op nationaal niveau eveneens
op vakbondseenheid moesten aansturen. De cph-voorzitter telegrafeerde direct
aan zijn vrouw om Fimmen te verzoeken meteen naar de Russische hoofdstad te
komen.58 Wijnkoop wilde graag zijn steentje bijdragen aan het welslagen van de
nieuwe lijn, want als de rvi zou samengaan met het ivv, dan was in Nederland de
scheiding tussen nas en nvv moeilijker te rechtvaardigen.
Precies om deze reden ging de ‘bruiloft van Amsterdam en Moskou’ de nasdelegatie veel te ver. Dissel gebruikte de royaal door de rvi geschonken stem dan
ook om het voorstel de grond in te boren. Hij was bang dat de eenheidsfronttactiek
‘van bovenaf ’ zou leiden tot de liquidatie van de rvi en haar ipk’s, met alle gevolgen van dien voor de nationale revolutionaire vakbonden. Er moest niet alleen van
bovenaf, maar vooral ook van onderop aan de eenheid worden gewerkt – door de
‘revolutionering van het proletariaat’.Verder meende Dissel dat er van een voor het
welslagen van het project noodzakelijke linkervleugel in het ivv nog maar weinig
te merken was.59
Behalve de nas-afgevaardigde stemde slechts één andere gedelegeerde op het
rvi-congres tegen de plannen: de Duitser Wilhelm Schumacher, die tegen de consignes van Moskou in voorstander was van zelfstandige communistische vakbonden. Deze organisaties waren in Duitsland ontstaan na de nederlaag in oktober 1923
uit protest tegen de passieve opstelling van het grote sociaal-democratische vakverbond. Zij konden op grote sympathie rekenen van het nas. Schumacher was echter
een eenling in de Duitse delegatie, die verder voor stemde. Zijn verzet kwam hem
op royement door de kpd te staan.60
De tegenstem van Dissel betekende niet dat het nas uit de gunst raakte. Zo goed
ging het nu ook weer niet met de rvi dat zij de Nederlandse vakcentrale kon missen. Lozovski sprak opnieuw de hoop uit dat het nas snel tot aansluiting zou over227
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gaan. Spoedig zou echter blijken dat de besluiten van het derde congres verwezenlijking van deze wens zeer hadden bemoeilijkt.
Holländische Kommission van de rvi
Niet alleen de Komintern, maar ook de rvi stelde in juli 1924 een speciale commissie in voor de ‘Hollandse kwestie’. Aanleiding was het aanhoudende gerommel tussen de cph en het nas. Ook op het rvi-congres vlogen De Visser en de nas-gedelegeerden elkaar in de haren.61 De Holländische Kommission moest onder leiding
van voorzitter Hammer en secretaris Erich Redetzki een grondslag vinden voor een
goede verstandhouding tussen beide organisaties. In totaal bestond de commissie
uit tien leden, afkomstig uit enkele Europese landen, Indonesië en de Sovjet-Unie.62
Kennelijk zagen de meesten van hen niet de noodzaak in zich te bemoeien met een
vakcentrale die formeel niet eens bij de rvi was aangesloten, want de opkomst liet
zeer te wensen over.63
De Nederlandse vertegenwoordigers Dissel, Langkemper, De Visser en Van Reesema verschenen wel elke keer trouw op de zittingen. Ze verdedigden er standvastig
de stellingen die zij thuis al hadden betrokken. Na veel palaveren kwam men tot
overeenstemming. Zowel het nas als de cph had water in de wijn moeten doen.
Dissel had in de resolutie de schuld voor de onmin van de laatste jaren bij de partijleiding willen leggen; De Visser wenste op te nemen dat het nas zich exclusief zou
richten op de cph (waardoor het gedwongen zou worden de bksp links te laten liggen). Geen van beide voorstellen haalde het.64
De resolutie van de Holländische Kommission, die door het rvi-congres unaniem zou worden aanvaard, stoelde op het Rotterdamse compromis en was van een
verbluffende eenvoud. Concreet werd er niet méér voorgesteld dan de samenwerking tussen nas, cph en de revolutionaire oppositie in de reformistische bonden
gestalte te geven door de vorming van gemeenschappelijke comités.Verder werd de
vakbondstactiek van de rvi herhaald. Het ‘revolutionaire oppositiewerk’ had niet
de splitsing maar de eenheid van de vakbeweging ten doel, hetgeen betekende dat
de linkse elementen in het nvv dienden te blijven. Hiermee kon het nas het doen:
de cph maar ook Hammer vond dat de vakcentrale voor zover deze zich in de nvvachterban liet gelden, dit vooral deed om zieltjes te winnen.65
Dat het overhevelen van linkse nvv-ers naar het nas voor Moskou onaanvaardbaar was, werd nog eens expliciet herhaald in een vertrouwelijke brief waarmee het Präsidium van de Komintern Sneevliet, Bouwman en Brandsteder informeerde over de besluiten van de beide Hollandse commissies.66 Het drietal had het
nas-beleid eerder gerechtvaardigd door erop te wijzen dat de revolutionaire oppositie in de sociaal-democratische vakbeweging weinig voorstelde. Uit cijfers die de
vakverenigingscommissie had verzameld, bleek dat slechts een paar honderd leden
van de cph tot het nvv behoorden en dat dit contingent zich amper met fractiewerk bezighield.67 In deze situatie achtten Sneevliet c.s. het logisch het nas uit te
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bouwen.Het Präsidium vond daarentegen dat er wél sprake was van een heuse linkse oppositie. Dit welles-nietes-spelletje was niet zonder betekenis. Het nas poogde
met zijn ontkenning van een linkervleugel in het nvv aan te tonen dat de tactiek
van de vakbondseenheid een praktische grondslag ontbeerde. De Komintern-leiding probeerde het tegendeel: zij zag in de reformistische bonden volop signalen
van een wassende oppositie die als stut voor de eenheid zou kunnen dienen – zowel
nationaal als internationaal.
Het nas contra de rvi
Evenals bij Wijnkoop haalde de brief van het Präsidium bij de communistische leiders in het nas weinig uit. Niet alleen bleven zij geringschattend over de linkse
oppositie, ook wezen zij de toenadering van de rvi tot het ivv af.68 Dat laatste bleek
duidelijk op de conferentie van het ipk der Transportarbeiders die begin augustus
1924 in Hamburg werd gehouden. Sneevliet en Bouwman waren als voorzitters van
respectievelijk het nas en de nft aanwezig. Zij kantten zich fel tegen het SovjetRussische streven om de organisaties die van dit ipk deel uitmaakten, aansluiting te
laten zoeken bij de ‘Amsterdamse’ Internationale Transportarbeiders Federatie
(itf), waarvan Fimmen secretaris was. Het was voor hen ondenkbaar dat de nft
van Bouwman zich bij de itf zou melden, nog geen drie jaar nadat zij buiten deze
organisatie was gezet.
Het tegenspel dat de Nederlanders boden leidde tot een felle reactie van de Russische secretaris van het ipk, Sjachnovski.Volgens hem negeerden zijn opponenten
de besluiten van het derde rvi-congres. Sneevliet op zijn beurt waarschuwde ervoor ‘dat van de zijde der Russen niet te ver wordt gegaan met hun streven naar eenheid’. Naar zijn mening moest ‘het I.P.K. een werkelijke bedrijfsinternationale van
de transportarbeiders worden en dient de zetel van het I.P.K. naar West-Europa te
worden verplaatst’. Een verhuizing naar Amsterdam zou tot een betere en vluggere
werkwijze leiden. Sneevliets voorstel haalde het niet, maar het zal zijn imago in
Moskou geen goed hebben gedaan.69
De afwijzende opstelling van de nas-vertegenwoordigers in Moskou en Hamburg ten aanzien van het eenheidsstreven van de rvi kreeg in eigen kring veel bijval. Begin september schaarde het bestuur van het nas zich unaniem achter de
tegenstem van Dissel op het derde rvi-congres. Sneevliet verwees hierbij naar de
specifieke Nederlandse omstandigheden. Het nas had een eigen, dertigjarige traditie en bestond daarmee als revolutionaire vakbond veel langer dan welke andere bij
de rvi aangesloten organisatie ook. De abrupte en geforceerde afkondiging van het
nieuwe geloofsartikel van de internationale organisatorische vakbondeenheid
hield daarmee in het geheel geen rekening; het aanvaarden van deze tactiek zou tot
grote verwarring en vrijwel zeker tot een scheuring in het nas leiden. Het bestuur
deed hieraan niet mee:‘Wir werden aber nicht wie die revolutionären Salonhelden
immerfort schreien “nach den Massen” und inzwischen die Massen verlieren.’70
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Steunde het nas-bestuur het verzet van Dissel en Langkemper tegen de eenheidsresolutie volledig, anders lag dat met het fiat dat zij hadden gegeven aan de
‘Hollandse resolutie’ van de rvi. Voornaamste grief was wel dat daarin met geen
woord werd gerept over de noodzakelijk geachte uitbouw van het nas. De
bestuursleden zetten ook vraagtekens bij de voorgeschreven samenwerking met de
cph. Het nas-bestuur (inclusief de communisten Sneevliet, Bouwman en Brandsteder) sprak eenstemmig uit dat eenheid in de Nederlandse vakbeweging op revolutionaire grondslag pas in het vizier zou komen bij een groot en sterk nas. Nodig
was ‘het zonder eenige reserve versterken en uitbouwen van het N.A.S. in alle
bedrijven en het nalaten van alles wat die versterking en dien uitbouw kan belemmeren’. Pas als de cph dit alles ‘royaal’ erkende, kon er samen met deze partij worden gewerkt aan het ‘revolutioneren’ van de massa’s en het oppositiewerk in de
reformistische vakbonden (waarmee het nas voor het eerst de ‘cellenbouw’ aanvaardde). Zolang dat niet het geval was, ondersteunde het nas die oppositie wel op
eigen houtje. Sneevliet voegde daar later nog aan toe niet te garanderen dat het nas
die oppositionele linkse elementen te allen tijde in het nvv zou laten.71
Zowel de algemene als de bijzondere richtlijnen van de rvi werden zo door het
nas afgewezen. Het motief hiervoor vormde de vrees dat zijn zelfstandigheid
onder deze directieven zwaar te lijden zou hebben. Op de keper beschouwd was de
door Moskou gecreëerde situatie voor het nas dramatisch: de vakcentrale had in
1923 een zware aderlating ondergaan vanwege de kwestie van aansluiting bij de rvi,
en nu ging diezelfde rvi een tactiek volgen die tot haar eigen einde en bij implicatie
tot de ondergang van het nas kon leiden! Geen wonder dat een zeer grote meerderheid van de bij het nas aangesloten federaties de onafhankelijke, op het eigenbelang van het nas gerichte opstelling van het bestuur onderschreef, zelfs de meer op
de rvi georiënteerde organisaties. Zo meende de nft bij monde van haar leider
Bouwman ‘dass wir nicht alle Beschlüsse und Konsequenzen von Moskau (Profintern) annehmen können’.72
In feite hadden Sneevliet, Bouwman en Brandsteder, de communistische leiders
van het nas, met deze stellingname het Rotterdamse compromis aan de kant
geschoven.Voor Van Reesema, die als vertegenwoordiger van de oppositie uit Moskou was teruggekeerd, kwam dit als een volslagen verrassing. Tijdens zijn afwezigheid van enkele maanden waren zijn vroegere medestanders lijnrecht tegenover
Moskou komen te staan. Als bestuurslid van een nas-federatie was Van Reesema
present op een overleg van het bestuur van de vakcentrale. Luidkeels hekelde hij
deze inbreuk op de internationale discipline.‘Dieser Beschluss wird N.A.S. schnell
oder allmählig nicht nur in Gegensatz zu der R.G.I. sondern auch zur Russischen
Revolution bringen. Mann wird landen bei Gorter und Lansink.’73 Wat betreft de
laatstgenoemde zat Van Reesema er niet ver naast, zoals nog zal blijken.
De nas-leiding was echter niet uit op een breuk met Moskou. In de door Van
Reesema gewraakte resolutie verklaarde het nas zijn sympathie met de rvi en zei
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het gaarne een kandidaat-vertegenwoordiger naar het Vollzugsbüro af te vaardigen. Sommigen in het nas-bestuur wilden van zo’n voorpost eigenlijk ook niet
meer weten, maar Sneevliet en Bouwman vonden het van het grootste belang voeling te houden met de rvi-leiding. Bovendien verplichtte het in principe tot niets:
het nas was nog niet bij de rvi aangesloten en de vertegenwoordiger had slechts
een adviserende stem. Ook waren er geen kosten aan verbonden: Moskou nam de
reis en het verblijf voor zijn rekening.74
Hammer was ook geen voorstander van een nas-vertegenwoordiger. Hij wees
het Vollzugsbüro erop dat de anarcho-syndicalistische elementen in het nas gereserveerd stonden tegenover de rvi;‘vielleicht wollen sie eine syndikalistische Zelle
in der rgi bauen’. Ook de cph-leiding raadde het de rvi af. Moskou besliste echter
anders: eind 1924 zou de Amsterdamse bouwvakker Johan van Wijngaarden met
een Sovjet-vrachtschip naar Leningrad en vandaar naar de hoofdstad van de Sovjet-Unie reizen om zitting te nemen in het Vollzugsbüro van de rvi.75
Moskou wordt ingelicht
De verwikkelingen in het nas leidden tot een tweede, zij het kleine, breuk in de
oppositie. Van Reesema verliet het kamp van Sneevliet c.s. en wierp zich op tot
informant van Moskou. In een stroom brieven lichtte hij Woog, Geschke en Redetzki over zijn vroegere medestanders in, die deze informatie weer doorgaven aan het
Präsidium en het Vollzugsbüro.‘Tiefer Pessimismus über Moskau, über den Verrat
der deutschen Linken (!), über die Rechtsentwicklung von Kommintern (!) und
dabei ein Rückfall in die alten syndikalistischen Vorurteile: Unabhängigkeit der
Gewerkschaftsbewegung, Zellenbildung zur Zersplitterung der modernen Verbände, uneingeschränkter Ausbau des nas in allen Industriezweigen,’ luidde de vernietigende kenschets die Van Reesema van het nas maakte na het Komintern- en rvicongres.76 Hij wees Sneevliet, Bouwman en Brandsteder als de hoofdschuldigen
aan. Zij zouden uit zijn op een breuk met de rvi teneinde zo de handen vrij te krijgen om het nas tot het centrum van een nieuwe internationale te maken. Het drietal zou daartoe contacten onderhouden met Schumacher en andere Duitse dissidente vakbondslieden. Suggestief voegde Van Reesema hieraan toe: ‘Das Wort
“Vierte Internationale” ist schon in kleinerem Kreise gefallen.’77 Hij riep de Komintern op hard in te grijpen en dit niet over te laten aan Wijnkoop, die sowieso al zou
profiteren van deze situatie.‘Was jetzt geschieht wird die Position unserer Rechten,
von Wynkoop-Ravesteyn ausserordentlich verstärken.’78
Van Hammer ontving Moskou gelijkluidende, zij het minder tendentieuze rapporten. Nadat het Präsidium eind juli had voorgesteld dat er weer een vertegenwoordiger naar Nederland moest worden gestuurd, dook de Duitser – die gedurende het rvi-congres in Moskou verbleef – weer in Nederland op. Hij gaf zich uit als
Josef Wagner, maar raakte in de partij bekend als ‘Genosse Johann’.79 Hij woonde de
bijeenkomsten van de partijtop en de vakverenigingscommissie bij en gaf daar zijn
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oordeel over allerlei zaken. Gedurende zijn eerdere verblijf had Hammer overgeheld naar de tegenstanders van Wijnkoop. Niet voor niets werd hij in het kamp van
de partijleiding als handlanger van de oppositie beschouwd.Vanwege zijn machtige
positie als afgevaardigde van Moskou kreeg hij hier de bijnaaam ‘koning Johan’.80
Na de uitspraak van het nas tegen de rvi keerde Hammer zich echter in scherpe
bewoordingen tegen Sneevliet en Bouwman. Zij zouden grove disciplinebreuk hebben gepleegd en de samenwerking met de cph torpederen door het oppositiewerk
in het nvv alleen aan het nas ten goede te laten komen.81 Hammer werkte mee aan
een harde resolutie van het partijbestuur, waarin van Moskou werd gevraagd de
handelwijze van Sneevliet, Bouwman en Brandsteder ten strengste te bestraffen –
zo niet met een royement, dan in ieder geval toch met een scherpe berisping. Een
passage waarin Hammer de cph opriep zich niet nas-vijandig uit te laten, werd
niet door het partijbestuur geaccepteerd.82
Juist dit laatste was echter de lijn van Moskou. De rvi wilde voor alles een breuk
met het nas voorkomen, zoals ook de detachering van Van Wijngaarden illustreert.
Daarvoor was men bereid de nas-leiders in hoge mate te ontzien, en veel van hun
dwalingen toe te schrijven aan de opstelling van de partijleiding. Ook het feit dat
Sneevliet, Bouwman en Brandsteder het lidmaatschap van de vakverenigingscommissie van de cph opgaven omdat ze dit niet langer verenigbaar achtten met hun
nas-posten, leverde geen boze reactie op uit Moskou – terwijl er hierdoor eigenlijk
niets meer over was van het compromis van Rotterdam.83 Binnen een half jaar was
dit zwaar bevochten akkoord, waarvoor in de vorm van de bksp een prijs was
betaald, geheel op de klippen gelopen.
Tweespalt in de bksp
De groep-De Kadt mocht zich dan hebben afgesplitst van de cph, breken met
Moskou wilde zij niet. In juni verzochten voorzitter De Kadt en Roland Holst om
aansluiting van de bksp als sympathiserende organisatie bij de Komintern.84 Het
Präsidium bleef echter bij zijn eerder ingenomen standpunt en verlangde de ontbinding van de bksp en de ‘onvoorwaardelijke toetreding’ van zijn leden tot de
cph. De Komintern-leiding wendde zich nog speciaal tot Roland Holst en sprak er
verbazing over uit ‘dass eine so erfahrene Revolutionärin ... es nicht einmal für notwendig erachtete, die Verhandlungen und Beschlüsse des V. Weltkongresses abzuwarten, bevor sie sich zu einem Schritt entschloss, der sie, wenn sie auf ihn beharrt,
unausbleiblich immer weiter von der Kommunistischen Internationale entfernen
muss’.85
Naar aanleiding van de besluiten van het vijfde Komintern-congres waren er
inmiddels in de bksp tegenstellingen aan het licht getreden tussen de beide kopstukken Roland Holst en De Kadt. Deze laatste was zeer gedesillusioneerd geraakt.
Volgens hem maakte de Komintern ‘achter een scherm van linksche frazen ... een
geweldige ruk naar rechts’. Dit zou tot uiting komen in het opgeven van de Duitse
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revolutie en in het streven naar organisatorische eenheid tussen rvi en ivv. Deze
doelstelling stond haaks op de tactiek van het eenheidsfront van onderop, aldus De
Kadt. Hij wees in het bksp-blad Zinovjev aan als de grote aanstichter van dit reformisme. ‘De Executieve van Sinovjef, de vijand is van iedere linksche beweging ...
Met Lenin, maar niet met Sinovjef, zij onze leuze.’86
De bron van alle kwaad lag volgens De Kadt in de dominante positie van de rcp
in de Komintern. De bolsjewieken zouden een ‘onbeperkte heerschappij’ in de communistische wereldorganisatie voeren. Zij hadden vooral oog voor de belangen van
de Sovjet-Unie, en die dicteerden toenadering tot het kapitalisme teneinde kredieten los te krijgen voor de interne economische ontwikkeling. ‘Wij zijn natuurlijk
niet tegen Sovjet-Rusland, maar wij zijn allereerst vóór de wereldrevolutie en de
belangen van de wereldrevolutie eischen, dat het zwaartepunt van de Internationale moet liggen bij de partijen, die hun revolutie nog moeten maken,’ meende De
Kadt. Met zijn verzet tegen de centralisatie en russificatie van de Komintern naderde hij de links-communistische posities van Gorter en Pannekoek; in 1921 had de
laatste in vrijwel identieke bewoordingen dezelfde kritiek geuit. Volgens De Kadt
gleed de Komintern onder leiding van de rcp af naar een ‘Links-Sociaal-Democratische Internationale’.87 De verwachting van Woog dat De Kadt na zijn vertrek uit de
cph spoedig op de Komintern zou gaan afgeven, werd zo snel bewaarheid. Van
Moskou nam De Kadt ondanks alles nog niet voorgoed afscheid: begin mei 1925
repte hij van een ‘onverbrekelijke geestverwantschap’ met de Komintern.88
Roland Holst was weinig gelukkig met De Kadts negatieve houding. Evenals tijdens haar conflict met Gorter en Pannekoek betoogde zij dat het vanzelf sprak dat
zolang de Sovjet-Unie alleen stond, dit land het zwaartepunt in de Komintern
vormde en dat dit in overeenstemming was met de belangen van het wereldproletariaat. Wel had zij ook haar bedenkingen bij het wereldcongres, dat zij in de haar
typerende bewoordingen ‘in waarachtigheid, in geestelijke onverschrokkenheid’
achtergebleven vond bij de congressen onder Lenin en Trotski. Ondanks alle
tekortkomingen bleef Roland Holst in de grond van de zaak positief oordelen over
de Komintern: ‘Buiten haar is niets – niets als utopisme, sektarisme, machteloosheid, gelijkhebberij en waan.’ Waar De Kadt zich in zijn artikelen op de vlakte hield
over een mogelijke terugkeer, liet Roland Holst geen twijfel bestaan over wat zij uiteindelijk als de enige oplossing zag:‘Terug tot de Komm. Intern., kameraden – terug
tot de Komm. Intern. tot elken prijs.’89
Over deze tweespalt werd Moskou uitvoerig geïnformeerd door Hammer en
Van Reesema. Deze laatste schreef begin september dat Roland Holst op haar schreden wilde terugkeren en zich met een groot deel van de bksp bij de cph zou voegen.90 Dit optimisme bleek geenszins gerechtvaardigd. Op een landelijke bijeenkomst van de bksp stapte Roland Holst over een aantal geschilpunten met De Kadt
heen; zij liet zich zelfs samen met hem verkiezen tot redacteur van het partijorgaan.
Kennelijk was zij tevreden met de uitspraak van de vergadering dat de partij terug
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wilde naar de Komintern, ter versterking van de linkervleugel. Dat deze wederkeer
naar Moskou niet via de cph verliep, stond voor iedereen als een paal boven water:
de bksp was dan ook niet van plan zich te ontbinden. De Bond wenste verder de
strijd aan te binden tegen de reformistische afwijkingen van de Komintern, zoals de
‘overschatting van de formele discipline’.91
De bksp schaarde zich tevens geheel achter het nas. De Bond wilde zich inzetten voor de versterking van deze revolutionaire vakorganisatie en gezamenlijk werken aan de vorming van een linkse oppositie in het nvv. Mochten deze radicale elementen de reformistische vakbeweging willen verlaten, dan moest hun – geheel
tegen de richtlijnen van Moskou in – geen strobreed in de weg worden gelegd.Vanzelfsprekend verwierp de bksp ook het streven van de rvi om tot eenheid met het
ivv te komen, ongetwijfeld tot vreugde van het nas.
Zo werd het voor de Komintern duidelijk dat van de bksp niets te verwachten
viel. Op allerlei punten betrok de partij van De Kadt posities die regelrecht indruisten tegen de lijn van Moskou, waarbij Zinovjev het ook persoonlijk moest ontgelden. Bovendien nam De Kadt het op voor Zinovjevs tegenstrever Trotski, voor wie
hij – evenals Roland Holst overigens – al langer sympathie voelde.92 Hoewel hij het
niet op alle punten met de dissidente Sovjet-leider eens was, besprak De Kadt
instemmend zijn brochure Cours nouveau, die was ingeleid door Souvarine. Hij
vond deze zo belangrijk dat hij in de herfst van 1924 de voornaamste delen in de
Kommunist publiceerde. Dat hij hiermee zelf zijn politieke doodsvonnis tekende,
zal hem ongetwijfeld niet zijn ontgaan.‘Souvarine is geroyeerd, omdat hij evenmin
als Trotsky er iets voor voelde de lof der stompzinnigheid te zingen’, aldus De Kadt.
Hijzelf had daar evenmin trek in.93
Roland Holst
Na de ommezwaai van Roland Holst schreef Van Reesema de dichteres geheel af
voor de Komintern. ‘Frau Roland Holst ist also für die Bewegung erledigt, wie seinerzeit Gorter und Pannekoek,’ liet hij Geschke weten.94 Hammer zag nog wél mogelijkheden Roland Holst voor Moskou te behouden en een wig te drijven tussen
haar en De Kadt. Dat zou van het grootste belang zijn, ook al omdat Roland Holst de
geldschieter van de Kommunist was. ‘Wenn wenigstens die R.H. in die K.P.H. zurueckgekehrt waere, so waere das fuer den B.K.S.P. ein toedlicher Schlag gewesen.’95
Hammer maakte een juiste taxatie van Roland Holst, getuige de uitvoerige brief
die zij in die tijd aan het Sekretariat van de Komintern schreef. Hierin vroeg zij om
begrip voor haar overgang naar de bksp. De belangrijkste reden was de mislukte
hervorming van de cph. Zolang de leiding van de partij in handen bleef van Wijnkoop en Van Ravesteyn, was er geen enkele verbetering te verwachten. De bksp was
voor haar het enige alternatief; dat de Komintern de Bond niet als sympathiserende
groep had erkend, was voor haar erg pijnlijk geweest.‘Nicht leichten Herzens stelle
ich mich, wenn auch nur formal, ausserhalb der Reihen der Kommintern ...’. Ze
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huilde krokedillentranen, want tegen Sneevliet had ze eerder gezegd het niet zo erg
te vinden even buiten de Derde Internationale te staan. Roland Holst drong erop
aan dat Moskou de bksp niet meteen zou verketteren, want ‘wir betrachten uns als
in Wesentlichen zur K.I. gehoerig’.96
Wijnkoop tevreden; Moskou niet
Nadat Wijnkoop uit Moskou weer in Amsterdam was aangekomen,had hij longontsteking gekregen. Oververmoeidheid zal zeker een rol hebben gespeeld: op het
Komintern-congres was hij meermalen als dagvoorzitter opgetreden en had hij
zeer lange dagen gemaakt.97 Vanaf zijn ziekbed in de nazomer van 1924 moet de
cph-leider evenwel de situatie met tevredenheid hebben aangezien. Tegen de verwachting van de oppositie in was hij op het congres niet veroordeeld maar eerder
gerehabiliteerd, getuige Zinovjevs steun voor zijn standpunt ten aanzien van Engeland en zijn verkiezing in het congrespresidium en later in het ekki. Dit kwam zijn
prestige in de cph zeker ten goede. Tegelijkertijd maakten zijn opponenten zichzelf
in de ogen van Moskou onmogelijk. De Kadt, wiens bksp zich volgens de Komintern terstond diende op te heffen, had in zijn partijorgaan alle remmen losgegooid
en trok op ongehoorde wijze van leer tegen de Derde Internationale. Roland Holst
was het hiermee weliswaar niet eens, maar wenste vooralsnog de bksp niet te verlaten: de kans was niet denkbeeldig dat zij met De Kadt ten onder zou gaan. Ook de
vakbondskwestie, de eeuwige twistappel in de partij, leek zich met het eenheidsstreven van Moskou vanzelf op te lossen: wanneer het nas zou bedanken voor de
rvi, kwam het nvv immers automatisch in het volle licht van de communistische
schijnwerpers te staan. Bovendien zou zo’n breuk vrijwel zeker het vertrek uit de
partij betekenen van een van Wijnkoops meest geduchte tegenstanders: Sneevliet.
Het lijkt al met al niet onwaarschijnlijk dat Wijnkoop gedacht zal hebben op
rozen te zitten. ‘Er fühlt sich einfach wieder auf dem Pferde’, zo vernam Woog uit
Nederland.98 Wat Wijnkoop niet zal hebben verwacht, was dat in Moskou het ongenoegen over de cph en haar voorzitter was toegenomen.Of dit ook het geval was bij
Zinovjev – die in die tijd overigens vaak afwezig was bij de zittingen van het Präsidium waar de cph op de agenda stond – valt door gebrek aan informatie niet vast te
stellen. Woog, in het Präsidium verantwoordelijk voor de cph, was in ieder geval
wél negatiever geworden. In de eerste plaats werd Wijnkoop vanwege zijn vermeende provocerende optreden medeverantwoordelijk gesteld voor de negatieve opstelling van het nas tegenover de rvi na de Moskouse congressen. Ten tweede viel men
over de ‘passiviteit’ van de partij. Als gevolg van Wijnkoops ziekte en de vakantie
van andere partijleiders had de cph-top anderhalve maand lang vrijwel niets van
zich laten horen over de problemen tussen het nas en de rvi. Dezelfde non-activiteit zou ook zijn gebleken bij het propageren van de besluiten van het Kominterncongres en het in gang zetten van de bolsjewisatie van de partijorganisatie.
Deze kritiek was onderdeel van een groter gevoel van onvrede dat in Moskou
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leefde ten aanzien van de staat van het Nederlandse communisme. De aanwijzingen
van de leiding van de Komintern en de rvi in de zomer van 1924 hadden weinig
effect gesorteerd. Zowel partijvoorzitter Wijnkoop als nas-leider Sneevliet had de
dringende raad die het Präsidium hun in confidentiële brieven had gegeven, in de
wind geslagen.99 De bksp liet zich evenmin iets aan de opvattingen van Moskou
gelegen liggen. De internationaal vermaarde Roland Holst ging ook haar eigen
gang, ondanks het persoonlijke appèl op haar. De communistische beweging in
Nederland leek in duigen te liggen; zij trok zich in ieder geval niet bijzonder veel
aan van de consignes uit het Oosten.
De Komintern komt in actie
Tegen deze achtergrond boog het Präsidium zich eind september onder voorzitterschap van Manoeïlski, die de afwezige Zinovjev verving, weer over de problemen in
de Nederlandse sectie. Hoewel er van de zitting geen notulen zijn gemaakt, kan uit
de genomen besluiten worden afgeleid dat men de toestand hoog opnam. Woog
moest een kort rapport over de stand van zaken opstellen voor de leden van de
Komintern-top. Het Sekretariat kreeg opdracht de cph-leiding te telegraferen dat
zij in de vakbondskwestie zeer voorzichtig moest zijn. Het Präsidium liet zich dus
evenmin als de rvi verleiden tot een harde aanpak van de dissidente Sneevliet en
Bouwman, omdat het zich realiseerde dat het daardoor tot een breuk met het nas
kon komen. Mogelijk omdat men meende dat Hammer de problemen niet goed
aankon, werd besloten een tweede vertegenwoordiger naar Nederland te sturen.100
Het Präsidium stelde een brief op waarin de cph-leiding te verstaan kreeg dat
zij na het Rotterdamse congres de nas-leden van zich had afgestoten in plaats van
te pogen deze voor zich te winnen. Ook had het partijbestuur nog niets aan de verlangde ledenwerving en de bolsjewisering van de partij gedaan, noch de nieuwe
statuten officieel aanvaard. Het excuus dat Wijnkoop ziek was werd bij voorbaat
afgewezen: de Komintern-leiding meende ‘dass es für die Partei ein höchst ungesunder Zustand bedeutet, wenn bei Abwesendheit des Gen. Wyncoop die gesamte
Initiative ins Stocken gerät’.101
Deze afkeurende brief werd echter niet verzonden omdat er juist een telegram
van Wijnkoop was binnengekomen waarin deze een uitvoerig rapport beloofde.102
Dat nam evenwel niet weg dat in Moskou het geduld op raakte. Voorstander van
ingrijpen was Woog. Een klein halfjaar na het Rotterdamse congres keerde hij zich
geheel af van Wijnkoop.‘Persönlich muss ich Dir jedoch offen gestehen,dass ich der
Auffassung bin, dass es Zeit ist gegen die Methode W.[ijnkoop]’s einzuschreiten,’
liet hij Manuel weten.103 Wijnkoop zou aansporingen van het ekki geheel negeren
en het nas van zich afstoten. Vooral dat laatste rekende Moskou de cph-leiding
zwaar aan.Aan Hammer schreef Woog:‘Wie du siehst,wird man ziemlich energisch
gegen die Zentrale vorgehen müssen, wenn diese nicht endlich anfängt, ihre N.A.S.
feindliche Haltung zu ändern. Es ist doch wirklich ein Skandal, dass man mit kei236
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nem einzigen Wort versucht hat, die Schwierigkeiten mit der ehemaligen Opposition zu überwinden.’104 Het was volgens Woog dan ook bepaald niet de bedoeling te
streven naar het royement van Sneevliet en Bouwman, zoals Hammer en de partijleiding op dat moment aan Moskou voorstelden.
Dat er met Wijnkoop op vakbondsterrein geen land te bezeilen viel, werd Woog
helemaal duidelijk toen hij het aangekondigde rapport van de Nederlandse partijvoorzitter ontving. Hierin las hij dat de cph ‘op tactische wijze’ een aantal communistische leden uit het nas naar het nvv wilde overbrengen. Nu het nas tegen Moskous lijn in radicale leden uit het nvv naar zijn eigen verband overhevelde, dacht
Wijnkoop kennelijk een vrijbrief te hebben het omgekeerde te doen. Deze gedragslijn stond echter haaks op het standpunt van de Komintern. De cph moest enerzijds de linkervleugel in het nvv versterken en anderzijds de ongeorganiseerde
arbeiders aanmoedigen zich bij het ‘revolutionaire’ nas aan te sluiten.‘Ich bin der
Auffassung, mann muss Propaganda machen für nas. Das ist notwendig. Sonst
wird nas sagen – es sagt es schon jetzt –, der Feind, das sei die cph’, aldus Woog aan
Van Lakerveld.105
Manuel vertrouwensman van Woog
In het verre Moskou had Woog iemand in de cph nodig die het voortouw kon nemen bij zijn poging Wijnkoop te laten inbinden. Zijn oog viel daarbij op Manuel, de
secretaris van de vakverenigingscommissie. Richard Manuel (1889–1945), schuilnaam Van Riel, werkte bij een bank en was als zodanig niet het prototype van een
communist. Tijdens de Eerste Wereldooorlog had hij in Boedapest een bankfiliaal
geleid. Zoals reeds is vermeld, deed het verhaal de ronde dat hij een prominente rol
had gespeeld tijdens de Hongaarse Sovjet-republiek van Kun, maar daarvan is in de
archieven weinig terug te vinden.Volgens De Kadt zou Manuel de kas van zijn bankkantoor in handen van de Hongaarse communisten hebben gespeeld.106 Zeker is wel
dat hij Kun en Jenö Varga persoonlijk kende; in brieven aan Woog vroeg hij hem zijn
groeten over te brengen aan deze vooraanstaande Hongaarse revolutionairen.107
Na de ondergang van de Radenrepubliek vluchtte Manuel uit Hongarije.Vermeld
is al dat hij in februari 1920 aanwezig was op de conferentie van het Amsterdams
Bureau. Begin 1923 wees Wijnkoop hem aan als secretaris van de vakverenigingscommissie. In het conflict in de cph stond hij steevast achter de partijvoorzitter. In
het vorige hoofdstuk is reeds aangegeven dat Manuel zich na het congres in Rotterdam van Wijnkoop begon los te maken – niet alleen achter de schermen, maar ook
in het openbaar. In de Communistische Gids plaatste hij kanttekeningen bij het ‘persoonlijke karakter’ van de partijleiding – dat wil zeggen de dominerende positie van
Wijnkoop in de partij.Ook meende hij dat de cph alles moest doen om de steun van
de nas-leden te winnen.108 Dat laatste betekende overigens niet dat Manuel nu op
één lijn stond met Sneevliet. Evenals Hammer had ook hij zich gecommitteerd aan
de scherpe aanval op de communistische nas-leiders.109
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Door de tussenpositie die Manuel tussen Wijnkoop en Sneevliet had ingenomen, begon hij in de zomer van 1924 in Moskou in positieve zin op te vallen. Woog
beschouwde hem als een steunpunt voor zijn politiek. Manuel bracht de in Moskou
verblijvende Zwitser op de hoogte van wat er zich in de Nederlandse sectie afspeelde.Woog informeerde op zijn beurt zijn vertrouwensman over wat er in de Holländische Kommission en in het Präsidium over de Nederlandse sectie was besloten.110
Hammer moest van hem nauw met Manuel optrekken.
Dat Manuel zich uit het Wijnkoop-kamp losmaakte en nauwe contacten onderhield met Woog, alias Stirner, was medestanders van de partijleider niet ontgaan.
Van het Reve schreef in juni aan de in Moskou verblijvende Wijnkoop:‘Die slappeling van een Manuel met zijn breedsprakige ijdelheid is gewoon als was in de handen der heeren [der oppositie, gv] ... En dat correspondeert maar met Moskou, dat
licht Stirner in.’ Ook Ceton bespeurde onraad:‘Wat de zaak Manuel-Stirner betreft,
heb ik den indruk dat ’t ’m meer zit in Manuel’s briefjes dan die van Stirner. M.
schijnt bedenkelijk over te hellen naar de kant des heeren Sneevliet.’111
Vanzelfsprekend zinden Manuels correspondentie en die van oppositionelen als
Sneevliet met de Komintern Wijnkoop niets. Hij deed tijdens zijn verblijf in Moskou bij Zinovjev een poging het alleenrecht op de internationale contacten weer
naar zich toe te trekken. ‘Die Verbindung zwischen Moskau und Berlin einerseits
und Holland andererseits in allen Parteiangelegenheiten (auch in Gewerkschaftsund anderen Fragen, soweit sie die Partei direkt oder indirekt betreffen) wird nur
durch die Zentrale der K.P.H. vermittelt,’ zo stelde hij de Komintern-voorzitter
voor.Wijnkoop verkreeg dit prerogatief echter niet.112
De ommezwaai van Van Lakerveld
Dat Woog een dubbelrol speelde, had Wijnkoop aanvankelijk niet in de gaten. Ten
tijde van het vijfde wereldcongres was hij zeer tevreden over de medewerking van
de Zwitser. ‘Stirner blijft uitstekend,’ liet hij aan Joosje weten.113 Achter Wijnkoops
rug stond Woog echter niet alleen in nauwe verbinding met Manuel, maar ook met
cjb-voorzitter Van Lakerveld. De twee kenden elkaar uit de kji. Kennelijk had Van
Lakerveld tijdens hun weerzien in Rotterdam bij Woog een balletje opgegooid over
een mogelijke betrekking in het centrale Komintern-apparaat. Na zijn terugkeer in
Moskou liet Woog weten dat hij een baan voor zijn vriend had in de door hemzelf
geleide Informations-Abteilung. Voor Van Lakervelds vrouw was er werk bij het
Komintern-archief. Woog waarschuwde het echtpaar echter voor de moeilijke arbeids- en leefomstandigheden in ‘Mekka’, zoals Moskou onder de niet-Russische
communisten soms wel werd aangeduid.‘Die Verbindungen mit den auswaertigen
Parteien sind schwer und langwierig, die technischen Arbeitseinrichtungen der
Komintern primitiv, sodass es vieles gibt was ganz dazu angetan ist einem die Stimmung zu verderben.’114
De bedoeling was dat Van Lakerveld en zijn vrouw beiden naar het vijfde
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wereldcongres werden afgevaardigd, waarna zij vervolgens in Moskou zouden blijven. Wijnkoop verzette zich echter tegen het definitieve vertrek van een van zijn
toeverlaten, die hem in de partij en in de cjb door dik en dun steunde. Van Lakerveld reisde daarop zonder zijn vrouw af.115 Tijdens het wereldcongres veranderde
Wijnkoop van mening. Nadat hij in het ekki gekozen was, probeerde hij Van
Lakerveld tot zijn plaatsvervanger te benoemen.Kennelijk leek het de cph-voorzitter nu wel handig om een vertrouweling dicht bij het vuur te hebben. Het Sekretariat wees dit verzoek echter van de hand.116
Voor Van Lakerveld, die voor een hongerloontje voor de partij werkte en op
zwart zaad zat, was dit alles een bittere teleurstelling. Hij klaagde zijn nood bij
Woog: ‘Es wäre besser gewesen – ich kenne nun langsam an meine Leute – nicht zu
viel nach Wijnkoop zu hören in dieser Geschichte; hatte er seine Versprechung
gehalten, dann wäre ich schon langst in Moskau.’117 Zijn tegenspoed weet Van
Lakerveld geheel aan Wijnkoop, hetgeen hem meer ontvankelijk lijkt te hebben
gemaakt voor Woogs kritiek op de partijvoorzitter. Nadat deze laatste hem ook nog
eens kleineerde door zijn politieke inzichten ‘onrijp’ te noemen, was voor Van
Lakerveld de maat vol. Hij schreef aan Woog dat Wijnkoop, ondersteund door zijn
trouwe vazal, de ‘ezel’ Brommert, op de alleenheerschappij uit zou zijn. ‘Ich kann
das nicht länger ohne weiteres ansehen, weil ich darin ein Gefahr erblicke für die
Partei.’ Moskou moest Wijnkoop maar eens flink tot de orde roepen, zo dacht Van
Lakerveld. Zijn groeiende antipathie tegen Wijnkoop betekende overigens niet dat
Van Lakerveld zijn afkeer van de tegenstanders van de partijleider overwon: voor
het optreden van Sneevliet c.s. had hij geen goed woord over. Hij had de nas-leider
eerder in Moskou meegemaakt en daar een bijzonder grote hekel aan hem gekregen.118 Voor Wijnkoop was het overlopen van Van Lakerveld een gevoelig verlies,
omdat hij hierdoor de controle over de cjb verloor.
Heinz Neumann
In de herfst van 1924 werden zo in de cph de contouren zichtbaar van een tussengroepering van voormalige Wijnkoop-aanhangers die teleurgesteld waren geraakt
in hun politieke leermeester, maar niet in het kamp van zijn gezworen tegenstanders belandden. Manuel wendde zich om politieke redenen af van Wijnkoop; bij
Van Lakerveld speelden ook persoonlijke motieven mee. Anderen zouden zich bij
dit duo aansluiten. De vorming van deze middengroep, die de ‘groep-Manuel’ zou
gaan heten, werd door Woog en Hammer bevorderd. Zij raakte in een stroomversnelling nadat het Präsidium een nieuwe gezant naar Nederland had gestuurd.
Op 20 oktober arriveerde de jonge Duitser Heinz Neumann (1902–1937) in
Amsterdam.Wijnkoop,Van Ravesteyn en Ceton, die alledrie tegen de vijftig liepen,
zullen hun ogen niet hebben kunnen geloven: met zijn 23 jaar was Neumann nota
bene nog jonger dan Woog. Zelfs de jongste hoofdrolspeler in het Nederlandse partijconflict, De Kadt, was vijf jaar ouder dan Neumann. Ondanks zijn jeugdige leef239
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tijd maakte de intelligente Duitser een bliksemcarière in de Komintern: zo nam hij
na het vijfde wereldcongres in de zomer van 1924 zitting in het Büro des Sekretariats,waarvan ook grootheden als Pjatnitski,Kuusinen,Kun en Humbert-Droz deel
uitmaakten. Neumann stond bekend als Stalins ‘favoriet’. In de jaren dertig viel hij
echter uit de gunst en verdween hij in de stalinistische terreur.119
Neumann, die zich in Nederland ‘Moritz’ (Maurits) noemde, moest namens de
Komintern de langverwachte partijraad van de cph bijwonen. Deze bijeenkomst
diende zoals vermeld onder meer de nieuwe oppositievertegenwoordigers voor het
partijbestuur aan te wijzen. Neumann had zich nog niet eerder met de Nederlandse
sectie bezig gehouden, maar zou de komende tijd Woog als eerste verantwoordelijke in Moskou aflossen. Zijn belangrijkste instructie bij zijn bezoek luidde naast het
bevorderen van de bolsjewisatie van de cph, het voorkómen van een nas-vijandige politiek van de partijleiding.120 Ten tijde van Neumanns aankomst was de spanning tussen cph en nas weer behoorlijk opgelopen. In de kolommen van de Arbeid
en de Tribune hakten beide partijen flink op elkaar in. Na een venijnige bijdrage van
De Visser was voor Sneevliet, Bouwman en Brandsteder de maat vol. Zij besloten de
contacten met de partijleiding voorlopig te verbreken.121
Neumann sprak uitgebreid met Hammer, Wijnkoop, Sneevliet, Bouwman en
anderen. Binnen een week stuurde hij een uitgebreid rapport naar het ekki. In veel
scherpere bewoordingen dan Hammer analyseerde hij de situatie in de partij. Zijn
betoog leek als twee druppels water op de aanklachten die de oppositie de afgelopen
jaren naar Moskou had gezonden. Neumann liet van het leidende driemanschap en
zijn adjunct Brommert geen spaan heel. Volgens de Duitser ‘übt Wynkop und die
enge Gruppe seiner alten Freunde unter dem Deckmantel der “Disziplin”eine geradezu monarchische Diktatur über die Partei aus. Er vereinigt alle wichtigen Funktionen der Leitung in seiner Person’. Wijnkoop zou de achterban isoleren van de
Komintern door de besluiten van het wereldcongres systematisch dood te zwijgen,
en geen weerwerk bieden tegen stemmen in het nas en de bksp dat de Komintern
‘naar rechts’ zou zijn opgeschoven. Verder signaleerde Neumann tal van ‘opportunistische afwijkingen’ en ‘organisatorische zwakheden’. De deplorabele toestand
van de Nederlandse sectie weet hij aan de sektarische en passieve instelling van de
partijleiders, die een diepgewortelde afkeer zouden hebben van de omvorming van
de cph tot een echte massapartij. Hun provocerende optreden tegenover het nas
vormde hiervan het meest sprekende bewijs.
Over Sneevliet en Bouwman oordeelde Neumann milder,maar ook zij kregen er
van langs vanwege hun vijandige opstelling tegenover de cph. Het duo hield vast
aan het vertrek van Wijnkoop en Van Ravesteyn uit de partijleiding en de TweedeKamerfractie. Het was de Komintern-gezant echter gebleken dat de beide vakbondsleiders niet uit waren op een breuk met Moskou; integendeel, zij zouden alles
doen voor de aansluiting van het nas bij de rvi. Ook zouden zij eigenlijk geen
principiële bezwaren koesteren tegen de internationale eenheidstactiek van de rvi:
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de afwijzende uitspraak van het nas moest worden gezien als een concessie aan de
syndicalistische stroming in de vakcentrale. Tot groot ongenoegen van Neumann
hield het tweetal wel vast aan het overhalen van leden uit het nvv naar het nas.‘In
der Praxis treiben sie nach wie vor in diesem Punkt Schumacher-Politik’, zo meende hij,‘in dieser Frage müssen wir den Kampf rücksichtslos aufnehmen’.122
De middengroep-Manuel
Neumanns analyse van de cph ging uit van twee diametraal tegenover elkaar
staande groeperingen, die beide op hun eigen wijze niet onvoorwaardelijk loyaal
aan Moskou waren. De partijleiding zei trouw te zijn aan de Komintern maar ging
ondertussen vooral haar eigen gang; de communistische nas-leiders hadden zich
formeel op enkele essentiële punten van de rvi gedistantieerd, maar verklaarden te
zullen aankoersen op aansluiting bij Moskou. Beide groepen stonden elkaar naar
het leven: de partijleiding wilde Sneevliet en Bouwman het liefst onmiddellijk uit
de partij zetten. Dit tweetal eiste op zijn beurt het vertrek van de hele partijtop;
Wijnkoop en Van Ravesteyn mochten zich in geen geval kandideren voor de Tweede-Kamerverkiezingen van juli 1925.123 Hoewel Neumanns voorkeur naar Sneevliet
c.s. uitging, was het hem duidelijk dat een keuze van Moskou voor een van de twee
groeperingen ongetwijfeld tot een scheuring in de partij zou leiden (met alle gevolgen voor het nas). Zo zou het grote schisma, dat op het Rotterdamse partijcongres
was voorkomen door De Kadt op te offeren, alsnog een feit worden.
De uitweg die Neumann uit deze patstelling zag, ging in de richting waarin
Woog reeds had gewerkt.‘Das Schwerpunkt unseres taktischen Eingreifens’, zo stelde Neumann de Komintern-leiding voor, ‘liegt in der Schaffung einer linken, bolschewistischen Gruppierung in der Partei, die unter Vermeidung aller Fehler der
alten Opposition, die Alleinherrschaft der Wynkop-Gruppe zunächst zurückdrängen, später liquidieren müsste.’124 Deze Moskougetrouwe middengroepering bevond zich dus tussen de Wijnkoop- en Sneevliet-vleugel, en was bedoeld om de
partij zoveel mogelijk bijeen te houden.Zij moest de strijd met de partijleiding aanbinden en het vertrouwen van het nas en de bksp winnen. De kern ervan was afkomstig uit de vakverenigingscommissie. Ingefluisterd door Woog en Hammer
verwachtte Neumann veel van secretaris Manuel. Goede tweede was de magazijnbediende Leen Seegers (1891–1970), voorzitter van de afdeling Amsterdam.125 De
aannemer Huigbertus van der Glas (1886–1976), lid van de gemeentraad van Hilversum, was ook door Neumann uitverkoren. Hij had op het partijcongres in april
zowel de partijleiding als de oppositie gekritiseerd. Tot de middengroep behoorden
ook enkele partijleden die niet tot de vakverenigingscommissie hoorden, zoals Piet
Bergsma (1882–1946), lid van het ‘Indische Bureau’ van de cph dat zich onder meer
bezig hield met de verbinding met Indonesië, functionaris van de Fabrieksarbeidersfederatie van het nas en een goede vriend van Sneevliet;126 en Van Lakerveld,
‘der bisher zwar eng mit Wynkop ging, sich jetzt aber sichtlich umzustellen begint’,
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aldus Neumann.127 De Komintern-gezant had Sneevliet en Bouwman bereid gevonden met deze formatie ‘wenigstens in der grossen Linie zusammenzuarbeiten’. Dat
het niet van harte ging was niet vreemd gezien het belaste verleden: zowel Manuel
als Van Lakerveld hadden in het verleden gepleit voor de opheffing van de kleine
nas-bonden. Bovendien hadden zij beiden ook grote moeite met Sneevliet, zoals
reeds vermeld.128
De middengroep manifesteerde zich voor het eerst op de partijraad van begin
november. Zij steunde onvoorwaardelijk een resolutie uit de koker van Neumann,
waarin de partij werd opgedragen voor de vakbondseenheid te strijden en het nas
te vriend te houden. Het nas, dat nadrukkelijk een ‘revolutionaire vakcentrale’
werd genoemd, kreeg kritiek te verduren vanwege zijn verwerping van het eenheidsbesluit van de rvi. Toch was deze uitspraak veel milder dan de eerdere scherpe stellingname van het partijbestuur, waaraan Hammer had meegewerkt. Ook was
er geen sprake van een hardhandig optreden tegen Sneevliet en Bouwman, zoals
het partijbestuur had gewild. ‘Ausschluss von Sneevliet und Genossen bedeutet
Bruch mit dem nas’, zo oordeelde Neumann. Wijnkoop legde zich bij deze nederlaag neer en stemde voor de resolutie. Ceton kon dit niet over zijn hart verkrijgen:
hij was de enige op de partijraad die de vakbondsresolutie afwees.129 Neumann zou
hem later in Moskou afschilderen als een persoon ‘der zum rechtesten Flügel der
Partei gehört’.130
‘Sabotage’ van Wijnkoop
Het naar voren treden van de groep-Manuel was voor Wijnkoop een onaangename
verrassing – des te meer omdat het duidelijk was dat deze middengroep de zegen
had van Moskou. In overleg met Neumann werden op de partijraad de al enige tijd
vacante ‘oppositionele’ zetels in het partijbestuur opgevuld. In plaats van de teruggetreden Sneevliet en Bouwman maakten Manuel en Seegers hun opwachting in dit
college, waarin verder Van der Glas al enige tijd zitting had. Bergsma, eveneens lid
van de groep-Manuel, werd ‘kandidaat-lid’. Deze functie was in de nieuwe, door de
partijraad eindelijk aanvaarde statuten in navolging van de rcp ingesteld ‘tot het
vormen van leidende functionarissen’. De Komintern-leiding fiatteerde later deze
benoemingen.131
Na deze verkiezing poogde Wijnkoop de invloed van de groep-Manuel op de
partijleiding met een kunstgreep te verkleinen. Volgens de nieuwe statuten moest
het partijbestuur uit zijn midden een politiek- en een organisatiebureau kiezen.
Zonder de leden van de groep-Manuel in het partijbestuur er in te kennen, werden
deze organen zodanig ingedeeld dat zij in beide organen in de minderheid waren.
Zo domineerde het driemanschap het vijf leden tellende politiek bureau, waarvan
Wijnkoop zich ook nog zelf tot voorzitter had uitgeroepen en Ceton als secretaris
had aangewezen. Bovendien bleek er een dagelijks bestuur te zijn ingesteld
bestaande uit Wijnkoop, Ceton en Brommert, terwijl de nieuwe statuten zo’n gre242
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mium niet kenden. De positie van de oude machthebbers bleef zo dus gehandhaafd.132
Hammer en Manuel kwamen meteen tegen deze indeling in het geweer. Na lang
soebatten gaf Wijnkoop toe. Er werden nog enkele leden van de middengroep aan
het politiek bureau toegevoegd, waarmee de groep in dit orgaan zelfs de meerderheid verkreeg. Wijnkoop en de zijnen behielden echter de meerderheid in het partijbestuur, en konden zo besluiten van het politiek bureau tegenhouden. Hammer
lichtte direct Neumann in: ‘auch das mit dem “D.B.” könnte W.[ijnkoop] von Moskau unter die Nase geschieben werden in dem Sinne, dass die ek[ki] wünscht, das
es zu verschwinden hat’.133 Hammer werd op zijn wenken bediend. Neumann kaartte in Moskou de zaak meteen aan en noemde de machtsusurpatie van Wijnkoop
‘sabotage’. Pjatnitski in eigen persoon tikte de cph-voorzitter vervolgens op de vingers: in een open brief aan de Nederlandse sectie noemde de Komintern-secretaris
het bestaan van een dagelijks bestuur naast het politiek bureau ‘onder geene
omstandigheden toelaatbaar’. De partijleiding moest nu terugkrabbelen: ergens
verscholen in de Tribune deelde zij mee:‘Een afzonderlijk D.B. bestaat niet meer.’134
Van Reesema naar Moskou
Het was de oorspronkelijk bedoeling van het Präsidium geweest dat ook Van Reesema in het partijbestuur zou worden opgenomen, zoals hierboven reeds is vermeld.
Woog wilde zo Wijnkoop op de proef stellen. Het lukte Hammer echter niet de partijleiding zover te krijgen.135 Neumann liet het plan vallen en stelde de Kominternleiding voor Van Reesema naar Moskou te laten gaan, omdat deze ‘hier gar nichts
nuetzt, weil er bei allen Richtungen vollkommen unten durch ist’: ook bij de middengroep lag hij dus niet goed.136
Van Reesema had al een tijdje gehengeld naar een baan in Moskou. Na zijn
terugkeer van het vijfde wereldcongres solliciteerde hij ettelijke keren bij Woog en
Geschke.Volgens Van Reesema werd zijn positie in Nederland er niet beter op nadat
bekend was geworden dat hij de rvi had ingelicht over de ontwikkelingen in het
nas. Bovendien was hij door zijn geld heen. Op initiatief van Neumann besloot het
Sekretariat Van Reesema in Moskou te benoemen tot secretaris van het Aktionskomitee van de Komintern en rvi, dat aan het einde van 1923 was insteld.137
In de partijbestuursvergadering die over de ‘vrijgave’ van Van Reesema moest
beslissen, deelde de juist uit Moskou teruggekeerde Indonesische communist Semaoen mee dat Wijnkoops tegenstander in de Sovjet-hoofdstad dankzij Neumann
een belangrijke post wachtte ‘und besonders die Fragen der kleinen Länder entschiedend vorbereitet’. Wijnkoop was ontdaan: ongetwijfeld vreesde hij het ergste
voor de toekomst. Door zijn toedoen werd er een briefje naar zowel het ekki als de
rcp gestuurd waarin Van Reesema ‘politisch nicht zuverlässig’ werd genoemd. Zijn
waarschuwingen haalden echter niets uit. Van Reesema reisde in december 1924
naar Moskou en werd een paar maanden later zelfs lid van de rcp.138 In de Sovjet243
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hoofdstad betrok hij een kamer in hotel Lux. Hij was daar nog maar net aangekomen, of hij werd aan de volgende Holländische Kommission toegevoegd.
De middengroep-Manuel in internationaal perspectief
De derde poging van de oppositie om Moskou Wijnkoop en Van Ravesteyn te laten
aanpakken, was weer op niets uitgelopen. Het moet voor haar een bittere ervaring
geweest zijn. De situatie leek gunstiger dan ooit, nu de Komintern-top zich radicaler opstelde en niet terugdeinsde voor drastische ingrepen in de leiding van de secties. De Poolse partijleiding kon daarover meepraten, en wat later ook de Zweedse
partijaanvoerder Höglund. Deze ‘Zimmerwalder’ behoorde tot de coryfeeën van de
Komintern, maar was geen slaafse navolger van Moskou. Zo protesteerde hij openlijk tegen het royement van de Noorse leider Tranmael en gaf hij zelfs (tijdelijk) zijn
lidmaatschap van het ekki eraan. Dat Höglund zich ook niet tegen Trotski wilde
uitspreken, deed hem wellicht de das om. Moskou riep hem in de zomer van 1924
keer op keer tot de orde, maar hij wilde niet buigen. Gesteund door de Komintern
zette een Moskou-getrouwe oppositie de ‘rechtse’ Höglund vervolgens uit de partij.
Een minderheid van de leden volgde hem.139
Dat Wijnkoop zo’n lot niet beschoren was, had zeker ook te maken met het feit
dat hij anders dan Höglund een meerderheid in de cph achter zich had staan en
bovendien het gezag van Moskou niet (meer) tartte. De Nederlandse partijleider
betuigde openlijk zijn steun aan Zinovjev. Dit was echter niet voldoende om de
ontevredenheid in de Komintern-top weg te nemen over de wijze waarop hij de
Nederlandse sectie leidde en zich tegenover het nas opstelde.Het voorstel van Neumann steun te verlenen aan de vorming van een ‘linkse’, Moskou-getrouwe middengroep onder leiding van Manuel om de strijd met Wijnkoop aan te gaan, lijkt de
zegen te hebben gekregen van de Komintern-top. Het rapport waarin deze suggestie vervat was, werd althans begin november door het Sekretariat, in het bijzijn van
onder meer de kopstukken Kuusinen en Pjatnitski, goedgekeurd.140 Dit betekende
echter niet dat zij hiermee ook Wijnkoops politieke doodvonnis hadden getekend.
De keuze voor de middenweg tussen de door Wijnkoop aangevoerde meerderheid en de ‘linkse’ oppositie onder leiding van Sneevliet paste in de strategie die de
Komintern in andere partijen zou gaan toepassen.Vele Europese secties kenden een
linker- en een rechtervleugel, die vaak lijnrecht tegenover elkaar stonden. Volgens
de Britse historicus Carr was deze verdeeldheid inherent aan de positie van de communistische partij. Om uit te groeien tot een massapartij zoals Moskou gebood,
was zij genoodzaakt zich te richten op het sociaal-democratische domein. Deze
‘rechtse’ oriëntatie riep niet zelden een ‘linkse’ (of ‘ultralinkse’) oppositie in het
leven. In deze situatie, aldus Carr, was het voor de Komintern-leiding van belang ‘to
create and keep in being a nucleus of the moderate Left from which the party
leadership could be drawn ... It was essential that the leaders of the respective parties should be, not men irrevocably committed to a policy, whether of the Left or of
244
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the Right, but men on whose unquestioning loyalty the central authorities of
Comintern could count.’141 De vorming van zo’n volgzame middengroep had tevens
tot doel een scheuring in de gepolariseerde partijen te vermijden. In dat verband
streefde de Komintern er ook naar in de leiding van een verdeelde partij de verschillende stromingen vertegenwoordigd te laten zijn – zolang zij tenminste alle de
autoriteit van de Komintern erkenden.
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9
De val van ‘koning’Wijnkoop
‘Voor hen is de groote moeilijkheid: hoe “de koning”weg te krijgen. – Vooral, omdat
hij nu feitelijk aldoor toegeeft. Noodig is: een konflikt, dat ook naar buiten blijkt,
met de oppositie. Wie helpt ons daaraan?’1 In haar brief aan Sneevliet sloeg Roland
Holst de spijker op de kop. Nadat de door Neumann en Woog geïnstigeerde groepManuel aan het einde van 1924 gestalte had gekregen, drong de noodzaak van een
krachtmeting met de partijleiding zich meer op. Twee terreinen kwamen daarvoor
in aanmerking. In de internationale arena leek de strijd tegen het trotskisme de
oppositie aanknopingspunten te bieden voor een aanval op Wijnkoop en Van Ravesteyn. In eigen land zou de kandidaatstelling voor de Tweede-Kamerverkiezingen van juli 1925 ongetwijfeld tot een botsing leiden. Geheel onverwachts gaf Wijnkoop echter zelf de oppositie munitie in handen voor het startschot van het
offensief. In november 1924 wekte hij in de Tweede Kamer de indruk voorstander te
zijn van een samengaan van sdap en cph. De groep-Manuel greep meteen deze
faux pas aan.
In Moskou leek de situatie voor de oppositie veelbelovend. Manuel en de zijnen
konden rekenen op steun uit het Komintern-apparaat: Woog en Neumann meenden dat het de hoogste tijd was doortastend op te treden tegen de partijleiding. De
aanval zou kunnen plaatsvinden op de vijfde zitting van de Erweiterte Exekutive,
die voor het voorjaar van 1925 op de agenda stond. Als lid van het ekki was Wijnkoop hiervoor uitgenodigd.Van Reesema liet vanuit de Sovjet-Russische hoofdstad
optimistische geluiden horen over de kansen voor de oppositie. In januari 1925
schreef hij dat de politieke stemming nog altijd ‘links’ was.2
Een paar maanden later waaide de wind evenwel uit een andere hoek. Tijdens de
Erweiterte Exekutive kwam Zinovjev wat terug op zijn linkse exercities van het vijfde wereldcongres.De Komintern-voorzitter kondigde het leerstuk af van de ‘relatieve kapitalistische stabilisatie’.Zinovjev erkende opnieuw dat het revolutionaire proces als gevolg van het economische herstel in de kapitalistische wereld stagneerde –
en dat dit geen korte adempauze was, maar meer iets van lange duur. De consequentie was een hernieuwde nadruk op de eenheidsfronttactiek. De gevolgen
voor de secties waren nu anders dan in de zomer van 1924, aldus Carr. Het plenum
‘foreshadowed a rejection of those Leftist leaders of foreign communist parties
whose authority had been so enthusiastically endorsed by the fifth congress’. Bij
hun komende afzetting speelden ook de tegenvallende resultaten van de ‘linkse’
partijleiders een rol: in Duitsland, Frankrijk en Tsjecho-Slowakije boette de communistische partij behoorlijk aan invloed in, zowel in de vakbeweging als onder de
kiezers.3
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Groep-Manuel zoekt steun bij Roland Holst en Sneevliet
In de laatste maanden van 1924 zocht de groep-Manuel naar bondgenoten in de
strijd met Wijnkoop, met als doel een meerderheid in de partij te verwerven. Twee
coalities lagen voor de hand: met de communistische leiders van het nas en met de
gematigde vleugel van de bksp, dat wil zeggen Roland Holst. Van een leien dakje
ging dit niet: het lag deze gesprekspartners nog vers in het geheugen dat met name
Van Lakerveld en Manuel zelf zich als slippendragers van Wijnkoop tegen hen hadden gekant.
Met Roland Holst had Neumann tijdens zijn verblijf in Nederland een gesprek
gehad.4 Aan de Komintern-leiding meldde hij dat de dichteres zich bereid had
getoond terug te keren naar de cph. Neumann stelde voor Zinovjev een persoonlijke brief aan Roland Holst op om haar een handje te helpen. ‘Wir würden es sehr
bedauern, wenn Sie ... noch weiterhin den Reihen unserer holländischen Sektion
fernbleiben’, aldus de Komintern-voorzitter, ‘trotz aller Ihrer Bedenken gegen die
heutige Führung der cph und ihre politische Linie’.5
Deze bezwaren waren echter voor Roland Holst onoverkomelijk, zo bleek
Manuel en Hammer toen zij met haar over een eventuele terugkeer spraken – een
bijeenkomst overigens waarvan bksp-voorzitter De Kadt niets wist.6 Eerst moesten Wijnkoop en de zijnen het veld hebben geruimd, voordat zij weer naar de cph
terug wilde gaan. Om het vertrek van de oude leiding te bewerkstelligen, wilde zij
wel achter de schermen met de groep-Manuel samenwerken.7
Roland Holst voerde haar toezegging meteen uit: in de Kommunist sprak ze haar
sympathie uit voor de interne oppositie in de cph en riep ze op tot samenwerking.
Binnen de bksp stuitte dit pleidooi op weerstand, in de eerste plaats bij De Kadt.
Volgens hem suggereerde Roland Holst dat de Bond zich beter kon ontbinden en
bínnen de cph tegen Wijnkoop c.s. strijden. Het hoofdbestuur van de bksp verklaarde dat van een eventuele hereniging met de cph pas sprake kon zijn wanneer
Moskou de ‘rechtse’ politiek van de partijleiders had veroordeeld en deze hun functies had ontnomen – een opstelling die Roland Holst formeel eveneens onderschreef. Ten aanzien van de oppositie wilde de bksp-leiding niet meer dan een ‘welwillende, afwachtende houding’ aannemen.8
Het overleg tussen de groep-Manuel en de communistische leiders van het nas
verliep stroever, vanwege het vele oud zeer tussen de betrokkenen. De bedoeling
was ten minste tot een normalisering van de officiële betrekkingen tussen cph en
nas te komen, want Hammer en Manuel vreesden dat Wijnkoop van de slechte verstandhouding zou profiteren. Sneevliet, Bouwman en Brandsteder hielden echter
onwrikbaar vast aan hun eis dat eerst het driemanschap door de Komintern uit de
cph-leiding moest zijn gezet, voordat de relatie verbeterd konden worden. Steun
voor de groep-Manuel zat er dan ook voorlopig niet in. Niettemin sprak Sneevliet
zijn vertrouwen uit in Manuel: hij zag hem als de toekomstige partijsecretaris.9
Sneevliets stellingname ten aanzien van de groep-Manuel verschilde niet veel
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van die van Roland Holst, alhoewel deze laatste wat hulpvaardiger was. Beiden wilden maximale druk op Moskou uitoefenen om de Komintern te bewegen Wijnkoop
en Van Ravesteyn als kamerkandidaten en partijleiders te laten vallen. Dit kwam
ook tot uiting in het antwoord van Roland Holst aan Zinovjev, dat zij samen met
Sneevliet opstelde. De kern ervan was dat met het heengaan van het driemanschap
de zegeningen op de cph zouden neerdalen: een goede samenwerking met het nas
en de terugkeer van een groot deel van de bksp-aanhang.10
Labour Party
De geringe steun waarvan de groep-Manuel zich wist te verzekeren, weerhield haar
er niet van de frontale aanval op Wijnkoop en Van Ravesteyn te zoeken. De gelegenheid tot een conflict met de partijleiding deed zich voor toen Wijnkoop zich in
november 1924 in de Tweede Kamer vergaloppeerde. In een rede wekte de partijvoorzitter de indruk voorstander te zijn van het organisatorisch samengaan van
sdap en cph in ‘een partij van den arbeid ... die alle arbeiders omvat, ook die van
uiterst links’. In zo’n partij, die in de richting ging van de Britse Labour Party, moesten de communisten kernen vormen om haar ‘voort te zwepen’. Bij deze denkbeelden sloot Van Ravesteyn zich een paar dagen later in de Tribune aan.11
De opstelling van de twee partijleiders, die haaks stond op het enkele maanden
eerder door de Komintern afgekondigde eenheidsfront ‘van onderop’, deed veel stof
opwaaien. De Kadt beschouwde Wijnkoops suggestie als een flagrante schending
van het ‘revolutionaire parlementarisme’ en herinnerde daarbij aan het eerdere
aanbod van de cph aan de sdap samen een arbeidersregering te vormen. Hammer
bestempelde de uitlatingen als uitgesproken ‘liquidatorisch’ en ‘opportunistisch’.
Bovendien had Wijnkoop de leidende partijorganen niet ingelicht en daarmee,
geheel tegen de regels in, de fractie boven het partijbestuur gesteld.12 Van Ravesteyn
deed zijn best de brand te blussen. Hij gaf toe dat verzuimd was de kwestie van
tevoren in de partij te bespreken, en dat Wijnkoop in de Tweede Kamer wellicht wat
duidelijker had kunnen formuleren. Volgens de Rotterdammer had de cph-voorzitter echter niet zijn voorkeur voor een arbeiderspartij uitgesproken. Anders dan
in zijn eerdere artikel in de Tribune, bestempelde Van Ravesteyn zo’n partijformatie
voor Nederland als een ‘fata morgana’.13
De tegenstanders van de partijleiding namen daarmee geen genoegen. Samen
met Hammer stelde Manuel een afkeurende resolutie op. Deze werd eind november
besproken op een zitting van het partijbestuur, die tot diep in de nacht duurde. Het
tweetal stelde voor dat het partijbestuur de verantwoordelijkheid afwees voor de
uitspraken van Wijnkoop en Van Ravesteyn, en dat de partijraad de consequenties
voor de beide kamerleden zou bekijken. Het was hun bedoeling dat daar de koppen
van de partijleiders zouden rollen. Tijdens de vergadering ontkende Wijnkoop
opnieuw heftig dat hij zich positief over een Nederlandse Labour Party zou hebben
uitgelaten. Hij meende dat zijn tegenstanders spijkers op laag water zochten. Het
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partijbestuur, waarin de Wijnkoop-aanhangers de meerderheid hadden, verwierp
Manuels resolutie.14
Een tweede poging van Manuel om het partijbestuur Wijnkoop en Van Ravesteyn te laten veroordelen, mislukte door toedoen van zijn geestverwant Van Lakerveld.15 Toen tijdens een bestuursvergadering de discussie muurvast zat, kwam deze
plotseling met enkele appaiserende amendementen op de proppen. Het gevolg was
een resolutie waarin wel de staf over Wijnkoops solistische optreden werd gebroken, maar niet over zijn uitlatingen in de Tweede Kamer. In nogal cryptisch geformuleerde bewoordingen stelde Van Lakerveld voor dat het partijbestuur de verantwoordelijkheid afwees ‘voor de uitlegging, dat ... de rede van p.g. Wp. en het
genoemde artikel van p.g. v.R. voor opportunistische uitlegging vatbaar is’. Wijnkoop greep meteen deze uitweg aan en verklaarde zich akkoord met de gewijzigde
resolutie, waarna deze werd aangenomen.16 Hij ontsnapte zo aan een duidelijke veroordeling, die zijn positie tegenover Moskou zou hebben geschaad.
Weinig steun uit Moskou
Dat Wijnkoop de dans had weten te ontspringen, betekende een tegenslag voor de
groep-Manuel.Veel ernstiger dan deze nederlaag was het feit dat de Komintern-top
de nieuwe oppositie in de Labour Party-kwestie niet te hulp was gekomen, ondanks
het dringende verzoek van Hammer aan Moskou zich duidelijk tegen het leidende
tweetal uit te spreken. Hij twijfelde er geen ogenblik aan dat zijn verzoek zou worden ingewilligd. ‘Dieser Moment scheint mir günstig und deshalb haben wir den
Vorstoss gemacht, der sicher von der ek[ki] unterstützt werden wird’, zo schreef hij
aan Neumann.17
Moskou reageerde echter tamelijk lauw. Begin december boog het Sekretariat
zich over de affaire. Het besloot een reeds ingestelde commissie voor de cph waarvan onder meer Woog en Neumann deel uitmaakten, te versterken met kopstukken
als Kun en Kuusinen. Zij moesten de kwestie verder bestuderen. Kort daarop bracht
Neumann over de Labour Party-affaire verslag uit aan het ekki.18 Evenals Hammer
verzocht hij zijn superieuren de handelwijze van Wijnkoop en Van Ravesteyn zeer
scherp te veroordelen. De Komintern-top wilde echter niet zover gaan. Secretaris
Kuusinen schreef het cph-bestuur dat het ekki ‘mit Erstaunen’ kennis had genomen van de opvattingen van beide partijleiders. Het thema van de eenheid vond de
Komintern-leiding een zeer belangrijk probleem, waarover met de cph nader van
gedachten moest worden gewisseld. Zij nodigde om die reden Wijnkoop én Manuel uit direct naar Moskou te komen.19
De strafexpeditie die de groep-Manuel, Hammer en Neumann in gedachten
hadden tegen Wijnkoop en Van Ravesteyn, liep zo al in de eerste aanval vast. Belangrijker dan de blunder die Van Lakerveld had begaan was het feit dat de Komintern-leiding niet bereid was Wijnkoop in staat van beschuldiging te stellen,
ofschoon zij zijn optreden wel laakte. Moskou hield vast aan de gedragslijn die het
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tot dan toe had gevolgd: het inviteren van de exponenten van de verschillende stromingen in de partij naar Moskou, met als doel de eenheid in de partij te bewaren.
De twee Nederlandse genodigden hadden echter geen zin om spoorslags naar
Moskou af te reizen. Manuel bleef tot ergernis van Woog thuis omdat hij zijn baan
bij een bank niet wilde riskeren.20 Wijnkoop besloot na overleg met Ceton en Van
Ravesteyn een vertragingstactiek te volgen. De Komintern kreeg te horen dat er
geen geld in de partijkas was. Moskou maakte vervolgens geld over en Kuusinen liet
Wijnkoop weten dat hij zo spoedig mogelijk moest komen. De cph-voorzitter gaf
aan deze oproep echter voorlopig geen gehoor.21
Trotskisme
Een ander punt waarop de groep-Manuel de strijd met Wijnkoop aanbond, was het
trotskisme. De campagne tegen deze ‘deviatie’ was een van de belangrijkste onderdelen geweest van het vijfde wereldcongres. In de herfst van 1924 werd deze strijd
verder opgevoerd. Met enkele nieuwe publicaties joeg Trotski zijn tegenstanders
Zinovjev, Kamenev en Stalin weer op stang. Begin 1925 ontnam de rcp Trotski zijn
functie als volkscommissaris van Oorlog en daarmee de leiding over het Rode
Leger. Het centraal comité van de rcp nam een resolutie aan waarin het Trotski’s
theorie van de ‘permanente revolutie’ veroordeelde. Dit leerstuk benadrukte dat het
welslagen van de Oktoberrevolutie afhing van de wereldrevolutie en dat het kleine
Russische proletariaat vanwege het grote overwicht van de boerenmassa’s gedwongen was aansluiting te zoeken bij de Europese arbeidersklasse. De Komintern had
dan ook beter de revolutionaire mogelijkheden in Duitsland moeten uitbuiten.
Tegenover Trotski’s pessimistische doctrine plaatste Stalin in deze periode de optimistische visie van het ‘socialisme in één land’. Deze ging ervan uit dat de opbouw
van het socialisme in de internationaal geïsoleerde Sovjet-Unie wél mogelijk was,
los van het succes van de wereldrevolutie. Dit perspectief sprak de communistische
kaders meer aan dan de onzekere toekomst van Trotski.22
In Nederland dacht zowel de partijleiding als de groep-Manuel dat men de
ander in Moskou in diskrediet kon brengen wanneer de tegenstander in verband
kon worden gebracht met de in ongenade gevallen bolsjewistische leider. Beide partijen doken daarop in de partijhistorie, op zoek naar argumenten om elkaar met
terugwerkende kracht als trotskist te verketteren. De oppositie brandmerkte Wijnkoop en Van Ravesteyn met dit etiket, terwijl dit tweetal de met Manuel samenspannende Roland Holst als ‘de Hollandsche Trotsky’ afschilderde.23 Deze laatste
had evenals Sneevliet enige reden om zich op dit terrein wat ongemakkelijk te voelen: hun sympathie voor de in ongenade gevallen Sovjet-leider was welbekend.
De strijd tegen het trotskisme was in de cph maar moeizaam op gang gekomen.
Wijnkoop had na zijn terugkeer uit Moskou als gevolg van zijn ziekte dit thema niet
in de Tribune aan de orde kunnen stellen.24 Pas in oktober sprak hij zich in negatieve zin uit.Wijnkoop veroordeelde het feit dat Trotski zich aan het hoofd had gesteld
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van de oppositie tegen de ‘Leninistische leiding’ van de rcp en dat hij meer democratie in partij en staat eiste. Ook keurde hij Trotski’s pessimisme over de nep af. De
Nederlandse partijvoorzitter zag in hem echter niet de grote boeman: ‘Het spreekt
vanzelf, dat aan Trotsky’s brein niet al de verkeerdheden ontsproten zijn, die in zijn
naam verder gedragen zijn.’25
In het algemeen schonk de Tribune maar weinig aandacht aan Trotski. Deze verwaarlozing door de cph van het thema dat de gemoederen in de Komintern zeer
bezighield, stoorde Hammer. De Duitser was hiervoor echter medeverantwoordelijk, want hij was zelf nog druk doende zich in de gevaren van het trotskisme te
verdiepen. Door deze zelfstudie waren hem inmiddels de schellen van de ogen
gevallen: ‘Trotzdem ich für Trotzki grosse Sympathie habe auf Grund seiner anerkannten revolutionären Leistungen, begreife ich jetzt erst durch die Aufrollung seiner ganzen Vergangenheit und seine Rolle, über die bis jetzt geschwiegen würde,
während der russischen Revolution, dass er nicht auf dem Boden der bolschewistischen Grundsätze und Partei steht, so wie es die Beschlüsse der Komintern verlangen.’26
Gewapend met deze kennis kaartte Hammer het verzuim aan bij Wijnkoop,
maar deze gaf niet thuis. De cph-leider meende dat er afgezien van Roland Holst in
zijn partij over Trotski geen meningsverschil bestond. Hammer wendde zich vervolgens tot Manuel. Op diens voorstel nam het partijbestuur een resolutie aan
waarin Trotski – zoals te verwachten viel – werd veroordeeld. Het partijbestuur
hoopte dat de komende Erweiterte Exekutive Trotski scherp terecht zou wijzen, en
sprak haar ‘unerschütterlichen Vertrauen in der alten Garde des Bolschewismus’
uit.27
De anti-trotskisten Wijnkoop en Van Ravesteyn
Inmiddels had Wijnkoop ingezien dat het niet verstandig was de anti-trotskistische
campagne te veel aan de groep-Manuel over te laten. Nog voordat de resolutie was
aangenomen, had de partijvoorzitter op een partijbijeenkomst in Amsterdam
Trotski’s ‘anti-bolsjewistische’ opstelling vóór het jaar 1917 breed uitgemeten. Ook
deed hij het voorkomen of Trotski eigenlijk de vrede van Brest-Litovsk niet had
gewild – een vrede waarover toentertijd Van Ravesteyn en Wijnkoop zelf ook grote
reserves hadden gehad. Hammer briefde de rede van Wijnkoop meteen door aan
Moskou en moest daarbij toegeven dat deze zich ‘sehr scharf ’ had uitgesproken.28
Wijnkoop porde ook Van Ravesteyn op meer aandacht aan Trotski te besteden.
Zijn Rotterdamse kompaan antwoordde een stuk te zullen schrijven voor Inprekorr,
‘waarin ik hem [Trotski] zeer fel aanval, in verband met de figuur hrh [Roland
Holst]. Op die wijze slaan we er misschien nog voordeel uit.’ Van Ravesteyn stuurde
het artikel vóór publicatie eerst aan Wijnkoop toe ter voorkoming van uitglijders.
‘Ik zou graag willen dat je me in ieder geval zei of je er “gevaarlijke” plaatsen in
vindt.’29 Kennelijk kreeg de zelfcensuur, die zich in de communistische rijen door
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de strijd tegen de ideologische deviaties als een olievlek op het water verspreidde,
ook vat op de ‘onafhankelijk denkende’ Van Ravesteyn. In zijn beschouwing bracht
hij naast Roland Holst ook Gorter en Pannekoek in verband met het trotskisme
door hun instemming met standpunten van Trotski ten tijde van de Eerste Wereldoorlog in herinnering te roepen. Geheel in overeenstemming met de politieke
mores eindigde Van Ravesteyn met de obligate oproep het trotskisme te bestrijden.30
De groep-Manuel vond deze publicatie schijnheilige mooipraterij. Zij beklaagde zich er bij Moskou over dat Van Ravesteyn zich ineens als een volbloed antitrotskist voordeed.31 Manuel zelf bond met hem de strijd aan in Inprekorr. Hij
betwistte de partijtheoreticus het recht om de trotskistische dwalingen van Roland
Holst uit te buiten. Zijn eigen trotskistische fouten en die van Wijnkoop waren
immers veel erger, zoals hun absentie in Zimmerwald (hetgeen een curieus verwijt
was, aangezien Trotski hier wel aanwezig was geweest) en hun bedenkingen bij de
vrede van Brest-Litovsk. Manuel poogde de ware motieven van Van Ravesteyn
bloot te leggen. Door Roland Holst van trotskisme te beschuldigen zou hij een
mogelijke hereniging van de cph met de bksp willen torpederen, bang als hij was
dat hierdoor de oppositie tegen de partijleiding sterker zou worden.32
In Moskou deed Van Reesema zijn best om Wijnkoop zwart te maken, zoals deze al had verwacht. Nu de partijleider zo’n grote mond over Trotski opzette, trachtte de kersverse Komintern-medewerker aan te tonen dat Wijnkoop ‘in de praktijk
zelf steeds Trotzky-politiek heeft gevoerd. Zijn anti-duitsche houding in den oorlog, zijn anti-linkerzijde van Zimmerwald ..., tegen vrede van Brest-Litowsk ..., het
domme royement kap ..., de anti-nas-politiek, het arbeidersregeering-avontuur in
Nov. ’22, pessimisme en passiviteit inzake Roerbezetting en revolutiemogelijkheid
in ’23, naspel Rotterd. Congres (bksp, vijand. houding nas), het arbeiderspartij
avontuur in Nov. 24, dit alles is typisch Trotzkisme, opportunisme, geen geloof in
wereldrevolutie, overschatting van de eigen persoon en van de leiding, onderschatting van de rol van de partij.’33 Alles wat Wijnkoop maar enigszins viel aan te rekenen, voegde Van Reesema als een politieke alchemist toe in zijn giftige trotskistische brouwsel. Zijn opvattingen waren echter niet zonder belang, aangezien Van
Reesema was toegevoegd aan de Komintern-commissie die materiaal verzamelde
over de problemen in de cph.
Roland Holst, Sneevliet en Trotski
Terwijl het tot Wijnkoop en Van Ravesteyn doordrong dat zij hun positie tegenover
Moskou met ferme anti-trotskistische uitspraken konden verstevigen, realiseerden
Sneevliet en Roland Holst zich dat zij zich beter wat op de vlakte konden houden.
‘Zaak-Trotski. Ik ben het met je eens, dat onze houding moet zijn a) voorzichtig om
onze glazen niet in te gooien vóór de Februari-zitting’.34 Met die zitting doelde
Roland Holst in haar brief aan Sneevliet op de Erweiterte Exekutive, die voor febru252
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ari gepland stond maar uitgesteld werd tot eind maart. Deze terughoudendheid
kwam eigenlijk al te laat, want Hammer had hun dwalingen al aan Moskou doorgegeven. Schrijvende over de schadelijke uitwerking van Trotski’s optreden voor de
Komintern, merkte Hammer op: ‘Man sieht es doch welche Wirkungen bei einer
R.H. [Roland Holst] bei Sn.[eevliet] usw erzeugt werden.’35
Sneevliet was zo wijs zijn mening over Trotski in de openbaarheid voor zich te
houden. In het blad van het nas werd met vrijwel geen woord over Trotski gerept.36
Sneevliets Komintern-verleden was echter al wel enigszins belast: in China had hij
immers een tijd nauw samengewerkt met Joffe. Na ambassadeur te zijn geweest in
Duitsland vertegenwoordigde deze Moskou nu in Wenen. Joffe was een oude vriend
van Trotski en geraakte mét hem in diskrediet.37 Anders dan Sneevliet maakte
Roland Holst van haar hart geen moordkuil, zoals zij dat in het verleden, toen de
Komintern Gorter en Pannekoek in de ban deed, ook niet had gedaan. In de Kommunist hekelde zij eind 1924 de methode van het ekki ‘om allen, die inzake de verschillen in de Russische C.P. min of meer met Trotzky akkoord gingen, voor te stellen als rechtsstaande’. In de pcf leidde deze instelling ertoe dat ‘uitmuntende’
kameraden als Souvarine, Rosmer en Monatte, met wie zij bevriend was, dit etiket
opgedrukt kregen en uiteindelijk geroyeerd werden. Roland Holst sprak de hoop
uit dat er in de Komintern een oppositie zou ontstaan tegen deze ‘karikaturale ontaarding van het bolsjewisme’ – dat wil zeggen: tegen het centralisme, de overspannen discipline en de politieke willekeur.38
De uitlatingen van Roland Holst zorgden voor grote onrust bij Hammer en
Manuel, die immers haar medewerking zochten in de strijd tegen de partijleiding.
De Komintern-vertegenwoordiger lichtte Moskou meteen in over de dwalingen van
de dichteres. Manuel schreef Neumann dat hij een internationale samenzwering
mogelijk achtte. ‘Du verstehst, wenn dies der Fall ist, so koennen wir unmoeglich
mit ihr zusammen arbeiten.’39 Het tweetal verweet Roland Holst Wijnkoop in de
kaart te spelen en vond dat zij onvoorwaardelijk stelling moest nemen tegen Trotski:‘man müss sich hinter der Komintern und die K.P.R stellen, weil der Trotzkismus
Gefahren für die Komintern mit sich bringe’.40 Roland Holst zei dat zij niet van plan
was geweest buiten de Komintern om internationale verbindingen aan te knopen,
en nam later in de Kommunist wat gas terug. Trotski wilde ze echter niet afvallen. Zij
vond dat haar strijdmakker van de Zimmerwald-conferentie in de Sovjet-Unie
slecht behandeld werd. In het ‘trotskisme’ zei ze niet te geloven; ze was van mening
dat Trotski geen ‘systeem’ zou kennen.41
Deze perikelen kwamen het prestige van Roland Holst in Moskou zeker niet ten
goede. Toen ook nog eens bekend werd dat zij in het geheim lid was geworden van
het rsv, was voor Zinovjev de maat vol.42 In een bijtend hoofdartikel in de Pravda
veegde hij de vloer met haar aan. De Komintern-voorzitter noemde haar als een
voorbeeld van die kameraden die zich van Moskou losmaken wanneer de revolutie
uitblijft. Roland Holst antwoordde Zinovjev deemoedig dat zij nooit de bedoeling
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had gehad zich van de Komintern te verwijderen. Het lidmaatschap van het rsv
had ze inmiddels vanwege de gerezen misverstanden opgezegd.43 Manuel, die zijn
prominente bondgenote in Moskou in diskrediet zag raken, schoot Roland Holst te
hulp.In een brief aan Zinovjev benadrukte hij haar inzet om de bksp samen te laten
gaan met de cph. Ook Sneevliet kwam in actie om de reputatie van zijn beschermvrouwe te redden. Aan Zinovjev en Boecharin schreef hij dat zij, in Moskou, eigenlijk niet in staat waren van zo’n grote afstand Roland Holst juist te beoordelen. Om
hen een indruk te geven van haar kwaliteiten, vergeleek hij haar met Lenins weduwe, Kroepskaja.44
De arrestatie van Hammer
De eerste aanvallen van de groep-Manuel had de partijleiding tamelijk eenvoudig
weten te weerstaan. De kwestie van de Labour Party was met een sisser afgelopen,
en wat betreft het anti-trotskisme stond haar zaak er evenmin slecht voor. De
gekunstelde pogingen van Van Reesema om Wijnkoop voor trotskist uit te maken
verbleekten bij de openbare politieke automutilatie van Roland Holst. Het probleem van de groep-Manuel was dat zij in Moskou weliswaar de steun genoot van
Neumann en Woog, maar dat de Komintern-leiding de partijleiding kennelijk niet
hard wilde aanpakken omdat deze nog altijd kon rekenen op de meerderheid in de
cph.Daarnaast beschikte de oppositie in Nederland over weinig prominente bondgenoten. Roland Holst vormde een uitzondering, maar zij legde in de Komintern
steeds minder gewicht in de schaal. Als belangrijkste secondant van de groepManuel bleef zo eigenlijk alleen Hammer over. Zijn dagen in Nederland waren
evenwel geteld.
De Komintern-vertegenwoordiger, die sinds de nazomer weer in Amsterdam
was en daar logeerde bij een cph-lid, had steeds meer zijn bekomst gekregen van
zijn verblijf bij de Nederlandse kameraden.‘Ich habe es bald satt hier mit dem ewigen Streit’, zo liet hij eind 1924 aan Berlijn weten. Bovendien was hij platzak: Hammer had regelmatig voor de cph moeten bijpassen en ook voor Neumann de terugreis betaald.45 Tot overmaat van ramp functioneerde de verbinding met de
Komintern zeer gebrekkig. Terwijl Hammer een niet-aflatende stroom rapporten
naar Berlijn en Moskou stuurde, ontving hij van Neumann slechts één brief. Hierin
gaf deze hem een uitbrander omdat hij te weinig van zich liet horen en zijn werk
niet goed zou doen.46 Hammer antwoordde Neumann dat hij beter kon worden
teruggeroepen. Zonder het vertrouwen van Moskou kon hij in de cph immers weinig uithalen: ‘Es ist keine leichte Aufgabe, das weisst Du, vielleicht haben andere
Genossen besseres Geschick ...Auch mir geht die Geschichte zu langsam.Aber es ist
doch auch zum Verrücktwerden, wenn jeder Tag ein neuen “Fall” eintrit.’47
Hammers noodkreten sorteerden geen effect. Ook in de zaak van de Labour
Party hoorde hij niet wat Moskou ervan vond. Pas in januari 1925 nam Woog, die
van de afwezige Neumann de ‘Hollandse kwestie’ weer overnam, contact met hem
254

Meridiaan Page 255 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

de val van ‘koning’ wijnkoop

op. Kort daarop besloot de Komintern-leiding Hammer terug te roepen.48 Nog
voordat hij dit verlossende bericht ontving, was er al een abrupt einde gekomen aan
zijn bestaan als vertegenwoordiger van Moskou bij de cph. Op 20 januari werd hij
in Amsterdam door de politie aangehouden omdat hij illegaal in Nederland verbleef.49
Na zijn arrestatie dreigde Hammer door de Nederlandse autoriteiten aan Duitsland te worden uitgeleverd, waar hem de cel wachtte. Na veel geharrewar kon hij
echter aan boord gaan van het Sovjet-Russische schip Siberiakov, dat hem naar
Leningrad zou brengen. In Moskou aangekomen bracht hij meteen aan de verschillende instanties verslag uit over de cph en het nas.50 Achteraf eisten zowel de partijleiding als de groep-Manuel de eer op voor deze voor Hammer betrekkelijk goede afloop. Brommert beweerde dat Wijnkoop zijn best had gedaan voor deze
oplossing; Van Lakerveld schreef daarentegen aan Moskou dat de partijvoorzitter
geen vinger had uitgestoken en dat Manuel alles had geregeld.51 De laatste lezing
lijkt meer plausibel, aangezien Wijnkoop een dag na Hammers arrestatie naar
Engeland was vertrokken om een conferentie bij te wonen.52
Wijnkoop was eigenlijk alleen maar blij dat de ‘luistervink’ van de Komintern
verdwenen was, aldus Van Lakerveld, die meteen om een nieuwe gedelegeerde uit
Moskou vroeg. ‘Sofort nachdem Johann [Hammer] weg war, trat Wijnkoop grob
auf, als wollte er zeigen, das jetzt das “Ohr” Moscou nicht mehr da ist.’ De partijleiding zou zich na Hammers arrestatie bovendien meester hebben gemaakt van
zijn persoonlijke aantekeningen en correspondentie, zo beweerde de oppositie.
Wijnkoop ontkende dit, maar feit is dat de informatie waarover de partijleiding na
Hammers gedwongen aftocht kwam te beschikken, uit die hoek moet zijn gekomen.53
Tegenoffensief partijleiding
De inhoud van de paperassen van de Komintern-vertegenwoordiger sloeg bij het
driemanschap in als een bom. Nu pas kreeg het in de gaten hoe de groep-Manuel
was ontstaan. Uiterst verontwaardigd schreef de germanofobe Van Ravesteyn over
deze ‘fractie’ aan zijn vriend Knuttel: ‘Zij is opgezet door de twee moffen – de een
het jonge intrigantje dat op den Partijraad van 2 Nov. was, Neumann, de andere den
minder ergen maar toch ook Mof-zijnden Hammer – die hier achter onzen rug
tegen ons hebben geïntrigeerd, in de partij met Manuel cs, buiten de partij met
H.R.H. ... Zij heeft ten doel het prestige der Duitsche partij, dat in Moskou natuurlijk wel tanende is, te versterken, de Engelsche eenheidsfront-tactiek tegen te werken’. Het uiteindelijke doel zou zijn in Nederland een communistische partij te vormen naar het voorbeeld van de kpd ‘a la Ruth Fischer’, volgzaam aan Berlijn en
onder leiding van Sneevliet. Het program van de groep was volgens Van Ravesteyn
dan ook helder: de val van het driemanschap.54
De ontdekking leidde binnen het leidende triumviraat tot onenigheid over de te
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voeren tactiek. Ceton wilde het liefst de confrontatie aangaan en de oppositie hardhandig tot de orde roepen. Van Ravesteyn zag niets in royementen, omdat deze
meteen per telegram uit Moskou zouden worden teruggedraaid.‘Ik wil geen strijd
met Moscou, ben ook niet van plan, evenmin als jij, te vechten, gelijk C.[eton] wel
zou willen’, zo schreef hij Wijnkoop.55 Daarbij kwam ook nog eens dat de partijleiding moeilijk de bron van haar informatie kon onthullen, wanneer zij de fractievorming openlijk aan de kaak wilde stellen. Besloten werd de confrontatie niet aan te
gaan. In plaats van een harde publieke veroordeling van bovenaf moest gepoogd
worden de partijleden zich tegen de groep-Manuel te laten uitspreken. Wijnkoop
probeerde dit in een vergadering van de belangrijke afdeling Amsterdam, waar hij
afdelingsvoorzitter Seegers en zijn medebestuurders Manuel en Van Lakerveld aan
de schandpaal wilde nagelen. Het eind van het liedje was echter dat de afdelingsvergadering zich achter de aangevallenen schaarde.56
Voor de partijleiding was deze nederlaag een hard gelag. De hoofdstedelijke
afdeling, waarvan Wijnkoop jarenlang voorzitter was geweest en Ceton de spil,
stond bekend als een solide fort van het driemanschap.Als gevolg van een succesvol
verlopen ledenwerfcampagne, die in opdracht van de Komintern was gevoerd, was
dit evenwel veranderd: veel van de nieuwkomers misten het gebruikelijke respect
voor de partijoprichters en hadden gekozen voor de oppositie.57 De oude garde liet
het er echter niet bij zitten. Op grond van nieuwe informatie kwam zij in de Amsterdamse afdeling met een tweede beschuldiging van fractievorming op de proppen.
Volgens de oppositie was dit bewijs afkomstig van ‘infiltranten’ en ‘spionnen’, die
leden van de groep-Manuel overal zouden volgen. Er zou zelfs sprake zijn van een
heuse inlichtingendienst van de partijleiding. Van Lakerveld had het in een brief
aan Moskou over de ‘Wijnkoop-Tseka’, waarbij hij zich kennelijk niet realiseerde
dat deze beeldspraak in de Sovjet-Russische hoofdstad weleens minder kon worden
gewaardeerd. Chef van deze geheime dienst was Proost, ‘lauft immer geheimvoll
rund, die Muetze in den Augen gedrueckt, ernsthaft, der 2er Mann Wijnkoops, Leiter der Tseka-Hollands, Bum!!’.58
Dit keer leidde de houwdegen Ceton in Amsterdam de aanval, gesteund door De
Visser. Voor de tweede keer beet de partijleiding echter in het zand; de groepManuel nam de teugels over.‘Door ons domme optreden hebben ze de meerderheid
in de afdeeling,’ moest een teleurgestelde Ceton vaststellen. Manuel was daarentegen zeer opgetogen over de klinkende zege.‘Amsterdam ist fest’, zo schreef hij juichend aan Woog. In Moskou, waar de partijkwestie weer zou worden besproken,
moest het karwei worden afgerond: ‘Ein Kompromis ist jetzt absolut ausgeschlossen.’59
Wijnkoop en Van Ravesteyn weer kamerkandidaat
Op deze bijeenkomst in Moskou zou het personele vraagstuk centraal staan. Wijnkoop,Van Ravesteyn en Ceton hadden zich gedrieën inmiddels over de kandidaat256
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stelling voor de aanstaande Tweede-Kamerverkiezingen beraden, zoals zij altijd
gezamenlijk vooroverleg over belangrijke kwesties hadden. Uitkomst van het
gesprek was dat Wijnkoop weer lijsttrekker zou moeten worden en Van Ravesteyn
tweede kandidaat. Onder protest van Manuel en zijn aanhang stemde het partijbestuur in met deze volgorde. Wel werd besloten de lijst aan de Komintern-leiding
voor te leggen.60
Wijnkoop zelf was met de kandidatenlijst niet tevreden. Het lijkt erop dat hij als
gebaar naar Moskou eventueel Van Ravesteyn had willen verruilen voor een arbeiderskandidaat. Hiervoor kwam De Visser – die tot de medestanders van het driemanschap behoorde – het meest in aanmerking. Onder druk van de beide anderen
was Wijnkoop toch akkoord gegaan.Van Ravesteyn had weliswaar te kennen gegeven dat hij persoonlijk liever niet meer wilde terugkeren naar ‘dat vervloekte hol in
Den Haag’, maar meende zich behalve om materiële motieven (zijn ‘broodwinning’) ook om politieke redenen niet te kunnen terugtrekken. Wanneer hij op de
nieuwe kandidatenlijst ontbrak, zou dat door vriend en vijand uitgelegd worden als
een breuk in de partijleiding, hetgeen ook Wijnkoops positie zou schaden. Eenheid
was derhalve geboden, aldus Van Ravesteyn: ‘Ook Moskou, dwz Z.[inovjev] indien
hij kwaad wil, ziet natuurlijk heel goed dat in de geslotenheid van ons drieën onze
kracht ligt.’61
De kandidaatstelling zou aldus hét strijdpunt met de Komintern worden, verwachtte Van Ravesteyn. Geen eervol onderwerp, zo moest hij toegeven: het verwijt
van eigenbelang en belustheid op het pluche lag voor de hand.‘Als jij en ik moeten
vallen ..., dan moeten we vallen over een groote – betrekkelijk dan! – groote zaak: de
eenheidsfronttactiek contra de N.A.S. tactiek, Sneevliet c.s. waarbij wij ook Manuel
rekenen, dan wel onze Fimmen-tactiek. Dat kan de partij, heel Nederland, de heele
Internationale desnoods begrijpen.’ Van Ravesteyn besefte echter dat Wijnkoop en
hij het strijdperk niet voor het uitkiezen hadden. Hij stelde aan zijn vriend voor af
te wachten totdat deze in Moskou had vernomen ‘of ze ons een lijst willen toestaan
zooals wij die noodig achten ja dan neen’.62 Hij vreesde echter dat de Komintern zou
eisen dat een van de eerste twee kandidaten plaats zou moeten maken voor een
oppositievertegenwoordiger.
Als in een schaakspel rekende Van Ravesteyn alle mogelijke zetten en varianten
in het zich aandienende conflict met Moskou door. Hij raadde Wijnkoop aan voorlopig maar niet naar ‘Mekka’ te gaan om te voorkomen dat deze een dictaat van de
Komintern opgelegd kreeg. Het strijdtoneel kon beter naar Nederland worden verlegd. Bij ontstentenis van de partijvoorzitter moest de Komintern maar een delegatie sturen naar het komende partijcongres in Amsterdam, waar de kandidatenlijst
definitief zou worden vastgesteld. Daar kon dan weer blijken wie in de partij de
meerderheid hadden. Van Ravesteyn hoopte de Komintern-afvaardiging, evenals
een jaar eerder op het Rotterdamse congres,naar zijn hand te kunnen zetten.Op het
moment suprème kwam het er voor de beide partijleiders op aan zich ‘zoo “frech”en
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zoo stijfkoppig mogelijk ... te toonen.“Men” wil daar, noch an “allerhöchster” Stelle,
noch in de lagere instanties,natuurlijk geen afbraak of vernieling van de partij.Men
wil echter wel ons – dwz het trio – zoo mogelijk murw maken.’63
Wijnkoop had wel oren naar dit ‘thuiswedstrijd-scenario’: ook hij achtte het
nodig daarvoor tijd te winnen. Toch besloot hij – tegen de zin van Van Ravesteyn –
om onduidelijke redenen kort daarop naar Moskou te vertrekken.64 Wijnkoop
moest daardoor de tweede aanval op de groep-Manuel in Amsterdam aan Ceton
overlaten. In Moskou verraste de vertegenwoordiger van de oppositie hem onaangenaam met de mededeling van de afloop.
Weer naar Moskou
Het verlies van de hoofdstedelijke afdeling was een gevoelige slag voor de partijleiding. Zij wist dat haar positie daardoor in de ogen van Moskou verzwakt zou zijn.
De groep-Manuel putte moed uit deze gebeurtenis. Optimistisch reisde Bergsma in
maart naar Moskou af, wat later gevolgd door Seegers, om de zittingen van de Holländische Kommission bij te wonen. Vanzelfsprekend was er weer een zeer uitvoerig klaagschrift vooruitgestuurd. Naast de bekende aanklachten waren hierin ook
de meest recente misstappen van het driemanschap geboekstaafd: het solistische en
politiek onjuiste optreden in de kwestie van de Labour Party, de dubbelzinnige
houding ten aanzien van het trotskisme, en de gebezigde overvalstactiek in de kandidaatstelling. De strafvordering was als vanouds: Wijnkoop en Van Ravesteyn
dienden als partijleiders, redacteuren van de Tribune en kamerkandidaten het veld
te ruimen, samen met Ceton en Brommert. De groep-Manuel grensde tegelijk haar
positie af tegenover Sneevliet, mede omdat de partijleiding haar ervan beschuldigde van de cph een ‘nas-partij’ te willen maken. ‘Wir wollen hier mit Nachdruck
betohnen dass bei keiner unsere Genossen die Absicht besteht den Genossen Sneevliet als der Parteiführer vorzuschlagen.’65
Op uitnodiging van Moskou stuurde het nas ook een delegatie, bestaande uit
Kitsz en Bouwman. Sneevliet wenste zelf niet te gaan. Het tweetal had een brief bij
zich waarin het nas-bestuur onomwonden stelde dat het oorlog met de cph zou
worden wanneer de Komintern-leiding Wijnkoop en de zijnen niet zou afzetten.
Een nieuw compromis was onaanvaardbaar.‘In diesem Fall muessen wir in Holland
unsere Passivitaet gegen die “Kommunistische” Feinde aufgeben.’66
De partijleiding pakte de vertegenwoordiging in Moskou grondig aan. Voordat
Wijnkoop was vertrokken, was er al een driekoppige afvaardiging onderweg naar
de Sovjet-Russische hoofdstad. Proost, Van het Reve en de havenarbeider Jacq
Nooter waren in Amsterdam aan boord van het Sovjet-schip Dekabrist gegaan,
dat hen naar Leningrad zou brengen. Manuel vreesde dat het driemanschap zo de
gedelegeerden van zijn groep in Moskou zou willen overvleugelen en probeerde
hier een stokje voor te steken. Hij stuurde snel een telegram naar Woog: ‘Verhindere dass; drahet sofort Zentrale und Schiffskommandant.’ Kuusinen wilde echter
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niet ingrijpen omdat zoiets als openlijke steun aan de oppositie kon worden uitgelegd. Naast het drietal kon Wijnkoop in Moskou ook nog rekenen op de steun van
Rutgers. Deze was speciaal voor dit doel uit Siberië overgekomen.67
Vierde Holländische Kommission
Deze hulptroepen kon Wijnkoop in Moskou wel gebruiken, want de samenstelling
van de vierde Holländische Kommission beloofde voor hem weinig goeds.Voorzitter was de door het driemanschap verfoeide Neumann. Dat Woog er deel van uitmaakte, was eveneens een veeg teken.Andere Wijnkoop minder goed gezinde leden
waren Semaoen, met wie hij in het verleden meermalen in aanvaring was gekomen;
de Indiër Roy, een goede vriend van Sneevliet; en Redetzki, die in nauw contact met
Van Reesema stond.68 In politiek opzicht behoorden Suzanne Girault, een van de
‘linkse’ leiders van de pcf, de Duitser Geschke en de Zweed Johanson bepaald niet
tot zijn medestanders. De rcp werd vertegenwoordigd door Bjelinski, die eind 1920
in Nederland was geweest. Een klein lichtpuntje voor de Nederlandse partijvoorzitter was het feit dat Gallacher tot secretaris was benoemd. Wijnkoop kende de Brit
nog van het tweede wereldcongres.69
Toen Van Ravesteyn in Nederland de indeling van de commissie vernam, vreesde hij het ergste.‘Deze Neumann is een fanatiek Ruth Fischer-mannetje en zal ons
natuurlijk willen doen bukken.’ Ook Wijnkoop was er niet gerust op.‘De samenstelling der Comm. lijkt ons niet zeer gunstig,’ schreef hij aan zijn echtgenote Joosje.
Wat betreft de politieke ontwikkelingen zag hij het wat rooskleuriger in: ‘De objectieve omstandigheden schijnen ons beter. De duitse situatie, de engelse, de vakver.
situatie, ook de russische ... en vooral de fransen staan voor ons goed.’70
Wijnkoop had inderdaad niet te klagen over het verloop van de Erweiterte Exekutive. Stalin benadrukte dat de revolutionaire periode met name in Duitsland
voorbij was. Zinovjev hield de ogen gericht op Engeland. Boecharin noemde de
cph niet in het rijtje partijen die hij met het trotskisme in verband bracht. Kuusinen riep op tot het betrachten van de discipline, maar sprak zich er tegelijkertijd
ook voor uit dat de Komintern-secties hun leiders zouden aanwijzen ‘by method of
inner democracy, by way of study, explanation and persuasion, by way of the “massage” of members of the party’.71
De behandeling van de crisis in de Tsjecho-Slowaakse sectie was voor Wijnkoop
daarentegen niet onverdeeld gunstig. De Komintern had in de herfst van 1924
gepoogd de gematigde, bepaald niet anti-trotskistische en in zijn partij populaire
aanvoerder Smeral in het gareel te krijgen. Onder zware druk van Komintern-afgezant Manoeïlski koos het partijcongres in Brno een in meerderheid ‘links’ partijbestuur, waarbij Smeral en andere ‘rechtse’ prominenten hun zetels behielden. Niettemin leidde deze interventie tot veel protest van de rechtervleugel. Op de Erweiterte
Exekutive zetten Kreibich en Smeral vraagtekens bij de autoritaire handelwijze van
de Komintern. Stalin liet doorschemeren desnoods met harde hand tegenover de
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Tsjecho-Slowaakse ‘rechtsen’ op te zullen treden. De door de minderheid en meerderheid om verschillende redenen met tegenzin aanvaarde resolutie veroordeelde
het ‘rechtse’ gedrag en riep op tot eenheid. De positie van Smeral werd ongemoeid
gelaten. Een breuk die de partij in twee stukken uiteen zou hebben laten vallen, was
voorkomen.72
Wijnkoop contra Neumann en de kpd
De eenzijdige samenstelling van de Holländische Kommission had voor Wijnkoop
reden kunnen zijn geweest behoedzaam te opereren. Een voorzichtige aanpak was
echter niet zijn stijl. Al op de eerste zitting slaagde de Nederlandse partijleider erin
de meerderheid regelrecht tegen zich in het harnas te jagen. Onmiddellijk na de
opening trachtte Wijnkoop op geraffineerde wijze commissievoorzitter Neumann
voor het blok te zetten. Hij verlangde van de Duitser dat hij het gerucht in de cph
dat hijzelf de hand zou hebben gehad in de fractievorming van Manuel c.s., zou
ontkennen. Huichelachtig voegde Wijnkoop eraan toe dat hij persoonlijk deze
beschuldiging nauwelijks kon geloven. Deze poging om Neumann te discrediteren,
wekte veel weerstand: Woog en Geschke vielen flink tegen Wijnkoop uit. Neumann
vroeg daarna de leden om het vertrouwen in zijn voorzitterschap uit te spreken, dat
hij vervolgens unaniem kreeg.73
In de grond van de zaak had Wijnkoop natuurlijk het gelijk aan zijn zijde. Uit de
correspondentie van Hammer bleek ontegenzeggelijk dat Neumann aan de wieg
van de groep-Manuel had gestaan. Het probleem voor Wijnkoop was dat hij geen
harde bewijzen kon leveren: de partijvoorzitter kon moeilijk meedelen dat hij in de
papieren van de Komintern-vertegenwoordiger in Nederland had zitten neuzen.
Dit speelde hem ook parten bij zijn tweede beschuldiging, dit keer aan het adres
van de kpd. Evenals Van Ravesteyn meende Wijnkoop dat de Duitse zusterpartij
eropuit was de cph in haar invloedssfeer te trekken. Het leek ‘als ob wir in Holland
nicht nur unter der allgemeinen Führung der internationalen Exekutivleitung stehen, sondern auch unter einer speziellen Führung der deutschen Partei oder gewisser deutscher Parteikreise’. Enkele Komintern-vertegenwoordigers (waarmee hij
ongetwijfeld op Neumann en Hammer doelde) zouden niet alleen het ekki, maar
ook de kpd-leiding inlichten. Wijnkoop benadrukte dat de cph de autoriteit van
Moskou erkende, maar niet die van Berlijn, en dus geen inmenging van de kpd
wenste. Met deze aanval streek Wijnkoop opnieuw veel commissieleden tegen de
haren van in. Hij stond weer met lege handen, toen Neumann en Woog hem om
bewijzen vroegen.74
Wijnkoop in de verdrukking
Na deze inleidende schermutselingen van Wijnkoop brandde in de commissie de
strijd tussen de vertegenwoordigers van de partijleiding en de oppositie los. Wijnkoop trachtte overeenkomstig de adviezen van Van Ravesteyn het conflict te con260
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centreren op de verhouding met het nas. De argumenten van beide zijden waren
zeer voorspelbaar. Wijnkoop meende dat de kracht van de vakcentrale overdreven
werd en dat zij niet meer revolutionair was; de oppositie schetste daarentegen een
uitermate zonnig toekomstbeeld. Wijnkoop legde de nadruk op de versterking van
de linkervleugel van het nvv; de oppositie vond dat hij de positie van Fimmen
overschatte. Wijnkoop beschuldigde zijn tegenstanders ervan dat ze van de cph
een ‘nas-partij’ wilden maken; de oppositie ontkende dit vanzelfsprekend.
Ook de andere bekende tegenstellingen kwamen ter sprake. Wijnkoop gaf toe
dat hij in de Labour Party-kwestie eerst met het partijbestuur had moeten overleggen maar dat hem voor de rest geen blaam trof; de oppositie meende dat hij zo’n
partijformatie had gepropageerd. Wijnkoop erkende dat de bolsjewisatie van de
cph wat traag op gang was gekomen; de oppositie verweet hem sabotage.Wijnkoop
gooide de groep-Manuel fractievorming voor de voeten; de oppositie verklaarde
dat de autocratische partijleiding dit zelf in de hand had gewerkt.Wijnkoop meende dat de partijlijn over het algemeen juist was geweest; de oppositie betichtte hem
van opportunistische afwijkingen van het leninisme.De tweestrijd culmineerde ten
slotte in de eis van Wijnkoop dat Moskou zich achter de partijleiding zou opstellen,
en die van de oppositie dat het driemanschap weg moest.
Het conflict was hiermee teruggebracht tot personen, zoals Van Ravesteyn al
had voorzien. De vraag was wie het beste de politiek van Moskou kon en wilde
doorvoeren: de Wijnkoop-leiding of de groep-Manuel. Hammer, die enkele commissiezittingen bijwoonde, stelde dit probleem het scherpst. ‘Genossen, die Kommission hat eine wichtige Entscheidung zu fällen. Es muss darüber entschieden
werden, welche Gruppe in der holländischen Partei, welche Strömung Recht hat,
welche am meisten im Sinne der Beschlüsse der ki und der Partei selbst gewirkt
hat.’75 Dat Hammer de oppositie op de troon wilde zetten, verheelde hij daarbij niet.
Hij kreeg bijval van de weinig neutrale voorzitter Neumann en van Woog. Deze
laatste viel als een soort openbare aanklager Wijnkoop zeer scherp aan. Driemaal
eerder had er in Moskou een Holländische Kommission geoordeeld, zonder dat het
iets had uitgehaald.Woogs geduld was nu op:‘für mich steht ohne Zweifel fest, dass
wir jetzt nur durch einen organisatorischen Eingriff in die Partei die Situation wirklich ändern können’.76
Hoewel Woog niet expliciet het hoofd van Wijnkoop eiste, was de strekking van
zijn requisitoir zonneklaar: de oude partijleider moest weg. De meeste commissieleden die hun zegje deden, schaarden zich hierachter, zij het dat ze dat liever indirect deden. De leiding moest worden gewijzigd, zo vonden Girault, Redetzki en
Semaoen. Het Zweedse commissielid Hugo Sillen maakte een treffende vergelijking
tussen Wijnkoop en de in ongenade gevallen Höglund.‘In Schweden war Höglund
für Zentralismus im nationalen Sinne, ebenso, wie jetzt die Genossen der Mehrheit
[in de cph], auch Wynkoop sagen: In der Partei muss Disziplin herrschen, jede
Opposition muss aufhören, sonst können wir nicht arbeiten – aber, wie Höglund
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auch sagte, die Internationale darf sich nicht in die inneren Parteiverhältnisse einmischen.’77 Onheilspellend hield hij Wijnkoop voor dat de Zweedse sectie er na het
vertrek van Höglund in was geslaagd met een nieuwe, relatief onbekende lijsttrekker haar debuut te maken in het parlement.
De enige in de commissie die voor Wijnkoop in het krijt trad, was secretaris Gallacher. De Brit vroeg zich af of het niet beter was een lijst te hebben met niet geheel
goede communisten die kiezers trokken dan een lijst met heel goede kameraden die
geen stemmen kregen.78 Bij dat laatste knoopte Wijnkoop in zijn verdediging aan.
Hoewel er volgens hem nooit ‘bolsjewistische’ kritiek op de Tweede-Kamerfractie
was uitgeoefend, wilde men nu ineens arbeiderskandidaten. Wijnkoop was hier in
principe niet tegen, maar wees dit voorstel van de hand omdat het een truc van het
nas was. Daarbij kwam dat de voorbereidingstijd voor de aanstaande verkiezingen
te kort was. De cph zou een electorale afstraffing tegemoet gaan wanneer plotseling
nog onbekende kandidaten werden gesteld. De huidige lijst moest derhalve gehandhaafd blijven en niet in Moskou, maar in Nederland op het partijcongres definitief
worden vastgesteld.‘Unsere Arbeiter,die Mitglieder der Partei,würden nicht begreifen, dass sie selbst nicht bestimmen dürfen, wie die Liste für die Parlamentskandidaten aufgestellt werden soll.’79
Uitspraak
De anti-Wijnkoop-stemming in de commissie vond haar neerslag in de conceptresolutie, die was opgesteld door Woog, Neumann en Kuusinen. Hierin laakte het
ekki de ‘algemene passiviteit’ van de partijleiding, de ‘rechtse afwijkingen’ van
Wijnkoop in de eenheidsfronttactiek en de ‘ernstige opportunistische fout’ die Van
Ravesteyn zou hebben begaan toen het lot van de Indonesische arbeiders in de
Tweede Kamer ter sprake kwam. Ook rekende Moskou de partijleiding de verslechterde verhouding met het nas aan. Over de oppositie viel geen onvertogen woord.
Het was dan ook geen wonder dat de voorgestelde maatregelen in het ontwerp in
het nadeel van de partijleiding uitvielen. De belangrijkste posten in de cph moesten op het in mei te houden partijcongres over de meerderheid en minderheid worden verdeeld. Op de lijst voor de kamerverkiezingen kon de de partijleiding de eerste kandidaat aanwijzen, de oppositie de tweede.‘Die Exekutive beabsichtigt sonst
in keiner Weise in der Kandidatenfrage die Hände des Parteikongresses zu binden’,
aldus het ontwerp. De minderheid diende verder naar evenredigheid deel uit te
maken van het partijbestuur. Ook kon zij een tweede partijsecretaris en een tweede
politieke redacteur voor de Tribune benoemen.80
Opnieuw kwam Moskou in het Nederlandse partijconflict met een compromis
op de proppen, vergelijkbaar met de aanpak op het plenum van de problemen in de
Amerikaanse communistische partij. De oppositie zei redelijk tevreden te zijn,
maar het feit dat de partijleiding niet was afgezet, was een streep door de rekening.
Dit was het ongetwijfeld ook voor Woog, Neumann en Hammer, de medestanders
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van de groep-Manuel in het Komintern-apparaat. Allemaal waren zij ervan uitgegaan dat Wijnkoop dit keer zijn Waterloo zou vinden.81 Kuusinen liet er echter geen
twijfel over bestaan:‘Ich setze voraus, dass die ki [Komintern] der kph ueberlassen
wird, ob Wynkoop an der Spitze der Partei bleibt.’ Eerder al had hij aan Bouwman
laten weten dat het ekki Wijnkoop niet de laan uit zou sturen. Kuusinen had
gezegd dat de Komintern ‘gezien de situatie binnen de partijen in Tsjechoslowakije
(Smeral) en in België (Hoogstraten) een zoo verstrekkend besluit niet kon nemen,
zonder de zekerheid, dat de meerderheid der leden van de partij er achter staat’, zo
schreef Bouwman aan het nas.82 De eenheid van de cph telde kennelijk nog altijd
het zwaarst voor de Komintern-top.
Het besluit dat Wijnkoop niet hoefde te vertrekken vermocht de delegatie van
de partijleiding niet mild te stemmen. Furieus keerde deze zich tegen het ontwerp,
omdat het duidelijk was dat Van Ravesteyn als Tweede-Kamerlid zijn biezen kon
pakken.Volgens de delegatie zou het voorstel de oppositie in de hand werken en ‘de
arbeiders in de partij tegen Comintern in het harnas ... brengen’. Mocht de commissie het toch als basis voor de definitieve resolutie gebruiken,‘dan zullen wij het oordeel zonder meer aan de Partij overlaten’. De gevolgen kwamen daarmee voor rekening van Moskou, aldus Wijnkoop.83
Wijnkoops voorbehoud
De Komintern-leiding liet zich niet door Wijnkoops dreigement beïnvloeden. Een
dag later kwam onder leiding van Manoeïlski het Präsidium bijeen in de Rode Zaal
van het Komintern-hoofdkwartier. In het bijzijn van de beide delegaties nam het
opperste gezag het ontwerp eenstemmig aan. Kuusinen, Pjatnitski, Lozovski, Neumann en John Pepper (de Hongaar Joszef Pogány) moesten samen met Wijnkoop
en Seegers de resolutie definitief opstellen. Dat de Nederlandse partijleider moest
terugtreden, was niet aan de orde. Lozovski meende wel dat Van Ravesteyn vanwege zijn grote fouten het verdiende ‘eigenlijk direct afgezet te worden’.84
Tijdens de behandeling van de resolutie poogden Seegers en Bergsma tevergeefs
de steun van de Komintern te verwerven voor de tegen Wijnkoop gerichte aanbeveling dat er uitsluitend arbeiders kandidaat gesteld zouden kunnen worden voor de
kamerverkiezingen. Het lukte de afvaardiging van de oppositie evenmin de veroordeling van de partijleiding aan te scherpen. Eerder gebeurde het tegendeel: hier en
daar werd het vonnis over de partijleiding wat afgezwakt.85 De resolutie werd vervolgens door beide delegaties unaniem aangenomen, op één onderdeel na. Wijnkoop maakte een voorbehoud bij de drie zogeheten ‘organisatorische maatregelen’,
die aan de oppositie de tweede plaats op de kandidatenlijst, de tweede partijsecretaris en een Tribune-redacteur toewezen. Dat Wijnkoop het meest cruciale onderdeel
van de uitspraak niet zonder meer aanvaardde, beviel Kuusinen niets – en zeker
niet dat hij daarbij liet doorschemeren deze aangelegenheid aan het cph-congres te
willen voorleggen. Met enkele andere commissieleden zette de Fin de Nederlandse
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partijvoorzitter flink onder druk om de resolutie evenals de oppositie ongeclausuleerd te aanvaarden.Wijnkoop gaf echter geen duimbreed toe, aldus het stenografische verslag:
Kuusinen: Ich stelle also fest, von beiden Seiten ist ein Versprechen für die
Durchführung dieser Resolution gegeben worden.
Wynkoop: Ich habe gesagt, wir werden das versuchen.
Pepper: Aber Sie stimmen zu, dass Sie alles tun werden, um diese Resolution, wie sie jetzt ist, in Holland durchzuführen?
Wynkoop: Ich sage, dass es nicht möglich ist, einige dieser organisatorischen
Massnahmen durchzuführen.
Neumann: Wenn in der Partei, sei es von der Mehrheit, oder von der Minderheit gegen diese Resolution gekämpft wird, wird Genosse Wynkoop
gegen diese Strömungen kämpfen?
Wynkoop: Das kann ich nur schwer voraussagen.Wir, d.h. ich und auch
meine Delegation, sind der Meinung, dass hier die Partei absolut desorganisiert wird. Ich fürchte, dass die Durchführung dieser Massnahmen eine
Desorganisation der Partei und eine Katastrophe zur Folge haben wird.
Kuusinen: Ich stelle als meine Meinung fest, dass das Versprechen vom
Genossen Wynkoop gegeben wurde, für die Durchführung der Resolution
zu arbeiten, dass er aber in ein paar Punkten dies nicht klar und endgültig
versprochen hat.Wir hoffen, dass er das auch in diesen Punkten tun wird,
wir werden das ja in der nächsten Zeit feststellen können.
Wynkoop: Ich habe Vorbehalte gemacht über 2 oder 3 organisatorische
Punkte.
Kuusinen: Die Statuten der Komintern und die Parteidisziplin kennen keine
Vorbehalte.
Wynkoop: Ich sage Ihnen, mit Vorbehalt dieser 1, 2 oder 3 organisatorischen
Massregeln werde ich natürlich absolut dafür eintreten. Diese drei organisatorischen Massregeln werden auch nach unserer Meinung – ich habe darüber auch mit meinen Genossen hier gesprochen – zu einer absoluten Desorganisation der Partei führen. Darum habe ich gesagt, wir werden versuchen.
Mehr kann ich in diesem Moment nicht versprechen, um nicht Phrasen zu
geben.
Neumann: Und kämpfen gegen alle, die diese Plattform nicht anerkennen?
Wynkoop: Absolut. Ich kämpfe gegen alle, die gegen die Plattform auftreten,
aber diese drei organisatorischen Massnahmen, das habe ich gesagt, bedeuten die Desorganisation der Partei und dort kann ich kein absolutes Versprechen geben, aber ich werde alles versuchen.
Schluss der Sitzung.86

264

Meridiaan Page 265 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

de val van ‘koning’ wijnkoop

Ondanks de zware pressie van Kuusinen – als lid van het Präsidium en het Sekretariat en voorzitter van het Orgbüro en het Büro des Sekretariats een van de machtigste mannen in de Komintern87 – hield Wijnkoop voet bij stuk. De organisatorische
richtlijnen, de angel van de resolutie, wenste hij om persoonlijke en politieke redenen niet voor zijn rekening te nemen. Dit zou immers betekenen dat hij zijn vriend
Van Ravesteyn als medekandidaat voor de Tweede Kamer zou laten vallen en de
macht moest delen met de oppositie. Van Ravesteyn en Ceton, die enige twijfels
hadden of hun kompaan zich wel schrap genoeg zou zetten, konden tevreden zijn.
Wijnkoop weerstond de druk en had het laatste woord, althans in Moskou.
Door het voorbehoud van Wijnkoop ontstond voor het driemanschap ruimte
tot tegenspel. Ceton en inmiddels ook Van Ravesteyn wilden hiertoe graag overgaan.De Rotterdammer stelde zich strijdbaarder op dan enkele maanden daarvoor.
Vlak voordat het besluit in Moskou viel, had hij te kennen gegeven in het ergste
geval (dat wil zeggen: wanneer een veto over zijn kandidatuur zou worden uitgesproken) het gevecht met de Komintern-top niet uit de weg te gaan. De partijleiding
zou niet mogen bukken en zich aan Moskou onderwerpen. Dit was taal naar Cetons
hart: zoals gebruikelijk wilde hij de confrontatie aangaan. Hiervoor kwam het eerder door Van Ravesteyn uitgedachte ‘thuiswedstrijd-scenario’ in aanmerking, zij
het dat de partij zich nu ná in plaats van vóór het Moskouse oordeel uitsprak. Het
partijcongres diende het partijbestuur en de kandidatenlijst aan te wijzen, waarbij
het driemanschap erop vertrouwde de meerderheid van de leden achter zich te hebben. Wijnkoop kon zich ook in dit plan vinden, alhoewel hij wist dat deze opzet
door Kuusinen was veroordeeld.88
Oppositie ontevreden
Dat de Komintern-leiding de knoop weer niet had doorgehakt en Wijnkoop omwille van de partijeenheid had laten zitten, viel zeer slecht bij oppositieleider Manuel.
‘Entscheidung enttaeuschend fuer uns.Unannehmbar.Bedeutet Verstaerkung Wynkoopgruppe’, zo telegrafeerde hij aan Woog.89 Deze laatste had zoals reeds vermeld
wel verder willen gaan, maar was teruggefloten door Kuusinen. Het lijkt erop dat de
Zwitser zich niet wilde neerleggen bij de beslissing van de Komintern-leiding.Woog
adviseerde Manuel althans zo snel mogelijk de leus te lanceren van een arbeiderskandidatenlijst met De Visser en Seegers aan de top. Ook het nas was maar half tevreden: behalve Van Ravesteyn diende ook Wijnkoop op te krassen.90
Van haar onvrede met de Moskouse besluiten liet de oppositie tegenover de partijleiding om tactische redenen niets merken. Zij eiste van het driemanschap het
onvoorwaardelijk doorvoeren van de resolutie, in de wetenschap dat het dit nooit
zou doen. Deze voorspelling klopte als een bus. Begin mei bracht het partijbestuur
Moskou ervan op de hoogte dat het de drie organisatorische maatregelen niet voor
zijn rekening kon nemen omdat deze de fractievorming zouden bestendigen. Het
bestuur besloot zijn functies ter beschikking te stellen en het congres zich te laten
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uitspreken. De oppositie protesteerde formeel tegen dit besluit, maar lachte in haar
vuistje.‘Dadurch hatten wir die Rechten bereits vor dem Kongresse in der Ecke wo
sie gehoeren, d.h. gegen die ki.’91
Toch zou de oppositie op het congres weinig tegen de partijleiding kunnen uitrichten. Op aandringen van Woog had Manuel na de zege in Amsterdam gepoogd
meer steun in het land te verwerven, wat de partijleiding natuurlijk trachtte te verijdelen. Het gevolg was dat terwijl de Holländische Kommission in Moskou naar
een oplossing zocht, de beide opponenten elkaar in Nederland te lijf gingen met circulaires,artikelen en resoluties.Deze pennenstrijd leek de oppositie evenwel niet de
meerderheid op te leveren.92
De positie van de groep-Manuel op het congres werd bovendien nog eens verzwakt doordat er geen delegatie van de Komintern aanwezig was.Volgens Van Reesema, die in Moskou alle belangrijke zittingen over de Hollandse kwestie had bijgewoond, zou waarschijnlijk Manoeïlski zelf naar Nederland komen.93 De ‘man uit
Moskou’ kwam echter niet opdagen; hij zou in Berlijn zijn blijven steken. Voor de
partijleiding was dit een geschenk uit de hemel: zij kon nu ongestoord het congres
naar een vertrouwensvotum voor het driemanschap leiden. Dat Schlecht namens
de kpd aanwezig was, kon daaraan geen afbreuk doen.94
Partijcongres negeert Moskouse consignes
Op 9 en 10 mei 1925 kwam in Amsterdam het partijcongres bijeen in een gebouw
dat de in dit verband misleidende naam ‘Harmonie’ droeg.95 De vele interrupties en
het onderlinge gekrakeel zorgden voor een uiterst geprikkelde sfeer. Op de agenda
stond onder meer het punt ‘de verhandelingen te Moskou inzake de Hollandsche
Partij’. Het driemanschap had zijn best gedaan de partij te verleiden tot een meer
onafhankelijke opstelling ten aanzien van de Komintern.Aan de vooravond van het
congres verscheen in de Tribune de redevoering die Stalin tijdens de Erweiterte
Exekutive had gehouden over de problemen in de Tsjecho-Slowaakse sectie. De
Sovjet-leider benadrukte dat de Komintern het onbetwistbare recht had zich te
mengen in de aangelegenheden van de aangesloten secties, maar voegde daaraan
toe dat dit niet betekende dat de partijen geen zelfbeschikkingsrecht hadden. Om er
geen misverstanden over te laten bestaan, haalde het partijorgaan in vetgedrukte
hoofdletters Stalin aan: ‘natuurlijk hebben de partijen het recht van
autonomie ... natuurlijk moeten de congressen vrij zijn en de partijbesturen moeten door de congressen gekozen worden.’ Dat Stalin in een
andere toespraak de mogelijkheid van repressie had opengelaten, vernamen de
lezers niet.96 Op het congres lieten vertegenwoordigers van de meerderheid niet na
de afgevaardigden aan de geciteerde woorden van de Sovjet-leider te herinneren.97
Op het congres werd eerst gestemd over een voorstel van de oppositie dat het
driemanschap en Brommert al hun leidende functies moesten neerleggen. Omdat
het over personen ging, vond er een hoofdelijke stemming plaats onder de afde266
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lingsvertegenwoordigers. De gekritiseerde partijleiders wonnen deze glansrijk. De
stemverhouding (57 tegen; 19 voor; 9 blanco) gaf aan dat zij de meerderheid van de
afdelingen in het land en de meerderheid van de leden achter zich hadden staan.98
Vervolgens kwam de resolutie van de minderheid aan de orde die uitvoering van de
organisatorische besluiten van de Komintern eiste en een arbeiderslijst voor de
kamerverkiezingen bepleitte. Deze stemming, die geschiedde op basis van het
ledental van de afdeling, verloor de oppositie ook. Tegen de resolutie was een groot
aantal afdelingen met in totaal 975 leden (57%); voor stemden veel minder afdelingen met in totaal 706 leden (42%) – waarvan er 470 uit de door de oppositie overgenomen afdeling Amsterdam kwamen.99
Na deze oppositionele eisen te hebben afgewezen nam het congres een scherpe
resolutie van de afdeling Rotterdam aan. Hierin werd de kritiek van de Komintern
op de partijleiding gebagatelliseerd en werd de oppositie ervan beschuldigd de cph
tot bijwagen van het nas te willen maken. Het drietal door Wijnkoop verketterde
organisatorische maatregelen werd afgewezen, evenals de bepaling van de Komintern over de proportionele samenstelling van het partijbestuur. Deze directieven
zouden de fractievorming sanctioneren. Een door het congres te benoemen partijbestuur moest hierover het overleg met Moskou weer openen. Deze door het driemanschap gesteunde Rotterdamse uitspraak verkreeg wél de meerderheid van het
congres. De uitkomst van de stemming kwam erop neer dat 863 leden (51%) met de
resolutie instemden, en 809 deze verwierpen (48%).100
De leiders van de oppositie verklaarden hierop dat de partij zich met het aannemen van de Rotterdamse resolutie tegenover de Komintern plaatste. Uit protest
weigerden zij zich voor het partijbestuur kandidaat te stellen.101 Wijnkoop c.s. kregen zo vrij spel bij het aanwijzen van het nieuwe bestuur. Het driemanschap keerde
samen met Brommert hierin terug. Op de aan het congres voorgelegde kandidatenlijst stond Wijnkoop nummer één,Van Ravesteyn nummer twee en De Visser drie.
Een oproep gehoor te geven aan de wens van Moskou om de tweede plaats aan de
oppositie te vergeven,legde Wijnkoop naast zich neer.Hij beschouwde deze suggestie als een aanval op Van Ravesteyn en daarmee op de partijleiding. Dit was aanleiding voor 24 van de 86 afgevaardigden zich van stemming te onthouden. De overigen gingen akkoord met de voorgestelde kandidatenlijst.102
Schijnoverwinning
De partijleiding had haar zin gekregen. Zij kon de Komintern-leiding laten zien dat
de Nederlandse sectie in meerderheid de organisatorische aanwijzingen afwees en
Wijnkoop en Van Ravesteyn in de partijleiding en de Tweede-Kamerfractie wenste.
Het machtsvertoon dat het driemanschap nodig had om in Moskou echt indruk te
maken, was echter uitgebleven: van een klinkende zege was geenszins sprake. Uit de
uitslagen van de stemmingen valt op te maken dat weliswaar 57% van de vertegenwoordigde leden zich uitsprak voor het aanblijven van het driemanschap, maar dat
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niet meer dan 51% tegen de wensen van de Komintern in wilde gaan. Dit was een te
kleine meerderheid, zo vond Van Ravesteyn achteraf,‘op het kantje af ’. Het feit dat
de afdeling Amsterdam de drie partijoprichters was ontglipt, brak hun lelijk op.103
De congresuitspraak mocht er dan op zijn gericht de Komintern-leiding van de
onjuistheid van haar beslissing te overtuigen, zij was niet bedoeld om een breuk
met Moskou te forceren. Dit werd althans op het congres in alle toonaarden
beweerd door Wijnkoop, De Visser, Knuttel en andere min of meer prominente vertegenwoordigers van de meerderheid – Van Ravesteyn en Ceton zwegen op dit punt
veelbetekenend.104 Opposant Seegers wees het congres echter nadrukkelijk op de
consequenties. ‘Gij moet dus begrijpen, dat wanneer gij achter de eischen van het
P.B. gaat staan, dan staat gij tegenover de Executieve.’105 De partijleiding ontkende
dit verband. De Nederlandse sectie van de Komintern had een paar besluiten van
het Präsidium van de hand gewezen, waarna Moskou weer aan zet was – zo was
ongeveer haar redenering. Wijnkoop formuleerde het nogal pathetisch aldus: ‘De
partij staat achter de huidige leiding, Moskou moet beslissen of zijn drie organisatorische maatregelen uitvoerbaar zijn. En wie ons in tegenstelling wil brengen met
de iiie Internationale, die zeggen wij, dat wij kinderen daarin zijn en er mannen in
willen worden en haar dan trouw blijven.’106
Het partijbestuur onderstreepte na het congres nog eens nadrukkelijk zich niet
te willen verzetten tegen de wil van de Komintern. Wanneer Moskou onverhoopt
zijn veto over de congresbesluiten mocht uitspreken, dan zou het zich zonder meer
onderwerpen.107 Gespannen wachtte men het oordeel uit het oosten af, zoals Knuttel in de Tribune.Hij hoopte dat het ekki zich bij de uitkomsten van het congres zou
neerleggen,‘vooral ook om over de Nederlandsche arbeiders niet het verlammende
gevoel te brengen, dat zij in hun eigen partij niets te zeggen hebben ... Moge het blijken dat wij ons op de woorden van Stalin niet vergeefs beroepen hebben!’108
Humbert-Droz treedt op tegen insubordinatie
Deze hoop van het driemanschap en zijn aanhangers bleek ijdel. Het feit dat de leiding van de cph, gesteund door iets meer dan de helft van de leden, formeel besluiten van Moskou naast zich neerlegde, kon niet worden goedgemaakt met aanhankelijkheidsbetuigingen. Bovendien had Kuusinen Wijnkoop al gewaarschuwd dat
een eventueel beroep op het partijcongres indruiste tegen de regels van de Komintern. Moskou was dan ook niet van plan het recht van de partijleiding haar interne
aangelegenheden zelf te regelen te erkennen, maar legde de Nederlandse sectie
onomwonden grove disciplinebreuk ten laste.
De Komintern werd direct over de gang van zaken ingelicht door Mannoury, de
voorzitter van het partijscheidsgericht. Manuel bracht Woog telegrafisch op de
hoogte. ‘Wynkoop ueberrompelt Kongress gegen Komintern. Delegierten ekki
nicht gekommen. Drahet uns und Kongress.’109 In Moskou ging nu het alarm af. Het
Präsidium stuurde een telegram waarin het partijbestuur flink op de vingers werd
268

Meridiaan Page 269 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

de val van ‘koning’ wijnkoop

getikt.‘Als het waar is, dat het besluit der Executieve is doorbroken, en op de candidatenlijst op de tweede plaats geen lid der minderheid is genomen, is dat een zware
discipline-breuk, en de Executieve zal daaruit alle consequenties trekken.’110
Met deze uitspraak was alle hoop voor de partijleiding de grond in geboord: de
Komintern bleek niet in het minst van plan haar beslissing te herzien. Wijnkoop,
Van Ravesteyn en Ceton deelden vervolgens samen met enkele andere getrouwen
aan Zinovjev mee dat zij hun posities op de kandidatenlijst en in het partijbestuur
opgaven. Hiermee speelde het driemanschap zijn laatste troef uit. Kennelijk verwachtten de partijaanvoerders dat na hun heengaan de door de oppositie geleide
cph in chaos zou vervallen, waarna Moskou met hangende pootjes bij hen zou aankloppen. Hun terugtreden leidde weer tot een telegram van Kuusinen, waarin deze
stap scherp werd veroordeeld.Volgens de statuten van de Komintern mochten partijfunctionarissen niet zonder toestemming van hogere instanties hun functie ter
beschikking stellen.111
Inmiddels was door de Komintern-leiding de Zwitser Jules Humbert-Droz
(1891–1971) onmiddellijk per vliegtuig naar Nederland gestuurd.112 Humbert-Droz
had evenals Kruyt theologie gestudeerd en was als christen-socialist voor het communisme gevallen. Met Roland Holst had hij in het verleden enige tijd gecorrespondeerd. In hiërarchisch opzicht was Humbert-Droz, die zich ‘Christophe’ noemde, de hoogste vertegenwoordiger van Moskou die de cph ooit zou bezoeken. Als
lid van het Sekretariat was hij verantwoordelijk voor de Latijnse secties.Met de cph
was Humbert-Droz bekend: in de zomer van 1924 had hij de derde Holländische
Kommission voorgezeten en in april 1925 was hij aanwezig bij de behandeling door
het Präsidium van de resolutie over het conflict in de cph. Op 15 mei kwam hij in
Amsterdam aan. In zijn memoires sprak hij later zijn verbazing uit over de toestand
die hij in Nederland aantrof. Aan zijn vrouw schreef hij: ‘Je suis bientôt au bout de
mon séjour ici et je n’en pleure point. Plus les partis sont petits, plus les crises sont
grandes et les questions qui s’agitent, mesquines et personnelles ... Je me réjouis
de remettre cette question en d’autres mains. Je n’ai aucune envie d’annexer la Hollande à “mon Empire latin”.’113
Humbert-Droz had nog met Zinovjev overlegd voordat hij uit Moskou vertrok.
Hij stond op goede voet met de Komintern-voorzitter.114 Het zal dan ook ongetwijfeld met de goedkeuring van Zinovjev zijn geweest dat Droz zich in Nederland
bepaald niet anti-Wijnkoop-gezind opstelde en zijn best deed de partijleider voor
de cph te behouden. Wijnkoop had zijn bedenkelijke kanten maar hij was geen
Frossard of Höglund, zo rapporteerde hij aan Zinovjev. Naar Humbert-Droz’ mening was de opstelling van Hammer fout geweest, ‘zu sehr zu Gunsten der N.A.S.
gegen die Partei gerichtet’.Voor Sneevliet had de Zwitser geen goed woord over. Hij
noemde hem ‘ein Politiker von der schlimmsten Sorte ... Wijnkoop war nicht ganz
im Unrecht und Hammer hat gewiss zu sehr die Politiek Sneeflits gegen die Partei
unterstützt.’115 Met deze opvattingen maakte Humbert-Droz zich bij de oppositie
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niet geliefd. Manuel schreef aan zijn geestverwanten in Moskou dat de Zwitser de
gecompliceerde relatie tussen cph en nas niet goed had begrepen, de minderheid
op één hoop gooide met Sneevliet en De Kadt, en tot het laatst toe had gepoogd had
Wijnkoop en Ceton voor de partijleiding te behouden. Ook kpd-vertegenwoordiger Schlecht had zware kritiek op het optreden van Humbert-Droz.116
Manuel moest echter toegeven dat Humbert-Droz ondanks zijn begrip voor
Wijnkoop uiteindelijk toch resoluut optrad. De oude partijleiding maakte het er
zelf naar doordat zij voet bij stuk hield met haar afwijzing van de organisatorische
consignes. Zelfs het laatste aanbod van Humbert Droz om achter Wijnkoop De Visser op de tweede plaats van de kandidatenlijst te zetten werd afgeslagen. Dat de
oppositie hiermee haar tweede plek kwijt zou raken, maakte het driemanschap
kennelijk niets uit: zij wenste eenvoudig Van Ravesteyn niet op te offeren. HumbertDroz nam hiermee geen genoegen en verlangde de volledige doorvoering van de
Komintern-resolutie. ‘Auf dem Spiel stand die Frage der internationalen Disziplin
und mann musste daher bis zum äussersten gehen’, zo liet hij Moskou weten.117
Door de halsstarrige weigering van de oude partijleiders en de druk van Humbert-Droz scheurde daarop de meerderheid. Het obstinate deel, waarvan het triumviraat de exponent was, weigerde elk vergelijk. Achteraf was hier de verontwaardiging groot en voelde men zich door de Komintern-vertegenwoordiger bedrogen.118
Een meer conciliante stroming – die nu als het partijcentrum werd gezien –, met De
Visser als belangrijkste representant, liet zich overhalen tot samenwerking met de
oppositie. Uit beide laatstgenoemde groeperingen werd onder auspiciën van Humbert-Droz een nieuwe lijst opgesteld. Op de tweede plaats kwam als vertegenwoordiger van de oppositie Seegers; lijsttrekker werd De Visser.
Politieke windvaan De Visser
Louis Leonardus Hendrikus de Visser (1878–1945) was vice-partijvoorzitter en behoorde tot het kamp van Wijnkoop. Vanaf 1909 had hij onafgebroken deel uitgemaakt van de partijleiding. Hij was in de partij een gevierd spreker. Zijn tegenstanders noemden hem echter ‘Loutje Bulk’,om zijn in hun ogen holle retoriek.De Visser
genoot de twijfelachtige reputatie met alle winden mee te draaien.119 Hij was populair bij de arbeiders, dus wilde de oppositie hem graag inlijven om hem bij de kamerverkiezingen als haar topkandidaat naar voren te schuiven. Pogingen hem van
de partijleiding los te weken hadden echter nog niets opgeleverd, liet Manuel Moskou in december 1924 weten.‘Gen.de Visser haellt vorlaeufig noch mit den Bruedern
treu zusammen. Er wird warscheinlich erst aendern falls es ihn zu heiss wird.’120
Deze ronselpogingen van de oppositie waren Wijnkoop en Van Ravesteyn niet
ontgaan. Zij poogden De Visser meer aan zich te binden door hem op te nemen in
de inner circle van de partijleiding. Het tweetal besefte maar al te goed dat de oppositie geen aansprekende lijsttrekker in huis had en dat voorkomen moest worden
dat De Visser voor de verleiding zou zwichten.121 Achter de rug van de partijleiders
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om had De Visser echter al contact met Manuel.‘Er hat uns gegenüber erklärt dass
wenn Moskau es fordern wird er sich nicht verweigern wird,’ berichtte Manuel aan
Woog. In politiek opzicht vormde de nieuwe aanwinst echter een probleem. ‘Man
kann von De Visser nich sagen dass er rechts ist. Er ist abhängig von Wynkoop und
hupft mit. Man kann auch nicht sagen dass er links ist, aber man kann ihn sehr
leicht links machen.’122
Woog schreef De Visser vervolgens een vleiende brief. Volgens hem was Wijnkoop woedend over het feit dat Moskou zich in de aangelegenheden van de cph
mengde. Hierdoor waren de dagen van de Nederlandse partijvoorzitter geteld, zo
vertrouwde hij De Visser toe.‘Es wird früher oder später zum Bruch mit Wk. [Wijnkoop] kommen, darüber herrscht kein Zweifel. Es wäre aber jammerschade, wenn
solche Genossen wie Sie aus ihrer jetzigen Aktivität in der Partei zurückgedrängt
würden.’ Flemend vroeg Woog of hij op De Visser kon rekenen bij het weer gezond
maken van de cph. De geadresseerde hapte meteen toe. De Visser vroeg of Woog
hem zo snel mogelijk persoonlijk in naam van het ekki kon meedelen dat de
Komintern instemde met zijn lijsttrekkerschap bij de komende kamerverkiezingen. Ten overvloede voegde hij eraan toe:‘Persönlich bin und bleibe ich unter jeder
Umstände die 3. Int. Nat. treu.’123
Van deze loyaliteit gaf De Visser tijdens het partijcongres niet meteen blijk. Hij
sloot zich niet bij de oppositie aan, ofschoon deze zich onvoorwaardelijk achter de
Komintern schaarde. De Visser aanvaardde eerst zelfs de derde positie op de door
Wijnkoop geleide kandidatenlijst, zij het dat hij zijn kandidatuur afhankelijk stelde
van de goedkeuring van Moskou.Volgens de oppositie had De Visser het laten afweten omdat er geen Komintern-delegatie aanwezig was: hij wist zo niet zeker welke
kant het op zou gaan.124 Onmiddellijk na het eerste afwijzende telegram uit Moskou
draaide De Visser evenwel bij: hij kantte zich tegen Wijnkoop en stelde zich geheel
op de lijn van de Komintern.125 Humbert-Droz vond hem zeer waardevol vanwege
de brugfunctie die hij zou kunnen vervullen tussen de oppositie en de conciliante
vleugel van de meerderheid. De Visser volgde Wijnkoop in zijn twee belangrijkste
functies op: hij werd niet alleen zoals reeds vermeld lijsttrekker, maar ook de nieuwe partijvoorzitter.
Nieuw partijbestuur loyaal aan Moskou
Op een inderhaast belegde partijconferentie op 24 mei werd onder leiding van
Humbert-Droz het nieuwe partijbestuur aangewezen. Volgens de Komintern-uitspraak moesten de posten evenredig verdeeld worden tussen meerderheid en
oppositie. Op basis van de uitslag van de stemming over de Rotterdamse resolutie,
die Humbert-Droz als uitgangspunt nam voor de onderlinge krachtsverhoudingen,
kreeg de meerderheid zes zetels. Omdat het driemanschap zich ook hier afzijdig
hield, wees het partijcentrum de personen voor deze plaatsen aan. Naast De Visser
namen de diamantwerker Alex Wins (een trouwe aanhanger van Wijnkoop die ech271
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ter – zij het tijdelijk – onder de Moskouse druk was bezweken), de kantoorbediende
Cees Schalker, de tabaksarbeider Henk van Welzen, de jurist Alex de Leeuw en de
timmerman Gerard Perfors zitting. De oppositie kreeg vier zetels toebedeeld, waarvoor zij de oude partijbestuursleden Manuel, Seegers, Van Lakerveld en Van der
Glas naar voren schoof.126
Het pas in de herfst van 1924 ingestelde politiek en organisatiebureau maakte
plaats voor een presidium. Dit orgaan bestond uit partijvoorzitter De Visser, Wins,
De Leeuw, Manuel en Seegers. De meerderheid en de oppositie wezen elk een partijsecretaris aan – Wins en Seegers – en een hoofdredacteur van de Tribune – Wins
en Manuel. Wins zou al snel terugtreden als secretaris en zich op het redactiewerk
toeleggen. In Moskou stak Van Reesema de loftrompet over het nieuwe bestuur van
de cph. Met uitzondering van De Visser bestond deze leiding uit jongere krachten.
De meesten waren in de dertig en tijdens de wereldoorlog en met name door de
Russische Revolutie tot het communisme gekomen. Zij zouden minder geremd zijn
door sociaal-democratische opvattingen dan hun voorgangers en – hoewel Van
Reesema dit niet hardop zei – meer volgzaam.127
En om dit laatste draaide het in het conflict.‘Wij moeten een bestuur kiezen, dat
het besluit der ekki loyaal uitvoert’, zo stelde Humbert-Droz de kwestie op de partijconferentie. De Komintern-vertegenwoordiger liet er nogmaals geen twijfel over
bestaan: een congresmeerderheid mocht zich tegen een besluit van Moskou uitspreken en daartegen beroep aantekenen, maar dat ontsloeg haar intussen niet van
de plicht het door te voeren – ‘anders is geen internationale discipline mogelijk’. Het
cph-congres had met haar omstreden besluit een stap gezet ‘op den weg van Frossard en Hoeglund ... Verder op dezen weg gaan beteekent een breuk met de ekki.’
Dat het driemanschap persisteerde in zijn boycot van partijfuncties, druiste regelrecht tegen de Komintern-statuten in en werd door Humbert-Droz opnieuw afgekeurd.‘De Comintern eischt samenwerking en geen tegenwerking.’128
Revolutionair Arbeiders-Comité
Noch het driemanschap, noch de communistische nas-leiders ontkwamen aan de
toorn van Humbert-Droz.‘Die Führer der N.A.S. entlarven sich als ausgesprochene
Feinde der Partei und der Internationale,’ schreef hij aan Zinovjev.129 HumbertDroz was kwaad vanwege het ongedisciplineerde gedrag van Sneevliet, Bouwman
en Brandsteder.Na het cph-congres waren zij uit de partij gestapt en hadden zij een
kandidatenlijst opgesteld om Wijnkoop en Van Ravesteyn de pas naar de Tweede
Kamer af te snijden. Sneevliet had eerder Hammer al gedreigd dat wanneer de cph
dit duo weer zou kandideren het nas als laatste middel zou meewerken aan een lijst
met Roland Holst (die daarvoor overigens toen nog weinig voelde). Later liet de
nas-voorzitter doorschemeren dat zijn vakcentrale weleens een bksp-lijst kon
steunen. Nu was dit tijdstip gekomen, ofschoon binnen het nas de meer syndicalistisch georiënteerden er grote moeite mee hadden.130
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Binnen de bksp had men eveneens lang getwijfeld of men moest meedoen aan
de verkiezingen. Begin mei besloot de landelijke vergadering tot deelname om zo
de stem van het ‘revolutionaire Kommunisme, het Kommunisme van links’ te laten
horen. Bij dit besluit speelde ook de teleurstelling in de Bond mee over wat men de
halfslachtige resolutie van Moskou vond.131
Het anti-Wijnkoop-sentiment vormde zo de basis voor een electoraal verband
tussen de bksp en de uit de cph getreden nas-leiders. In feite leek hiermee de door
De Kadt en Sneevliet aangevoerde ‘oude’ oppositie van vóór het Rotterdamse congres van april 1924 weer hersteld. Onder de naam Revolutionair Arbeiders-Comité
(rac) wilden zij de cph bij de Tweede-Kamerverkiezingen de weg versperren. Op
de eerste plaats stond Kitsz, een populaire voorman van het nas in Amsterdam.
Sneevliet nam de tweede positie in. Nummer vier was Roland Holst, die zich hiertoe
had laten overreden. De Kadt zag van een kandidatuur af.132
Het pact hield echter niet lang stand. Toen na de komst van Humbert-Droz het
driemanschap zijn functies neerlegde, en daarmee de gemeenschappelijke vijand
van Sneevliet en De Kadt van het toneel verdween, viel het rac uit elkaar. Op verzoek van de Zwitserse vertegenwoordiger bemoeide Moskou zich met de kwestie.
Lozovski stuurde namens de rvi een scherp telegram aan het nas. Hij sprak hierin
de voorzitter persoonlijk aan: ‘Grosses Bedenken ruft Stellungnahme Sneevliets
hervor.’ De Komintern eiste in een open brief intrekking van de rac-lijst en riep de
Nederlandse arbeiders op om cph te stemmen.133 Daarnaast droeg Roland Holst
haar steentje bij, gesouffleerd door Humbert-Droz. Hij zocht haar in gezelschap
van Schlecht en De Kadt in Zundert op. Het bezoek liep in het honderd doordat
Schlecht werd gearresteerd.Vlak daarna ontmoette Roland Holst de Zwitser, die zij
zoals vermeld al jaren kende, in Amsterdam. Zij kwam tot de conclusie dat er met
Wijnkoops vertrek een nieuwe situatie was ontstaan. Vasthouden aan het rac zou
een botsing met de nieuwe cph-leiding betekenen, terwijl nu juist de samensmelting moest worden voorbereid. Roland Holst drong er bij Sneevliet op aan de kandidatenlijst in te trekken; ‘door de halve overwinning van de oppositie krijgt de
rac-lijst ... een anti-communistisch, anti-ki [Komintern] karakter’.134
De Kadt verzette zich met hand en tand tegen de opheffing van de electorale
concurrent voor de cph.Volgens hem was er met het aan het bewind komen van De
Visser in wezen niets veranderd. In zeer harde bewoordingen haalde hij uit naar de
nieuwe eerste man van de cph: ‘het Wijnkoop-element in z’n allermisselijksten en
goorsten vorm beheerscht op het oogenblik de partij in den persoon van den waarnemenden partij-voorzitter en leider van den verkiezingslijst der C.P.H., de Visser’.
De bksp steunde De Kadt in deze afwijzende opstelling, maar het pleit was al
beslecht.135
Begin juni besloten de communistische nas-aanvoerders zich terug te trekken
uit het rac. De nieuwe leiding van de cph was zeer ingenomen met deze stap. Zij
juichte echter te vroeg, want de bksp besloot de reeds ingediende lijst te handha273

Meridiaan Page 274 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

de val van ‘koning’ wijnkoop

ven.136 Hoewel Roland Holst als kandidaat had bedankt,bleef ze wel op de lijst staan,
evenals Kitsz en Sneevliet: formeel konden hun namen niet meer geschrapt worden.
Het driemanschap en de internationale discipline
‘Hier is een historische periode afgesloten’, zo merkte Romein op in een vleiende
terugblik bij het terugtreden van Wijnkoop, Van Ravesteyn en Ceton.137 De redacteur van de Tribune, die later een eminent geschiedkundige zou worden, liet na aan
te geven wat nu precies tot het heengaan van het driemanschap had geleid. Vakgenoten die zich later met deze kwestie bezighielden, probeerden dit wel. De historicus Harmsen stelt dat de breuk ‘primair een Nederlandse en geen Komintern-aangelegenheid betreft. Niet de demokratie en discipline binnen de Komintern is het
punt waar het om draait ..., hoogstens die binnen de cph, maar doorslaggevend is
de vakverenigingspolitiek.’138 Bij dat laatste sluit Stutje zich aan, zij het dat hij wel de
rol van Moskou lijkt te erkennen. Hij is van mening dat ‘Wijnkoop te maken had
met een Comintern die het nas belangrijker vond dan discipline en eenheidsfrontpolitiek’.139
Het probleem bij deze verklaringen is dat zij het partijconflict te zeer verengen
tot de vakbondskwestie alleen. Hoe belangrijk die ook is geweest, de verschillende
elkaar opvolgende opposities stelden ook wel degelijk de dictatoriale en organisatorisch weinig efficiënte wijze waarop het driemanschap de partij leidde aan de
kaak. Hun eis dat Wijnkoop en de zijnen weg moesten was dan ook niet alleen
bedoeld om de relatie met het nas te verbeteren, maar tevens gericht op de vorming
van een meer voor kritiek openstaande, democratische partij.
Een groter bezwaar is echter dat beide analyses voorbijgaan aan het feit dat het
in het conflict in 1925 tussen de partijleiding en de Komintern onmiskenbaar om de
discipline ging. De vakbondskwestie speelde als zodanig hierbij zelfs geen directe
rol: Moskou droeg Wijnkoop op de minderheid proportioneel in de partijleiding en
op de kandidatenlijst toe te laten en stond, nadat de partijleiding in Nederland dit
onuitvoerbaar had genoemd, voor alles op doorvoering van deze consignes. Zowel
Kuusinen als Humbert-Droz peperde Wijnkoop dit in. Niettemin volhardde de
cph-voorzitter in zijn afwijzing van de door de Komintern gesteld eisen.
Dat de oppositie, die voortdurend had geroepen dat de partijleiding de Komintern-politiek niet wenste uit te voeren, meende dat de discipline de inzet van het
geschil met Moskou was, ligt voor de hand.140 Van Ravesteyn vond dit echter zelf
ook. Zoals reeds vermeld had hij het conflict al van tevoren zien aankomen, waarbij
hij vreesde dat het zich zou toespitsen op de kandidaatstelling (en niet op de vakbewegingspolitiek). Zijn verwachting kwam uit: de Komintern wilde in zijn plaats een
vertegenwoordiger van de oppositie als tweede op de kandidatenlijst. Enkele maanden na zijn val plaatste Van Ravesteyn dit in een breder kader. In de strijd met Moskou zou het zijn gegaan om de autonomie der cph – een interpretatie waaraan hij
voortaan zou vasthouden.141
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Deze zeer plausibele visie was het logische uitvloeisel van de opstelling van het
driemanschap ten aanzien van de centralisatie van de Komintern, waarbij het wel
de lusten (een versterking van de eigen positie in de partij), maar niet de lasten
(gehoorzaamheid aan Moskou) accepteerde. Dit gold ook voor Ceton, die in principe een zelfde kijk op het conflict had als Van Ravesteyn.Alleen voor Wijnkoop lagen
de zaken anders: zijn identificatie met Moskou was sterker dan die van de beide
andere partijleiders. Hij lijkt meer bereid te zijn geweest de autoriteit van de
Komintern te erkennen; in die zin was de Wijnkoop van 1925 een andere persoon
dan het opgewonden standje van het tweede wereldcongres van 1920. Voorlopig
was zijn trouw aan zijn vriend Van Ravesteyn evenwel nog groter dan zijn loyaliteit
aan Moskou.142
Wat ook de aanleiding moge zijn geweest, in de gecentraliseerde, door Moskou
gedomineerde Komintern van het midden van de jaren twintig zou alles op een
conflict uitlopen wanneer de partijleiding zich niet volgzaam zou opstellen. ‘Any
issue, whether of policy or of personalities, arising in any communist party automatically tended to become an issue for or against Moscow. Loyalty to the line laid
down by Comintern was the test of a good party member,’ merkt Carr terecht op.143
Voor beproefde leiders als Wijnkoop en Van Ravesteyn ging dat te ver; evenals vóór
hen bijvoorbeeld voor Levi, Frossard, Tranmeal en Höglund.144
Scheuren in de monolithische Komintern
Dat de vakbondskwestie Wijnkoop niet de das omdeed, blijkt nog wel het duidelijkst uit het feit dat de Komintern-top hem na de zitting van de Holländische Kommission als partijleider had laten zitten – ondanks pogingen van Woog en Neumann om hem te doen struikelen. Dit jeugdige tweetal was weliswaar snel
opgeklommen in de rangen van de Komintern, maar behoorde niet tot de elite die
uiteindelijk de beslissingen nam. Toen Woog en Neumann de groep-Manuel het
sein tot de aanval gaven, hadden zij hiervoor kennelijk geen fiat gevraagd aan hun
superieuren. Op het beslissende moment maakten Zinovjev en Kuusinen een andere afweging dan hun medewerkers: Van Ravesteyn moest gaan, Wijnkoop kon blijven – wat de partijoppositie, het nas of de bksp er ook van mochten vinden.
Deze gang van zaken toont aan dat achter de voorgevel van de monolithisch
ogende Komintern de mindere goden een zekere speelruimte hadden om eigen initiatieven te ontwikkelen. Het proces van centralisatie dat de wereldorganisatie
doormaakte, had er tegen het midden van de jaren twintig kennelijk nog niet toe
geleid dat alle activiteiten op het tweede echelon in Moskou uitsluitend in opdracht
van de politieke top werden ontplooid.Vanzelfsprekend kon de top (of de Russische
delegatie in de Komintern-leiding) wél anders besluiten. Niettemin school volgens
Van Ravesteyn in deze relatieve autonomie van het Komintern-apparaat het grootste gevaar voor de partijleiding.‘Wp. vertrouwt op de groote lijnen die de politiek
van Sinofjef bepalen en die overeenkomen met de onze, daar identiek mee zijn.
275
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Maar de werkelijkheid is, dat wij nu al volle 2 jaar sinds begin 1923 worstelen, ja
modderen met de bureaucratie der Internationale.’ Deze zou volgens de partij-ideoloog het nas te veel in bescherming nemen.145
In de constatering van Van Ravesteyn dat het beleid van de partijleiding spoorde met de lijn van Zinovjev, schuilt mogelijk een voorname reden voor het feit dat
de Komintern-voorzitter Wijnkoop de hand boven het hoofd hield – in combinatie
met de wetenschap in Moskou dat de meerderheid in de cph achter haar voorzitter
stond.Van de punten waarover overeenstemming bestond, was het anti-trotskisme
wellicht doorslaggevend. Hoewel Wijnkoop de reputatie had ‘rechts’ te zijn werd hij
niet geassocieerd met het trotskisme, zoals de gangbare politieke gelijkstelling destijds in de Komintern was. Boecharin noemde de cph-voorzitter tijdens de Erweiterte Exekutive niet in zijn rijtje van trotskistische zondaars, en in de resolutie van
de Holländische Kommission kwam de term trotskisme in het geheel niet voor. Met
dergelijke beschuldigingen aan het adres van Wijnkoop kreeg de oppositie in de
commissie geen voet aan de grond.146
Volgens Van Reesema,die als sympathisant van de oppositie en medewerker van
de Holländische Kommission ook zeer teleurgesteld was, was de behandeling van
de hierboven reeds aangestipte problemen van de Tsjecho-Slowaakse partij ook
van invloed geweest. Hij meende dat de Komintern Wijnkoop niet op dat moment
had willen laten vallen om politieke motieven die buiten de cph lagen.‘De redenen
dat men hem nu behouden wilde waren: men wilde geen acute crisis door ingrijpen
van bovenaf met het oog op de Tsjechische kwestie.’147 Waarschijnlijk doelde Van
Reesema hier op de gevoeligheden in deze partij met betrekking tot de interventies
van de Komintern.
Hoe dan ook: het was niet de vakbondskwestie, maar de weigering de Moskouse besluiten ten uitvoer te brengen die de val van het driemanschap inluidde. Doordat Wijnkoop zijn lot had verbonden aan Van Ravesteyn, ging hij met hem ten
onder. Het domesticatieproces van de cph raakte hiermee in een nieuwe fase. Uit
de gebeurtenissen kon de gehele partij, inclusief haar nieuwe leiding, slechts één
conclusie trekken: de besluiten van Moskou konden niet straffeloos aan de laars
worden gelapt.
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De complimenten van de Komintern
‘Partijgenooten, voor het eerst sedert het bestaan van de Communistische Partij
van Holland, richten wij ons tot u met het gevoel van de grootste bevrediging. Eindelijk begint uw partij een politiek te voeren, die het haar mogelijk zal maken een
massapartij te worden.’1 In september 1925, ruim twee jaar nadat de Komintern zich
voor het eerst tot de Nederlandse sectie had gewend, kreeg de cph zowaar een compliment uit Moskou. Eindelijk leek het met de partij de goede kant op te gaan, nu de
tribunistische generatie haar leidende positie had opgegeven.Met uitzondering van
partijvoorzitter De Visser zat er niemand meer in de top van de cph die in 1909
betrokken was geweest bij de oprichting van de sdp.2 De meeste van de nieuwe
bestuursleden waren tijdens de oorlogsjaren tot de partij toegetreden. Zij waren
verknochte aanhangers van de Sovjet-Unie en stelden zich zonder meer loyaal op
tegenover Moskou. Dat gold ook voor De Visser: ‘wanneer de Internationale ... een
besluit neemt, moet dit een wet voor ons zijn’.3
Met zo’n gehoorzame leiding had Moskou reden tevreden te zijn met de cph.
Daarbij kwam ook nog dat de betrekkingen met het nas zich in de gewenste richting ontwikkelden. De aansluiting bij de rvi hing in de lucht; zij zou aan het einde
van het jaar daadwerkelijk plaatsvinden. Dit hing samen met de aanzienlijke verbetering van de relatie tussen de vakcentrale en de cph, na het vertrek van het driemanschap.
Zo leek in de zomer van 1925 alles koek en ei tussen de cph en de Komintern.
Lang zou deze onbekommerde toestand niet duren. Na het schouderklopje voor de
Nederlandse sectie zou Moskou in het kader van de eenheidsfrontstrategie meer
aandacht gaan schenken aan de linkervleugel binnen de reformistische vakbeweging. Dit betekende dat terwijl de cph het nas het hof maakte, de Komintern
meer naar Fimmen lonkte. De Nederlandse secretaris van de Internationale Transportarbeiders Federatie (itf) werd als een voorname schakel beschouwd om het
Internationaal Verbond van Vakverenigingen (ivv) tot samengaan met de rvi te
bewegen.
Met Fimmen onderhield de nieuwe cph-leiding nauwelijks contacten, maar de
teruggetreden Wijnkoop des te meer. De ex-partijvoorzitter trachtte dit uit te buiten in het conflict met zijn opvolgers, dat niet alleen in de cph maar ook in de cjb
en tussen de iah en irh werd uitgevochten. De ‘Wijnkoopianen’ schilderden de
cph daarbij af als een nas-partij,die de linkervleugel in het nvv zou verwaarlozen.
Moskou was bepaald niet immuun voor deze weergave. Hoewel de Komintern-top
de nieuwe partijleiders steunde, zag men daar ook wel in dat de vakbondslijn van
Wijnkoop in feite veel gemeen had met de eigen oriëntatie. Daarnaast profiteerde
Wijnkoop van het grote wantrouwen dat er in Moskou bestond ten aanzien van
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nas-voorzitter Sneevliet. Nu de koers duidelijk weer wat meer in rechtse richting
ging, raakten uitgesproken linkse vertegenwoordigers in een ongunstig licht.
Herleving machtsstrijd in de Sovjet-top
De veranderende opstelling van de Komintern hing samen met het verloop van de
strijd om de macht in de cpsu, zoals de rcp sinds december 1925 heette.4 Nadat
Stalin, Zinovjev en Kamenev hun gemeenschappelijke vijand Trotski eendrachtig
op dood spoor hadden gezet, namen in de loop van 1925 de spanningen binnen de
trojka toe. Belangrijk twistpunt was de vraag hoe de industriële ontwikkeling van
de Sovjet-Unie moest worden gefinancierd. Met Stalin aan zijn zijde meende Boecharin dat men de boeren hiervoor de middelen bijeen kon laten brengen, door hen
aan te moedigen de productie te verhogen. ‘Den Bauern ... müssen wir sagen:
“Bereichert Euch!”’, aldus de voormalige ‘linkse’ communist, die nu de rechtervleugel in de cpsu aanvoerde. Zinovjev en Kamenev waren eerst ook voor een aan de
eisen van de boerenstand tegemoetkomende politiek geweest, maar wezen nu op
het politieke gevaar dat de welvarende koelakken konden gaan vormden. Zij raakten hiermee van lieverlee in het gezelschap van Trotski. Hij wilde de klassenstrijd
op het platteland aanwakkeren en het tempo van de industralisatie opschroeven.5
Op het veertiende congres van de cpsu, in december 1925, kwam het tot een
openlijke breuk in de trojka – niet alleen vanwege het agrarische beleid, maar ook
door de positie van Stalin. Gesteund door Lenins weduwe Kroepskaja (de eveneens
aanwezige Trotski hield zich geheel afzijdig) vielen Zinovjev en Kamenev openlijk
de invloedrijke partijsecretaris aan. Het gelukte de twee echter niet de macht van
Stalin te beteugelen doordat die er juist door zijn controle over het partijapparaat
voor had kunnen zorgen dat het congres in overgrote meerderheid uit zijn aanhangers bestond. Kamenev werd met zijn degradatie tot kandidaat-lid van het politburo politiek uitgerangeerd. Evenals Trotski behield Zinovjev nog wel zijn plaats in dit
gremium. Zijn machtspositie liep echter behoorlijke schade op doordat hij werd
afgezet als hoofd van de partijorganisatie van Leningrad. Met de hulp van Boecharin kwam Stalin nu als eerste man in de cpsu naar voren.6
De opgelaaide machtsstrijd in Moskou deed zich ook in de Komintern voelen.
In de zomer van 1925 poogde Stalin de invloed van Zinovjev te verzwakken door
met de hulp van zijn zaakgelastigde Manoeïlski het ontslag van de beschermelingen van de Komintern-voorzitter in de leiding van de kpd, Fischer en Maslow, na te
streven.7 De twee zouden onder de invloed van ‘ultra-links’ staan en zich niet veel
aantrekken van Moskou. Zo zouden zij weinig op hebben met de eenheidsfrontstactiek van toenadering tot de reformistische, sociaal-democratische vakbeweging.
In een onbarmhartige open brief nagelde het ekki (inclusief Zinovjev, die kennelijk geen kans zag zich aan dit oordeel te onttrekken) het falende duo aan de
schandpaal. Het bespeurde ‘“anti-moskovitische”, d.w.z. tegen de Sowjet-Unie,
tegen de R.K.P., en tegen Komintern gerichte tendenzen binnen de partij’. Als kan278
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didaat-lid van het ekki en het Präsidium had Fischer haar eigen politieke doodvonnis moeten ondertekenen: de Komintern-leiding wenste een versterking van de
‘rechtsen’ in de partijleiding als tegenwicht tegen ‘ultra-links’. Fischer en Maslow
maakten in de herfst van 1925 plaats voor twee favorieten van Stalin. De meer plooibare en volgzame Thälmann werd partijleider en de in de cph niet onbekende Neumann partij-ideoloog. Het dissidente duo werd in 1926 geroyeerd.8
Tegen het einde van 1925 begon de Komintern een campagne tegen ‘ultra-links’.
De ‘gebrekkige’ toepassing van de eenheidsfrontstactiek was een standaardonderdeel van de beschuldigingen. Na Fischer en Maslow waren Treint en Girault, de
protégés van Zinovjev in de pcf, de volgende prominente slachtoffers. In december
kwam Manoeïlski in opdracht van Stalin naar Parijs om mee te delen dat Treints
dagen geteld waren. In maart 1926, op de zesde Erweiterte Exekutive, ging de pcfvoorman voor de bijl. Treint en Girault werden vervangen door Pierre Sémard, Jacques Doriot, Maurice Thorez en Monmousseau. ‘As in Germany, a new group of
men came to power’, zo constateert de Amerikaanse historicus Gruber.‘They were,
with a few exceptions, in their twenties, had no ties to the prewar working-class
movement ... Loyalty to the Soviet Union was their first and last principle.’9
In de cph liep het allemaal niet zo’n vaart als in de kpd en de pcf. Toch zou ook
in de Nederlandse sectie de nieuwe leiding het na enige tijd zeer moeilijk krijgen
met de veranderende opstelling van Moskou, vooral op het punt van de eenheid in
de vakbeweging.
Botsingen partijbestuur en ‘Wijnkoopianen’
Spoedig nadat zij de macht in de cph van het driemanschap had overgenomen,
wendde de nieuwe leiding zich tot de achterban. Met een in verzoenende woorden
gesteld manifest zette zij haar politieke lijn uiteen. Geheel in de pas met de Komintern-resolutie van april bepleitten De Visser en Manuel een ‘werkelijk strijdverbond’ met het nas. Tegelijkertijd wilden zij de opkomende linkse stroming in het
nvv ondersteunen. Het nas vond de verklaring bemoedigend; Sneevliet meende
dat het een stap op de goede weg was.10
Het manifest schoot Wijnkoop, Van Ravesteyn en Ceton in het verkeerde keelgat. Terwijl de eerste twee zich op de achtergrond hielden, was Ceton betrokken bij
een petitie tegen de nieuwe partijleiding. Deze was ondertekend door zo’n 160 aanhangers van het oude triumviraat (ruim 10% van de partijleden), overwegend
afkomstig uit Amsterdam, Rotterdam en de provincie Groningen. Op grond van
een nogal tendentieuze uitleg van het manifest verweten zij de kersverse partijleiding het oppositionele werk in het nvv dienstbaar te willen maken aan de versterking van het nas.11
De opzet van de nieuwe ‘Wijnkoopiaanse’ oppositie was zo duidelijk: de cph
zou het spoor van de Komintern hebben verlaten en aan de syndicalistische leiband
van het nas lopen – precies zoals het driemanschap in het verleden zijn tegenstan279
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ders had gepoogd te diskwalificeren. In de Tribune namen enkele opposanten ook
Moskou en zijn vertegenwoordiger Humbert-Droz op de korrel. Van Ravesteyns
vriend Van Langeraad ging daarbij zeer ver: ‘Als de West-Europeesche communistische partijen uit het Hollandsche geval iets willen en moeten leeren dan is het
dit, dat de 3e Internationale zeer voorzichtig moet worden met het straffe ingrijpen
van de Executieve in de interne politieke aangelegenheden dier partijen.’12 De
Amsterdamse partijsectie ‘Eilanden’ riep alle Komintern-secties zelfs op haar ‘in
den critiek op het E.K.K.I. inzake de Hollandsche quaestie te steunen’ en eraan mee
te helpen dat de cph weer haar eigen (oude) leiders kon kiezen.13 De Wijnkoopaanhangers betwistten de rechtmatigheid van de door Humbert-Droz geleide verkiezing van het partijbestuur op de geïmproviseerde partijconferentie. Zij drongen
aan op het uitschrijven van een congres, in de overtuiging dat dan een meerderheid
zich zou uitspreken voor een restauratie van het driemanschap.
De partijleiding reageerde in het openbaar beheerst op dit tegenspel. Zij hield de
oppositie voor dat deze zich diende te voegen naar de discipline van de Komintern.
Achter de schermen beklaagden Manuel, De Visser en anderen zich echter bij Moskou over dit optreden en drongen zij erop aan de nieuwe leiding openlijk in te zegenen. ‘Wir brauchen von Euch jetzt sofort ein für die Öffentlichkeit geeignetes
Unterstützungsschreiben, worin unsere Taktik gutgeheissen wird und worin die
ekki ihr Vertrauen in der neuen Führung klar und unzweideutig ausspricht.’14
Deze smeekbeden werden door de Komintern-top voorlopig niet verhoord. Het
Präsidium steunde de nieuwe leiding wel, maar was niet van plan dat meteen kenbaar te maken. ‘Bis zu den Wahlen mit öffentlichen Kundgebungen abwarten’, zo
besloot Moskou.15 Waarschijnlijk achtte de Komintern het, gezien de steun die
Wijnkoop volgens Humbert-Droz nog bij de arbeiders genoot, in electoraal opzicht
niet tactisch al te veel afstand van de voormalige partijleider te nemen.
Moskou schaart zich achter de nieuwe leiding
Deze behoedzame opstelling van Moskou kon niet voorkomen dat de cph bij de
Tweede-Kamerverkiezingen begin juli 1925 een zetel verloor. De partij hield er
slechts één over, die werd bezet door De Visser. Het verlies van bijna 17 000 stemmen werd vooral toegeschreven aan de rac-lijsten. Het nas steunde deze weliswaar niet meer, maar zij konden formeel niet worden ingetrokken.16 Manuel toonde
zich in de Tribune niet geheel ontevreden over het resultaat.‘Onze aanhang, de kern
bleef onze partij trouw. Daarom is de uitslag dezer verkiezingen geen nederlaag.’
Volgens Wijnkoop was er echter van een ernstige teruggang sprake. Zonder de
interne troebelen zou de cph een zetel hebben gewonnen in plaats van verloren, zo
liet hij ook Zinovjev weten.17
Het Präsidium wees deze ‘defaitistische’ interpretatie van de verkiezingsuitslag
door Wijnkoop van de hand. Gegeven de omstandigheden was het resultaat niet
slecht; Humbert-Droz had verwacht dat beide zetels verloren zouden gaan. Ook
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toonde Moskou zich ingenomen met de terugkeer naar de cph van een groep
bksp-ers en nas-leiders, onder wie Roland Holst, Sneevliet, Bouwman en Brandsteder. Via de bksp traden ook personen toe die nog geen cph-lid waren geweest,
zoals Dissel, Langkemper en Jan Postma. Daan Goulooze volgde hem na enige tijd
en zou secretaris van de cjb worden.18 Het herstel van de samenwerking met het
nas werd eveneens toegejuicht.
Al met al was Moskou zeer tevreden, zoals ook uit het aan het begin van dit
hoofdstuk aangehaalde citaat uit de open brief aan de cph blijkt.De Komintern omarmde nu publiekelijk de nieuwe partijleiding. Zij volgde hiermee het advies van
haar vertegenwoordiger ter plekke,ene Ralf.Deze kwam begin juli in Nederland aan
en vertrok anderhalve maand later. Een paar weken lang werd hij in Amsterdam bijgestaan door Komintern-instructeur Williams. Samen zonden ze een stroom van
rapporten naar Pjatnitski,die deze aan het Sekretariat doorstuurde.19 Naar Ralfs mening diende Moskou zich ondubbelzinnig achter het cph-bestuur te scharen,omdat
Wijnkoop profiteerde van het gebrek aan openlijke steun. Vlak daarna verklaarde
het Präsidium met nadruk ‘dat zij de beslissingen van de Partijconferentie van 24
Mei goedkeurt en de huidige leiding der partij in ieder opzicht ondersteunt en zal
ondersteunen’.20
Deze toezegging van Moskou impliceerde ook materiële bijstand. Begin 1924
had de toenmalige partijleiding tevergeefs bij de Komintern aangeklopt voor
20.000 gulden om de Tribune van de ondergang te redden. Een aanvrage van Ceton
in de herfst werd door de Budgetkommission afgewezen, omdat de cph haar jaarlijkse subsidie inmiddels al zou hebben opgesoupeerd. Komintern-vertegenwoordiger Neumann deed na zijn bezoek aan Nederland een vruchteloze poging de
commissie op andere gedachten te brengen.21 Na het vertrek van het driemanschap
leek Moskou welwillender. In juni 1925 pleitte Humbert-Droz bij de Budgetkommission voor een bijzondere bijdrage voor de verkiezingscampagne van de cph,
waarna deze besloot hiervoor 3000 gulden uit te trekken.Verder kreeg de partij met
spoed de tweede kwartaalsubsidie toegezonden teneinde te voorkomen dat de Tribune vóór de verkiezingen in ernstige problemen zou geraken. In oktober zou de
Budgetkommission nog eens een buitengewone bijdrage van 2400 gulden beschikbaar stellen om het tekort van het partijorgaan tot eind 1925 aan te vullen.22
Een ‘gouden kooi’ in Moskou
Wijnkoop en Van Ravesteyn werden in de open brief van Moskou niet met name
genoemd. Hun afzetting was voor het tweetal een zware slag geweest.Wijnkoop was
de eerste tijd ‘fatalistisch, apathisch en murw’. De teruggetreden partijvoorzitter
hervond echter betrekkelijk snel weer zijn strijdbaarheid.23 Van Ravesteyn bewonderde de veerkracht van zijn vriend. Hijzelf verkeerde in een aanhoudende toestand van diepe neerslachtigheid. ‘Ik was, eensklaps, nagenoeg van alles beroofd,
wat mijn leven zooveel jaren inhoud had gegeven.’ Aan Wijnkoop schreef hij dat
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zijn persoonlijke situatie, die al uitzichtloos was door zijn ogenschijnlijk onmogelijke liefde voor Petronella Punt, door de partijcrisis en de daaruit voortvloeiende
financiële gevolgen helemaal hopeloos was geworden. Wijnkoop kon in de naaste
toekomst weinig van hem verwachten.24
Ook al plaatsten Wijnkoop en Van Ravesteyn zich niet direct openlijk aan het
hoofd van de oppositie, de nieuwe partijleiding was het duo liever kwijt dan rijk.
Humbert-Droz had de Komintern-leiding voorgesteld de twee uit Nederland weg te
halen. Hij vond het spelen met vuur om de gewezen partijaanvoerders, die de meerderheid in de partij nog altijd achter zich wisten, zonder werk in de cph te laten zitten.25 Het Präsidium besloot daarop het tweetal een functie in het Komintern-apparaat aan te bieden. Deze oplossing was vergelijkbaar met de ‘vrijwillige verbanning’
van de in ongenade gevallen Duitse partijleiders Brandler en Thalheimer, die na
afloop van het vijfde wereldcongres in Moskou hadden moeten blijven.26 HumbertDroz stuurde een vleiende brief aan Wijnkoop en Van Ravesteyn. Hierin schreef hij
dat de Komintern graag van hun capaciteiten gebruikmaakte, bijvoorbeeld in de
Ost-Abteilung.Van Ravesteyn zou zelfs met een delegatie mee kunnen naar China.
De in Moskou verblijvende Rutgers deed een beroep op het tweetal gehoor te geven
aan de uitnodiging,‘al is het maar om voorloopig uit het Hollandsche gedoe te zijn’.
Zinovjev en Boecharin, met wie hij een onderhoud had gehad, hadden hem verzekerd dat zij graag Wijnkoop en Van Ravesteyn voor de Komintern wilden inschakelen. De beide Nederlanders werden uitgenodigd naar de Sovjet-Russische hoofdstad te komen om de zaak te bespreken.27
Deze geste leek aanvankelijk aan Van Ravesteyn niet besteed. Hij voelde er weinig voor ‘om dergelijke onbeschoftheden zelfs maar au sérieux te nemen’. Later
bedacht Van Ravesteyn zich. Naar China wilde hij niet, maar hij zou wel een bijdrage kunnen leveren aan een betere verbinding van de Komintern met Spanje en
Zuid-Amerika.Voorwaarde was dat hij in Rotterdam kon blijven wonen, en op kosten van Moskou een jaar lang Spaans kon leren en een reis naar Spanje kon
maken.28
Ook bij Wijnkoop ving Moskou bot. Hij schreef Zinovjev dat hij de luide roep
van zijn aanhang om actief te blijven, niet mocht negeren. Hij wilde wel voor de
Komintern werken, maar uitsluitend met Amsterdam als standplaats. Wijnkoop
had overlegd met Fimmen en hij stelde Zinovjev voor dat hij deze zou bijstaan bij
het totstandbrengen van het internationale eenheidsfront. Vanuit Nederland kon
Wijnkoop dan West-Europa bereizen.29
Ondanks het feit dat zowel Wijnkoop als Van Ravesteyn hun inkomsten uit het
Tweede-Kamerlidmaatschap kwijt waren en financieel aan de grond zaten, wensten
zij niet zomaar toe te happen op het aanbod van de Komintern.Vertrek uit Nederland impliceerde immers dat hun politieke rol in de cph was uitgespeeld en dat de
nieuwe partijleiding vrij spel kreeg. Wijnkoop gunde zijn tegenstanders dit plezier
niet. Van Ravesteyn zat bij de pakken neer en was veel minder militant. Hij wilde
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echter niet uit Rotterdam weg vanwege zijn liefde voor Petronella, zoals hij zijn
vriend in Amsterdam nu pas, na ruim twee jaar, voor het eerst toevertrouwde.30
Ook voor Wijnkoop waren de privé-omstandigheden zeer belangrijk. Hij was dol
op zijn vrouw Joosje en kon moeilijk buiten haar aanwezigheid, en die van zijn enige kind Jan Jozef.31
Op zijn beurt wilde de Komintern-top de wensen van het tweetal niet inwilligen.
Het Sekretariat wees Van Ravesteyns ‘Spaanse’ plan af en bood hem een functie in
Berlijn aan bij het door Varga geleide Informationsbüro, dat het ekki adviseerde.
De Rotterdammer vond de gedachte niet aantrekkelijk ‘onder een soort directie te
komen ... van den onuitstaanbaren pedant Varga’. Toen hij vernam dat hij zich ook
nog daadwerkelijk in de Duitse hoofdstad moest vestigen, hoefde het voor hem niet
meer.32
Voor Wijnkoop had het Präsidium een ander plan in petto. Hij werd als lid van
het ekki naar Moskou genood om daar voor langere tijd deel te nemen aan de
werkzaamheden van de Exekutive. Rutgers drong er bij Wijnkoop op aan te gaan,
maar deze voelde er weinig voor zijn tegenstanders in de cph-leiding zo in de kaart
te spelen. ‘Misschien is de hoop hem zóó kapot te maken’, zo veronderstelde zijn
echtgenote Joosje.33 De Komintern kreeg nul op het rekest: Wijnkoop schreef
Zinovjev dat hij door persoonlijke omstandigheden niet voor langere tijd uit Nederland weg kon.34 In de herfst slaagde Wijnkoop erin een opdracht te verkrijgen
van het Marx-Engels Instituut in Moskou. Directeur David Rjazanov wilde alle
werken en correspondentie van Marx en Engels uitgeven. Wijnkoop ging aan de
slag om documenten van de familie Marx in Nederland en België op te sporen. Zijn
betaalde aanstelling werd echter in april 1926 plotseling stopgezet.Ook vertaalde hij
samen met Romein het rapport van de delegatie van de Britse vakbeweging, die in
de herfst van 1924 de Sovjet-Unie had bezocht.35
De vrees van Humbert-Droz dat Wijnkoop en Van Ravesteyn zich in de strijd
binnen de cph zouden mengen, werd niet meteen bewaarheid. Of het nu uitsluitend vanwege de emotionele klap was of – in het geval van Wijnkoop – eveneens om
tactische redenen, feit is dat het tweetal aanvankelijk niet in de vuurlinie opdook
maar zich ogenschijnlijk passief opstelde.Daarbij speelde ook de hoop mee dat hun
opvolgers – het ‘crapuul’, in de woorden van Van Ravesteyn – er zo’n puinhoop van
zouden maken dat de oude partijleiders haast vanzelf als reddende engelen weer in
beeld zouden komen. Dit alles nam niet weg dat in de zomer van 1925 de partijstrijd
fel woedde, maar dan meer buiten de cph: in de gelederen van de cjb en tussen de
iah en irh.
Strijd in de Communistische Jeugdbond
In de eerste ronde van het conflict in de cph had de door Van Lakerveld geleide
Communistische Jeugdbond zich pal achter Wijnkoop opgesteld. Enige tijd nadat
‘Widdi’ in de herfst van 1924 met de partijvoorzitter had gebroken, keerde de cjb
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zich eveneens van hem af. In maart 1925 schreef het voltallige hoofdbestuur een
brief naar de Exekutive van de kji, waarin het zich formeel distantieerde van de
cph-leiding.Wijnkoop zou de samenwerking met het nas saboteren en niet werkelijk de vorming van een communistische massapartij nastreven, uit angst zijn leidende positie te verliezen.36
Nadat de oude cph-leiding in mei 1925 aan de kant was geschoven, kreeg Van
Lakerveld officieel het bericht uit Moskou dat de kji zich geheel achter het hoofdbestuur van de Bond schaarde. Deze steun kon hij goed gebruiken, aangezien in de
cjb de Wijnkoop-aanhangers zich flink roerden. Volgens het bestuur waren zij eropuit de macht in de jongerenorganisatie over te nemen om daarna vanuit de cjb
de nieuwe cph-leiding te bestrijden.37 Vooral in Amsterdam ging het er op vergaderingen soms heet aan toe. Jonge Wijnkoop-aanhangers betichtten de cjb-top van
‘fascistisch optreden’. Hoofdbestuursleden zouden met een ploertendoder een vergadering letterlijk uit elkaar hebben geslagen. Voorzitter Van Lakerveld was de
gebeten hond. Hij werd uitgemaakt voor ‘dictator’ en ‘terrorist met boksijzers’. De
volgelingen van de oude partijleiding slaagden erin het bestuur in de hoofdstedelijke afdeling over te nemen. Het landelijk hoofdbestuur zette hen vervolgens uit de
jeugdbond.38
Gesteund door de cph-leiding en de kji wilde het hoofdbestuur op een congres
in augustus orde op zaken stellen. Secretaris Ko Beuzemaker liet er geen twijfel over
bestaan waarom het ging: ‘Vóór of tégen de politiek der Komintern en der Jeugd
Internationale.’ De cjb moest kiezen voor de ‘straffe, strenge eenheid en zelftucht
der Moskousche Internationale’. De kji stuurde twee vertegenwoordigers naar het
congres: Kress, die inmiddels een geregelde gast was geworden, en ene Johan. Beiden logeerden bij Van Lakerveld.39 Voor de Komintern was Ralf aanwezig.
Het trio zette de dissidenten onder zware druk. Zij dienden een resolutie te aanvaarden waarin hun optreden als Komintern-vijandig werd bestempeld en het
beleid van het hoofdbestuur de zegen van de kji kreeg.40 De oppositie liet zich echter niet gewillig naar de slachtbank leiden. Ze trachtte het dilemma tussen trouw
aan Wijnkoop en loyaliteit aan Moskou op te lossen door niet mee te doen aan de
stemming. Kress veroordeelde deze ‘diplomatieke truc’. ‘Diegenen die zich van
stemming onthouden, zullen door de K.J.I. als fractievormers worden gekenmerkt
en beschouwd worden tegen de K.I. en de K.J.I. te zijn.’41 Ondanks deze dreiging
hielden de medestanders van Wijnkoop voet bij stuk. Ze wilden evenmin meewerken aan de samenstelling van een nieuw hoofdbestuur waarin zij in de minderheid
zouden zijn. Op voorstel van Kress werden er toch vier oppositievertegenwoordigers – tegen hun wil – in de leiding gekozen, zodat tegen hen voor het geval zij volhardden in hun weigering, disciplinaire maatregelen konden worden getroffen.
Na het congres keurde de kji de congresbesluiten en de opstelling van de leiding
van de cjb goed. Zij veroordeelde scherp de boycot van de gekozen oppositionele
hoofdbestuursleden.42 De vier waren van deze uitspraak weinig onder de indruk.
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Zij lieten Moskou weten de lijn van de Komintern te willen aanvaarden, maar stelden in één adem de handelwijze van de kji-vertegenwoordiging op het congres aan
de kaak. De afgevaardigden hadden niet vrijelijk kunnen stemmen over de resolutie en de kandidaten voor het hoofdbestuur. Evenals het driemanschap en zijn aanhang in de moederpartij keerden zij zich tegen deze inperking van het beginsel van
zelfbestuur:‘de autonomie, die elke Jeugdorganisatie, aangesloten bij de kji heeft, is
op dit congres met voeten getreden’. Onder grote druk van de cjb-leiding aanvaardden zij op één na uiteindelijk hun bestuursfuncties.43
In de herfst van 1925 was het conflict in de jeugbond van de cph beslecht. Na
veel tegenstribbelen voegde de oppositie in de jeugdorganisatie zich naar de wet
van Moskou. Op zijn eerste voltallige zitting na het congres sprak het hoofdbestuur
zijn steun uit aan de nieuwe cph-leiding van De Visser en Manuel. De Wijnkoopaanhangers hadden in de cjb het onderspit gedolven. De onverbiddelijke wijze
waarop Moskou zich tegen de oppositie had gekant, leidde tot een schok in het
kamp van het driemanschap.‘Uit het meer dan barre optreden van de K.J.I. krijg ik
den indruk, dat men ons [in Moskou] slechter gezind is dan wij ooit gedacht hebben’, aldus Knuttel.44
Internationale Arbeiter-Hilfe en Internationale Rote Hilfe
De partijstrijd werd ook uitgevochten binnen de Internationale Arbeiter-Hilfe.
Münzenberg, de leider van deze proletarische hulporganisatie van Moskou, had
zich eerder al achter het driemanschap geschaard. De Duitser werd gesouffleerd
door zijn medewerker Kruyt. De gewezen predikant steunde Wijnkoop zoveel
mogelijk in het conflict binnen de cph. ‘Van dissenters van ieder slag hebben wij
ons steeds verre gehouden. Je weet hoe wij tegenover de “aanspraken” van Sneevliet
en consorten gestaan hebben, hoe wij Rol. Holst stilzwijgend hebben weggevaagd,
enz., kortom, de C.P. zijn onze menschen,’ liet Kruyt zijn belaagde vriend eind 1924
ten overvloede weten.45
Deze pro-Wijnkoop houding van de iah had in het verleden reeds tot grote
wrijvingen geleid met het nas. De verhoudingen waren al gespannen doordat de
hulporganisatie haar taken sluipenderwijs uitbreidde en niet alleen bij natuurrampen en hongersnood, maar ook bij arbeidsconflicten materiële bijstand ging verlenen – zoals bij de textielarbeidersstaking in Twente in mei 1924, toen de iah circa
9000 dollar beschikbaar stelde.Anders dan de donaties van de rvi vond het nas de
iah-hulp een bedreiging voor de positie van de vakbonden: de arbeiders zouden
kunnen gaan denken dat zij geen bonden en stakingskassen meer nodig hadden.46
De ware steen des aanstoots voor het nas-bestuur vormde echter het feit dat de
Nederlandse afdeling werd geleid door Brommert. Sneevliet beschouwde hem als
een marionet van Wijnkoop. In de herfst van 1924 moest Münzenberg er persoonlijk in Amsterdam aan te pas komen om een conflict tussen het nas en Nederlandse iah-secretaris te sussen.47 Münzenberg besloot daarop Brommert op te offeren
285

Meridiaan Page 286 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

de complimenten van de komintern

aan de goede betrekkingen met het nas en hem de laan uit te sturen.Wijnkoop had
echter weinig zin om zijn adept te laten vallen. Kruyt stelde hem evenwel gerust:
‘Het is eenvoudig niet denkbaar, dat iemand anders in Holland de feitelijke leiding
der iah in handen zou hebben dan een-der-onzen.’48 Deze voorspelling kwam uit.
Met medewerking van Kruyt persoonlijk werd Henk van Walree als nieuwe iahsecretaris benoemd – eveneens een ‘Wijnkoopiaan’, die door het nas net als Brommert als een vijand werd beschouwd.49
Aanvankelijk had Münzenberg zijn oog op Van Lakerveld laten vallen om de
iah te leiden. Deze bedankte echter voor de eer omdat hij door Moskou was aangewezen om de Internationale Rote Hilfe in Nederland nieuw leven in te blazen.Wijnkoop had geprobeerd deze benoeming te verijdelen. Onder druk van Hammer en
het Berlijnse bureau van de irh werd Van Lakerveld echter aan het begin van 1925
tot secretaris van deze organisatie aangewezen.50 De nieuwe functionaris klaagde al
snel zijn nood bij de irh in Moskou. Hij zou worden tegengewerkt door zijn voorganger, de Wijnkoop-aanhanger Albrecht. Bovendien zou de partijleiding hem proberen de voet te lichten. Een speciale vertegenwoordiger van de Exekutive van de
irh uit Berlijn, Eugen Schönhaar, bracht vervolgens Wijnkoop aan het verstand dat
hij zich bij de benoeming van Van Lakerveld moest neerleggen.51
Met de hulp van Schönhaar slaagde Van Lakerveld er in februari 1925 in het nas
en de bksp te betrekken bij de in te stellen Centrale Raad van de irh.Wijnkoop was
hier tegen, maar de irh in Moskou stond erop dat het nas zou meedoen.52 Met
financiële steun uit Moskou voor de uitgave van een blad en door de medewerking
van het nas groeide de Nederlandse sectie als kool.Binnen een halfjaar zou de afdeling Amsterdam al bijna 1500 leden tellen; volgens het nas in overgrote meerderheid afkomstig uit zijn achterban. De iah zou slechts enkele honderden leden hebben.53
De delicate betrekkingen tussen de irh en de iah verslechterden aanzienlijk na het
terugtreden van het driemanschap in mei 1925. De Wijnkoop-aanhangers hadden
de iah stevig in hun macht, met Van Walree als secretaris en Hoogcarspel als voorzitter van het landelijk bestuur. Wijnkoop had hierin als cph-vertegenwoordiger
zitting. Het nas zag dit alles met lede ogen aan. Sneevliet schreef aan Moskou dat de
iah ‘die einzige Organisation ist, die der Wynkoop-Gruppe die Möglichkeit gibt
ihre Politik weiter zu treiben ... Sie kann sich in dieser Weise wieder auf dem Gebiet
der Gewerkschaftsbewegung betätigen, ihre anti-N.A.S.-Politik treiben.’ Ook
omdat Nederland te klein zou zijn voor twee proletarische hulporganisaties, stelde
Sneevliet namens het nas de samensmelting van irh en iah in één apparaat voor
– geleid door Van Lakerveld.54
Na enkele botsingen tussen de iah en de irh greep de nieuwe cph-top in. In de
herfst van 1925 deelde men Wijnkoop mee dat hij zich uit het landelijk iah-bestuur
moest terugtrekken. Wijnkoop gaf aan het bevel echter geen gehoor. ‘Ik blijf per286
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soonlijk nationaal en ook internationaal hoofdbestuurder,’ schreef hij aan Van
Ravesteyn. Münzenberg, die in die tijd in Amsterdam was, zou Wijnkoop de hand
boven het hoofd hebben gehouden. Partijsecretaris Seegers verzocht daarop aan
Moskou Wijnkoop te dwingen zijn zetel in het internationale Zentralkomitee van
de iah op te geven.55 Van Walree bond wél in: op een bijeenkomst met Münzenberg
verklaarde de iah-secretaris plechtig dat hij zich achter de huidige partijleiders
schaarde. Seegers was van deze adhesiebetuiging niet onder de indruk.Van Walree
en Hoogcarspel behoorden tot het sterk anti-nas-gezinde deel van de oppositie,
met wie geen samenwerking meer mogelijk was. Zij zouden een obstakel vormen
voor de verbetering van de betrekkingen tussen de iah en het nas.56
In het najaar bemoeide de Komintern-leiding zich met deze broedertwisten.
‘Wir glauben, dass die Differenzen zwischen der iah und der Zentrale der kph,
zwischen iah und nas und zwischen iah und irh, eine unerfreuliche Begleiterscheinung der Krise in der hollaendischen Partei sind’, zo meende het Sekretariat.
Er moest een einde komen aan de pogingen van de Wijnkoop-groep en het nas om
de iah en de irh in de fractiestrijd voor hun karretje te spannen. Het Sekretariat
sprak zich niet uit over de positie van Wijnkoop.57
Rebellie in Rotterdam
Na enige tijd laaide de strijd ook in de cph zelf op – in Rotterdam, om precies te
zijn. In het najaar was Van Ravesteyn uit de lethargische toestand ontwaakt waarin
hij sinds mei verkeerde. Hij had besloten het bijltje er niet bij neer te gooien en was
afdelingsvoorzitter geworden.58 Van Ravesteyn werd bijgestaan door secretaris
Gerrit van Burink en ondervoorzitter Hoogcarspel, beiden ondertekenaars van de
petitie-Ceton. Het afdelingsbestuur kwam snel in aanvaring met de cph-leiding,
die meende dat het haar besluiten stelselmatig saboteerde. Zo zou het bestuur weigeren de lijst van Rotterdamse leden over te leggen en abonnementsgelden van de
Tribune af te dragen.
De zaken liepen geheel uit de hand op een vergadering waar de partijleiding
trachtte de afvallige afdeling in het gareel te krijgen.Volgens het oppositionele verslag van deze bijeenkomst had Wins Van Burink een klap gegeven en Hoogcarspel
een inktpot naar het hoofd gegooid. De lezing van de partijleiding was tegengesteld: een lid van de Rotterdamse afdeling zou Wins en De Visser met een mes hebben bedreigd, waarbij de aanvaller zou hebben geroepen ‘er wel een jaar tuchthuis
voor over te hebben’. Wins zou met de voorzittershamer op het hoofd zijn geslagen
en naar een ziekenhuis zijn afgevoerd.59
Voor de cph-leiding was nu de maat vol. Zij besloot de bestuursleden van de
afdeling uit hun functie te ontheffen en te schorsen als partijlid. Moskou werd hierover meteen ingelicht.60 De gesuspendeerden lieten het er echter niet bij zitten.
Onder leiding van Van Ravesteyn vormden zij de zogeheten ‘oude’ partijafdeling,
naast de ‘nieuwe’, die door de landelijke leiding was erkend. Tegelijk tekenden zij bij
287

Meridiaan Page 288 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

de complimenten van de komintern

de Komintern bezwaar aan tegen dit ‘terroristisch optreden’, dat tegen de statuten
zou indruisen. Ook verzochten de dissidente Rotterdammers het ekki snel een
partijcongres uit te schrijven.61
Van Ravesteyn wilde graag de confrontatie met de partijleiding aangaan. Aan
zijn vriend Knuttel, die voorzitter was van de afdeling Leiden, stelde hij voor De Visser en Manuel te dwingen elders ook disciplinaire maatregelen te treffen.Knuttel zou
hen moeten tarten door Wijnkoop voor een spreekbeurt uit te nodigen.62 De ex-partijleider had namelijk een spreekverbod gekregen omdat hij had geweigerd zonder
voorwaarden vooraf met de partijleiding over het conflict te komen praten.63
Deze ramkoers van Van Ravesteyn viel slecht bij Knuttel. Hij noemde het voorstel waanzinnig.Van Ravesteyn had het mogelijk geacht dat Moskou wat toeschietelijker zou worden nu Zinovjev in het nauw was gekomen. Knuttel geloofde daar
niets van.Wie er ook in de Komintern-top de scepter mocht zwaaien, men zou niet
zwichten voor een dergelijk optreden. ‘Op het stuk van discipline zal Boecharien
niet minder onverbiddelijk zijn dan Zinowjew’, zo hield hij Van Ravesteyn voor. Hij
wees zijn vriend op de consequenties van zijn tactiek. Door zich met Wijnkoop in
Moskou onmogelijk te maken, konden hun aanhangers op een komend congres
niet meer het herstel van de oude leiding eisen. Knuttel trok een duidelijke grens:
aan Wijnkoop schreef hij ‘dat ik mij niet door disciplinebreuk buiten de Internationale wil stellen ... De internationale ervaring heeft geleerd, dat wie zich buiten de
internationale stellen of laten zetten, onvermijdelijk verloren gaan.’ De trouw aan
Moskou ging Knuttel boven zijn betrekkingen met Wijnkoop en Van Ravesteyn: als
gevolg van deze keuze bekoelde zijn jarenlange vriendschap met hen.64
Tactische verschillen tussen Wijnkoop en Van Ravesteyn
Hoewel Wijnkoop Van Ravesteyn in bescherming nam tegen de kritiek van Knuttel,
wilde hij evenmin als zijn oude strijdmakker va banque spelen. De affaire-Rotterdam had volgens Van Ravesteyn de lont kunnen zijn waarmee het conflict in de partij tot ontploffing had kunnen komen. Door te dreigen met uittreden zou er wellicht
een overeenkomst met partijvoorzitter De Visser in gezeten hebben. Vele medestanders van het driemanschap wilden het gevecht aangaan, zo meende Van Ravesteyn. Hoe langer er echter gedraald werd, hoe meer deze strijdbare stemming zou
verlopen. De voormalige partijtheoreticus deed zelf zijn best het oppositionele
vuur brandend te houden. Zo publiceerde hij ‘partijvijandige’ artikelen in ‘burgerlijke’ bladen.65
Logische consequentie van Van Ravesteyns lijn zou de scheuring van de cph
zijn, en de oprichting van een nieuwe partij. Met die gedachte speelde hij in de
herfst van 1925 inderdaad, zonder er evenwel veel van te verwachten: ‘Men moet
zich er goed van doordringen dat men dan Moscou met alle macht tegen zich heeft
en ook bij de arbeiders niets bereikt.’ Zo’n partij zou echter hooguit vierhonderd
leden krijgen en slechts enkele duizenden stemmen behalen.66
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Wijnkoop opereerde veel behoedzamer. Hij stelde zich bijvoorbeeld niet duidelijk achter het geschorste Rotterdamse afdelingsbestuur op – volgens Van Ravesteyn
uit angst voor een schorsing. Wijnkoops tactiek bestond van meet af aan uit drie
onderdelen, zoals hij zijn vriend schreef: ‘enerzijds zekere passiviteit onzerzijds,
anderzijds congres en vooropstellen eenheids-tactiek’.67 Wijnkoop herinnerde Van
Ravesteyn eraan dat het driemanschap al een jaar geleden besloten had tot deze
politiek van lijdelijk verzet, voor het geval het buitenspel zou komen te staan.Als de
Rotterdammer dit wilde veranderen dan diende dat besproken te worden met
Ceton, aangezien deze ‘zelf altijd op activiteit heeft aangedrongen, maar niets doet
omdat wij niet wilden’.68
Het tweede element uit de tactiek van Wijnkoop was het bijeenroepen van een
congres. Hiervan verwachtte hij veel: dan zou blijken dat de oude leiding de meerderheid achter zich had. Van Ravesteyn had hierin eerst ook nog wel iets gezien,
maar nu niet meer. De Komintern-leiding ontzegde immers de secties het recht op
zelfbeschikking. Moskou zou op zo’n congres zeker zijn tanden laten zien, hetgeen
ten koste zou gaan van de positie van het oude driemanschap.69
Ten slotte had Wijnkoop zijn hoop gevestigd op de vakbondseenheid, dat wil
zeggen: op Fimmen. Deze was zijn belangrijkste troefkaart.Van zijn Moskouse luisterpost Rutgers had Wijnkoop in juni 1925 bemoedigende woorden vernomen.‘Wat
de algemeene politieke lijn in de vakvereen.- kwestie aangaat, begrijp ik, dat een
sterke toenadering tot jelui standpunt heeft plaatsgevonden en men heel wat minder enthousiast voor het N.A.S. en diens leider gestemd is.’70 Fimmen had Zinovjev
persoonlijk geschreven dat hij zijn bekomst had van Sneevliet.Later liet het Präsidium zich in zijn brief aan de cph-leiding in lovende bewoordingen uit over de linkse beweging in het nvv. Er was volgens de Komintern-leiding ‘niet aan te twijfelen,
dat het werk van Fimmen zijn vruchten begint te dragen’.71 Wijnkoop poogde hierop in te haken. Hij wilde ‘bewust aansturen op versterking en verstandig gebruik
van de toenemende kiemen der Fimmen-beweging’. In de herfst voerde hij enkele
besprekingen met de sociaal-democratische vakbondsvoorman.72
Wijnkoop zag in dat hij in Moskou zijn voordeel kon doen met zijn contacten
met Fimmen nu de Komintern zich weer wat meer op de sociaal-democratie en de
vakbewegingseenheid oriënteerde. Onlosmakelijk daarmee verbonden was het
afschilderen van de cph als een nas-partij.Aan Zinovjev schreef Wijnkoop dat het
‘sectarische’ optreden van zijn opvolgers de Nederlandse partij isoleerde van de
arbeiders in de reformistische bonden, waardoor de vakbondseenheid geheel uit
het zicht verdween.73
Van Ravesteyn lijkt te breken
De tactische onenigheid tussen Wijnkoop en Van Ravesteyn was principiëler van
aard dan zij op het eerste gezicht leek. Erachter ging een fundamenteel meningsverschil schuil over de vraag wat er nog van de Komintern te verwachten viel. Het feit
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dat Wijnkoop zijn kaarten had gezet op het welslagen van het streven naar vakbondseenheid, hield in dat hij nog niet alle hoop had opgegeven dat Moskou zijn
negatieve oordeel over het driemanschap alsnog zou kunnen aanpassen. Per slot
van rekening was de eenheidslijn voor de Sovjet-leiders van het grootste belang, en
lagen er daarom vanwege Wijnkoops goede relatie met Fimmen kansen – hoe klein
wellicht ook.‘Moskou’s inzicht te veranderen blijft zoo goed als onmogelijk – ik zeg:
zoo goed als, en doe alles met Fimmen om het te veranderen.’ Vanwege deze minieme mogelijkheid zocht Wijnkoop niet de confrontatie want, zo schreef hij aan Van
Ravesteyn,‘wij moeten niets afbreken wat ons aan Moskou bindt’.74
Zijn oude vriend zag de toekomst echter somber in: Van Ravesteyn verwachtte
van Moskou geen heil meer. De Komintern zou waarschijnlijk een gezant sturen die
Wijnkoop en misschien hemzelf voor de cph trachtte terug te winnen.‘Dan breekt
het moment suprême aan, waarop wij definitief zullen hebben te kiezen: aut Moskwa, aut nihil!’ Deze keuze zou neerkomen op onvoorwaardelijke gehoorzaamheid
aan de Komintern – hetgeen tevens de aanvaarding van het gezag van de verfoeide
nieuwe partijleiding inhield –, óf buiten de Derde Internationale komen te staan.
Van Ravesteyn had zijn keus al bepaald, zo schreef hij vlak voor Kerstmis 1925 aan
Wijnkoop: ‘Ik reken me niet meer tot de cp in Holland en dientengevolge ook niet
meer tot de Internationale.’ Op dit pad kon Wijnkoop zijn vriend niet meer volgen.
Onder aan Van Ravesteyns brief schreef hij:‘Nihilisme’.75
Fimmen
Dat Wijnkoop zijn hoop op Fimmen had gevestigd, was niet zo gek gezien. Terwijl
de papieren van het nas in Moskou waren gedaald (zie hieronder), steeg de leider
van de Internationale Transportarbeiders Federatie in aanzien.Aan de ene kant had
dit te maken met de eenheidskoers van de Komintern, die was gericht op de organisatorische samensmelting van ivv en rvi.76 Wijnkoop had in de zomer van 1924,
toen de nieuwe lijn werd ingezet,zijn kans geroken en Fimmen gevraagd onmiddellijk naar Moskou af te reizen. Deze was daarop echter niet ingegaan. Later dat jaar
zou Fimmen op eigen gelegenheid vijf weken in de Sovjet-Russische hoofdstad
doorbrengen om met eigen ogen de nieuwe samenleving te kunnen bekijken. Na
een bezoek aan enkele gevangenissen was Fimmen volgens de Pravda tot de conclusie gekomen ‘dat het leven der gevangenen er beter is dan het leven van miljoenen
“vrije” arbeiders in de kapitalistische landen’. Terug in Amsterdam was hij zeer
lovend over wat hij had gezien: ‘Het Sowjet-regiem staat als een paal. Het heeft de
sympathie en steun der arbeiders.’ Dergelijke rooskleurige getuigenissen zullen
Fimmens imago in Moskou eveneens goed gedaan hebben.77
De belangrijkste waarde die Fimmen voor de Sovjet-leiders bezat, lag in zijn
positie als voorstander van samenwerking met Moskou in het bestuur van het ivv.
In 1925 spande Fimmen er zich samen met het Britse tuc voor in dat het ivv de
Sovjet-vakbonden zonder voorwaarden vooraf zou toelaten. Daarbij hoopte hij er
290

Meridiaan Page 291 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

de complimenten van de komintern

stilletjes ook op dat de rvi zo overbodig zou worden. Hij kwam op dit punt lijnrecht tegenover ivv-secretaris Oudegeest te staan. Samen met Purcell, tuc- én
ivv-voorzitter, vormde Fimmen de redactie van het blad Trade Union Unity. Over
de uitgave hiervan had hij in Moskou gesproken met Lozovski, die de kwestie bij de
Komintern-leiding aankaartte.78 Fimmen verwelkomde enthousiast de vorming
van het Engels-Russische Eenheidscomité in april, waarin Britse en Sovjet-vakbonden met elkaar samenwerkten. Purcell en Tomski waren hierbij de gangmakers
geweest.79
Terwijl Fimmen zich op het internationale vlak het vuur uit de sloffen liep om de
eenheid tussen rvi en ivv dichterbij te brengen, liet hij de zaak in Nederland op
zijn beloop – zo meldde het nas althans aan Moskou. Tussen de vakcentrale en haar
voorzitter enerzijds en Fimmen anderzijds boterde het niet zo. In het conflict tussen de iah en de irh namen zij tegenovergestelde posities in. Fimmen maakte deel
uit van de Internationale Rat van de door zijn vriend Münzenberg geleide iah en
van het landelijk bestuur van de Nederlandse afdeling; het nas richtte zich zoals
gezien op de irh en zag het liefst dat deze hulporganisatie in Nederland het alleenrecht kreeg.80 Scherper waren echter de tegenstellingen op vakbondsterrein. Sneevliet was niet vergeten dat Fimmen hem eind 1923 ronduit had gezegd dat het nas
maar moest opgaan in het nvv. Het nas wilde echter alleen eenheid op revolutionaire basis – waarbij het zich kon beroepen op de Komintern-resolutie van maart
1924. Tegenover Moskou beklaagde het nas zich dat Fimmen tegen de aansluiting
van de vakcentrale bij de rvi zou zijn: met Wijnkoop zou hij wensen dat het nas in
het ivv opging.81
Het nas en de rvi
Deze onmin tussen de linkervleugel in het nvv en het nas beviel Moskou geenszins. De rvi probeerde het nas ertoe aan te zetten het werk in de reformistische
bonden daadwerkelijk ter hand te nemen. Daartoe moest eerst de afwijzing door
het nas in september 1924 van de door het rvi-congres aangenomen Hollandse
resolutie worden gladgestreken. In april 1925 voerden Bouwman en Kitsz namens
de vakcentrale hierover gesprekken met het Vollzugsbüro, toen zij toch in Moskou
waren voor de Holländische Kommission van de Komintern. Aan dit overleg
namen onder anderen Lozovski, Nin, de voormalige gezant van Moskou in Nederland Hammer en nas-vertegenwoordiger Van Wijngaarden deel. Bouwman legde
uit dat het nas niet tegen de eenheid als zodanig was, maar dat zijn vakcentrale
eerst eenheid in de strijd tegen de uitbuitende klasse wilde voordat er überhaupt
van een organisatorisch samengaan sprake kon zijn. Lozovski zei begrip te hebben
voor de bijzondere positie van het nas vanwege de syndicalistische herkomst en de
lange geschiedenis ervan, maar probeerde toch de lijn van de rvi door te drukken.
Het nas moest het nvv voor een eenheidscongres uitnodigen, want – zo meende
de rvi-leider – ‘die Organisation ist ... für uns nicht Selbstzweck’.82
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Met zo’n oneerbaar voorstel konden Bouwman en Kitsz niet thuiskomen. Het
kwam dan ook niet voor in de ‘eenheidsresolutie’ die het Vollzugsbüro en de nasdelegatie overeenkwamen. Op het eerste gezicht was Moskou hierin behoorlijk
tegemoet gekomen aan de bezwaren van de nas-leiding ten aanzien van de eerdere
Hollandse resolutie.De rvi erkende nadrukkelijk de noodzaak voor het nas zich te
versterken, zij het dat de werving ‘hoofdzakelijk’ onder de ongeorganiseerde arbeiders diende te geschieden. Het nas beloofde de linkse,‘Fimmense’ minderheidsbeweging in het nvv te bevorderen, maar sloot niet bij voorbaat ‘ieder individueel of
collectief overgaan’ van reformistische vakbondsleden uit.
Het wisselgeld voor de rvi zat vooral in de laatste, geheime bepalingen van de
resolutie. Op voorstel van Lozovski zei het nas toe de mogelijkheid te zullen onderzoeken ‘goede, betrouwbare revolutionaire arbeiders’ uit zijn gelederen in de reformistische vakbeweging te plaatsen, wat dus neerkwam op cellenbouw om de ontwikkeling van de linkervleugel te bevorderen.83 De rvi-secretaris vond eigenlijk
dat de kleinste federaties van het nas opgeheven moesten worden, waarna de leden
zich bij het nvv moesten aanmelden.‘Gen.Bouwman ist damit einverstanden,einige kleine Verbände zu liquidieren’, aldus het protocol. Deze opstelling was zeer verrassend, omdat het nas deze amputaties altijd te vuur en te zwaard had bestreden.
Bouwman zou het er in Nederland dan ook niet over hebben.84 Verder zei het nas
in het geheime deel van de resolutie toe dat het steun aan de strijd voor de internationale vakbondseenheid in overweging wilde nemen. Dit punt was, zoals gezegd,
binnen de vakcentrale zeer omstreden, maar de gekozen formulering verplichtte tot
niets.
Uitvoering eenheidsresolutie door het nas
Dit keer kon de in Moskou gebrouwen resolutie wél de toets der kritiek van de nasleiding doorstaan. Met de geheime paragraaf betreffende de cellenbouw in het nvv
stemde zij eveneens in, alhoewel verwacht werd dat dit in de praktijk niet van een
leien dakje zou gaan.85 De aanvaarding van het vergelijk met de rvi kwam mede
doordat na het vertrek van de gehate Wijnkoop als partijleider een aantal prominente nas-leden tot de cph was toegetreden, waardoor er in het bestuur van de
vakcentrale een communistische meerderheid was ontstaan.86 Bovendien was de
nas-leiding in de loop van 1925 meer geporteerd geraakt voor de internationale,
‘revolutionaire’ eenheidsgedachte. Hierop was de vorming van het Engels-Russische Eenheidscomité van grote invloed geweest. Het nas was dermate onder de
indruk van dit verbond, dat het in het hele land affiches ophing waarop de verbroedering tussen de beide vakbewegingen was uitgebeeld.87
Het nas begon voortvarend met de uitvoering van de resolutie. Ondanks de
bekende reserves zocht het bestuur toenadering tot Fimmen. Op pogingen een
afspraak te maken, kreeg het evenwel nooit antwoord. Aan de afstand kon het niet
liggen,schreef Sneevliet de rvi.‘Vondelstraat [waar Fimmens itf gevestigd was] ist
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nicht sehr weit entfernt vom Nassaukade [waar het nas-secretariaat stond]. In
Amsterdam bestehen dazu telephonische Verbindungen. Doch Fimmen schweigt.’
Hij zou volgens Sneevliet in Nederland niet zijn vingers willen branden aan de eenheidskwestie.88 De werkelijke reden was echter de aversie van de itf-secretaris
tegen de nas-voorzitter.‘Sneevliet im besonderen ist ihm antipatisch’, zo merkte de
cph-leiding, toen deze tevergeefs trachtte beide partijen nader tot elkaar te brengen. Fimmen wilde ‘voorlopig’ geen samenwerking met het nas.89
De verhouding tussen Fimmen en het nas daalde tot het nulpunt toen Sneevliet
in de herfst vernam dat de eerste een blad wilde uitgeven voor de linkervleugel van
de sociaal-democratie, waarvan de redactionele lijn niet geheel zou overeenstemmen met de politiek van de Komintern. De nas-voorzitter deed meteen zijn beklag
bij Lozovski. ‘Das kann wieder eine schöne Sache werden ... Ich fürchte dasz wir
eine Zeitung für die Politik Fimmen-Wynkoop bekommen werden.’ Sneevliet had
Lozovski in augustus nog ontmoet in Parijs op het congres van de cgtu en herinnerde hem eraan dat deze zich toen had uitgesproken voor een snelle aansluiting
van het nas bij de rvi. Sneevliet verzocht de Rus zijn contacten met Fimmen aan te
wenden om te voorkomen dat er een blad werd uitgegeven dat dat nas-lidmaatschap zou bemoeilijken. Ook zou Moskou er bij Fimmen op moeten aandringen
zijn eenheidstactiek meer met het nas af te stemmen. Tegelijk sprak Sneevliet er
zijn twijfel over uit of Lozovski’s Parijse standpunt nog altijd van kracht was, want
van de nas-vertegenwoordiger in het Vollzugsbüro in Moskou had hij vernomen
dat de rvi-secretaris de eenheidskwestie en niet de aansluiting van het nas bij zijn
organisatie de hoofdzaak vond.90
Aansluiting nas bij de rvi
Het nas-bestuur was al bezig de eenheidsresolutie uit te voeren voordat het congres zich hierover had uitgesproken. Dit orgaan moest in december ook beslissen
over de aansluiting van het nas bij de rvi. Over beide kwesties werd in de tweede
helft van 1925 in het nas heftig gediscussieerd. Het bestuur haalde zelfs zijn vertegenwoordiger in Moskou, Van Wijngaarden, terug om in de vakcentrale de zaak
voor de rvi te bepleiten. Een vertegenwoordiger van het Vollzugsbüro, om wie de
nas-leiding gevraagd had als steun bij de voorbereiding, kwam pas vlak voor het
congres.91
In het debat blies bksp-leider en nas-lid De Kadt zijn ‘ultra-linkse’ partij
behoorlijk mee. In de Kommunist betoogde hij dat aanvaarding van de eenheidsresolutie en aansluiting bij de rvi het einde van het nas zouden inluiden.Onder druk
van de opkomende ‘rechtervleugel’ op het vijfde wereldcongres van de Komintern
had de rvi haar oorspronkelijke doelstelling – de vernietiging van het ivv – ingeruild voor samensmelting met Amsterdam. Als het nas tot de rvi zou toetreden,
draaide dat op termijn uit op eenheid met het nvv. Het uiteindelijke resultaat was
de ondergang van het nas, aldus De Kadt.Volgens hem stond de vakcentrale te veel
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onder invloed van de cph – het omgekeerde dus van de kritiek van zijn tegenstanders, de ‘Wijnkoopianen’, die de partij ervan beschuldigden te zeer door het nas te
worden gedomineerd.92
De Kadt mocht dan veel rumoer maken in zijn blad, binnen het nas had hij weinig in de melk te brokkelen. De kwestie van het rvi-lidmaatschap bleek op het congres tijdens de kerstdagen van 1925 een gelopen race.Voor de derde keer sinds 1922
spraken de afgevaardigden zich hierover uit, en dit keer viel er over de uitslag niet te
twisten: 119 stemden voor en vier tegen de aansluiting bij de rvi. De Kadt was de
enige congresganger die zich van stemming onthield. In het referendum dat later
werd gehouden, vormden de tegenstanders eveneens een zeer kleine minderheid.93
Deze duidelijke zege voor de ‘Moscovieten’ vloeide voor een deel voort uit het
feit dat veel tegenstanders de afgelopen jaren hun biezen hadden gepakt. Daarnaast
had de nas-leiding haar best gedaan het congres in de juiste sfeer te brengen om zo
weifelmoedigen over de streep te trekken – volgens De Kadt om hen te ‘overdonderen’. Tussen de vergaderingen door bezochten de afgevaardigden een in de
Amsterdamse haven afgemeerd schip uit de Sovjet-Unie, dat de toepasselijke naam
Krasni Profintern (Rode Vakbondsinternationale) droeg. Het bezoek maakte diepe
indruk, aldus de verslaggever van de Tribune: ‘In het donkere ruim van het schip
rondom de buste van Lenin, stonden daar de mannen en vrouwen van velerlei landaard. In dit diepe binnenste van het Sowjetschip sloeg het proletarische hart onstuimig.’94 Ook had het nas-bestuur enkele buitenlandse gasten uitgenodigd, zoals
Julien Racamond, die secretaris was van de enigszins met het nas vergelijkbare
cgtu uit Frankrijk. Zijn lofzang op de rvi zou voor een aantal twijfelaars de doorslag hebben gegeven.
Namens de rvi was de Spanjaard Nin, lid van het Vollzugsbüro, in Amsterdam
aanwezig. Hij was een paar dagen eerder gearriveerd om samen met de top van het
nas het congres voor te bereiden.Voordat Nin uit Moskou vertrok, had de rvi-leiding de eenheidstactiek van het aspirant-lid besproken. Helemaal tevreden was zij
niet. Lozovski meende dat het nas te weinig aandacht schonk aan de linkervleugel
in het nvv en niet voldoende aan het verwezenlijken van de eenheid deed.95 Nin
kreeg de opdracht mee het congres te laten instemmen met de marsroute die de rvi
had uitgestippeld om de vakbewegingseenheid te verwezenlijken – dat wil zeggen
het bijeenroepen van een landelijk en een internationaal congres. Voor geen van
beide congressen voelde het nas echter veel, zoals Moskou ook wel wist: Bouwman
had het eerste nog in april tegenover Lozovski afgewezen, terwijl Dissel in de zomer
van 1924 op het rvi-congres tegen het tweede had gestemd.
Binnen het nas-bestuur bestond dan ook veel weerstand tegen het voorstel van
Nin, ofschoon hierin wel nadrukkelijk als grondslag voor de nationale eenheid de
‘onverzoenlijke klassenstrijd’ werd genoemd. De rvi-vertegenwoordiger zette echter door.‘J’ai insisté sur la necessité absolue d’une telle déclaration en affirmant que
l’adhésion du nas ne nous intéresse que dans la mesure où les résolutions de l’I.S.R.
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[rvi, gv] seront strictement appliquées par lui,’ schreef hij Lozovski – de aansluiting moest per slot van rekening meer zijn dan een platonische liefdesverklaring.
De nas-leiding ging uiteindelijk akkoord, maar voegde aan Nins voorstel toe dat de
eenheid vooral bereikt moest worden door de organisatorische uitbouw van de
vakcentrale. Ook wees zij met nadruk alle pogingen af ‘die de likwidatie van het
N.A.S. zou teweeg brengen vóór de verwezenlijking van de Eenheid’. Nin onderstreepte dat de rvi het hiermee roerend eens was. Het congres nam deze verklaring
en de eenheidsresolutie (overigens zonder te zijn ingelicht over de geheime bepalingen) daarna met overgrote meerderheid aan – inclusief een steunbetuiging aan
Fimmen.96
Sneevliet in Moskou uit de gratie
Na afloop van het congres bracht Sneevliet meteen de goede uitkomsten aan
Lozovski over. De rvi-leider zond een hartelijk telegram terug.97 De wederzijdse
loftuitingen betekenden echter niet dat alles nu pais en vree was tussen Moskou en
de nas-voorzitter: Sneevliet stond daarvoor tezeer op de linkervleugel. Zijn banden met de in diskrediet geraakte kpd-leidster Fischer waren de op dit punt zeer
gevoelige machthebbers in Moskou natuurlijk niet ontgaan. Bovendien hadden zij
van Humbert-Droz alarmerende rapporten ontvangen over Sneevliets wispelturige
optreden in de aanloop naar de Kamerverkiezingen van juli. Ook Ralf rapporteerde
niet positief over hem. Het Präsidium nam het Sneevliet kwalijk dat hij met het
rac, de eigen lijst bij de Tweede-Kamerverkiezingen, een loopje met de discipline
had genomen.98 De top van de rvi en van de Komintern namen zijn weinig getrouwe opstelling hoog op, vooral ook omdat Humbert-Droz en Ralf hadden gewezen
op de gevaarlijk grote invloed die het nas op de cph zou hebben – een indruk die
Wijnkoop in zijn brieven aan Zinovjev poogde te versterken.99 Tegen deze achtergrond valt het doordrijven van Nin in Amsterdam beter te begrijpen. De aanvaarding van de door hem opgestelde verklaring was een lakmoesproef voor de loyaliteit van het nas-bestuur, Sneevliet incluis, aan de rvi.
Ook Nin had grote bedenkingen ten aanzien van Sneevliet. Hij schreef Lozovski
dat de aansluiting bij de rvi voor een belangrijk deel op het conto kwam van de
nas-voorzitter, die binnen zijn organisatie de centrale figuur was. Na deze pluim
vervolgde hij aldus: ‘Sneevliet est une homme dangereux, nous le savons d’ailleurs
très bien, un avonturier ... Il oublie souvent qu’il est membre du Parti ... il est individualiste, inconsistant, rebelle à toute discipline. Il est profondément scissionniste et
il a des sympathies secrètes pour Schumacher.’ Laatstgenoemde was de Duitse afgevaardigde die evenals de nas-delegatie op het derde rvi-congres tegen de eenheidsvoorstellen had gestemd. Bovendien meende Nin dat Sneevliet een hinderpaal
vormde voor de vakbondseenheid, omdat Fimmen niets met hem te maken wilde
hebben.
Volgens Nin was de cph-top zich volkomen van de donkere kant van Sneevliet
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bewust. De rvi-vertegenwoordiger had met enkele partijleiders over mogelijke
oplossingen voor dit probleem gesproken. ‘J’ai dit nettement aux camerades du
Comité Central qu’il fallait envisager dans un avenir prochain le remplacement de
Sneevliet par un camerade, comme par exemple Bouwman, qui pourrait nous offrir
plus de garantie.’ Deze wisseling van de macht moest vanzelfsprekend voorzichtig
voorbereid worden, door de tegenstellingen tussen de nas-voorzitter enerzijds en
de groep rond Bouwman en Kitsz anderzijds aan te wakkeren. Later zou Sneevliet
zich er inderdaad over beklagen dat Manuel Bouwman tegen hem trachtte op te zetten.100
Vijfde Holländische Kommission
Terwijl in de herfst van 1925 in het nas gediscussieerd werd over de rvi en de eenheid, woedde in de cph de interne strijd voort. Deze nam steeds scherpere vormen
aan. Een van de tonelen was het blad de Communistische Gids, dat in handen was
van Wijnkoop-aanhangers. Manuel had de redactie al gekapitteld over haar ‘Partijschadelijke’ geschrijf. In december besloot de cph-leiding de uitgave van het tijdschrift te staken. Het ‘revolutionaire maandblad’ Klassenstrijd – met in de redactie
Sneevliet, Roland Holst, Kitsz, De Leeuw en Postma – kwam er begin 1926 voor in
de plaats.Anders dan zijn voorganger stond het blad niet onder de directe controle
van de cph-leiding, alhoewel bijna alle redactieleden partijlid waren.101
Ook in Rotterdam bleef het rommelen. Van Ravesteyn had in de gemeenteraad
gezegd dat hij zich niet meer tot de cph rekende omdat deze ‘syndicalistisch’ was
geworden. De partijleiding ontwaarde hierin een poging tot scheuring, zo schreef
Seegers aan de Komintern.‘Diese Sache ist jetzt in ein Stadium getreten, dasz Euer
Eingreifen unbedingt notwendig erscheint.’ Hij vroeg Moskou dringend Van Ravesteyn en zijn adjunct Van Burink uit de partij te zetten.102 De afdeling Amsterdam
wilde niet wachten totdat het ekki reageerde en nam zelf het heft in handen. Op
initiatief van Mannoury besloot zij Van Ravesteyn en Wijnkoop voor royement
voor te dragen. Het partijbestuur wilde echter niets doen zolang de zaak in Moskou
lag.103
Nog voordat Seegers’ brief in de Sovjet-Russische hoofdstad werd bezorgd, had
de Komintern-top al besloten opnieuw een Holländische Kommission in te stellen,
de vijfde op rij sinds de zomer van 1923. Humbert-Droz, Woog, Lozovski en enkele
anderen moesten de Nederlandse partijkwestie weer onderzoeken.104 De cph
stuurde Van Lakerveld naar Moskou. Daar stelde hij samen met Van Reesema een
lovend rapport op over de prestaties van de nieuwe partijleiding. Over de oppositionele leiders werden harde woorden gesproken: zij zouden het partijwerk saboteren. Lisser en Robbers, die voor het volkscommissariaat van Financiën naar Moskou moesten, probeerden deze aantijgingen te ontzenuwen. Wijnkoop had hen
gemachtigd voor hem te spreken.105
Nadat de commissie een ontwerp-resolutie had opgesteld, boog het Präsidium
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zich in november over de cph.Alle kopstukken van de Komintern waren aanwezig,
zoals Zinovjev, Kuusinen, Pjatnitzki, Lozovski, Humbert-Droz en Woog. De kwestie
van de vakbewegingseenheid kreeg de meeste aandacht. Daarbij pakte de wat in de
richting van de sociaal-democratie verlegde koers van de Komintern voor de
Nederlandse partijleiding nadelig uit. Humbert-Droz sprak weliswaar zijn tevredenheid uit over de verbeterde betrekkingen tussen de cph en het nas, maar vond
ook dat de partij het werk in het nvv verwaarloosde. Bovendien meende hij dat de
nieuwe partijaanvoerders te veel de oren lieten hangen naar Sneevliet. Wijnkoop
zou volgens de Zwitser van deze situatie gebruikmaken door de cph in de hoek van
het nas te drukken.106
Zinovjevs oordeel
Humbert-Droz’ analyse werd gedeeld door Zinovjev. De Komintern-voorzitter
waarschuwde voor een te eenzijdige oriëntatie op het nas, wiens voorzitter hij
eveneens ernstig wantrouwde. ‘Sneevliet ist kein solider Arbeiterführer. Er könnte
sehr gut morgen ein Rechter sein.’ De cph moest zich volgens hem meer gaan richten op Fimmen, die door Moskou – zoals Wijnkoop goed begrepen had – veel
belangrijker gevonden werd dan Sneevliet. De Komintern richtte zich op de linkervleugel van de vakbeweging, aldus Zinovjev,‘und in diesem Sinne ist Fimmen ... ein
Knotenpunkt. Sie müssen verstehen, dass die starke Seite von Wynkoop jetzt gerade das ist, dass er mit Fimmen zusammengehen will. Und Fimmen stand zu Wynkoop mit Vertrauen. Wenn Wynkoop trotzdem nicht verstanden hat, die richtige
Linie zu finden, so musste man ihn trotzdem absägen für eine Zeit, es ist eben trotzdem, aber nicht wegen dem.’
Zinovjev was in het geheel niet uit op rehabilitatie van de ‘rechtse’ Wijnkoop,
maar meende wel dat de teruggetreden Nederlandse partijleider in de vakbondskwestie in die tijd een juiste positie innam, en dat hij om deze reden nog de steun
had van misschien wel de helft van de cph-leden.Vanwege Wijnkoops gelijk op dit
punt én om een mogelijke partijscheuring te voorkomen stelde de Kominternvoorzitter een weliswaar kritische, maar minder scherpe beoordeling van Wijnkoop in de ontwerp-resolutie voor – hetgeen tevens paste bij de meer naar de rechtse hoek draaiende wind in Moskou.‘Wir sollen nicht bei jeder Gelegenheit mit der
grössten Kanone schiessen gegen einzelne Parteiführer wie Wynkoop’, aldus Zinovjev.107
In overeenstemming met de opvatting van de Komintern-voorzitter werden de
harde woorden aan het adres van Wijnkoop in de definitieve versie van de resolutie
behoorlijk afgezwakt. Dat nam niet weg dat hem nog altijd wel de pin op de neus
werd gezet. Het Präsidium verlangde van Wijnkoop dat hij zich openlijk achter het
partijbestuur en de Komintern zou opstellen, nog voordat het partijcongres bijeen
zou komen. Op deze bijeenkomst diende een nieuw partijbestuur te worden gekozen, waarin de verschillende stromingen (inclusief de Wijnkoop-richting) waren
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opgenomen.Van Ravesteyn werd harder aangepakt: hij zou aansturen op een breuk
met Moskou. Voor een goed verstaander was duidelijk dat hier met een royement
werd gedreigd.
De partijleiding verkreeg nadrukkelijk de steun van de Komintern, maar moest
wel het verwijt incasseren dat zij te veel concessies deed aan het nas. Zij diende
absolute prioriteit te geven aan het ontwikkelen van de linkervleugel in het nvv en
dit niet aan Wijnkoop over te laten. De lof van het Präsidium in zijn open brief van
september voor het ‘nauw strijdbondgenootschap’ van de cph met het nas had zo
enkele maanden later plaatsgemaakt voor bezorgdheid en kritiek. Deze ‘rectificatie’
van de vakbondstactiek van de partij was het gevolg van de aanpassing van de
Komintern-lijn onder invloed van de machtsstrijd in de top van de cpsu.108
Wijnkoop ontzien; Sneevliet hard afgevallen
Het probleem voor de Komintern was dat de nieuwe cph-leiding weliswaar zeer
loyaal was en van goede wil, maar dat zij zich te veel op het nas richtte en geen serieuze contacten met Fimmen onderhield. Daartegenover stond dat Wijnkoop wél
over goede connecties met deze door Moskou belangrijk geachte linkse sociaaldemocraat beschikte.De ex-partijvoorzitter was echter tegelijkertijd ongezeglijk en
stond bovendien als een aartsvijand van het nas te boek. Over de aanhankelijkheid
van partijleiders als De Visser en Manuel aan de Komintern bestond weinig twijfel,
maar hoe men het ook wendde of keerde – Wijnkoops positie in de vakbewegingskwestie leek Moskou eind 1925 meer perspectieven te bieden dan die van zijn
opvolgers.
Een onvoorwaardelijke veroordeling van Wijnkoop zat er dan ook niet in, zo liet
Woog aan Amsterdam weten, ook al omdat Moskou bevreesd was dat een harde
aanpak tot een scheuring in de partij zou leiden. De Zwitser besefte dat het oordeel
van de Komintern voor de partijleiding een zware tegenslag moest zijn. Volgens
Woog had Wijnkoop hoop geput uit het feit dat de Komintern in het najaar van 1925
met de vervanging van Fischer door Thälmann het politieke zwaartepunt in de top
van de kpd van de linkerzijde naar het midden had verschoven, zoals hierboven
reeds is vermeld. Wijnkoop zou voor de cph eenzelfde ontwikkeling verwachten.
Hij trachtte die te bevorderen door het tegenover Moskou zo voor te stellen dat de
Nederlandse sectie door haar oriëntatie op het nas in ‘ultra-links’ vaarwater was
beland.Wijnkoop zou volgens Woog als volgt speculeren:
in Deutschland ging es:

Brandler
Ruth [Fischer] – Thaelmann –
?
in Holland koennte es vielleicht:
Wijnkoop
Manuel, Seegers – Mittelgruppe – Wijnkoop
(L. de Visser)
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Het was vanzelfsprekend ongepast, aldus Woog, om Manuel, Seegers en Van Lakerveld als vertegenwoordigers van de voormalige ‘linkse’ oppositie in de cph op één
lijn te stellen met Fischer en Maslow maar, zo vervolgde hij,‘es sind nicht alle Mitglieder der Exekutive davon überzeugt, dass eine Wiederholung (en miniature) des
deutschen Falles in Holland ausgeschlossen ist’. De cph-leiding moest daarom alle
schijn vermijden dat zij onder de invloed van het nas zou staan. Ook diende zij
afstand te bewaren tot Sneevliet. Over hem schreef Woog dat hij destijds in Rotterdam al had gezien dat deze een ‘politischer Charlatan’ was – hetgeen pertinent
onjuist was: de Zwitserse Komintern-vertegenwoordiger had destijds immers positief over de voorzitter van het nas geoordeeld. Na het congres van de vakcentrale in
december zou men Sneevliet aan de kant moeten schuiven. Zoals gezien zou ook
Nin enkele weken later de politieke eliminatie van Sneevliet voorstellen.109
Vanuit Moskou werd Wijnkoop op de hoogte gehouden door zijn vertegenwoordigers Lisser en Robbers. De berichten die de laatste verstuurde waren niet
ongunstig: ‘Lakerveld, die we tegenover ons troffen, was dom en slap in zijn beantwoording als iemand, die een verloren zaak moet verdedigen.’110 Inderdaad was Van
Lakerveld weinig ingenomen met de resolutie van de Komintern, die hij de dag
voor kerst in Amsterdam bezorgde (zonder dat het nas-congres er overigens weet
van kreeg). Het document viel ook slecht bij Manuel en Brandsteder. Deze laatste,
die namens de vakverenigingscommissie adviserend lid was van het partijbestuur,
zei zich te ‘schamen’ voor het ekki. Met Manuel was hij zeer teleurgesteld dat er nu
weer niet met de voormalige partijleiders werd afgerekend. Beiden stemden tegen
de Moskouse resolutie.111
Wijnkoops vooruitzichten lijken te verbeteren
Na het voorbije ‘jammerjaar’ leek aan het begin van 1926 de lucht voor Wijnkoop op
te klaren. Ten eerste was het nu voor iedereen zichtbaar dat Zinovjev in zeer zwaar
weer verzeild was geraakt. Op het congres van de cpsu in december 1925 hadden
Stalin en zijn acoliet Molotov de Komintern-voorzitter hard aangepakt. Na lezing
van hun redevoeringen in Inprekorr schreef de sinds de herfst in Nederland verblijvende Rutgers aan Wijnkoop:‘De positie van Zinovief is wel heel wat meer geschokt
dan ik tot nu toe aannam ... Stalins uitspraak:“wir sind gegen die Absägungspolitik,
die widert uns an”, zal ook voor de Holl. verhoudingen gevolgen kunnen hebben.’112
Wijnkoop was met de uitkomsten van het partijcongres zeker ingenomen. ‘Daar
heeft mij dunkt in zekeren zin het werkelijke Leninisme onder Stalin, Derzjinski,
Tomski etc. het van het linksch opportunisme gewonnen.’ Maar of deze wending
consequenties zou hebben voor het conflict in de cph – zoals Rutgers voorspelde –
betwijfelde hij, zolang in de gecentraliseerde Komintern Moskou de autonomie van
de secties bleef beknotten.‘Het blijft ten slotte hetzelfde of bij oekaze uit M.[oskou]
die of die ten troon geheven wordt. De fout zit in het middel der oekaze. Moskou,
waarvan wij ook een integreerend deel uitmaken, kan en moet ééne internationale
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politiek vaststellen en handhaven; maar de uitvoerders van die politiek – en niet
van een andere! – moeten door de partij worden aangewezen.’113
Een tweede meevaller was de brief van de Komintern. Wijnkoop was weliswaar
teleurgesteld dat Moskou zich had laten wijsmaken dat zijn opvolgers de juiste eenheidstactiek konden doorvoeren, maar het was hem niet ontgaan dat De Visser,
Manuel en Seegers op de vingers waren getikt voor hun op het nas gerichte opstelling.Vriend en vijand waren het erover eens dat dit vermaan hun autoriteit aantastte.‘Man glaubt in der holländischen Partei die Position der jetzigen Parteileitung sei
mehr oder weniger erschüttert und man [de Komintern, gv] wolle sich wieder einigermassen auf die Wynkoop-Gruppe orientieren,’ zou Rutgers later in Moskou verklaren.114
Toen eind januari het sociaal-democratische dagblad het Volk de door de
Komintern als vertrouwelijk bestempelde resolutie afdrukte, werd al snel beschuldigend in de richting van Wijnkoop gekeken. Hij had er per slot van rekening baat
bij het Moskouse oordeel in de openbaarheid te krijgen.Doordat de partijleiding de
rondgezonden kopieën van de resolutie allemaal op een verschillende manier had
gemerkt, meende zij met zeer grote waarschijnlijkheid Wijnkoop als boosdoener te
kunnen aanmerken. Deze ontkende echter heftig en zag in de aantijging een poging
het ekki tegen hem op te hitsen.115 Wijnkoop keerde zich evenzeer tegen beschuldiging dat hij de hand had gehad in de publicatie door het Volk van een openhartige brief van Tribune-hoofdredacteur Wins aan Humbert-Droz. De partijleiding
meende dat Wins hiermee buiten zijn boekje was gegaan en zette hem uit zijn functie.116
De ‘Wijnkoopiaanse’ oppositie volhardt in haar verzet
De uitspraak van Moskou gaf de oppositie weer moed – in ieder geval de dissidente
Rotterdammers. Tegelijk met de resolutie had de Komintern ook richtlijnen gegeven om de problemen in de havenstad op te lossen. Deze kwamen erop neer dat alle
leden van de oude en de nieuwe afdeling (inclusief de geschorste) werden uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst. Na het voorlezen van de Moskouse resolutie diende iedereen te verklaren loyaal te zullen zijn aan de partijleiding en de
Komintern.Vervolgens zouden alle disciplinaire maatregelen worden opgeheven en
kon er een nieuw afdelingsbestuur worden gekozen. De ‘oude’ afdeling wees dit
voorstel echter unaniem af. Van Burink eiste dat eerst alle schorsingen werden
opgeheven, voordat er verder gepraat zou worden.117
Inmiddels was deze dissidente afdeling betrokken bij de organisatie van een landelijk treffen van de oppositie in januari in Amsterdam. Op deze conferentie waren
zeventig personen uit 32 afdelingen aanwezig. De partijleiding werd de toegang
geweigerd.118 Ceton en Van Ravesteyn zetten zich scherp af tegen de Komintern en
meenden dat de cph meer autonomie moest opeisen – het kernpunt in het oppositionele program. De voormalige partijtheoreticus gaf ongezouten zijn oordeel over
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de Komintern. Deze zou steeds meer zijn gaan lijken op een kerkgenootschap:‘Letterknechterij, dorre tekstaanbidding, gelooven op gezag, autoriteitsvrees, het zinneloos spelen met en aanhalen van “teksten” der kerkvaders ... ziedaar zoo eenige verschijnselen, die men bij de Comm. Intern., hoe jong ze ook is, reeds nu maar al te
duidelijk kan waarnemen.’ De crisis in de cph zou symptomatisch zijn voor deze
‘dogmatische, ecclesiastische, formalistische verstarring’.119 De oppositie eiste
opheffing van de spreekverboden en schorsingen en het bijeenroepen van een congres dat vrij was om een nieuwe partijleiding te kiezen. Voor de cph-top was het
geen vraag waaraan de onbuigzaamheid van de Wijnkoop-aanhangers te wijten
was.Verbitterd schreef ze aan Moskou:‘Wie Ihr ersieht fühlt sich de Rechte Opposition durch die Resolution des ekki’s gestärkt.’120
Terwijl Van Ravesteyn de frontale aanval zocht, hield Wijnkoop vast aan zijn
meer voorzichtige tactiek van obstructie. Eind januari vervoegde hij zich eindelijk
bij het partijbestuur voor een gesprek. Toen De Visser hem de decemberresolutie
voorlas en hem vroeg loyaal mee te werken aan de doorvoering van de besluiten
van de Komintern en de nieuwe partijleiding, weigerde Wijnkoop echter op formele gronden zo’n verklaring te geven.121 Ook negeerde hij het hem opgelegde spreekverbod en hield hij overal in het land redevoeringen voor geestverwante afdelingen.
Zesde Erweiterte Exekutive
Wijnkoop besloot ook af te zien van het bijwonen van de zesde Erweiterte Exekutive, die half februari 1926 in Moskou bijeenkwam. De uitnodiging van HumbertDroz namens het ekki – waarvan Wijnkoop lid was – negeerde hij. Met Kruyt had
hij afgesproken dat deze wanneer hij naar Moskou zou gaan bij Manoeïlski de zaak
van de oppositie zou bepleiten. Kruyt kon echter niet weg uit Berlijn.122
De crisis in de cpsu wierp haar schaduw over het plenum, alleen al omdat er
officieel niet over gesproken werd. De bijeenkomst onderschreef de gematigde politiek van de Komintern. Het uitbreken van de wereldrevolutie in een periode van
kapitalistische stabilisatie werd weinig waarschijnlijk geacht. De nadruk moest vallen op de opbouw van het ‘socialisme in één land’ en op de bescherming van de Sovjet-Unie als proletarisch bolwerk tegen de imperialistische dreiging. Alle middelen
die deze doelen dienden waren acceptabel, ook wanneer zij indruisten tegen de
belangen van de zusterpartijen van de cpsu. Deze moesten de steun zien te verwerven van de sociaal-democraten, teneinde de Moskou-vijandige regeringen van hun
landen onder druk te zetten.123
De Komintern werd zo steeds openlijker het verlengstuk van de binnen- en buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie. Op het plenum kwam hiertegen verzet van
de Italiaan Amadeo Bordiga. De notoire linkse opposant was eigenlijk de enige die
zijn stem verhief – waarvoor hij overigens de warme instemming kreeg van De
Kadt, die zich in de Kommunist bijzonder opwond over de wijze waarop Moskou de
Internationale dicteerde. Bij het afslaan van de ‘ultra-linkse’ aanvallen van Bordiga
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stonden Boecharin en Manoeïlski in het voorste gelid. Het ging hun hier niet alleen
om het veiligstellen van het Sovjet-staatsbelang, maar ook om het verder verzwakken van de positie van Komintern-voorzitter Zinovjev.124
Het feit dat de zesde Erweiterte Exekutive in het teken stond van de strijd tegen
‘ultra-links’, betekende overigens niet dat de rechterzijde in de Komintern er ongeschonden van afkwam. Zinovjev wees erop dat het ‘rechtse’ gevaar ook nog altijd
bestond, zoals ‘in Holland, wo Führer wie Wynkoop und Ravensteyn einen ganz
unzulässigen Standpunkt vertreten’.125 Deze opmerking was partijsecretaris Seegers uit het hart gegrepen. Hij was samen met Van der Glas namens de partijleiding
naar Moskou gekomen. Op het plenum onderschreef Seegers geheel de lijn van de
Komintern, maar plaatste daarbij één kanttekening.‘Wenn ich an der Haltung der
Exekutive etwas zu kritisieren habe, so nur, dass nicht scharf genug gegen die holländische Rechte gekämpft wird.’ Seegers verklaarde dat Wijnkoop en Van Ravesteyn hun fractievorming voortzetten en dat zij de laatste Komintern-resolutie
negeerden. Deze uitspraak van Moskou was volgens de partijsecretaris niet duidelijk genoeg geweest.‘Ich hoffe, dass man hier beschliessen wird, ganz scharf gegen
diese rechte Fraktion aufzutreten.’126
Zesde Holländische Kommission
Seegers leek op zijn wenken te worden bediend. In opdracht van het Sekretariat
stelde Humbert-Droz tijdens het plenum weer een Holländische Kommission in,
die de Zwitser zelf voorzat.127 Zijn landgenoot Woog was erin opgenomen, alsmede
de Rus Isaak Kornbloem, de Duitser John Schehr, de Belg Van Overstraeten, Seegers
en Van Reesema. Op de eerste zitting waren Rutgers en Anton Struik uitgenodigd
om hun mening te geven over de problemen in de cph. Beiden waren net van verlof
in Nederland teruggekeerd naar Moskou, waar zij enkele dagen verbleven voordat
zij zouden doorreizen naar Kemerovo in Siberië. Rutgers had het eerder in Moskou
altijd voor Wijnkoop opgenomen, maar nu liet hij hem vallen. Een compromis
waarbij de Wijnkoop-groep in de partijleiding werd opgenomen was niet meer
mogelijk: de persoonlijke verhoudingen waren te zeer verstoord. Rutgers rekende
dit vooral Van Ravesteyn aan.‘Die Haltung von Wynkoop ist etwas weniger schroff,
aber ... seine ganze Haltung bedeutet, dass er sich nicht der jetzigen Parteileitung
unterordnen will.’128
Met Struik was Rutgers van mening dat de Komintern nu onomwonden partij
moest kiezen voor De Visser, Seegers en Manuel. Hij verwachtte niet dat Wijnkoop
en Van Ravesteyn een nieuwe partij zouden oprichten, zeker niet wanneer de
Komintern het tweetal tegen elkaar uit zou kunnen spelen. Rutgers stelde voor Van
Ravesteyn niet meteen, maar pas op een spoedig te houden congres voor royement
voor te dragen. Wanneer een meerderheid van de congresafgevaardigden hiervoor
was, zou Wijnkoop zijn oude vriend waarschijnlijk wel laten vallen.
Opnieuw vroegen de anti-Wijnkoop-gezinde krachten in de cph om een duide302
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lijke keuze van de Komintern-top, maar wederom twijfelde deze. De grootste angst
van Humbert-Droz en de andere leiders bleef een partijscheuring. Daarbij kwam
dat Moskou evenals in december 1925 van mening was dat de vakbondspolitiek van
de cph zich meer op de linkervleugel van het nvv moest richten, teneinde Wijnkoop (die op dit punt dichter bij de Komintern stond) de wind uit de zeilen te
nemen. De strijd tegen de ‘rechtse’ fractie had niet uitsluitend een disciplinaire
maar ook een politieke kant, aldus Humbert-Droz. Toch was ook hij van mening
‘dass wir diese Undiszipliniertheit aufs schärfste verurteilen, diesen Aufstand in der
Partei, das kann nicht länger geduldet werden’.129
Tot groot verdriet van Seegers besloot het Präsidium onder voorzitterschap van
Zinovjev eind maart de deur voor de oppositie weer niet helemáál dicht te gooien.
De Komintern veroordeelde in dreigende en scherpe bewoordingen het fractionerende optreden van de ‘rechtse’ leiders, maar gaf ze nog een laatste kans. Van Van
Ravesteyn werd geëist dat hij zijn tegen de cph gerichte schrijverij in de burgerlijke
pers – ‘das schwerste Verbrechen, dessen sich ein Kommunist schuldig machen
kann’ – onmiddellijk zou staken. Als hij ermee doorging, moest het in mei te houden congres zich uitspreken over zijn royement. Ook de dissidente afdeling Rotterdam kreeg nog één keer de gelegenheid op haar schreden terug te keren. Wanneer
zij echter volhardde in haar afwijzing van het eerdere voorstel van Moskou, dan
plaatste zij zich hiermee buiten de cph.130
Komintern-delegatie naar Nederland
Hoewel de Komintern de oppositie voor het laatst waarschuwde, trachtte zij nog
steeds een breuk in de cph te voorkomen. Humbert-Droz schreef de partijleiding
alles te doen om de crisis zonder royementen en afsplitsingen op te lossen. Moskou
besloot ook een delegatie naar Nederland te sturen. Deze kreeg van de vakbondscommissie van de Komintern – waarvan onder meer Zinovjev, Pjatnitski, Lozovski,
Humbert-Droz en Nin deel uitmaakten – vergelijkbare instructies mee.‘La délégation doit combattre tout esprit et toute politique scissioniste autant au sein de la
Centrale qui est inclinée à poursuivre une politique d’exclusion, que parmi les
membres de l’opposition dont l’attitude tend nettement à la scission ... La délégation doit s’efforcer de tout faire pour éviter une scission ou une série d’exclusions,’
schreven Humbert-Droz en Nin, die namens de commissie de directieven uitwerkten. Mocht het onverhoopt toch tot een scheuring komen, dan moest alle schuld
hiervoor bij de oppositie worden gelegd.131
De Komintern-afvaardiging die deze delicate kwestie tot een goed einde moest
brengen, bestond uit de Belg Edouard van Overstraeten (1891–1981) en de Duitser
Edwin Hoernle (1883–1952). De laatste was niet geheel onbekend met de cph: in
1923 was hij door het Präsidium samen met Radek benoemd tot referent voor onder
meer de Nederlandse sectie. Hij behoorde tot de middengroep in de kpd-leiding.132
Van Overstraeten, lid van het Belgische parlement, kende de cph van nabij. Zijn
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benoeming had voor Wijnkoop en Van Ravesteyn iets vernederends: aan het begin
van de jaren twintig haden zij immers Van Overstraeten en andere Belgische communisten bijgestaan bij de vorming van een communistische partij.
Van Overstraeten kwam op 16 april in Amsterdam aan, een paar dagen voordat
Hoernle arriveerde. Tot het einde van de maand voerden zij samen uitvoerige
gesprekken met alle betrokkenen in het conflict. Hierover brachten zij gedetailleerd
verslag uit aan Moskou. Het werd hun al snel duidelijk dat de partijleiders het liefst
meteen de ‘rechtse’ aanvoerders zouden royeren, zonder eerst te pogen de arbeiders
die achter Wijnkoop stonden voor zich te winnen. Hoernle meende hierin de hand
van Sneevliet en Bouwman te ontwaren. ‘Sie sind unbestreitbar beeinflusst durch
die Führer der nas’, zo meende hij, hetgeen eveneens zou blijken uit hun sceptische
kijk op Fimmen.133
De delegatie bezocht ook enkele keren de ‘oude’, dissidente afdeling in Rotterdam. De bereidheid van Van Ravesteyn om mee te werken bleek nihil.‘Dès le début
V. R.[avesteyn] marque sa méfiance à l’égard du Commintern’, aldus Van Overstraeten. De ex-partijleider stelde als voorwaarde dat eerst alle schorsingen werden
opgeheven. Ook wilde hij zich niet uitspreken over zijn medewerking aan burgerlijke kranten.134
Na twee weken vertrokken de beide delegatieleden weer. Eigenlijk hadden zij tot
het cph-congres in Nederland moeten blijven, maar beiden hadden dringende
bezigheden in hun eigen land.135 Van Overstraeten kwam na een week even uit België over om een vergadering van de oude afdeling Rotterdam bij te wonen. De
Komintern-vertegenwoordiger had het zwaar te verduren gekregen, zo schreef Van
Ravesteyn – die de bijeenkomst voorzat – aan Wijnkoop. ‘Overigens, wat is het een
akelige, oppervlakkige schreeuwlelijk geworden. Hij was nogal zenuwachtig.’136 Van
Overstraeten betoogde dat leden van een communistische partij zonder voorbehoud een verzoek van Moskou dienden in te willigen. Hij waarschuwde de aanwezigen nogmaals dat zij zich met een afwijzing automatisch buiten de cph en de
Komintern plaatsten. De afdeling hield echter vast aan de onherroepelijke intrekking van de schorsingen, de terugkeer van de ‘nieuwe’ afdeling naar de ‘oude’ en
vrije bestuursverkiezingen. Van Overstraeten kon onverrichter zake huiswaarts
keren.Vanuit Brussel rapporteerde hij aan Moskou:‘La scission est donc accomplie
à Rotterdam.’ Het partijbestuur verklaarde dat de weerbarstige Rotterdammers niet
langer als partijleden werden beschouwd.137
Voorbereiding van het partijcongres
Na het Rotterdams echec sprak Van Overstraeten in zijn verslag aan de Kominternleiding het vermoeden uit dat de ‘rechtse’ leiders nu op een partijscheuring zouden
aansturen. Zijn voorgevoel was juist: Ceton, Brommert en Hoogcarspel hadden
inderdaad al een plan gesmeed waarvan Wijnkoop en Van Ravesteyn later op de
hoogte werden gesteld. Aan het begin van het congres moest de oppositie de toela304
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ting eisen van de volgens haar onrechtmatig geschorste afdeling Rotterdam. Wanneer dit werd geweigerd, zou zij opstappen.138
De leiding van de cph kreeg lucht van deze voornemens. Vanwege de te verwachten moeilijkheden stelde Van Overstraeten voor dat Moskou als zijn gedelegeerde Humbert-Droz zelf naar het partijcongres zou sturen.139 De Komintern-top
liet het echter aan de Belg en Hoernle over. Deze laatste kwam een kleine week voor
het congres naar Amsterdam om de partijleiding te assisteren bij de voorbereidingen. Zijn commentaar op de verschillende ontwerp-resoluties viel bij Manuel en
anderen niet in goede aarde. ‘Man war deutlich darüber verstimmt, dass ich auf
gewissen Änderungen und Konkretisierugen bestand.’140 Hoernle verzocht Wijnkoop voor de laatste maal om te reageren op de resoluties van de Komintern. De expartijleider maakte zich er weer met een dooddoener van af.141
Naast de Komintern-leiding zonden enkele andere instanties in Moskou eveneens afgezanten naar het cph-congres. De kji liet zich vertegenwoordigen door de
Duitser Richard Gyptner. Hoofddoel van zijn reis was het congres van de cjb, dat
een week later zou worden gehouden.142 De Org-Abteilung van de Komintern
stuurde via de kpd eveneens een speciale instructeur, Otto Unger.143 Deze Moskouse afdeling had in de Tribune de congresagenda gezien en miste daarop onderwerpen als het koloniale vraagstuk en de partijorganisatie. Op haar initiatief verzocht
het Sekretariat meteen de cph-leiding deze punten toe te voegen, hetgeen ook
gebeurde.144
Het uur der waarheid
Vroeg in de middag van zaterdag 22 mei opende partijvoorzitter De Visser het congres van de cph.145 Het oude driemanschap was niet aanwezig. De oppositie verlangde volgens plan vrijwel onmiddellijk de toelating van de ‘oude’ afdeling Rotterdam. Onder groot lawaai verklaarde De Visser dat de afdeling zichzelf buiten het
congres had geplaatst door de voorwaarden van de Komintern te verwerpen. De
besluiten van Moskou dienden te worden geëerbiedigd, aldus de partijvoorzitter.
‘Wij zijn geen nationaal, autonoom organisatietje, maar we zijn sectie der Communistische Internationale.’ Hij gaf echter gelegenheid achter gesloten deuren de
oppositionele eis te bespreken, zonder overigens een duimbreed te wijken: de enige
mogelijkheid die Rotterdam restte was beroep aantekenen bij het ekki. De vergadering volgde de partijleiding en besloot met 1023 stemmen tegen 276 de dissidente
Rotterdammers niet tot het congres toe te laten. De oppositie verliet vervolgens de
zaal.
Een dag later werd er nog een laatste vertwijfelde verzoeningspoging ondernomen. In het bijzijn van Hoernle en de inmiddels ook gearriveerde Van Overstraeten
overlegde de oppositie met haar voormannen Wijnkoop en Ceton – Van Ravesteyn
hield zich afzijdig. Het tweetal stelde zich onbuigzaam op. Wijnkoop wilde niet op
het congres verschijnen om zich te verdedigen, omdat hij de rechtmatigheid van de
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bijeenkomst betwistte. ‘Er spricht vom weissen Terror der Exekutive,’ schreef
Hoernle aan Moskou.146 Terug op het congres verklaarde de woordvoerder van de
oppositie dat 22 afdelingen definitief opstapten, samen goed voor 380 leden.
Het congres nam daarna met slechts twee stemmen tegen een door Hoernle
opgestelde, vlijmscherpe resolutie tegen de oppositieleiders aan. Vastgesteld werd
dat Wijnkoop,Van Ravesteyn en Van Burink hun ‘ophitsing’ tegen het nas hadden
voortgezet en zich schuldig hadden gemaakt aan ‘systematische obstructie en sabotage ... door het vormen van een fractie tegen de partijleiding en Kommintern’. Zij
moesten deze doodzonden met hun royement bekopen, evenals later Ceton. Op
voorstel van Hoernle namen twee vertegenwoordigers van de ‘loyale’ oppositie –
dat deel van de medestanders van Wijnkoop dat eieren voor zijn geld had gekozen –
zitting in het partijbestuur. Van het Reve en Knuttel maakten zo hun opwachting.
De laatste bevond zich in het gezelschap van de door hem verfoeide Sneevliet, die
samen met Bouwman namens het nas tot het partijbestuur toetrad. Kennelijk leefden de vroegere bezwaren tegen zo’n personele unie in de vakcentrale niet meer.147
Nadat in de zomer van 1925 de achterban van het driemanschap door toedoen
van Humbert-Droz was gescheurd, raakten de voormalige partijleiders nu opnieuw
een deel van hun aanhangers kwijt. Oude persoonlijke en politieke sympathieën
legden het af tegen de angst buiten de Komintern te raken. Na afloop van het congres verzocht Hoernle Moskou een ervaren vertegenwoordiger naar Nederland te
sturen om de partijleiding te helpen de rest van de oppositie terug te winnen en de
bolsjewisatie aan te vatten.‘So wie ich die Genossen kennen gelernt habe, glaube ich
nicht, dass sie ohne konkrete Anleitung durch einen Instruktor der Komintern werden imstande sein, wirklich eine Änderung herbeizuführen.’148 Ook vroeg Hoernle
de Exekutive zo snel mogelijk de congresbesluiten officieel goed te keuren, inclusief
de royementen van Wijnkoop en Van Ravesteyn. Dit was noodzakelijk omdat de
Wijnkoop-aanhangers bleven volhouden dat zij op de lijn van Moskou stonden.
Een aantal van hen meende tevens dat het slechts een kwestie van tijd was dat het
driemanschap alsnog in het gelijk gesteld zou worden. ‘Die Komintern werde alle
Beschlüsse des Kongresses wieder rückgängig machen, sobald die “Stalin-Linie”im
Gegensatz zur “Sinowjew-Linie” sich durchgesetzt habe,’ luidde de verwachting.149
Om de autonomie
Achteraf bezien is het ironisch dat de oppositie haar hoop uitgerekend op Stalin
vestigde als degene in Moskou die de secties binnen de Komintern meer autonomie
zou gunnen. Hoewel de secretaris van de cpsu pas later zijn ware dictatoriale aard
zou tonen, stond hij ook al in het voorjaar van 1926 zeker niet te boek als het toonbeeld van democratische wellevendheid. De Poolse communisten hadden al twee
jaar eerder zijn harde hand gevoeld. De verwachtingen van de ‘Wijnkoopianen’
laten evenwel duidelijk zien wat voor hen de inzet in het conflict in de partij (en in
de cjb) was: een grotere speelruimte voor de cph binnen de Komintern – iets wat
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het driemanschap ook altijd voor ogen had gestaan. Deze eis was voor de dissidenten een conditio sine qua non; al het andere vloeide hieruit voort. In een motie van
de afdeling Almelo, die binnen de partij als het min of meer officiële program van
de oppositie gold, werd gepleit ‘voor organisatorische zelfstandigheid der nationale
secties tegenover de Internationale. Dat iedere sectie gerechtigd is die leiding te kiezen die hij wil’. Wijnkoop, Van Ravesteyn en Ceton waren het hiermee allen hartgrondig eens.150
De door het ingrijpen van Humbert-Droz in mei 1925 aan de macht gekomen
nieuwe partijleiders wezen deze aanspraak op intern zelfbeschikkingsrecht resoluut van de hand. In een reactie op de Almelose motie deden zij die af als een overblijfsel van de oude sociaal-democratische mentaliteit in de partij.‘Wij hebben een
Internationale, met een internationale leiding, die het recht en de plicht heeft, aan
de nationale onderdeelen in ieder opzicht leiding te geven.’ Dat de cpsu zich aan de
spits van de Komintern stelde, vonden De Visser en de zijnen volstrekt logisch.
Iedereen, ook de tribunistische generatie, diende te erkennen dat ‘in de Internationale, door tal van historische omstandigheden, de leiding berust bij het Russische
proletariaat’.151 Evenals de Wijnkoop-aanhangers hielden de voormalige oppositionelen zo ook vast aan hun tactiek van voor de machtswisseling.Waar ze vroeger bij
Moskou aanklopten in hun verzet tegen het heersende driemanschap, daar vroegen
ze nu steun in de strijd tegen de ‘Wijnkoopiaanse’ rebellen.Vanzelfsprekend beloofden zij trouw aan hun beschermheren die hen – nadat het driemanschap dienst had
geweigerd – per slot van rekening in het zadel hadden geholpen.
De interventie van Humbert-Droz had als consequentie dat de Komintern de
teugels meer in handen nam. In de periode die volgde op de machtswisseling nam
de bemoeienis van Moskou met de Nederlandse sectie behoorlijk toe. In de voetsporen van de Zwitserse afgevaardigde verbleef Ralf in de zomer van 1925 anderhalve maand in Nederland, deels in gezelschap van Williams. De kji zond twee vertegenwoordigers naar het congres van de cjb. Met de Kerstdagen bezocht Nin voor
de rvi het nas-congres.152 In het voorjaar van 1926 stationeerde de Komintern Van
Overstraeten en Hoernle enkele weken in de cph. De laatstgenoemde drukte zijn
stempel op de resoluties die door het partijcongres werden aangenomen; bovendien bemoeide hij zich met de samenstelling van het partijbestuur. De Org-Abteilung liet zich op deze bijeenkomst door Unger vertegenwoordigen (die de resolutie
over de organisatorische taken opstelde); de kji door Gyptner (die later eveneens
het congres van de cjb bijwoonde). Daarnaast werd zowel aan het einde van 1925
als in het begin van 1926 nog een delegatie van de cph naar Moskou ontboden.
In al deze contacten met de Komintern werd één ding duidelijk, namelijk dat de
invloed van de cph-leiding op de koers van haar partij kleiner werd. Dit werd mede
veroorzaakt door de door haar toegejuichte Russische dominantie in de Komintern. Juist door de hegemonie van de bolsjewieken was de wereldorganisatie gevoelig voor koerswijzigingen van de cpsu, die op hun beurt vaak weer het gevolg
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waren van de rivaliteiten binnen de partijtop in het Kremlin.Zoals gezien deed deze
kettingreactie zich men name gelden op het terrein van de vakbeweging. De uitkomst hiervan was dat Moskou in december 1925 de tactiek van de cph corrigeerde, waardoor de partij zich weer wat losser moest maken van het nas.
Voor wat hoort wat – van de nieuwe partijleiders werd een grote inschikkelijkheid gevraagd. Hun meegaandheid was de prijs die ze moesten betalen voor de
steun van de Komintern. Zij sloegen daarmee de weg in die van loyaliteit zou leiden
naar serviliteit. Lang niet iedereen zou dit pad tot het einde bewandelen – zo zouden Roland Holst, Sneevliet en het nas al snel afhaken.
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Sneevliet, het nas en Roland Holst
breken met Moskou
In de jaren 1926–1927 raakte de Komintern steeds meer in de ban van de feller wordende machtsstrijd in Moskou. Het conflict kwam in een nieuwe fase doordat de
vroegere vijanden Trotski en Zinovjev gingen samenspannen tegen Stalin en Boecharin. De secretaris van de cpsu bediende zich van machiavellistische methodes
om zijn opponenten uit te schakelen. De broedertwist vergiftigde in toenemende
mate de atmosfeer in de secties. De Komintern verlangde van de aangesloten partijen dat zij zich ondubbelzinnig achter de machthebbers in Moskou zouden opstellen.1
Zonder een woord van protest gehoorzaamde de cph aan deze eis. In de herfst
van 1927 startte de Tribune een campagne tegen de oppositionelen in de cpsu en
hun belangrijkste Nederlandse geestverwant, Roland Holst. De dichteres verzette
zich samen met Mannoury tegen de ‘domperij’ van de dissidente opvattingen. Zij
verliet de cph en de Komintern nadat Trotski was geroyeerd. Sneevliet, die de hardhandige repressie van de oppositie eveneens onaanvaardbaar vond, was haar toen
al voorgegaan. Steen des aanstoots was voor hem als voorzitter van het nas vooral
de vakbondspolitiek van Moskou.
Ook op dit terrein werd de situatie in de Nederlandse communistische beweging beïnvloed door de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie. Sneevliet rekende erop
dat de belangen van het nas, nadat het was toegetreden tot de rvi, bij Lozovski in
goede handen zouden zijn. De rvi-secretaris was gebaat bij een sterk nas. Dit zou
immers de positie van zijn vakbondsinternationale versterken, die in deze periode
onder vuur lag van Tomski. De voorzitter van de Sovjet-vakbonden, een bondgenoot van Stalin en Boecharin, was een uitgesproken voorstander van het lidmaatschap van de Sovjet-vakbeweging van het ivv. Het bestaan van de rvi was daarbij
een struikelblok. Tomski kon het goed vinden met Fimmen, die binnen ‘Amsterdam’ voor toetreding van de Sovjet-bonden ijverde.2 In Nederland pleitte Fimmen
voor een samengaan van nvv en nas. Hiermee stond hij lijnrecht tegenover Sneevliet.
Voor het nas had dit alles grote gevolgen. In de tijd dat de Nederlandse vakcentrale toetrad tot de rvi, wendde de Komintern zich tot de linkse stroming in de
sociaal-democratie. Op last van Moskou moest de nieuwe cph-leiding – weliswaar
met pijn en moeite – haar nas-vriendelijke politiek inruilen voor een meer op de
nieuwe eenheidsbeweging van Fimmen gerichte oriëntatie. In korte tijd veranderden zo de nieuwe medestanders van het nas in opponenten, met alle gevolgen van
dien: in plaats van het begin van een reeks van vette jaren zou 1926 als rampjaar in
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de annalen van de vakcentrale worden vermeld. In de zomer van 1927 zou het nas –
tot ontsteltenis van de cph – teleurgesteld de band met Moskou opzeggen.
De voortdurende machtsstrijd in Moskou
Zoals in het vorige hoofdstuk reeds vermeld, had Stalin op het veertiende partijcongres van de cpsu in december 1925 aan zijn voormalige medestanders Zinovjev
en Kamenev een gevoelige slag uitgedeeld. Deze eerste ronde in het gevecht met de
partijsecretaris hadden zij verloren. De nederlaag dreef hen in de armen van Trotski, die zij jarenlang verketterd hadden. De afkeer van Stalin was groter dan het vele
oud zeer: in het voorjaar van 1926 kwamen de drie tot overeenstemming. De eisen
van de ‘verenigde oppositie’ droegen Trotski’s signatuur: meer democratie in de
partij, een harde aanpak van de rijkere boeren, versnelde industrialisatie en een
‘proletarisch-internationalistische’ buitenlandse politiek. Stalins geloofsartikel van
het socialisme in één land werd naar het rijk der fabelen verwezen; de nieuwe maatschappijvorm kon in het economisch achterlijke Sovjet-Rusland alleen zegevieren
in samenhang met de revolutie in het Westen en het Oosten.3
Stalin en Boecharin verweten de verenigde oppositie tweedracht te zaaien in de
cpsu. Die zou de partij verzwakken in een periode dat het imperialisme de SovjetUnie belaagde. De partijsecretaris pakte de oppositieleiders op een bijeenkomst
van het centraal comité van de cpsu in juli 1926 hard aan, nadat zij het tirannieke
partijregime aan de kaak hadden gesteld. Kamenev verloor zijn functie als volkscommissaris voor Binnen- en Buitenlandse Handel en Zinovjev werd uit het politburo gestoten. Trotski ontsprong de dans, maar niet voor lang: in oktober zette het
centraal comité hem samen met kandidaat-lid Kamenev uit het politburo. Tegelijk
werd Zinovjev het voorzitterschap van de Komintern ontnomen omdat hij zich in
de Internationale aan fractievorming zou hebben bezondigd.
Hiermee viel na ruim zeven jaar het doek voor Zinovjev in de Komintern.Vanaf
de oprichting in 1919 was hij voorzitter van het ekki en daarmee van de Komintern
geweest. Tijdens de zevende Erweiterte Exekutive, die in november 1926 bijeenkwam en waar Stalin en Boecharin de boventoon voerden, stemden zonder enige
discussie alle afgevaardigden – inclusief de cph-vertegenwoordigers De Visser en
De Roo – met Zinovjevs vertrek in. Verder nam men een resolutie aan waarin de
oppositie een ‘gevaarlijke rechtse, sociaal-democratische afwijking’ werd genoemd
die zich soms met ‘linkse frasen’ maskeerde. Het voorzitterschap van de Komintern
werd vervangen door een ‘collectief leiderschap’ in de vorm van een zogeheten Politisches Sekretariat (Politsekretariat in het jargon). In de praktijk werd Stalins
wapenbroeder Boecharin de nieuwe eerste man.4
Al kwamen de klappen van Stalin hard aan, zij schakelden de verenigde oppositie niet volledig uit. De dissidenten bleven ageren tegen de ‘rechtse’ politiek van de
machthebbers in het Kremlin. Deze zouden de belangen van de Sovjet-Unie hoger
aanslaan dan die van de wereldrevolutie. Hierdoor kreeg voor de Komintern-sec310
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ties niet de machtsovername in eigen land maar de bescherming van het socialistische moederland de hoogste prioriteit. Trotski wilde bijvoorbeeld het Engels-Russische Eenheidscomité opdoeken vanwege de ‘verraderlijke’ rol van de reformistische tuc-leiders bij de algemene werkstaking in mei 1926. Stalin en Boecharin
wilden van geen opheffing weten: het comité was in hun ogen een adequaat instrument om een mogelijke Britse militaire aanval op de Sovjet-Unie te doorkruisen.
Dat de Conservatieve regering in Londen niet veel goeds in de zin had, bleek volgens hen nog weer eens in mei 1927 toen Londen de diplomatieke betrekkingen met
Moskou verbrak. Met leedwezen zag Stalin het Eenheidscomité in september ter
ziele gaan.5
Het China-beleid van de cpsu leed volgens de oppositie aan hetzelfde ‘opportunistische’ euvel: het werd gedicteerd door de raison d’état van de Sovjet-Unie in
plaats van door het streven de Chinese revolutie te bevorderen. Stalin en Boecharin
zwoeren bij de alliantie van de kleine cpch en de nationalistische Kwo-min-tang,
geleid door Soen Jat-sen. In het voorjaar van 1927 brak diens opvolger, generaal
Tsjang Kai-sjek, met Moskou en onderdrukte hij bloedig de Chinese communisten.
Trotski had er regelmatig op aangedrongen dat Moskou en de cpch de liaison dangereuse met de ‘contrarevolutionaire’ Kwo-min-tang zouden opzeggen. De verantwoordelijkheid voor het echec legde hij bij zijn tegenstanders.6
Mede als gevolg van het oplopen van de internationale spanningen wilde Stalin
koste wat het kost in de cpsu schoon schip maken en elke dreiging in eigen land elimineren. In september 1927 besloot het Präsidium met Stalin in zijn midden Trotski uit het ekki te zetten. In oktober verloor Trotski – evenals Zinovjev – zijn zetel in
het centraal comité van de cpsu. Tegen hun aanhangers had Stalin inmiddels ook
de geheime politie gpoe, zoals de Tsjeka sinds enige tijd heette, ingezet. Deze joeg
onder meer een betoging uiteen die de oppositie had georganiseerd tijdens de viering van de tiende verjaardag van de Oktoberrevolutie in Moskou. Het verhaal gaat
dat bij een tegendemonstratie Van Reesema, die een revolver bij zich had, op Trotski had willen schieten toen die zich vertoonde.7
De maat was nu vol: Trotski, Zinovjev en Kamenev werden geroyeerd als lid van
de cpsu. Enkele maanden later volgde hun verbanning: Trotski werd naar Alma
Ata, de hoofdstad van Kazachstan, gedeporteerd, en zijn kompaan Radek naar
Tomsk. Zinovjev en Kamenev kwamen er nog genadig af: zij dienden zich in een
provinciestad niet al te ver van Moskou te vestigen. Wellicht dat deze betrekkelijk
milde straf te maken had met het feit dat het tweetal spijt had betuigd en met Trotski had gebroken. Ootmoedig verzochten ze weer lid te mogen worden van de partij,
wat hun in juni 1928 werd toegestaan.8
De cph achter Stalin en Boecharin
De onderdrukking door Stalin van de verenigde oppositie werd volmondig gesteund door de Komintern. De negende Erweiterte Exekutive sprak in februari 1928
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haar instemming uit met de campagne van de leiding van de cpsu tegen de trotskisten. De ‘contra-revolutionaire’ oppositie dreigde in de Sovjet-Unie een tweede
partij te vormen, wat onder geen beding kon worden getolereerd. Ook in de Komintern was voor hen geen plaats.9
De Nederlandse sectie was het hiermee volledig eens. De partijleiding in
Amsterdam had zich eerder al ondubbelzinnig achter Stalin geschaard. In de herfst
van 1926 schreef de Tribune: ‘Inderdaad is Stalin op dit moment de leider, door
wiens mond de massa’s spreken. Hij is de woordvoerder, de verpersoonlijking als
het ware van de partij. Het is de partij en de wil der partijgenooten, die hem op deze
plaats neerzet.’10 Het was niet aan de Komintern-secties zich te bemoeien met zijn
optreden tegen Trotski en Zinovjev.‘Wij hebben het volste vertrouwen in onze Russische kameraden, die alleen in deze kunnen beoordeelen, wat noodzakelijk is en
wat niet. Het kan niet de taak van de revolutionaire arbeiders zijn, de republiek van
het proletariaat in den rug [aan] te vallen,nu het van alle zijden belaagd wordt.Integendeel, zij moeten haar in hare verdediging, met alle kracht ondersteunen.’ Ten
overvloede veroordeelde het partijbestuur in december 1927 formeel de verenigde
oppositie.11
In opdracht van de Komintern intensiveerde de Tribune in de herfst van 1927 de
campagne tegen Trotski en Zinovjev. Moskou gelastte dat de organen van de secties
de redevoeringen van Stalin en Boecharin zouden afdrukken en de anti-leninistische afwijkingen van de oppositie veroordelen.‘We are sure that these articles when
sent to your newspapers will be published in full at the proper time’, aldus het
Sekretariat.12 De toon in de cph-krant werd nu een stuk feller.
Het feit dat de Komintern de partijbladen als megafoon voor de heersende
groep in het Kremlin wilde gebruiken,lijkt ook financiële gevolgen te hebben gehad
voor de Tribune. In de zomer van 1927, toen het aantal abonnees door problemen
met het nas kelderde, zat het blad geheel aan de grond.‘Veel, veel geld moeten we
hebben, en zeer spoedig’, zo liet het partijbestuur weten. Jacob Wiesenbron, directeur van de drukkerij van de cph, verklaarde dat het voortbestaan van de krant aan
een zijden draadje hing. Hij reisde tevergeefs naar Moskou voor bijstand. Enige tijd
later waren de geldzorgen voor de Tribune echter ineens voorbij. Een paar dagen
nadat de geheime circulaire door de Komintern was verstuurd, maakte de cph
plompverloren bekend dat het dagblad meer pagina’s zou krijgen en bovendien rijkelijk zou worden geïllustreerd. Hetzelfde gebeurde met communistische kranten
elders in Europa, wat doet vermoeden dat het hier om een door Moskou gecoördineerde en gefinancierde campagne ging.13
Met deze financiële donatie op zak beijverde het Nederlandse partijorgaan zich
dag in dag uit de standpunten van Stalin en Boecharin te propageren en Trotski aan
te vallen. Het enige probleem dat de cph-top had, was dat men niet goed werd ingelicht over de maatregelen die in de Sovjet-Unie tegen de dissidenten werden genomen. Door deze onzekerheid had de Tribune de grootste moeite zich te verdedigen
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tegen het ‘gehuil’ in de ‘vijandige’ pers dat de oppositieleiders zouden zijn verbannen. Na weken van geschipper moest het partijorgaan eind januari 1928, nadat
Moskou had gesproken, de juistheid van deze berichten erkennen. Op het zesde
wereldcongres, in de zomer van 1928, beklaagde De Visser zich erover dat de secties
niet tijdig waren geïnformeerd.14
Centralisatie en russificatie
Ten tijde van de machtsstrijd in de top van de cpsu raakte het proces van centralisatie van de Komintern in een versnelling. Deels was dit het gevolg van de eigen
dynamiek van min of meer autonome ontwikkelingen als oligarchisering en
bureaucratisering van het apparaat. In het midden van de jaren twintig dijden leidinggevende gremia als het Sekretariat en het Präsidium behoorlijk uit.15 Deze
instanties werden hierdoor logger: zij functioneerden trager en konden minder
slagvaardig reageren. Dit maakte de instelling van nieuwe, kleinere coördinerende
organen noodzakelijk. Aan deze concentratie van de besluitvorming leverde de
winnende factie van Stalin maar al te graag een bijdrage: die vergrootte immers de
greep van Moskou op de wereldorganisatie en haar secties.
De belangrijkste verandering in het bestuur van de Komintern was de reeds vermelde invoering van het Politsekretariat in de herfst van 1926, ter vervanging van
het voorzitterschap van de Komintern. Het door het Präsidium gekozen Politsekretariat kan min of meer als de voortzetting van het Sekretariat worden beschouwd,
dat later (evenals het Orgbüro) werd opgeheven. Vergeleken met zijn voorganger
waren de volmachten van het Politsekretariat aanzienlijk uitgebreid. Het diende de
besluiten van het ekki en het Präsidium voor te bereiden en als uitvoerend orgaan
te fungeren. Ook was het gerechtigd om zelf besluiten te nemen.16 Verder koos het
Politsekretariat uit zijn midden twee ondersteunende commissies. Zij bestonden
grotendeels uit dezelfde personen en hun functies overlapten elkaar ten dele. De
Ständige Kommission moest vooral toezicht houden op de bedrijfsvoering van de
Komintern – personeelszaken, het beheer van gebouwen en dergelijke. De Engere
Kommission kreeg als taak de conspiratieve en administratieve aangelegenheden te
controleren.17
Het Politsekretariat werd zo het nieuwe politieke zenuwcentrum van de Komintern. Het kwam wekelijks bijeen. Russen, zoals Boecharin, Pjatnitski en Manoeïlski,
maakten er de dienst uit. Ook de Fin Kuusinen maakte deel uit van de leidende
kern. Tot het tweede echelon behoorden Togliatti (Ercoli), Smeral en Roy. Lozovski
was kandidaat-lid, evenals Humbert-Droz, Murphy en Molotov.18 Zij allen gaven
leiding aan onder meer de ekki-afdelingen en de Ländersekretariate.
Deze in maart 1926 ingevoerde Ländersekretariate waren administratief-ondersteunende afdelingen, die elk een bepaald geografisch-cultureel gebied bestreken.
Zij waren geënt op de Sprachgruppen die de Komintern aan het begin van de jaren
twintig had gekend. De Ländersekretariate hadden tot taak beslissingen van de
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Figuur 1. Organisatiestructuur Komintern 1926–1929
(N.B.: In deze figuur is ook al de in 1929 ingestelde, door het Politsekretariat
verkozen Politkommission getekend.)
Komintern-top ten aanzien van de secties voor te bereiden en op de uitvoering van
die besluiten toe te zien. Zij dienden ook de leidende Komintern-instanties continu
op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de secties. De controle op de
aangesloten partijen werd zo vergroot. Togliatti pleitte ervoor dat de Kominternleiding zich in de toekomst niet zou beperken tot het sturen van instructies, maar
actief zou interveniëren in de secties, met behulp van de Ländersekretariate.19
Bij de indeling van de secties in de verschillende Ländersekretariate wist Moskou kennelijk met de cph niet zo goed raad. Een voorstel om de Nederlandse sectie
samen met die uit Denemarken, Noorwegen, Zweden en IJsland in te delen in het
Scandinavisch Ländersekretariat werd door het Präsidium afgewezen. In plaats
daarvan besloot het de cph onder te brengen bij het Britische Ländersekretariat.
Hiervan maakten ook de communistische partijen van Groot-Brittannië, Ierland,
Australië, Zuid-Afrika, Brits-Indië en Indonesië deel uit. De indeling was kennelijk
gebaseerd op de wens om partijen uit koloniale landen en de bijbehorende koloniën samen te brengen. Van Reesema woonde de bijeenkomsten van dit orgaan
bij.20
In de zomer van 1927 ging de cph op in het Anglo-Amerikanische Ländersekretariat, een samenvoeging van het Britische Ländersekretariat en het Amerikanische
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(bestaande uit de communistische partijen van de Verenigde Staten, Canada, Korea
en Japan). Bij een nieuwe reorganisatie, in de zomer van 1928, verhuisde de Nederlandse sectie naar het Mitteleuropäische Ländersekretariat (mels).21
De Komintern en de rvi
De rvi maakte een vergelijkbaar proces door als de Komintern. Ook in de vakbondsinternationale werden de leidende organen groter en breidde het ondersteunende apparaat zich uit. Tegelijk merkte de rvi de gevolgen van de centralisatie in
de Komintern. In het voorjaar van 1925 verdween het Aktionskomitee, waarvan Van
Reesema secretaris was geweest. In deze commissie hadden vertegenwoordigers
van de Komintern en de rvi formeel op voet van gelijkheid samengewerkt. Hoewel
in de praktijk de stem van de Komintern-leiding de doorslag gaf, werd met het
opdoeken van het Aktionskomitee ook de fictie opgegeven van twee zelfstandige,
naast elkaar functionerende internationale organisaties. In plaats ervan stelde de
Komintern een Gewerkschaftskommission in. Hierin hadden rvi-leiders als Lozovski en Nin en het hoofd van de Sovjet-Russische vakbonden Tomski zitting,
maar de commissie werd gedomineerd door de Komintern-top.‘Dieses neue Gremium, was an die Stelle der formellen Gleichberechtigung trat, verkörperte nun
ganz offiziell die organisatorische Unterordnung’, aldus de Duitse historicus Tosstorff.22
Dat de rvi in Moskou de tweede viool speelde, bleek ook uit de gevoerde eenheidsfronttactiek ten aanzien van het ivv. Bij de totstandkoming van het Eenheidscomité tussen de Britse en Sovjet-Russische vakbonden in het voorjaar van 1925
stond de rvi grotendeels buitenspel. De tegenstelling tussen Tomski en Lozovski
speelde ook hier weer op. De eerste hoopte dat het Eenheidscomité en de samenwerking met het tuc de weg zouden effenen naar het lidmaatschap voor de Sovjetvakbeweging van het in Amsterdam gevestigde ivv. Tomski en zijn vakbonden
hadden allang de belangstelling voor de rvi verloren: zij kwamen nog maar zelden
opdagen bij bijeenkomsten van het Vollzugsbüro en protesteerden tegen al te felle
aanvallen van Lozovski op ‘Amsterdam’. Om existentiële redenen sloeg Lozovski de
Sovjet-Britse toenadering met argusorgen gade. Het was met de rvi gedaan wanneer de Sovjet-Russische vakbonden, de ruggengraat van zijn organisatie, zich bij
het ivv zouden aansluiten. De rvi-secretaris hield vast aan de officiële lijn van een
internationale conferentie van ivv en rvi als opmaat naar een fusie – waarschijnlijk omdat de kansen daarop gering waren. Overigens was Lozovski geen tegenstander van samenwerking met de ‘linkse Amsterdammers’, zolang hij daarbij maar
betrokken werd.23
In deze periode,waarin Stalin en Boecharin – gesteund door Tomksi – de ‘linkse’
oppositie in de cpsu en de Komintern verjoegen, stond Lozovski niet sterk. Zijn
positie werd verder verzwakt doordat in het midden van de jaren twintig de aanhang van de rvi in Europa stagneerde. Bovendien waren er afgezien van de cgtu
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maar weinig organisaties lid van de internationale: voor het grootste deel bestond
de rvi uit weinig gestructureerde ‘minderheden’ binnen de reformistische bonden.24 De toetreding van het nas tot de rvi, ook al was de Nederlandse vakcentrale
niet zo groot, was Lozovski dus welkom in zijn gevecht tegen de liquidatiedrift van
Tomski. Vooral door toedoen van de leider van de Sovjet-vakbeweging en de
Komintern-top zou het rvi-lidmaatschap van het nas geen lang leven beschoren
zijn.
Een omineuze start
Eind goed, al goed – zo zal nas-voorzitter Sneevliet ongetwijfeld na het kerstcongres van 1925 hebben gedacht. Na een lijdensweg van een jaar of vijf, die de vakcentrale op aanzienlijk ledenverlies was komen te staan (zie bijlage 1), leken met de formele aansluiting van de vakcentrale bij de rvi nu eindelijk de moeilijkheden
voorbij te zijn.‘Het N.A.S. is ... opgenomen in het internationaal Verbond van revolutionnaire strijdkrachten, waarvan de in de revolutie beproefde miljoenen Russische arbeiders het voornaamste deel uitmaken’, aldus een tevreden nas-bestuur.25
Verlost van zijn kwelgeest Wijnkoop en gesteund door de cph en de rvi zou het
nas zich nu kunnen concentreren op zijn herstel.
Van deze hoopvolle verwachting kwam evenwel niets terecht. De problemen
met Moskou begonnen al in de tijd dat de vakcentrale zich uitsprak over de aansluiting. Op het congres van de cpsu in december 1925, waar zoals vermeld de ‘linkse’
oppositie werd uitgeschakeld, verdedigde Tomski tot wanhoop van Lozovski de
eventuele toetreding van de Sovjet-vakbonden tot het ivv. De nas-leiding zat met
deze berichten uit Moskou enorm in de maag. Zij kon het natuurlijk niet aan haar
achterban verkopen dat het nas tot de rvi toetrad op hetzelfde moment dat de Sovjet-bonden deze de rug toekeerden en zich bij het reformistische ivv aansloten.
Nadat het cpsu-congres de zaak wat in het midden had gelaten, ontkende het centraal comité later expliciet het ‘contra-revolutionaire gezwets’ dat de Sovjet-vakbeweging naar ‘Amsterdam’ ging. Sneevliet kon opgelucht ademhalen. Op de voorpagina van de Arbeid liet hij pontificaal tegenover de uitspraken van Tomski het
volstrekt afwijzende commentaar van Lozovski en het centraal comité afdrukken.26
Moskou mocht dan minder openlijk naar de gunsten van het ivv dingen, feit
bleef dat de Komintern vasthield aan zijn eenheidsfronttactiek en de blik op de
reformistische vakbeweging en haar linkervleugel gevestigd hield – ook in Nederland. Dit leidde spoedig tot een nieuwe onaangename gewaarwording voor de nasleiding. Ten tijde van het Kerstcongres, waarop het nas had besloten tot aansluiting
bij de rvi, was Van Lakerveld uit Moskou in Amsterdam gearriveerd met in zijn
bagage de beruchte Komintern-resolutie waarin de cph werd gemaand zich meer
op Fimmen en minder op het nas te richten (zie het vorige hoofdstuk). De nasbestuursleden konden hiervan nota bene pas kennisnemen nadat de sdap de resolutie in handen had gekregen en deze in het Volk had gepubliceerd. Onder meer
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lazen zij dat de Komintern-top meende dat de nas-leiding gemakkelijk weer in
haar oude sektarische fouten kon vervallen. Sneevliet en Dissel lieten de rvi weten
teleurgesteld te zijn in deze gang van zaken. Ze spraken de verwachting uit dat Moskou in de toekomst rechtvaardiger over het nas zou oordelen.27 Lozovski zou hiertoe wel bereid zijn geweest, maar de Komintern-leiding niet: uit de resolutie bleek
duidelijk dat zij minder verwachtte van Sneevliets vakcentrale dan van Fimmen.
Eenheid
Een andere ontwikkeling die in 1926 voor onrust in het nas zorgde, was de verschijning van Eenheid. Naast Trade Union Unity verschenen in Duitsland en België al
enige tijd periodieken die de eenheid tussen Amsterdam en Moskou propageerden.
In Nederland vormden Fimmen en Piet Schmidt – die eveneens tot de sdap
behoorde en voor het nvv werkte – de redactie.28 Zoals vermeld was van dit blad al
in de herfst van 1925 sprake geweest, maar kennelijk had Fimmen gehoor gegeven
aan de wens de uitgave op te schorten tot na de aansluiting van het nas bij de rvi.
Dit nam niet weg dat het nas er veel moeite mee had, evenals de cph overigens. In
het kielzog van Eenheid ontstonden in verschillende plaatsen zogeheten ‘Eenheidscomités’, die met het blad colporteerden. Fimmen werd hiervan de informele leider.
Het redactionele credo van Fimmen en Schmidt was helder en zal de Komintern
zeer hebben aangesproken: ‘wij willen de éénheid in de vakbeweging, nationaal en
internationaal: organisatorische éénheid’.29 Wat betreft dat laatste propageerde het
duo het samengaan van het ivv en de rvi. De arbeiders over de hele wereld waren
gebaat bij een krachtige, strijdbare, ongedeelde Internationale. Een stap in de goede
richting was het lidmaatschap van de Russische vakbonden van het ivv, zonder
voorwaarden vooraf. Deze opvatting maakte de redacteuren bij vele sociaal-democratische partijgenoten meteen verdacht – ook al omdat zij met nadruk de ‘ontzaglijke beteekenis der Russische revolutie’ onderstreepten. Insinuaties dat Eenheid
door Moskou zou worden betaald, ontkende de redactie ten stelligste: Fimmen zou
de tekorten van het blad uit eigen zak bijpassen. Niettemin bleven deze geruchten
aanhouden.30
De internationale doelstelling van Eenheid werd min of meer ook door het nas
en de cph onderschreven. Anders lag het met de nationale taak die het blad zag. In
Nederland zou de eenheid vorm moeten krijgen door het samengaan van nvv en
nas. Dit betekende volgens Fimmen ‘dat het N.A.S. zich daartoe heeft op te lossen
in het N.V.V.’. Gezien de onderlinge krachtsverhoudingen was er geen andere mogelijkheid, aldus Fimmen: het was niet meer dan ‘samensmelting, d.w.z. opneming
van den kleinere door den grootere’.31
Deze opvatting schoot het nas natuurlijk in het verkeerde keelgat. Sneevliet –
die veronderstelde dat Tomski achter de uitgave van Eenheid zat – zag een organisatorisch samengaan niet als vertrekpunt, maar pas als sluitstuk van het toenaderingsproces.32 De verschillende vakcentrales moesten in een gezamenlijke strijd
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tegen de bourgeoisie naar elkaar toe groeien; de eenheid moest van een revolutionaire geest doortrokken zijn. Daarbij was de uitbouw van het nas dringend noodzakelijk. Hoe sterker deze was, hoe groter de kans dat de eenheid ooit kon worden
verwezenlijkt. Sneevliet deed Fimmens opvatting van eenheid af als ‘liquidationistisch’.Met citaten van Lozovski en ook van Tomksi trachtte de nas-leiding aan te
tonen dat Moskou evenmin van oordeel was dat de strijd voor de eenheid het
opheffen van de zelfstandige organisaties zou betekenen. ‘Uitbouw, versterking –
niet afbouw, ondermijning is het parool! Daar kan geen twijfel over bestaan’, zo vatte Sneevliet het nas-standpunt samen.33
Geheel zeker van zijn zaak was de nas-voorzitter echter niet. Toen hij vernam
dat Tomski naar Parijs was afgereisd, zocht hij samen met Bouwman de leider van
de Sovjet-vakbonden op. Sneevliet wilde hem spreken over de ‘contrarevolutionaire’ tactiek van Fimmen (die Tomski inmiddels al in de Franse hoofdstad had
bezocht) ten aanzien van het nas.34 Tijdens de ontmoeting, die eind maart 1926
plaatshad, zou Tomski hebben beloofd in Moskou de inhoud van Eenheid te laten
onderzoeken. Sneevliet vroeg hem verder een conferentie met Fimmen te beleggen
waarop zij gedrieën de samenwerking tussen Eenheid en het nas op gang konden
brengen. De Parijse bespreking leidde echter tot niets: op formele gronden weigerde Tomski later schriftelijk alle medewerking. Sneevliet verloor hierdoor zijn laatste
restje vertrouwen in hem. ‘Er is al reden aan te nemen dat de combinatie StalinTomsky spoedig voeren zal tot vernietiging der R.V.I.,’ schreef hij in de herfst aan
Roland Holst. Eerder had Sneevliet Lozovski gewaarschuwd dat het nas zich
gedwongen zag Fimmen te bestrijden, wanneer deze zich niet zou matigen.35
Britse mijnwerkersstaking
Een prachtige gelegenheid voor het nas en de reformistische bonden om tot ‘strijdbare’ samenwerking te komen, deed zich voor tijdens de algemene staking in
Groot-Brittanië in mei 1926.Deze was uitgebroken nadat de Conservatieve regering
een verlaging van de mijnwerkerslonen had doorgevoerd. De tuc beëindigde deze
solidariteitsactie al snel. De mijnwerkers zelf staakten daarentegen nog tot november door. Zij ontvingen daarbij ruimhartige financiële steun uit Moskou, dat minstens 270.000 pond ter beschikking zou hebben gesteld. Ook het nas zamelde geld
in en kon in totaal 2500 pond overmaken.36 Pogingen om gezamenlijk met het nvv
en de ‘Eenheidscomités’ op te trekken mislukten. Het nvv liet het – evenals het ivv
– aanvankelijk afweten en de comités mochten van Fimmen en Schmidt uitsluitend
met de iah in zee gaan. Toen het nvv uiteindelijk ook in touw kwam, riep Fimmen
op de samenwerking met de iah te staken en de campagne van het nvv te ondersteunen.37
Ook bij de boycot van schepen die in Nederlandse havens voor Engeland
bestemde goederen wilden laden, stond het nas alleen. De nft had van de rvi
opdracht tot de boycot gekregen. Bouwman klopte ettelijke keren bij de tot het nvv
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behorende Centrale Bond van Transportarbeiders aan om deze actie samen te
organiseren, maar kreeg nooit antwoord. Ook de itf van Fimmen hield de boot af.
Nadat de algemene staking was afgelopen, zag die geen noodzaak meer het laden en
vervoeren van voor Engeland bestemde steenkool te verbieden. Het nas was hierover ontsteld omdat de mijnwerkers doorstaakten. Sneevliet telegrafeerde Lozovski: ‘Bitte sofort Einfluss auf Fimmen ausueben für erneuerte Aktivitaet.’38 Later
klaagde de nas-voorzitter over Fimmens passiviteit zijn nood bij Boecharin, toen
hij die in Berlijn ontmoette. De Sovjet-leider zou de houding van de itf-secretaris
‘verbrecherisch’ hebben genoemd.39
Tegen deze achtergrond is het geen wonder dat van de gesprekken over eenheid
die de nft en de Centrale Bond in het voorjaar voerden, niets terechtkwam. Deze
besprekingen hadden plaats onder auspiciën van de itf van Fimmen. Bouwman en
Sneevliet waren overigens al weinig geestdriftig over de onderneming. Zij verdachten de reformisten ervan uit te zijn op de verzwakking van het nas door de vakcentrale een van haar sterkere organisaties afhandig te maken. Ook de rvi was die
mening toegedaan en zij ontraadde de nft verdere stappen. Het nas zou later de
hele geschiedenis afdoen als ‘een typisch voorbeeld van het kunstmatig werken
voor organisatorische eenheid door onderonsjes van leiders’.40 De mislukking vergrootte de argwaan binnen het nas ten aanzien van Fimmens eenheidsbeweging.

cph kritiseert Fimmen
Niet alleen het nas trok over Eenheid bij Moskou aan de bel, ook de cph deed dat.
Met deze zaak belastte De Leeuw zich. Hij was een van de rijzende sterren in de partij. Alex de Leeuw (1899–1942), advocaat van beroep, was in 1921 lid geworden van
de cph. In de partij noemde hij zich De Vries. De Leeuw behoorde eerst tot het
kamp van Wijnkoop,maar had deze in mei 1925 laten vallen.Hij trad toe tot het partijbestuur en het presidium, was redacteur van de Tribune en zou zich ontpoppen
als partijtheoreticus. De Leeuw zwoer bij de internationale discipline en bij de leidende positie van Moskou in de Komintern.41
In juli 1925 was De Leeuw Wins als partijsecretaris opgevolgd. In deze functie
liet hij de Komintern-leiding weten dat zijn partij ernstige bezwaren koesterde
tegen het optreden van Fimmen. Door de nadruk te leggen op organisatorische
eenheid joeg deze het nas op de kast. Hierdoor kon de cph de Kominternopdracht niet uitvoeren als trait d’union te fungeren tussen het nas en de linkervleugel in het nvv.42 Tegelijkertijd keerde hoofdredacteur Manuel zich in de Tribune tegen Fimmen. Hij beschuldigde hem ervan met hetzelfde bijltje te hakken als
eerder het driemanschap, door de versterking van de – nog altijd weinig krachtige –
linkervleugel in het nvv te zoeken in het smoren van het nas. Het was volgens
Manuel dwaasheid te denken dat de revolutionaire nas-leden zomaar naar de
reformistische beweging konden worden overgeheveld. Hoewel hij van mening was
dat het nas-orgaan de Arbeid zijn toon tegen Eenheid wat moest matigen, verheel319
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de Manuel niet dat in zijn ogen Fimmen de meeste schuld droeg aan de nieuwe
strubbelingen.43
Zo trok de cph-leiding zowel in de beslotenheid als in het openbaar duidelijk
partij voor het nas en niet voor Fimmen. Manuel zag in dat goede relaties met de
vakcentrale tot voordeel waren van de partij. De invloed van de cph in het kleinere
nas was veel groter dan in het grote nvv: in deze periode waren van de ruim 1500
partijleden er 725 in het nas georganiseerd en 250 in het nvv. Manuels stellingname was echter strijdig met de directieven van Moskou. De Komintern-afgevaardigde op het partijcongres van mei 1926, Unger, zag dat in. Hij schreef aan het Präsidium over Manuel dat die ‘der den meisten Genossen was Energie und geistige
Fähigkeiten betrifft, überlegen ist, [aber] den Ultralinken gegenüber eine sehr
schwankende Haltung einnimmt’. Manuel zou te veel de lieve vrede met de nasleiders Sneevliet en Bouwman willen bewaren.44
Aan deze dwaling werd de partijtop herinnerd door de jonge diamantbewerker
Paul de Groot (1899–1986). Beschreven is reeds dat hij tijdens zijn verblijf in België
voor het communisme was gevallen. In april 1923 werd De Groot vanwege zijn politieke activiteiten dat land uitgezet. Na omzwervingen door Duitsland en Frankrijk
keerde hij in het najaar van 1925 terug naar Amsterdam, en liet hij zich overschrijven van de pcf naar de cph. Ook was hij actief in de bij het nvv aangesloten Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond.45
Na zijn toetreding kwam De Groot vrijwel meteen in botsing met de leiding van
de cph. Met de laatste resolutie van de Komintern in de hand stelde de nieuwkomer
vast dat Manuel de gegeven richtlijnen negeerde en zich veel te vriendelijk opstelde
tegenover het nas. De Groot stond geheel achter Fimmen. Hij werd vaste medewerker van Eenheid en bepleitte eenheid door ‘onvoorwaardelijke’ samensmelting van
nvv en nas. Het conflict met het partijbestuur zou zo hoog oplopen dat De Groot
in februari 1927 uit de cph stapte. Nadat op een vergadering nas-voorman Brandsteder zijn brandende pijp in het gezicht van De Groot had gegooid, bedankte deze
stante pede. Al een dag later kwam hij op zijn besluit terug. De partijleiding wilde
hem echter pas weer als lid inschrijven wanneer hij de op het nas gerichte politiek
zou goedkeuren. De Groot weigerde en zou tot juni 1928 buiten de cph blijven
staan.46
De Komintern kiest voor Fimmen
In zijn tirade tegen Manuel bleek De Groot inderdaad het standpunt van de Komintern haarfijn te hebben verwoord. Terwijl in Nederland de voor- en tegenstanders
van Eenheid elkaar in de haren vlogen, besprak in maart 1926 in Moskou de reeds
vermelde Holländische Kommission onder voorzitterschap van Humbert-Droz
niet alleen het lot van Wijnkoop, maar ook de Nederlandse vakbondskwestie. De
ontwerp-resolutie die de commissie opstelde, werd door het Präsidium overgenomen.47
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Vergeleken met het oordeel van december 1925 schoof de Komintern in deze uitspraak – die uitsluitend bestemd was voor het partijbestuur – nog meer op in de
richting van Fimmen. Moskou vond de Eenheidsbeweging ‘eine äusserst wichtige
Erscheinung’, die de cph veel positiever tegemoet diende te treden.‘Die Partei muss
in ihrem Organ absolut die persönlichen Angriffe gegen Fimmen und die linke
Bewegung der nvv einstellen ... Sie muss ferner alles tun, damit die Organe der nas
in dieser Hinsicht eine gleiche Politik befolgen. ... Unsere Taktik der Gewerkschaftseinheit ... erfordert ein loyales Zusammenarbeiten mit der Amsterdamer Linken
im allgemeinen und mit Fimmen im besonderen.’48
Van Overstraeten en Hoernle, die in april 1926 door de Komintern naar Nederland waren gezonden om een scheuring in de cph te voorkomen, kregen naast deze
epineuze opdracht de minstens zo zware taak om op basis van de nieuwe resolutie
de problemen tussen Fimmen, het nas en de cph op te lossen.49 Na een gesprek
met alle hoofdrolspelers zagen zij al snel het hopeloze van hun instructies in. Aan
Moskou rapporteerden zij dat Sneevliet niet de indruk wekte de eenheid serieus te
nemen en dat Fimmen eigenlijk geen zaken wilde doen met de nas-voorzitter. Tot
overmaat van ramp bleek de cph-leiding nog steeds op de verkeerde partner te vallen: in plaats van op Fimmens Eenheid richtte zij zich vooral op het nas. De partij
stond volgens Hoernle en Van Overstraeten niet volledig onder invloed van de vakcentrale, zoals bijvoorbeeld Wijnkoop en De Groot beweerden, maar het omgekeerde was zeker ook niet het geval:‘die Zusammenarbeit mit dem nas [ist] immer
noch nicht so, dass die Partei die wirklich politische Fuehrung in Haenden hat’.50

cph blijft aan het nas hangen
Van de zeer heldere uitspraak van het Präsidium trok het cph-bestuur zich weinig
aan bij de voorbereiding van het partijcongres in mei 1926. Toen Hoernle zich in
Amsterdam meldde, schrok hij van de nietszeggendheid van de onder auspiciën
van Manuel opgestelde ontwerp-resolutie over de vakbewegingseenheid. De houding die het nas tegenover het nvv moest aannemen, was hierin naar zijn mening
veel te onduidelijk gebleven. De Komintern-vertegenwoordiger scherpte eigenhandig het concept aan.Toen deze wijzigingen op het congres werden ingediend,kwam
het tot protesten van nas-zijde. Een speciaal ingestelde commissie moest een uitweg vinden. Het eindresultaat was een opsteker voor het nas: vastgelegd werd dat
eenheid in de strijd voorafging aan organisatorisch samengaan, zoals Sneevliet ook
altijd had gesteld. Verder kende de resolutie niet de hoogste prioriteit toe aan het
werken van de partijleden in het nvv. Daartegenover stond wel dat de overheveling
van linkse nvv’ers naar het nas nadrukkelijk werd afgewezen.51
Eigenlijk was de resolutie nog te algemeen gesteld, vond Hoernle. Hij beklaagde
zich er bij Moskou over dat Van Overstraeten en hij geen reactie hadden gekregen
op hun verzoek om meer precieze tactische aanwijzingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de kwestie van de uitbouw van het nas.Volgens de congresresolutie moest
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hieraan ‘met kracht’ worden gewerkt. Het Komintern-tweetal was het hiermee
grondig oneens:‘Neue Verbände des nas sollen nicht gegründet werden. Bestimmte lebensunfähige Zwergverbände sind so schnell wie möglich in die reformistischen Gewerkschaften überzuführen.’52 Deze kwestie kon natuurlijk niet openlijk
behandeld worden, aldus Hoernle, om het nas niet op stang te jagen.
De Komintern wijst cph en nas terecht
De Komintern kon natuurlijk niet tevreden zijn over deze opstelling van het cphcongres.‘Die Gewerkschaftsresolution soll nicht bestätigt werden, da sie nicht korrekt ist’, zo oordeelde het Britische Ländersekretariat nadat Van Reesema verslag
had uitgebracht. De reden was ongetwijfeld het nas-vriendelijke karakter van de
resolutie, die een bevestiging leek van de vrees in Moskou dat de cph een marionet
van Sneevliets vakcentrale werd.53
Het Ländersekretariat bereidde een nieuw standpunt voor, dat korte metten
maakte met de resolutie van het Nederlandse partijcongres. Het werd vrijwel ongewijzigd door de leiding van de Komintern overgenomen.54 Half juni werd de cphleiding hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Onomwonden kreeg zij te verstaan
dat het zaak was ‘sich vom nas als Partei selbstaendig zu machen,andrerseits in den
grossen reformistischen Verbaenden Fuss zu fassen’. Op dit laatste punt moest de
nadruk vallen. Over het nas toonde de Komintern zich misnoegd: de vakcentrale
maakte geen werk van de eenheid met het nvv. Sneevliet diende dan ook onmiddellijk een eenheidscongres met de reformistische bonden te beleggen.Of dit al niet
erg genoeg was, waagde de Komintern zich ook nog aan het hete hangijzer van de
kleine federaties: de cph moest zich voor hun opheffing inzetten – hetgeen sterk
leek op de ‘nas moet kapot’-politiek die Wijnkoop volgens het nas altijd had
gevoerd.55
De stellingname van de Komintern verschilde als dag en nacht van de gezamenlijke eenheidsresolutie van nas en rvi en van de verklaring van Nin op het nascongres. Volgens deze uit 1925 daterende uitspraken – die de grondslag vormden
voor de aansluiting van het nas bij Moskou – was vakbondseenheid pas mogelijk
op revolutionaire basis (’onverzoenlijke klassenstrijd’). Ook stond zij haaks op de
resolutie die het cph-congres – met slechts één stem tegen én met de zegen van
Hoernle en Van Overstraeten – kort daarvoor had aangenomen.
De cph-leiding realiseerde zich ongetwijfeld dat uitvoering van de Kominterninstructies het einde zou betekenen van het ‘strijdgenootschap’ met het nas. Zover
wilde zij het niet laten komen. Aan het ekki schreef het partijbestuur ‘dass neben
der erreichten Zusammenarbeit mit dem nas, welche aufrecht erhalten bleiben soll
– wir es als unsere Hauptaufgabe rechnen in die reformistischen Verbaende hineinzudringen’. Tegen de uitdrukkelijke wens van haar lastgevers in Moskou in streefde
de partijleiding ernaar primair haar gerichtheid op het nas in stand te houden. Ze
maakte de Komintern attent op de hierboven reeds gesignaleerde tegenstelling tus322
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sen enkele van de directieven betreffende het nas en eerdere aanwijzingen van de
rvi. Verder wees zij erop dat het nas de opheffing van de niet-levensvatbare bonden zou opvatten als het voorspel tot een algehele liquidatie. Dit voornemen zou
Wijnkoop, wie dit altijd al voor ogen zou hebben gestaan, in de kaart spelen.56 Ten
slotte ontkende de cph tegenover het ekki bij hoog en bij laag dat zij van het nas
afhankelijk was. Als bewijs hiervoor voerde het bestuur het – hoogstwaarschijnlijk
na de ontvangst van de brief van Moskou genomen – besluit aan om de partijleden
op te dragen actief te worden in de Eenheidscomités, teneinde de linkervleugel in
het nvv te steunen.57
Met deze laatste stap zal de cph de Komintern ongetwijfeld een plezier hebben
gedaan.Fimmen en Schmidt zaten daarentegen niet op de hulp van de cph te wachten, want zij raakten erdoor in een lastig parket. Volgens hun tegenstanders in de
sdap bood Eenheid de communisten een prachtige dekmantel om in het nvv te
wroeten. De twee redacteuren verzetten zich met hand en tand tegen de communistische infiltratie in hun beweging.In hun blad gaven zij de cph er flink van langs:‘Er
is wellicht geen land ter wereld, waar “het Communisme” er zóó miserabel aan toe
is, als juist in Nederland.’58 Een aantal cph-leden dat tevens lid was van het nas,
drong er tevergeefs bij de partijleiding op aan Fimmen nu aan de kant te zetten.
Ondanks de scheldkanonnades wilde deze het werk in Eenheid – weliswaar kritisch
– voortzetten.59 Het nas was dit echter niet van plan, waardoor de cph in een netelige positie verzeild raakte.
De cph voor het blok gezet
Onder druk van Moskou was de cph actiever geworden in de Eenheidsbeweging.
De partij slikte de openlijke vernederingen van Fimmen en Schmidt omdat de
Komintern haar weinig keus liet. Tegelijkertijd stak de partijleiding – zeker niet in
lijn met de directieven uit Moskou – meer energie in een goede verhouding met het
nas. Deze spagaat was mogelijk zolang het nas althans nominaal de Eenheidsbeweging steunde. Toen het tot een officiële breuk tussen Sneevliet en Fimmen kwam,
zag de cph zich gedwongen te kiezen.
De herfst van 1926 bracht het langverwachte openlijke conflict tussen Eenheid
en nas. Op een bijeenkomst van de colporteurs van het blad was een beginselverklaring aangenomen waarin wederom klip en klaar werd gesteld dat het nas zich in
het nvv moest oplossen. Schmidt strooide zout in de wond door te schrijven dat de
vakcentrale ‘niet de geringste beteekenis’ zou hebben. Ook werd het nas ervan
beschuldigd het gemunt te hebben op ontevreden nvv-leden.60 In deze anti-nascampagne van Eenheid stond De Groot (toen nog cph-lid) vooraan.61
Voor het nas was nu de maat vol. Eenheid was evenals Wijnkoop uit op de vernietiging van de revolutionaire vakcentrale, concludeerde Sneevliet. Hij vatte het
beginselprogram op als een openlijke oorlogsverklaring. Het nas-bestuur besloot
zijn toezegging in de eenheidsresolutie van april 1925 om de door Fimmen geleide
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linkse stroming in het nvv te steunen, in te trekken en alle medewerking aan de
Eenheidscomités te staken. Daarbij bleef het niet: aangekondigd werd dat Fimmen
openlijk zou worden bestreden.62 Op dit besluit was ook het verloop van de Britse
mijnwerkersstaking van invloed. Sneevliet weet de mislukking hiervan aan het uitblijven van steun van de reformistische bonden. In het Engels-Russische Eenheidscomité had hij steeds minder fiducie.
Door deze breuk kwamen het nas en de cph eveneens tegenover elkaar te
staan. Om te beginnen meende Sneevliet dat het nas door zijn communistische
‘bondgenoot’ veel te weinig in bescherming was genomen tegen de liquidatiedrift
van Fimmen. Belangrijker evenwel was de competentiestrijd waarin de twee organisaties kwamen te verkeren. Het nas wilde zijn leden uit de Eenheidscomités
halen, terwijl de cph haar aanhangers juist opdroeg hierin actief te blijven.Volgens
de leninistische commandostructuur dienden de communistische nas-leden aan
de partij te gehoorzamen en niet aan de vakcentrale, maar Sneevliet – voorzitter
van het nas én lid van het partijbestuur van de cph – was niet van plan zich te
schikken. Hij verwachtte weinig heil meer van samenwerking met de door de perikelen met Wijnkoop ernstig verzwakte cph.Aan Roland Holst schreef Sneevliet dat
het nas zijn lot niet langer aan de partij wilde verbinden. ‘Een los verband is het
meest gewenscht, een verband dus dat zonder het toebrengen van nadeel prijsgegeven kan worden.’63
De cph-top raakte door deze ontwikkelingen in paniek. Men realiseerde zich
dat de door Moskou gewenste vakbondseenheid verder weg was dan ooit en lichtte
meteen de Komintern in. De partijleiders gaven toe dat zij in het geheel geen vat
meer hadden op de communistische nas-bestuurders; Sneevliet zou volledig zijn
eigen gang gaan. Aan hun dringende verzoek om een rvi-vertegenwoordiger naar
Nederland te sturen, gaf Moskou geen gehoor.64 De cph kwam vervolgens op eigen
initiatief met het nas tot een vergelijk, waarvoor zij een flinke prijs betaalde. Zo zei
de partijleiding toe dat zij haar leden die bij het nas aangesloten waren, niet zou
verplichten in de Eenheidscomités te blijven. Bovendien beloofde zij onder een
klein voorbehoud ‘krachtig’ mee te werken aan de versterking van de bestaande en
de oprichting van nieuwe organisaties van het nas.
Deze concessies van de cph druisten lijnrecht in tegen de laatste directieven van
de Komintern. Uit angst het nas als bondgenoot te verliezen stelde de partij deze
vakcentrale opnieuw boven de linkervleugel van het nvv.Verder repte de communistische leiding in het geheel niet over de opheffing van de lilliputter-federaties of
een eenheidscongres tussen nas en nvv, zoals de Komintern had gedecreteerd.
Toch kon de cph met deze tegemoetkomingen het dreigend onheil niet afwentelen.
De inkt van de overeenkomst was nauwelijks droog of het nas zei haar al op, omdat
de cph haar woord niet zou hebben gehouden.65 Hiermee werd het einde van de
betrekkingen tussen beide aangekondigd. Ook de cph begon in de herfst van 1926
genoeg te krijgen van het nas, zo signaleerde de Centrale Inlichtingendienst.66
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Zevende Erweiterte Exekutive
Nog voordat deze laatste ontwikkelingen tot Moskou waren doorgedrongen, had
het Britische Ländersekretariat de rvi voorgesteld met alle betrokkenen in de
hoofdstad van de Sovjet-Unie de Nederlandse vakbewegingskwestie te bespreken.
De reactie van de cph op de juni-brief van de Komintern, waarin zij had gewezen
op inconsistenties in de vakbondstactiek van Moskou, had kennelijk effect gesorteerd. Het Ländersekretariat achtte de conferentie nodig omdat ‘die Instruktionen,
die die rgi gegeben hat, nicht mit denen der ki uebereinstimmen, was zu Reibungen in der Arbeit der kph fuehrt’.67 Blijkbaar was er geen goede afstemming
geweest tussen het apparaat van de Komintern en van de rvi; de nieuw ingestelde
Gewerkschaftskommission, die de richtlijnen ook nog had bekeken, had kennelijk
een steek laten vallen.
Dezelfde Gewerkschaftskommission boog zich aan het einde van 1926 tijdens de
vergadering van de zevende Erweiterte Exekutive over de zaak. Het nas hechtte veel
belang aan de besprekingen, want het besloot te elfder ure Molenkamp, die de vakcentrale sinds april bij het Vollzugsbüro vertegenwoordigde, te vervangen door een
zwaargewicht, nas-secretaris Dissel zelf. Lozovski had Sneevliet zelf ook graag present gezien, maar de nas-voorzitter hield de boot af.68 Ook aanwezig was Van Reesema. Namens de cph waren De Roo en De Visser present. Kennelijk had de partijleiding na de laatste problemen al afscheid genomen van het nas, want De Visser
schoof in een nogal tendentieus betoog alle schuld over de mislukking van de eenheidstactiek op de vakcentrale af. De paar kleine successen van het nas op dit punt
eigende hij zich zonder blikken of blozen toe. Ook deed De Visser het voorkomen of
de cph samen met Fimmen de linkervleugel in het nvv gestalte had gegeven.69
Dat De Vissers woorden in Moskou in goede aarde vielen, bleek uit een artikel
van Smoljanski, secretaris van de Gewerkschaftskommission, in het blad die Kommunistischen Internationale. Het nas kreeg hierin veel kritiek te verstouwen. Smoljanski beschuldigde de vakcentrale ervan een ‘vernietigingsoorlog’ tegen de Eenheidscomités van Fimmen te voeren. Het kunstmatig in leven houden van de kleine
federaties noemde hij ‘ein klassisches Beispiel für Sektierertum und syndikalistische Routine’. Het nas was hierover zeer gepikeerd: het voelde zich door Smoljanski in de Internationale belachelijk gemaakt.70
Het bleek zo duidelijk dat het nas de duimschroeven strakker werden aangedraaid. Terwijl Dissel zich uit protest afzijdig hield, nam de Gewerkschaftskommission unaniem een resolutie aan waarin De Vissers visie zeer sterk doorklonk.
Dat de cph het afgelopen jaar meer haar oren naar Sneevliet dan naar Fimmen had
laten hangen, bleef onvermeld. De Komintern prees het partijbestuur zelfs vanwege
zijn bescherming van de linkse beweging in de reformistische bonden tegen de
voortdurende aanvallen van de communistische nas-leiders. Het eigenmachtige
en ongedisciplineerde optreden van deze laatsten werd scherp veroordeeld. De
Komintern herhaalde dat het nas het nvv een concreet eenheidsaanbod moest
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doen, en dat de kleine federaties dienden over te gaan naar het nvv. De cph moest
hiervoor in het nas een ‘ideologische campagne’ voeren – en dat terwijl ze zich een
maand eerder bereid had getoond de groei van de vakcentrale te ondersteunen.71
Het nas in alle staten
Het nas-bestuur reageerde zeer verontwaardigd op de geheime Moskouse uitspraak. De resolutie, die alleen voor de cph-leiding bedoeld was, werd door Dissel
naar Amsterdam opgestuurd. Iedereen was het erover eens dat deze volstrekt
onaanvaardbaar was. Het bestuur deed een beroep op de rvi mee te helpen het
Komintern-standpunt ongedaan te maken. In een gepeperde brief aan Lozovski liet
het doorschemeren dat de grenzen bereikt waren. Dat het nas de vakbondseenheid
wenste, had het laten zien bij solidariteitsacties ten behoeve van de Engelse stakers.
Het probleem was echter dat er in de Nederlandse sociaal-democratie geen linkse
stroming bestond; de beweging van de bewierookte Fimmen kon daar niet voor
doorgaan. Het was voor het nas duidelijk dat Moskou ‘die holländischen Verhältnisse noch immer nicht kennt und darum den richtigen Weg nicht angeben kann’.
Dat gold ook de eis de kleine federaties op te doeken. ‘Wir im N.A.S. sind der
Auffassung, dasz wir genug Preis gegeben haben für unsere Verbindung mit Moskau.’ De leiding van het nas achtte groei de belangrijkste voorwaarde voor de organisatorische eenheid en wilde het ledental van de vakcentrale opvoeren. Zij eiste dat
de richtlijnen van de Gewerkschaftskommission werden herzien, en schortte in
afwachting daarvan de samenwerking met de cph geheel op.72
Inmiddels hadden Sneevliet en Bouwman voor het partijbestuur bedankt – iets
wat ze in het voorjaar van 1924 ook al eens hadden gedaan. Duidelijker konden ze
niet te kennen geven dat zij het nas boven de cph verkozen; ze verweten de partijleiding ‘Wijnkoopiaanse’ trekken. Deze stap viel bijzonder slecht in Moskou, ook al
omdat het opgeven van dergelijke functies zonder de toestemming van het ekki
statutair verboden was. In de zitting van het Politsekretariat waar over het voorval
werd gesproken, vroeg Lozovski nog om enige terughoudendheid. Gezien het feit
dat het nas veel sterker was dan de cph kon de laatste zich geen openlijk conflict
met de vakcentrale permitteren, zo meende de rvi-leider. Lozovski hield natuurlijk
zijn hart vast: het nas koerste immers regelrecht af op een breuk met Moskou en
dus met de rvi.Voor Kuusinen was het evenwel genoeg. Na overleg met HumbertDroz en De Leeuw, die op dat moment in Moskou verbleef, meende de Fin ‘dass die
Partei den von den Genossen Sneevliet und Bouwman betriebenen Disziplinbruch
scharf rügen muss, dass man übrigens sich freuen kann, dass man diese Genossen
aus der Zentrale los ist. Die Partei hat zu lange eine Schwanzpolitik gegenüber dem
nas geführt.’ In het bijzijn van onder anderen Boecharin, Pjatnitski en Lozovski
besloot het Präsidium een brief aan de cph-top te sturen waarin Sneevliet en
Bouwman onder uit de zak kregen en de bekende standpunten werden herhaald.
Hoofdtaak voor de cph bleef de versterking van de linkervleugel in het nvv.73
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Bemiddelaar Delobelle
Het Politsekretariat verzocht de rvi een vertegenwoordiger naar Nederland te sturen teneinde de kwestie ter plekke te onderzoeken. Zowel de cph als Dissel hadden
hierom gevraagd. Eerst was er sprake van dat Monmousseau naar Amsterdam zou
gaan.74 Hij was voorman van de cgtu, de bij de rvi aangesloten vakcentrale die
aan het begin van 1927 geheel volgens het boekje de reformistische cgt had voorgesteld te fuseren. Sneevliet had Monmousseau in maart 1926 in Parijs al eens
gesproken en bezocht hem nu in februari 1927 om zijn oordeel over de rvi te vernemen. Tevergeefs poogde de nas-voorzitter Franse steun te verwerven om het
beroep van zijn vakcentrale op de rvi tegen de Komintern-resolutie meer kracht
bij te zetten.75 Monmousseau kwam niet naar Nederland: de rvi vaardigde Alexandre Delobelle af. In het Vollzugsbüro vertegenwoordigde hij de cgtu. Eind maart
arriveerde hij in Nederland voor een verblijf van drie weken.76
Met de hulp van de als tolk optredende Mannoury voerde Delobelle eerst gesprekken met de top van het nas. Sneevliet zette uitgebreid de lijdensweg uiteen die
de vakcentrale sinds april 1925 had doorgemaakt. Brandsteder bracht daarna het
conflict tussen nas en cph tot de kern terug:‘Nous faut-il voir Moscou comme ami
ou comme ennemi?’ De cph handelde immers niet zelfstandig, maar in opdracht
van de Komintern. Delobelle was het met deze kijk volledig oneens, maar kon zich
wel een aantal bezwaren van het nas voorstellen.In zijn overleg met de cph-leiding
nam hij de vakcentrale enigszins in bescherming tegen de heftige kritiek van de
partij.77 Het was dan ook niet verwonderlijk dat Sneevliet tevreden was met de
Franse rvi-vertegenwoordiger, die tegen hem zou hebben gezegd ‘dat hij in Moskou zijn best zal gaan doen om de onaannemelijke Komintern-resolutie ongedaan
te maken’. Tegelijk twijfelde de nas-voorzitter eraan of het veel zou uithalen.
Omdat Delobelle na zijn vertrek uit Nederland in Parijs werd gearresteerd, was hij
niet in staat verslag uit te brengen aan het Vollzugsbüro. De Fransman kon nog wel
aan Nin laten doorgeven dat de rvi niet aan de sanering van de kleine nas-bonden
zou moeten vasthouden.78
Wat Delobelle wel voor elkaar had gekregen, was dat de leiding van de cph
openlijk ontkende dat zij de opheffing van de kleine federaties nastreefde. ‘Ook is
het ons oprecht verlangen, dat aan de groei-mogelijkheden van het N.A.S. geen
nieuwe belemmeringen in den weg worden gelegd,’ meende het partijbestuur. Deze
knieval, die opnieuw bezijden de Moskouse directieven was, schoot overigens Eenheid weer in het verkeerde keelgat.79 Zij hing samen met de nederlaag die de cph
vlak daarvoor bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten had geleden (zie het
volgende hoofdstuk). Met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen
wilde de partij een open breuk met het nas vermijden. Deze opzet mislukte echter:
in Amsterdam – het bolwerk van zowel de cph als het nas – deed de populaire vakbondsman Kitsz met een eigen lijst aan de raadsverkiezingen mee.80 Van een officiële lijst van het nas was weliswaar geen sprake, maar de vakcentrale maakte er
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geen geheim van Kitsz’ kandidatuur te ondersteunen. De cph was woedend over
deze actie en hield niet geheel ten onrechte Sneevliet verantwoordelijk. Deze waste
echter zijn handen in onschuld.81
Breuk tussen Moskou en het nas
De Kitsz-lijst dreef de tegenstellingen tussen Moskou en het nas op de spits. De
Komintern en de rvi stuurden gezamenlijk een telegram aan Sneevliet: ‘Fordern
Einstellung auftreten gegen Partei-Wahlliste. Fordern Rückziehung Kitsz-Liste und
Unterstützung Partei-Liste.’ Sneevliet beschouwde het telegram als pure intimidatie. Dat het aan hem gericht was zag hij als een teken ‘dat men ten opzichte van mij
in het bijzonder booze plannen heeft’. De druk uit Moskou had evenwel een averechts effect. Het nas trotseerde openlijk de Komintern-voorschriften door aan te
kondigen zich bij zijn uitbouw niet uitsluitend op ongeorganiseerde arbeiders te
richten, maar ook op reformistische vakbondsleden.82
In Moskou was het geduld eveneens op geraakt. In de zitting van het Politsekretariat van eind april 1927 oordeelde Kuusinen ‘dass hier schon die Grenze liegt, wo
wir das Spiel nicht weiter fortsetzen wollen ... Jetzt muss man klar Stellung nehmen
gegen Sneevliet und Co’. Lozovski, die eerder tegen een harde aanpak van het nas
had gepleit, was op deze bijeenkomst niet present; hij zat in China. Kuusinen
bepleitte een openlijke en ondubbelzinnige veroordeling van de lijst-Kitsz. Wanneer de Komintern afstand nam van de ‘sectarische kliek’ rond Sneevliet, zou zij het
haar goedgezinde deel van de nas-aanhang voor zich kunnen winnen en tegelijk
Wijnkoop de wind uit de zeilen nemen.83
Samen met Boecharin, Manoeïlski en Humbert-Droz stelde Kuusinen een tweede telegram aan het nas op. De Komintern-top poogde hierin de leden van de vakcentrale op te zetten tegen hun aanvoerders. Sneevliet zou de eenheidsfronttactiek
saboteren, eropuit zijn de cph te verzwakken en willen breken met de rvi.‘Arbeiders van het N.A.S. ... waarschuwt uw leiders tegen het verder voortgaan op dezen
weg!’84 Het telegram was ook door het Vollzugsbüro ondertekend, in afwezigheid
van Lozovski. De rvi-leiding stuurde vervolgens nog een open brief aan het nas
waarin zij de onbeperkte uitbouw veroordeelde en voor het eerst ook openlijk de
overheveling van de leden van de kleine federaties naar de reformistische vakbeweging bepleitte.85 Met deze lijn werd al direct een begin gemaakt: het ipk der Metaalbewerkers van de rvi zou volgens Dissel de Metaalbewerkersfederatie van het nas
niet als lid hebben ingeschreven, maar hebben geadviseerd op te gaan in het nvv.86
Uiterst verontwaardigd nam de nas-leiding kennis van deze ‘grove aanvallen’
uit Moskou. De verdachtmakingen wees zij beslist van de hand. Het was voor haar
zonneklaar dat de rvi geheel aan de leiband van de Komintern liep en dat Lozovski
geen enkele speelruimte had.‘Als de zaak zoo gesteld is: Ekki heeft gesproken, dus
moet ieder lid in dien geest handelen, is naar mijn meening ook voor Losofsky de
kous af ’, zo meende Sneevliet niet ten onrechte.87 Het nas-bestuur was verder zeer
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verbolgen over het feit dat Moskou niet de ontvangst van het rapport van Delobelle
had afgewacht. Nin, die Lozovski bij zijn afwezigheid als secretaris verving, zou
tegen Dissel hebben gezegd dat dit niet nodig was, omdat de rvi zich al jaren met
het nas bezighield en van alle details op de hoogte was. De gereserveerde opstelling
van Nin zal Sneevliet zijn tegengevallen; per slot van rekening stond de Spanjaard
in die tijd in Moskou bekend als een sympathisant van Trotski en een tegenstander
van Tomski. In 1928 verloor Nin zijn post bij de rvi; ook werd hij uit de cpsu
gezet.88
Het nas snijdt alle banden met Moskou door
De reactie van het bestuur van het nas loog er niet om. In korte tijd werden alle
banden met de rvi, de Komintern en haar Nederlandse sectie verbroken. Om te
beginnen werd Dissel meteen uit Moskou teruggeroepen. Op 28 mei 1927 woonde
hij voor het laatst een bijeenkomst van de Zentralrat bij, waar hij overigens niet de
gelegenheid kreeg het standpunt van het nas te verdedigen.89 Met dezelfde gang
bedankten Sneevliet, Bouwman, Brandsteder, Langkemper en een vijftiental andere communistische nas-prominenten voor de cph. Zij wensten geen enkele beperking te aanvaarden bij de uitbouw van het nas.90 Vervolgens besloot het bestuur de
betrekkingen met de rvi op te zeggen. Het stond bovendien cph-leden die zich aan
de Komintern-directieven gebonden achtten, niet langer toe bestuursfuncties in de
vakcentrale te bekleden. In de zuivering die volgde, werd een groot aantal ‘communistische elementen’ aan de dijk gezet.91 Bij de verkiezingen voor nieuwe bestuursleden poogde de nas-leiding ongewenste communisten als ‘spionnen’ en ‘slopers’
buiten de deur te houden.92 Het resultaat van de maatregelen was voor iedereen helder. De Centrale Inlichtingendienst merkte in haar verslag op: het nas ‘wil zich
niets meer van Moskou laten voorschrijven; het heeft zijne volledige zelfstandigheid hernomen’.93
Van de grote schoonmaak in het nas werd ook Mannoury het slachtoffer. De
hoogleraar, die eind 1926 lid was geworden van de Federatie van personeel in openbaren dienst, hield vast aan de autoriteit van Moskou. Roland Holst nam het voor
Mannoury op. Zij schreef Sneevliet dat het nas zich schuldig maakte aan ‘ketterjagerij’ en en zich van dezelfde verwerpelijke middelen bediende als de Komintern.
Het leidde tot een tijdelijke verwijdering tussen beiden.94
Laatste pogingen van de rvi
‘Die rgi kann das nas entbehren, ob jedoch die revolutionären Arbeiter Hollands
die rgi werden entbehren können, wird sich in der nächsten Zeit zeigen,’ meende
de rvi.95 Deze schijnbaar laconieke opstelling kon niet verhullen dat Lozovski de
Nederlandse vakcentrale node zag vertrekken. Met zijn circa 14 000 leden behoorde
het nas tot de grotere organisaties van de rvi. Dat het nas voor Lozovski van
belang was, blijkt wel uit het feit dat het Vollzugsbüro zich in de periode tussen het
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derde en vierde rvi-congres (juli 1924 – maart 1928) maar liefst 28 keer met de
Nederlandse vakbeweging bezighield. Het nas stond hiermee op de zesde plaats
van een lijst van 58 landen waarover de rvi-top zich boog – na voor Moskou
belangrijke landen als Engeland, Frankrijk, China, Duitsland en de Verenigde Staten. Bovendien zat de rvi in deze jaren in feite in het slop: volgens Tosstorff was in
de internationale vakbeweging ‘der organisierte kommunistische Einfluss nicht nur
nicht über das Jahr 1924 hinausgewachsen, sondern vielerorts zurückgegangen’.96
De rvi gaf zich dan ook niet meteen gewonnen. Op de verbreking van de
betrekkingen door het nas-bestuur reageerde het Vollzugsbüro met te herhalen dat
het geenszins op de liquidatie van de vakcentrale uit was.Wel eiste Nin handhaving
van de internationale discipline. ‘Die angeschlossenen Organisationen sind nicht
berechtigt, Resolutionen derjenigen Internationale zu ignorieren.’ Ook liet de rvi
weten dat haar standpunt over de kleine federaties niet nieuw was.‘Sie stellt sozusagen unsere traditionelle Anschauung dar, welche sogar vor Euren Vertretern gebilligt wurde, bei der wiederholten Erörterung dieser Frage im Vollzugsbüro.’ Deze
verwijzing naar de toezegging van Bouwman tijdens zijn gesprekken met Lozovski
en Nin twee jaar eerder was pikant, en het is niet verwonderlijk dat het nas-bestuur
er het zwijgen toe deed.97 Het schoffeerde de rvi verder door in de herfst van 1927
de Duitse communistische dissident Schumacher in Amsterdam te laten spreken
over de schadelijke invloed van de kpd en de rvi op de onafhankelijke revolutionaire vakbeweging in Duitsland.98
Machteloze communistische oppositie in het nas
Het was overduidelijk dat de nas-leiding, die nota bene voor het overgrote deel uit
communisten bestond, zelf wenste te bepalen wat goed voor haar organisatie was.
Nadat de Komintern aan het bestaansrecht van de kleine federaties begon te morrelen, ging de deur op slot. Bij zijn pogingen het nas voor de rvi te behouden, kon
Moskou rekenen op een groep communistische leden in de vakcentrale.99 Op initiatief van de cph werd in juli 1927 het ‘Comité voor handhaving der aansluiting
van het N.A.S. bij de R.V.I.’ opgericht. Secretaris werd Van Wijngaarden. Hij was na
zijn verblijf in Moskou als nas-vertegenwoordiger bij de rvi in de zomer van 1925
als communist teruggekeerd.100 Het Comité wilde voorkomen dat het nas zich van
de rvi zou afscheiden.Het kantte zich verder tegen de royementen en eiste het recht
van meningsuiting binnen het nas op. De cph vroeg aan de rvi een bijdrage van
‘voorlopig’ 500 dollar ter ondersteuning van het Comité. Ook Van Wijngaarden
deed een beroep op Nin om financiële steun. Moskou kwam bescheiden over de
brug: de rvi beloofde een brochure van het Comité te publiceren. Waarschijnlijk
ontving het Comité ook geld voor de uitgave van het maandblad het Kompas. In het
voorjaar van 1928 kreeg Van Wijngaarden tijdens zijn bezoek in Moskou, waar hij
het vierde congres van de rvi bijwoonde, 143 dollar. De cph werd maandelijks
honderd dollar extra voor het Comité in het vooruitzicht gesteld.101
330

Meridiaan Page 331 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

sneevliet, het nas en roland holst breken met moskou

Begin 1928 verklaarde het Comité dat het minstens 1000 nas-leden vertegenwoordigde. Enkele maanden later schermde Van Wijngaarden op het rvi-congres
met een aantal van 3000 leden.102 Dit cijfer lijkt schromelijk overdreven. De communistische oppositie kreeg geen voet aan de grond in de vakcentrale toen deze
zich in een referendum over de verbinding met de rvi uitsprak. Van slechts 5038
leden die hun stem uitbrachten, gingen de meesten akkoord met de afscheiding
van Moskou. Tegen stemden 651 leden.‘De geringe invloed van de communistische
vijanden van het N.A.S. kwam opnieuw vast te staan’, aldus het nas-bestuur. Het
Comité had een smadelijke nederlaag geleden. Het nas zei met ingang van 1 april
1928 formeel het lidmaatschap van de rvi op.103
Aan de lijdensweg was hiermee nog geen einde gekomen. Op het nas-congres
in mei 1928 kwam de kwestie opnieuw ter sprake. Het Vollzugsbüro wilde een afgevaardigde naar het congres sturen, maar dat werd afgewezen.104 Niettemin kwam er
toch een rvi-vertegenwoordiger opdagen, de Duitser Albert Walter, hoofd van het
Hamburgse havenbureau. Het congres verleende hem echter geen toegang. In overgrote meerderheid besloten de afgevaardigden met Moskou te breken. Het communistische Comité had opnieuw niets in de melk te brokkelen. Het besloot als ‘minderheidsbeweging’ in het nas verder te werken onder de naam ‘Propagandacomité
voor Revolutionaire Vakbewegingstaktiek’.105
De cph reageerde verbitterd op het officiële afscheid van het nas van Moskou.
Volgens Manuel sloot de vakcentrale hiermee ‘een periode van zijn revolutionaire
traditie’ af: los van de rvi zou de vakcentrale worden meegezogen in de reformistische maalstroom.106 Het bewijs hiervoor was naar zijn mening al geleverd, want er
waren reeds gesprekken op gang gekomen tussen het Nederlands Syndicalistisch
Vakverbond (nsv) en het nas over fusie. Van Reesema had dit enkele jaren eerder
al voorspeld. Het was de syndicalistische vakcentrale sinds de scheuring in 1923 niet
naar den vleze gegaan: het ledental was bijna gehalveerd. Het nsv zag mogelijkheden tot hereniging nu het nas in de praktijk de banden met Moskou had geslaakt.
Beide partijen kwamen tot overeenstemming, maar in de achterban van het nsv
bestond veel weerstand tegen de fusie – onder meer vanwege de consequentie dat
het lidmaatschap van de Internationale Arbeiders-Associatie (iaa) moest worden
opgezegd. Uiteindelijk blies de nsv-leiding in april 1928 de plannen af. Enkele syndicalistische bonden sloten zich echter op eigen houtje bij het nas aan.107
Rotterdams havenbureau gesloten
Door de breuk tussen het nas en de rvi raakte ook het havenbureau in Rotterdam
in de verdrukking. Bij de oprichting in 1923 had nft-voorzitter Bouwman vooraan
gestaan. De Federatie beheerde de financiën van het bureau; Duitsers gaven in de
regel leiding aan de werkzaamheden. In de rapporten aan Moskou werd gewag
gemaakt van grote successen: in de zomer van 1924 zouden maar liefst ruim 9000
zeelieden een bezoek hebben gebracht.108
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Naast dit propagandawerk werden er ook illegale plannen beraamd. Zo stelde
secretaris R. Krüger voor schepen die in Rotterdam munitie laadden met als
bestemming China, het uitvaren te beletten. Het benodigde dynamiet moest vanuit
Leningrad naar Rotterdam gesmokkeld worden. Bouwman en Brandsteder zagen
hier geen heil in, ook al omdat Moskou eerder deze aanpak zou hebben afgewezen.
Het meb in Berlijn keurde de plannen eveneens af.‘Wir sind der Meinung dass die
Parteiverhältnisse in Holland nicht derart sind, dass wir uns auf eine derartigen
Geschichte einlassen könnten.’109
Ook al gingen deze sabotageacties niet door, duidelijk is wel dat het havenbureau bij zaken betrokken was die het daglicht niet konden velen. Onder meer vormde het een scharnierpunt in de geheime verbindingen tussen de Sovjet-Unie en
West-Europa. Sovjet-Russische schepen die tussen Rotterdam en Leningrad voeren, namen geheime correspondentie mee, of smokkelden personen van en naar de
Sovjet-Unie.110 Havenbureau-secretaris François Sperbert schreef in oktober 1925
dat hij ‘manche Arbeit zu verrichten [hat], wovon am besten ein zweiter nicht informiert ist’. Het budget bestond om deze reden uit twee delen: ‘das eine wurde vom
ipk geleistet und das andere von anderen Seite’ – waarschijnlijk het oms.111 Van het
ipk ontving het havenbureau in het midden van de jaren twintig jaarlijks ongeveer
8000 à 9000 gulden.112
Vanwege deze geheime zaken wilde Sperbert een einde maken aan de regeling
waarbij de nft de voorschotten ontving en de kas beheerde, en de secretaris van
het havenbureau zijn geld kreeg door rekeningen over te leggen. Deze procedure
was niet ideaal, ook vanwege het reële gevaar ‘dass das Hafenbüro mit in den ewigen
Streit hineingezogen würde, der hier in Holland jahraus und jahrein der wichtigste
Punkt der Arbeiterbewegung zu sein scheint’. Met Moskou werd afgesproken dat de
nft de kas controleerde, maar geen uitgaven van de secretaris kon tegenhouden.
De Federatie hield zo nog wel een vinger in de pap.113
Toen het nas in conflict kwam met de rvi moest deze regeling wel tot problemen leiden. Moskou kon niet langer aan op de onvoorwaardelijke loyaliteit van de
nft-leiders, die tot op zekere hoogte weet hadden van de conspiratieve activiteiten
van het havenbureau. Daarbij kwam dat in 1927 Harry Dekker, een goede kennis
van Sneevliet, als medesecretaris naast de Duitser Krause was benoemd. Hij was
enige tijd nas-vertegenwoordiger geweest bij het Vollzugsbüro en had vervolgens
het havenbureau in Archangel beheerd. Nadat het nas Moskou de rug had toegekeerd, begon de cph een campagne tegen Dekker. Na zijn terugkeer uit de SovjetUnie zou hij hebben gezegd ‘dat er in Rusland dingen gebeuren die hij niet in het
openbaar zeggen kan’, zo meldde de cph braaf aan Moskou. Een jaar later werd
Dekker ontslagen.114
In oktober 1928 verbrak de nft formeel de betrekkingen met het ipkt. Kort
daarop werd het havenbureau gesloten, officieel om financiële redenen. Twee jaar
later, in 1931, zou er weer een nieuwe vestiging in Rotterdam komen.115
332

Meridiaan Page 333 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

sneevliet, het nas en roland holst breken met moskou

Sympathie voor de Russische oppositie
Bij de afscheiding van de rvi speelde voor het nas niet alleen de toekomst van de
eigen organisatie een rol. Naast het fundamentele meningsverschil over de kleine
federaties was tevens de repressie van de oppositie in de cpsu in het geding. Ook
elders in Europa waren het vooral communisten met een syndicalistisch verleden
die voor Trotski in de bres sprongen. Op het nas-congres in mei 1928 nam voorzitter Sneevliet het op voor de Sovjet-dissidenten en protesteerde hij tegen ‘de langzame moord op Trotski’.116 Eerder al, in de zomer van 1927, toen het nas-bestuur
besloot tot het opzeggen van de band met de rvi, oefende hij volgens de cid scherpe kritiek uit op de Komintern en schroomde hij niet ‘als zijn meening weer te
geven, dat de communistische leiders in Rusland niet revolutionnair meer zijn’.117
Een paar jaar eerder, toen het nas zich net bij de rvi had aangesloten, hield
Sneevliet zich nog behoorlijk rustig – zoals hij zich zoals reeds vermeld ook op de
vlakte had gehouden toen het na de dood van Lenin in de cpsu begon te rommelen.
Het lijkt erop dat Sneevliet nog vertrouwen had in de mogelijkheden die de band
met Moskou het nas zou verschaffen. Zo klopte hij in Berlijn bij de Sovjet-ambassade aan voor financiële steun voor Klassenstrijd, tot schrik overigens van Roland
Holst. Ook had hij daar een (hierboven reeds aangehaald) gesprek met Boecharin.
De Sovjet-leider verzekerde hem toen dat er geen plannen bestonden de rvi op te
heffen.118
Hoeveel waarde Sneevliet aan deze mededelingen hechtte, is niet duidelijk. In
ieder geval zal de nas-voorzitter niet de kersverse betrekkingen met de rvi hebben
willen belasten door zijn kritiek op de behandeling van Trotski onomwonden naar
buiten te brengen. Zijn geestverwante Roland Holst stak haar mening echter niet
onder stoelen of banken. Zij verzette zich tegen de tendentieuze berichtgeving in de
communistische pers en betreurde het dat Moskou de secties niet in de gelegenheid
stelde kennis te nemen van de motieven van de oppositieleiders.‘Als wij bedenken,
dat onder hen menschen zijn als Trotsky ... dan kunnen wij dat optreden niet eenvoudig veroordeelen, zonder de feiten beter te kennen’.119 Zelf probeerde zij op de
hoogte te blijven via de Franse dissidenten Monatte en Souvarine.
Het vertrouwen van Roland Holst in de Sovjet-leiding en de Komintern was
door de ruwe behandeling die de oppositie ten deel viel, behoorlijk geschokt. Zij
twijfelde aan de noodzaak van het voortbestaan van de wereldorganisatie en zou
graag samen met Souvarine een kleine internationale bijeenkomst van ‘vertrouwde
communisten’ beleggen om van gedachten te wisselen. Hiervoor had ze onder meer
Sneevliet op het oog, de Italiaan Bordiga en de Hongaar Lukács. Fischer en Maslow
achtte zij onbetrouwbaar. Roland Holst realiseerde zich dat ze zich op glad ijs begaf:
wanneer de plannen zouden uitlekken, zou ze ongetwijfeld van internationale fractievorming worden beschuldigd. Sneevliet wees het plan niet af, maar liet het helemaal aan Roland Holst over. Uiteindelijk zou er niets van komen.120
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Roland Holst en Mannoury
In 1926 kon Roland Holst nog niet rekenen op de openlijke hulp van Sneevliet. Zij
vroeg hem of er in Klassenstrijd minder opgesmukt over de ontwikkelingen in de
Sovjet-Unie kon worden bericht. Sneevliet antwoordde ontwijkend: hij plaatste
‘tegenover alle critiek op den bestaanden gang van zaken’ positieve elementen als
de steunverlening van Moskou aan de stakende Britse mijnwerkers.121 Omdat haar
vriend het liet afweten, stond Roland Holst in de cph met haar kritiek tamelijk geïsoleerd. Alleen in Mannoury had zij een bondgenoot. De eigenzinnige wiskundige
verzette zich al vroeg tegen de Lenin-verering en de verguizing van de oppositie in
de Sovjet-Unie. In mei 1925 eiste hij publiekelijk van Moskou de crematie van het
lijk van Lenin en het staken van ‘het gestook’ tegen Trotski.122 In november 1926
protesteerde Mannoury bij de Komintern-top tegen het optreden tegenover de
oppositieleider. Hij stuurde Roland Holst een kopie van zijn klaagschrift. Zij was
het er helemaal mee eens en zorgde ervoor dat het stuk in Klassenstrijd werd gepubliceerd. Op haar voorstel trad Mannoury ook tot de redactie van dit tijdschrift
toe.123
De dichteres en de mathematicus stuurden vervolgens samen een protest aan de
cpsu. In een fijnbesnaard betoog veroordeelden zij de praktijk in deze partij om
theoretische geschillen te beslechten met een disciplinair machtswoord.‘Denn die
Wahrheit des Kommunismus ist seine Gerechtigkeit und seine Menschlichkeit, und
kein Marx und kein Lenin, kein Christus und kein Gott kann sie für uns buchstabieren’, aldus het tweetal.124 Hun pleidooi voor een ethisch reveil binnen het communisme was aan Moskou niet besteed. Ze kregen geen reactie, totdat Boecharin er
eind 1927 op het vijftiende congres van de cpsu uitgebreid op terugkwam, tot vermaak van de afgevaardigden. ‘Diese süsslich-sentimentale Phraseologie, die dem
Geiste des Marxismus organisch fremd und zuwider ist, erinnert erstaunlich an den
altdeutschen “echten Sozialismus”, den Marx und Engels als Ideologie alter Weiber
bezeichneten’, aldus de Komintern-leider. Boecharin zette de twee Nederlanders als
trotskisten in de hoek.Van de bewondering voor de Sovjet-leider die Roland Holst
op het derde wereldcongres had opgevat, was weinig meer over; ze vond hem een
bluffer ‘die alles goed praat wat er gebeurt’.125
Rutgers contra Roland Holst
Roland Holst kwam met haar kritiek op Moskou ook in frontale aanvaring met de
ideologisch steile Rutgers. Hij kon geen enkel begrip opbrengen voor het bezwaarschrift, waarvan Roland Holst hem een kopie had gezonden.126 De beide voormalige leden van het Amsterdams Bureau kregen het vlak daarna weer met elkaar aan
de stok. In Klassenstrijd ging Roland Holst uitgebreid in op de ontwikkelingen in de
Sovjet-Unie, waarbij zij haar sympathie voor Trotski’s opstelling niet verborg. Zij
vond dat het socialisme niet volledig in één land kon worden opgebouwd, en dat de
belangen van de Sovjet-Unie weleens konden botsen met die van de internationale
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revolutie. De handels- en diplomatieke verdragen die Moskou met het Westen had
gesloten ter versterking van het socialistische moederland, brachten de positie van
de communistische partijen in de kapitalistische landen soms in het gedrang.
Gezien de ‘voor de arbeidersbeweging noodlottige, haast volkomen afhankelijkheid der K.I. van “Moscou”’ vertrouwde Roland Holst het de Exekutive niet toe in
dergelijke belangenconflicten als onpartijdig arbiter op te treden. Als oplossing
brak zij een lans voor een los van de Sovjet-Unie staand ‘Wereldverbond van den
Arbeid’, waarin de Tweede en Derde Internationale moesten opgaan.127
Met de erkenning van deze sluimerende antithese keerde Roland Holst in feite
terug naar haar vroegere, links-communistische standpunt, waarvan zij zich op het
derde wereldcongres in 1921 door Trotski had laten afbrengen – een bekering die
destijds had geleid tot haar breuk met Gorter en Pannekoek. Het kwam haar op een
felle terechtwijzing van Rutgers te staan. Hij vond dat Roland Holst een kunstmatige tegenstelling schiep en verwarring stichtte onder de bondgenoten van Moskou.
Hierdoor zou zij ‘objectief ’ het imperialisme steunen. Ook viel Rutgers uit tegen de
neiging van Roland Holst de problemen van de Sovjet-Unie toe te schrijven aan bijzondere omstandigheden als de economische achterlijkheid van Rusland en het
gebrek aan democratische tradities. Dit zou afbreuk doen aan de door Lenin geproclameerde universaliteit van de bolsjewistische revolutionaire ervaring, en die was
voor Rutgers boven alle twijfel verheven.128
Dat Roland Holst in Klassenstrijd de vuile was buiten hing, beviel de cph niets.
De partijleiding veroordeelde ‘ten scherpste’ haar gebruik van ‘onbetrouwbare
gegevens, ontleend aan de burgerlijke pers’.129 Voor de inhoudelijke bestrijding
werd naast Rutgers ook Anton Struik in stelling gebracht. Beiden werkten als ingenieurs in Siberië mee aan de socialistische opbouw en konden dus op basis van hun
eigen ervaringen met gezag de ‘defaitistische en pessimistische’ opvattingen van de
‘moraliserende intellectueel’ Roland Holst weerleggen. Evenals zijn baas Rutgers
toonde Struik geen spoor van twijfel over de juistheid en de superioriteit van de
politiek en het sociaal-economische beleid van de Sovjet-Unie.130
Sneevliet kiest openlijk de kant van Trotski
Nadat het nas in de zomer van 1927 de rvi de rug had toegekeerd en hijzelf zijn
partijlidmaatschap had opgezegd, hoefde Sneevliet zich niet langer in te houden.
Vanaf dat moment nam hij geen blad meer voor de mond. Hij nam eerst de eenheidspolitiek van Moskou op de korrel. Met instemming haalde hij Trotski en
Zinovjev aan, die veel misbaar maakten over de ‘scharrelpolitiek’ van Tomski en het
geheimzinnige, diplomatieke gedoe rond het Engels-Russische Eenheidscomité.
Het nas publiceerde in augustus een brochure met de redevoeringen van de beide
in ongenade gevallen oppositieleiders.131
Sneevliet wilde nu ook in Klassenstrijd het program van de Russische oppositie
opnemen om de lezers kennis te laten nemen van deze onderdrukte opvattingen.
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Nu was het Roland Holst, die nog altijd cph-lid was, die afremde. Zij was bang dat
het blad hierdoor het etiket van oppositie-orgaan zou krijgen. Later stemde ze
echter toch toe. Vanaf de herfst verschenen vrijwel maandelijks oppositionele
documenten, zo nu en dan verluchtigd met foto’s van Trotski.132 Tegelijkertijd haalde Sneevliet de internationale contacten aan, onder anderen met Maslov.133 Ook
voerde hij in augustus 1927 enkele besprekingen over de situatie in de Komintern
met ‘een Russisch kameraad’. Hoogstwaarschijnlijk was dit Ignaz Reiss (met als
schuilnaam ‘Ludwig’), een functionaris van de militaire inlichtingendienst van
Moskou. Ludwig was verantwoordelijk voor de Sovjet-spionage in Engeland. Hij
kende Sneevliet nog van vroeger en klopte bij hem aan voor betrouwbare medewerkers. Als dekmantel voor Ludwigs activiteiten werd een kantoorboekhandel
opgezet onder leiding van Jef Swart. Deze zou later huwen met Zima Sneevliet,
nadat zij mede om politieke redenen van haar man was gescheiden. Na eerst een
verwoede aanhanger van Trotski te zijn geweest, had zij in 1927 de zijde van Stalin
gekozen.134
Ook in het nas-orgaan de Arbeid protesteerde Sneevliet in de herfst van 1927
luid tegen het smoren van de oppositie. Het wegwerken van Trotski uit de Komintern-top beschouwde hij als het zoveelste teken dat het revolutionaire karakter van
de Derde Internationale was verdwenen. Naar aanleiding van Trotski’s verbanning
klaagde Sneevliet Stalin aan en drukte hij Lenins testament af. In januari 1928 dook
voor het eerst de term ‘stalinisten’ in de kolommen van het nas-weekblad op. De
cph-leiding zou deel uitmaken van de ‘internationale fractie-Stalin in de arbeidersbeweging’.135 Op hun beurt beschuldigden communistische partijleiders Sneevliet ervan de Russische oppositie in Nederland te vertegenwoordigen.136
De zelfmoord van Joffe, een vriend van Trotski, in november 1927 schreef Sneevliet eveneens op het conto van Stalin. Geschokt bracht Sneevliet, die Joffe goed
kende uit zijn Chinese tijd, deze desperate daad in verband met de ‘thermidor’
waarin de Russische Revolutie was geraakt.‘De geweldpolitiek van Stalin leidde tot
de uitdrijving van de meest beteekenende voormannen der Octoberrevolutie en
het moet wel dit feit geweest zijn, dat Joffe tot het besluit bracht een eind aan zijn
eigen leven te maken.’ Later publiceerde Klassenstrijd de afscheidsbrief van Joffe.
De cph deed de brief als een ‘vies uitvindsel’ af, maar moest het bestaan ervan
erkennen toen deze ook in Inprekorr verscheen.137
Als gevolg van de repressie in de Sovjet-Unie spleet de redactie van Klassenstrijd. De nas welgezinde en tegenover Moskou zeer kritische meerderheid,
bestaande uit Sneevliet, Bouwman, Roland Holst en Kitsz, zegde de samenwerking
op met cph-bestuurder De Leeuw. Uit loyaliteit met zijn partijgenoot stapte Mannoury eveneens op. Het verdroot Roland Holst dat hij wegging, maar met het terugdringen van de cph-invloed was ze het roerend eens. Zij had haar oude standpunt
uit de periode van de Nieuwe Tijd weer omhelsd dat de pers onafhankelijk moest
staan van de partij. ‘Vrije organen in de ki ... zijn m.i. op het oogenblik brood336
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noodig, wil het officieele communisme niet volkomen verstarren.’ Voor de cph was
het duidelijk welke richting het blad opging: ‘eenerzijds openlijk reformistische
propaganda, gevoerd in roerende overeenstemming met Trotzki-neigingen; anderzijds verdediging van de bekrompendste en verderfelijkste N.A.S.-politiek’.138
Roland Holst breekt met Moskou
Evenals voor Sneevliet was voor Roland Holst het wat zij noemde ‘gewelddadige’
optreden van Stalin tegen Trotski in de herfst van 1927 aanleiding om haar afkeuring duidelijk uit te spreken. In oktober riep zij het ekki op te protesteren tegen de
oppositiebreidel. In deze verklaring weerde zij zich ook tegen de executies van politieke delinquenten. Onder deze omstandigheden kon van een feestelijke viering
van het tienjarige jubileum van de Oktoberrevolutie geen sprake zijn.139 Roland
Holst had zich allang gepijnigd met de vraag wat zij nog in de Komintern deed. De
band doorsnijden kon de eeuwig twijfelende dichteres echter niet zo gemakkelijk:
de Derde Internationale loslaten betekende erkennen dat het communisme als politieke beweging was doodgelopen. Nog in augustus schreef ze aan Sneevliet, die kort
daarvoor uit de cph was gestapt, dat zij partijlid bleef.‘De cph is voor mij de schakel, die mij organisatorisch aan de rev[olutionaire] int[ernationale] beweging
bindt. Er is voor mij op het oogenblik geen andere.’ Bovendien had zij anders dan
Sneevliet geen groepering om op terug te vallen.140
Drie maanden later, toen Trotski en Zinovjev werden geroyeerd, kwam aan de
vertwijfeling een einde. Vervuld van ‘walging en verontwaardiging’ trad Roland
Holst op 16 november uit de partij. Het was voor haar de tweede keer, net als voor
Sneevliet.Beiden zouden dit keer niet meer op hun schreden terugkeren.De cph en
de Komintern hadden voor Roland Holst geheel afgedaan omdat zij het optreden
van Stalin en Boecharin dekten. De Derde Internationale was een toonbeeld van
onverdraagzaamheid en dogmatisme geworden, zo schreef ze aan Mannoury, die
zelf ondanks grote bezwaren partijlid bleef.141 Zij zag niet waarvandaan de regeneratie zou moeten komen nu de afhankelijkheid van de nationale partijen van Moskou ‘geestelijk en economisch’ zo groot was. Haar desillusie was hiermee compleet:
waar Roland Holst aan het begin van de jaren twintig de centralisatie binnen de
Komintern had verdedigd vanwege de heilzame invloed die Moskou op de secties
kon uitoefenen, moest ze nu erkennen dat het morele centrum van het internationale communisme was verloederd – met alle gevolgen van dien voor de aangesloten
partijen.142
Na haar vertrek plakte de cph ook op Roland Holst het trotskistische etiket.143
Het deerde de dichteres weinig. Innerlijk had zij al afscheid van het communisme
genomen.‘’k Ben van den waan genezen’, zo dichtte zij in de bundel Verworvenheden, die een paar maanden voordat zij het cph-lidmaatschap opzegde verscheen.
De bundel markeerde de overgang van het dogmatische marxisme naar een religieus en ethisch getint socialisme, aldus haar biograaf Etty.144 Deze persoonlijke ont337
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wikkeling van Roland Holst leidde op den duur tot een verwijdering tussen haar en
Sneevliet.
Revolutionair-Socialistische Partij
Volgens de cph was er in feite maar één reden waarom Sneevliet met Moskou had
gebroken en voor de partij had bedankt: hij zou uit zijn op een kamerzetel. ‘Hij
drijft het N.A.S. op den weg van het parlementarisme, ten einde uit deze vakcentrale een politieke partij te formeeren.’145 Inderdaad gingen de opgestapte nas-leiders
er vrijwel meteen na hun vertrek toe over hun politieke aanhang te organiseren in
zogeheten Revolutionair-Socialistische Comités. Deze Comités bundelden zich een
jaar later in het Revolutionair-Socialistisch Verbond. Samen met restanten van de
Socialistische Partij vormde het Verbond in februari 1929 de Revolutionair-Socialistische Partij (rsp). Sneevliet werd partijvoorzitter. Hij probeerde tevergeefs
Roland Holst erbij te krijgen. De dichteres had echter genoeg van partijpolitiek; ze
voelde zich meer aangetrokken tot het Religieus Socialistisch Verbond – waartoe
ze opnieuw toetrad – en de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers van de
sociaal-democratische predikant Willem Banning.146
Van deze groeperingen was de rsp mijlenver verwijderd. De nieuwe partij van
Sneevliet fundeerde zich op leninistische beginselen. Trotski was het overigens niet
eens met dit initiatief. Hij wees partijvorming buiten het verband van de Komintern af; de wereldorganisatie moest van binnenuit hervormd worden. Ook veroordeelde de verbannen oppositieleider de binding van de rsp met het nas, die hij
sektarisch vond.147
In 1929 had de rsp naar schatting 350 leden, ongeveer eenderde van de circa 1150
leden die de cph telde (zie bijlage 1). Bij de Tweede-Kamerverkiezingen in dat jaar
behaalde zij 0,6% van de stemmen; net niet voldoende voor een zetel.148 Vier jaar later lukte dat wel. Sneevliet kwam toen in de Kamer. In 1937 verloor hij zijn zetel. Na
de Duitse bezetting van Nederland in 1940 werd hij actief in de ondergrondse. In
maart 1942 werd Sneevliet gearresteerd; een maand later werd hij gefusilleerd.

bksp opgeheven
In 1927 brak De Kadt met de Komintern. Tot aan de zomer van 1925 had hij ondanks
de vele kritiek op de ‘verrechtsing’ van de Internationale nog een principiële verwantschap gevoeld. Sindsdien was hij allengs meer afstand gaan nemen. Globaal
deelde De Kadt de opvattingen van Trotski, zonder zich er geheel mee te vereenzelvigen. Hij stoorde zich zeer aan de toenemende inperking van de discussievrijheid
en de kneveling van de oppositie in de Komintern. De wereldorganisatie zou tot een
‘slavenhuis’ van Moskou zijn verworden. Evenals Roland Holst maar wel in klaardere taal kantte hij zich tegen de ‘verderfelijke legende’ dat de belangen van het
wereldproletariaat met die van de Sovjet-Unie zouden samenvallen. Als gevolg van
deze gelijkstelling was de Komintern het instrument geworden van de ‘nationalisti338
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sche’ politiek van Stalin. De Internationale moest zich bevrijden van het bolsjewistische juk, aldus De Kadt. In navolging van de Duitse linkse opposant Karl Korsch
meende hij dat er een ‘nieuw Zimmerwald’ nodig was.Van een dergelijk internationaal oppositioneel samenwerkingsverband kwam echter niets terecht.149
In maart 1927 hadden de bksp en zijn voorzitter De Kadt de hoop op een communistische renaissance definitief opgegeven. De landelijke ledenvergadering
besloot unaniem tot opheffing van de partij, omdat er geen perspectief meer zou
zijn. Het isolement waarin de bksp verkeerde, werd toegeschreven aan het verval
van de revolutionaire beweging – niet alleen in het Westen, maar vooral in het Oosten.‘Wat bezig was, en niet meer te stuiten, was de degeneratie van het Russo-centrische communisme’, zo zou De Kadt achteraf opmerken.150
Fimmens Eenheid ten onder
De ontwikkelingen in de Sovjet-Unie leidden uiteindelijk ook tot de ondergang van
Eenheid.Schmidt had begin 1927 het bijltje er al bij neergegooid omdat het nas geen
enkel teken gaf om met het nvv samen te gaan.Fimmen zette daarop het blad alleen
voort. De eenheid met het nas was voorlopig van de baan; het ging er nu om een
sterke linkervleugel in de moderne vakbeweging te verwezenlijken.151 Fimmen kreeg
het binnen de sdap echter steeds moeilijker, vooral nadat Eenheid zich bij de tiende
verjaardag van de Russische Oktoberrevolutie lovend over de Sovjet-Unie had uitgelaten. sdap-leider Willem Albarda wond zich op over deze ‘feestredenaars’ en
meende dat zij zijn partij van binnenuit bedreigden. Onder druk van het itf-bestuur trok Fimmen zich terug als redacteur van Eenheid.152 Het was nu snel met zijn
geesteskind gebeurd.In mei 1928 ging het blad ter ziele,mede door de verwarring die
de verbanning van de Sovjet-Russische oppositieleiders teweeg had gebracht binnen
de Moskou welgezinde Eenheidsbeweging. Het nas kon er geen traan om laten.153
Fimmen raakte persoonlijk teleurgesteld in de Sovjet-Unie. Nadat Stalin Trotski
in 1929 over de grens had gezet, was het niet langer ‘het vaderland aller arbeiders’, zo
schreef hij.154 Samen met Schmidt bleef Fimmen actief op de sociaal-democratische
linkervleugel.Bij hen voegde zich De Kadt,nadat deze zich een jaar na de ondergang
van de bksp bij de sdap had aangemeld. Deze linkse radicalen, die de revitalisering
van het socialisme beoogden, kwamen in botsing met de partijleiding. In 1932 splitsten zij zich af en richtten de Onafhankelijke Socialistische Partij (osp) op. Met de
rsp bevonden zich nu twee partijen in het ideologische niemandsland tussen sociaal-democratie en communisme. Samengaan lag voor de hand: in 1935 gingen rsp
en osp op in de Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij (rsap). Schmidt werd
voorzitter; De Kadt en Fimmen hadden inmiddels al afgehaakt.155
De verwoestende uitwerking van de machtsstrijd in Moskou
De tweedracht in de Sovjet-Unie sloeg grote gaten in de internationale communistische beweging en in de kringen van haar sympathisanten. De machtsstrijd in het
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Kremlin herhaalde zich in de Komintern-secties, waarbij de tegenstanders elkaar
evenals hun voormannen in de cpsu uitmaakten voor trotskist en stalinist. Na het
midden van de jaren twintig stapten overal geestverwanten van de verenigde oppositie al dan niet gedwongen uit de verschillende secties.156 Zo richtten bijvoorbeeld
aanhangers van Zinovjev in maart 1928 in Duitsland de Leninbund op. In dezelfde
tijd verliet een grote groep trotskisten de Kommunistische Partij van België en
vormde de ‘Oppositiegroep der kp’. Hun aanvoerder was partijsecretaris Van Overstraeten, die anderhalf jaar daarvoor nog door Moskou naar Nederland was gezonden om Wijnkoop en Van Ravesteyn in het gareel te krijgen.
In de Nederlandse sectie leken de gevolgen van het conflict in de cpsu per saldo
mee te vallen.‘Die trotzkistische Propaganda Sneevliets und der Frau Roland-Holst
und die humanistisch-trotzkistischen Ausführungen des Mitglieds des zkk,Professor Mannoury, haben in der Partei keinen Anklang gefunden,’ schreef Van Reesema
tevreden in het voorjaar van 1928.157 Op zich was dit juist: het aantal aanhangers van
Trotski was bijzonder klein, hetgeen een grootscheepse zuivering in de cph overbodig maakte. De oprichting door Sneevliet van de rsp hing echter wel sterk samen
met de onderdrukking van de oppositie in de Sovjet-Unie (en natuurlijk ook met
het schisma tussen het nas en de rvi). Met deze partij kreeg de cph er een linkse
concurrent bij. Dat tegelijkertijd ook het nas grotendeels verloren ging als rekruteringsreservoir van communistische leden en kiezers zal voor de partijleiding een
bittere pil zijn geweest. Niet voor niets had zij – tegen de uitdrukkelijke wens van
de Komintern – het nas lange tijd proberen te paaien. Ook de Centrale Inlichtingendienst meende dat het gemis groot was: ‘eene revolutionnair getinte politieke
party is vrijwel niet denkbaar zonder den ruggesteun van eene vakcentrale’.158
Zoals gezien was de machtsstrijd in de Sovjet-top langs verschillende wegen van
invloed geweest op de breuk van het nas met Moskou (de uitschakeling van Trotski door Stalin, en de dominantie van Tomski over Lozovski). Het is de ironie der
geschiedenis dat kort nadat het nas in mei 1928 de contacten officieel had opgezegd
de rvi radicaliseerde als gevolg van de ‘linkswending’ die de zegevierende Stalin
doorvoerde. Van het beknotten van revolutionaire organisaties als het nas was de
jaren erna geen sprake meer; zelfstandige ‘rode’ vakbonden werden het nieuwe
parool van de rvi.
Ook in breder perspectief bezien miste de onderdrukking van de trotskistische
oppositie in de cpsu haar uitwerking in Nederland niet. Gedesillusioneerd wendden tegen het einde van de jaren twintig halve communisten à la De Kadt en hele
sympathisanten als Fimmen zich van de Sovjet-Unie af. Ook de organisaties die zij
leidden, de bksp en de Eenheidsbeweging, hielden het mede door de straffe wind
uit Moskou voor gezien. Bovendien genazen de linkse sdap’ers voorgoed van het
idee dat met communisten kon worden samengewerkt.
Zo raakte de cph door de verdediging van de campagne van Stalin tegen Trotski in politieke afzondering. Haar onvoorwaardelijke loyaliteit aan de machthebbers
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in Moskou bracht de partij in Nederland in een isolement. De afstand tot de linkervleugel van de sdap nam toe, nog voordat Moskou de sociaal-democratie als sociaal-fascistisch zou gaan betitelen. De partij raakte nog meer op zichzelf aangewezen doordat het nas alle banden had doorgesneden.
Het werd zo stiller voor de cph – niet alleen buiten de partij, maar ook erbinnen. Met de inperking van de meningsvrijheid in de Komintern was er ook in de
Nederlandse sectie voor afwijkende opinies allengs minder ruimte. Politiek conformisme en ideologische uniformiteit kwamen ervoor in de plaats. De enige bekende
dissident Mannoury kreeg het steeds zwaarder te verduren.
Het nas had primair de rvi verlaten omdat het aan zijn zelfstandigheid hechtte
en geen uitvoering wenste te geven aan directieven die zijn bestaan zouden schaden. Bij Sneevliet was ook de verwording van de Komintern van invloed op zijn
besluit te breken.Voor Roland Holst was die ontaarding het doorslaggevende punt.
Beiden meenden dat de dominantie van de bolsjewieken in de Komintern de wortel
van het kwaad vormde. Zij traden hiermee in zekere zin in het links-communistische spoor van Pannekoek en Gorter, die al in 1921 de afhankelijkheid van de
wereldorganisatie van Moskou wraakten. Hoewel noch Roland Holst noch Sneevliet hiervoor Lenin expliciet verantwoordelijk hield, wezen zij wel – evenals Gorter
en Pannekoek – de universaliteit van de Russsische revolutionaire ervaring, waarvan Lenin de schepper was, als boosdoener aan. Sneevliet meende dat de bolsjewieken geen kaas hadden gegeten van de vakbeweging omdat deze in Rusland voor
1917 amper had bestaan.159 West-Europa moest zijn eigen weg gaan, en niet varen op
het kompas van Moskou.

341

Meridiaan Page 342 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

12
Drie bezoekingen voor de cph
In de zomer van 1927 zaten Manuel en De Visser twee jaar in het zadel. De Komintern had gehoopt dat de opvolgers van het recalcitrante driemanschap erin zouden
slagen een betere verstandhouding met het nas tot stand te brengen, maar het
tegendeel was uiteindelijk het geval: de relatie tussen partij en vakcentrale werd
verbroken. Tot overmaat van ramp was daarvoor niets in de plaats gekomen. Van
een bloeiende linkse oppositie in het nvv was geen sprake, en de betrekkingen met
de kwijnende maar door Moskou hoog aangeslagen Eenheidbeweging van Fimmen stelden eveneens weinig meer voor.
Als de balans van het nieuwe bewind op het gebied van de vakbeweging wordt
opgemaakt, dan valt deze negatief uit. De cph leek er een rommeltje van te hebben
gemaakt. In belangrijke mate lag het falen van de partij echter ook aan de instructies uit Moskou, die vaak weinig realistisch ofwel onderling tegenstrijdig waren. Dat
de Komintern-leiding zelf blaam kon treffen, drong niet tot haar door: meer en
meer overtuigd van haar onfeilbaarheid was zij steeds minder tot een kritische zelfanalyse in staat. Moskou was gewoon de anderen ervan de schuld te geven wanneer
er van de ordonnanties niets terecht was gekomen.
De Komintern had genoeg reden ontevreden te zijn over de cph, temeer omdat
het bij het vakbewegingsechec niet bleef. Er waren nog minstens drie andere terreinen waar de Nederlandse partij niet aan de gestelde eisen voldeed. Zo kwam de bolsjewisatie van de partijorganisatie maar niet van de grond. In de zomer van 1924
hadden de Komintern-secties, zoals reeds vermeld, opdracht gekregen de partijstructuur te baseren op bedrijfskernen. Twee, drie jaar later had de cph daarvan
nog maar weinig gerealiseerd, tot ergernis van de verantwoordelijke Org-Abteilung
van de Komintern.
De cph maakte ook een misstap bij de communistische opstand die in november 1926 in Indonesië uitbrak. Onder druk van Sneevliet kwam de partij snel met
een reactie, zonder precies op de hoogte te zijn van het standpunt van Moskou.
Deze improvisatie bleek niet te sporen met de beoordeling die de Komintern van
deze gebeurtenis maakte, hetgeen de partij flink ingepeperd werd.
Ten slotte bleef de cph in de ogen van Moskou onder de maat in vergelijking
met de rivaliserende, in oktober 1926 opgerichte partij van Wijnkoop. Tot ongenoegen van de Komintern legde haar sectie het in het voorjaar van 1927 bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de gemeenteraden af tegen de groepering van
de oud-partijleider. Daar kwam nog eens bij dat de concurrent beter de vakbewegingslijn van Moskou leek te volgen dan Manuel en de zijnen. Wijnkoop en zijn
rechterhand Brommert lieten niet na dit te benadrukken.‘Nu is er een z.g. officieele
partij, aangesloten bij Moskou, die de politiek van Moskou niet uitvoert en een par342
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tij, die niet aangesloten voor deze politiek pal staat en deze tegen alle vijanden verdedigt.’1 De oorzaak voor het dwalen van de cph weet Wijnkoop zoals gebruikelijk
aan de invloed die nas-voorzitter Sneevliet op Manuel zou uitoefenen. De ex-partijleider slaagde er zo in tweedracht te zaaien in de communistische achterban.
Moeizame bolsjewisatie van de cph
Met de bolsjewisatie van de cph wilde het maar niet vlotten. De Komintern-top
had al in 1924 besloten tot de uniforme modellering van de organisatie van de
Komintern-secties naar het voorbeeld van de in de Russische illegaliteit ‘beproefde’
partij van Lenin. De omvorming van de communistische partijen diende vooral
politieke doelen: door de partijorganisatie centralistischer en meer gedisciplineerd
te maken, beoogde de Komintern de speelruimte voor interne opposities te minimaliseren en de loyaliteit van de secties aan Moskou te maximaliseren. Een van de
speerpunten in de bolsjewisatie was de invoering van de bedrijfskern, die de arbeiders in een fabriek, werkplaats of haven diende te omvatten. De kern moest de
plaats van de traditionele partijafdeling innemen. Partijleden die niet in een
bedrijfskern pasten, vormden ‘straatkernen’.
Zoals reeds vermeld, liep de achterban van de cph bepaald niet warm voor de
reorganisatie. De meeste partijleden hadden er weinig trek in de vertrouwde afdeling te verlaten. Bovendien werd van hen in de nieuwe opzet een grotere inspanning
gevraagd: ze moesten veel vergaderen, bedrijfskranten uitgeven, op huisbezoek
gaan, en nieuwe partijleden en abonnees voor de Tribune werven. Bij deze interne
weerstand kwam voor de cph nog het probleem dat zij in de grootindustrie – de
meest geschikte omgeving voor bedrijfskernen – weinig aanhang had. De partijleiding greep dit argument overigens met beide handen aan om zich te verontschuldigen voor de moeizame bolsjewisatie. ‘In landen met sterkere partijen dan de Hollandsche, landen, waar in de groote bedrijven een flink aantal partijgenooten
werkzaam is, is deze opdracht gemakkelijker door te voeren dan in het industrieel
onontwikkelde Holland.’2
In het begin wekte de cph tegenover Moskou de indruk dat men voortgang
boekte bij de invoering van de bedrijfskernen. Komintern-instructeur Hammer
hielp de Org-Abteilung echter uit de droom: de Nederlandse partijleiding zou veel
te weinig energie in de reorganisatie steken. Volgens hem moest deze operatie in
Amsterdam wel lukken, omdat in de hoofdstad vaak vier à vijf partijleden in hetzelfde bedrijf werkten. De Komintern-afdeling stelde in het voorjaar van 1925 een
commissie in onder leiding van de Duitser Walter Ulbricht, de latere president van
de Duitse Democratische Republiek (ddr). Het gevolg was een gepeperde brief aan
het adres van de Nederlandse partij. Vastgesteld werd dat er nog nauwelijks
bedrijfskernen bestonden, en dat hierin verandering moest komen. Belangrijk
daarbij was dat de partijleden werden geactiveerd:‘Passivität der Mehrzahl der Mitglieder, wie sie in der Wohngebietsorganisation üblich war, darf keineswegs auf die
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Betriebszellen übertragen werden.’ De cph kreeg opdracht een speciale organisatiecommissie te vormen. Pas op het partijcongres van mei 1926 zou dit gebeuren.3
De Org-Abteilung bestookte de cph met brieven vol aanwijzingen voor het
opzetten van bedrijfskernen, verzoeken om uitvoerige informatie en enquêtes die
moesten worden ingevuld.4 De gegevens vormden de brandstof voor de Komintern-bureaucratie, zonder welke deze niet kon werken. Evenals vele andere secties
was de cph echter bij lange na niet in staat aan deze verplichtingen te voldoen.5 Dit
bracht Moskou er niet toe de eisen wat lager te stellen, integendeel. ‘Fast in allen
kommunistischen Parteien befindet sich das informatorisch-statistische Berichtswesen der Parteiorganisationen noch unmittelbar in den Kinderschuhen,’ constateerde de Org-Abteilung zuinigjes.Voor een goed functioneren van de partij moest
niet alleen haar leiding, maar ook Moskou weet hebben van de sociale samenstelling van de achterban. De Komintern-afdeling had daartoe nieuwe schema’s ontwikkeld ‘mit einer geringst möglichen Anzahl von Fragen’. Vervolgens kregen alle
partijen opnieuw een dik pakket formulieren toegezonden, die elk kwartaal moesten worden ingevuld en opgestuurd.6 Kennelijk bracht deze ‘vereenvoudiging’ niet
het gewenste resultaat, want een paar maanden later spoorde Pjatnitski in eigen
persoon de secties aan met de statistische gegevens op de proppen te komen.7
Eensluidend oordeel Centrale Inlichtingendienst en Komintern
In het begin van 1926 leek de partij in Amsterdam, waar de helft van de leden woonde, met de bolsjewisatie behoorlijk op streek te zijn.‘Binnenkort zal de heele afdeeling op den grondslag der Bedrijfskernen en Straatkernen zijn omgebouwd’, zo verwachtte afdelingssecretaris Bergsma. Er waren nog vele problemen te overwinnen,
maar dat zou lukken wanneer iedereen zich liet inspireren door het Russische voorbeeld.‘Het is arbeiden in den geest der oude Bolsjewiki, onze Russische kameraden
...Aan het werk dus: naar de Bolsjewisatie.’8
De hele operatie was met veel geheimzinnigheid omgeven. Alle bedrijfskernen
kregen een nummer. Wanneer leden met het bestuur correspondeerden, moesten
zij de brieven met de eerste en laatste letter van hun achternaam en het nummer van
de kern ondertekenen om ontdekking door de bazen en patroons te voorkomen.De
gebruikte cijfers waren echter al onmiddellijk bij de Centrale Inlichtingendienst
bekend.9 De cid meende dat de bolsjewisatie in de praktijk niet veel voorstelde en
dat deze vooral op de tekentafel zou bestaan. De dienst had de hand weten te leggen
op vijf ‘verbazend ingewikkelde’ schema’s die de partijleiding had laten maken.‘Een
van de tekeningen, voorstellende de party met hare fracties, vertoont een in hoge
mate gecompliceerd raderwerk met 25 soorten raderen die door middel van talrijke
assen en drijfriemen elkander in beweging brengen.’ Volgens de cid was de bolsjewisatie in Nederland op een fiasco uitgelopen; zij was een voorbeeld van communistische ‘grandomanie’.10
Niet alleen de cid, ook de Komintern oordeelde vernietigend over de bolsjewi344
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satie. Unger, die zoals vermeld namens de Org-Abteilung in mei 1926 aanwezig was
op het cph-congres waar Wijnkoop zijn Waterloo vond, kon in Amsterdam zijn
ogen niet geloven. Hij constateerde een ‘ziemlich grossen organisatorischen Analphabetismus, der von oben bis unten vorhanden ist’. Secties functioneerden niet;
‘Betriebszellen bestehen nur auf dem Papier.’ Statistische overzichten ontbraken.
Unger was evenwel aangenaam verrast toen hij op een dag door de industriebuurten en de havens van de hoofdstad had gelopen. Hij kwam er zo achter ‘dass wir
eigentlich von Holland ganz zu Unrecht die Vorstellung von einem agrarischen
Lande haben’.Volgens hem had de cph-leiding geen flauw benul van het industriële karakter van Nederland; ‘die führende Schicht der Parteifunktionäre ist absolut
nicht auf das Proletariat eingestellt’.11
Op basis van Ungers rapportage schreef de Org-Abteilung aan de cph dat de
problemen met Wijnkoop waren verergerd door de trage en gebrekkige bolsjewisatie van de partij.Als de Nederlandse sectie zich eerder en vollediger op de bedrijfskernen had gefundeerd, zou zij een ‘proletarisch schild’ tegen de ‘rechtse’ oppositie
hebben gehad. De partijleiding was door dit verwijt zeer gekrenkt: de reorganisatie
zou juist door Wijnkoop zijn gesaboteerd. Bovendien waren er maar weinig leden
in het grootbedrijf werkzaam, zo schreef partijsecretaris Seegers aan de Komintern. Hiermee wilde hij maar zeggen dat het klimaat voor de bolsjewisatie in Nederland verre van optimaal was. Unger had zich dus vergist, en Seegers vroeg om een
vertegenwoordiger die ter plekke poolshoogte kwam nemen. ‘Vielleicht würde er
als seine Befindung mitteilen, dasz die Holländische Verhältnisse sehr besondere
sind und eine Ausnahme bilden in den West-Europäischen Sektionen unsrer Internationale.’12
Als antwoord liet de Org-Abteilung haar medewerker Michail Grollmann een
artikel over de kleine Komintern-secties in die Kommunistische Internationale
schrijven. De Let toonde hierin aan dat Nederland in het geheel geen bijzondere
positie innam. In alle partijtjes was immers het aandeel van de leden werkzaam in
de grootindustrie gering, waren de meeste leden niet echt in de partij actief, en was
hun politieke ontwikkelingspeil door de bank genomen laag. Resumerend betitelde
Grollmann de ontwikkeling van deze secties als ‘nog zeer achterlijk’: het was dan
ook niet verwonderlijk dat de bolsjewisatie moeizaam verliep. Het hogere partijechelon moest zich dit aantrekken: ‘Verder is voor de kleine secties de zwakte
van het partij-apparaat en de partijleiding kenmerkend. In haar werk zit bijna geen
systeem, geen initiatief.’ De cph was de dubieuze eer ten deel gevallen voor Grollmanns analyse model te hebben gestaan. Voor het front van de Komintern was de
Nederlandse sectie te kijk gezet als een krakkemikkige organisatie die zelfs de
meest basale regels van de bolsjewisatie nog niet kon toepassen.13
Bolsjewisatie van de cph compleet mislukt
In september 1926 volgde Bergsma Seegers als partijsecretaris op. De laatste bleef
345

Meridiaan Page 346 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

drie bezoekingen voor de cph

wel deel uitmaken van de partijtop.14 Nauwelijks aangetreden verklaarde Bergsma
de reorganisatie in Amsterdam voor voltooid. Op voorstel van Unger had de partij
zich op de hoofdstedelijke afdeling geconcentreerd. Veel scheen de reorganisatie
overigens niet om het lijf te hebben. De Groot deelde in zijn memoires mee dat hij
van Bergsma per brief te horen had gekregen dat er in de fabriek waar hij werkte
een kern was opgericht, waarvan hij deel moest gaan uitmaken. Hij was in dat
bedrijf echter het enige cph-lid.‘Tot dergelijke caricaturen komt men door niet met
de werkelijke toestanden rekening te houden’, zo oordeelde De Groot in 1965, nadat
hij als partijleider voor enige tijd met de Sovjet-Unie had gebroken.15
In de praktijk werkte de nieuwe organisatievorm nauwelijks. Bergsma zelf
klaagde al snel over het feit dat leden de kernvergaderingen niet bezochten; zij zouden ‘liever den ouden organisatievorm wenschen’. Manuel vond dat de reorganisatie in Amsterdam te snel was doorgevoerd. Hij stelde voor voorlopig de algemene
ledenvergaderingen weer in ere te herstellen. Hoe gebrekkig de reorganisatie ook
verliep, zij had wel een verwoestende uitwerking op de partijstructuur. Volgens
Sneevliet werd ‘de activiteit der Amsterdamsche afdeeling ... in hooge mate verknoeid door doorgevoerde versnippering is gelijk bolsjewisatie, die het verband in
de afdeling vernietigd heeft’.16
In korte tijd viel in Amsterdam de bolsjewisatie geheel in het water. In de herfst
van 1926 waren van de 450 afdelingsleden er op papier 175 (39%) in bedrijfskernen
georganiseerd. Een paar maanden later bleken dit er nog maar 117 (26%) te zijn, en
in april 1927 circa 70 (16%).17 Buiten de hoofdstad was er nog vrijwel niets gebeurd.
Van de omvorming zou hier ook weinig terechtkomen. De meeste afdelingen waren
veel te klein om te worden gebolsjewiseerd: afgezien van Rotterdam (met meer dan
vijftig leden) en Den Haag (veertig leden) telde de cph slechts vier afdelingen met
tussen de dertig en veertig leden. De overige afdelingen hadden er een paar tot
hooguit enkele tientallen. Invoering van kernen zou hier ridicuul zijn.18
Niet alleen in de cph, ook elders verliep de bolsjewisatie rampzalig.19 Dat nam
niet weg dat de Komintern over de Nederlandse sectie zeer misnoegd was.Voordat
de laatste dramatische cijfers tot Moskou waren doorgedrongen,had het Politsekretariat tot spoed gemaand bij de reorganisatie. De lamentabele situatie ‘bedeutet ein
Minus für die Partei’, zo oordeelde de Komintern-leiding.20 De Org-Abteilung verweet de cph op organisatorisch terrein ‘eine mechanische und rein formelle Einstellung’. Zij stelde vast ‘dass die Betriebszellen noch lange nicht die faktische
Grundorganisation der kph ist. Die Zahl der Betriebszellen ist gering, sie sind
numerisch schwach, ihr Ansehen in den Massen steht nicht hoch.’ Toen het echec in
Nederland goed tot de Komintern-afdeling was doorgedrongen, schreef ze een brief
op poten naar de cph. De partijleiding had als verzachtende omstandigheden
gewezen op de bijzondere mentaliteit van de Nederlandse arbeiders, hun gebrek
aan politieke belangstelling, en de afkeer van de leden van het partijwerk.Allemaal
onzin, aldus de Org-Abteilung: dit getuigde ‘von Pessimismus und Misstrauen
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gegen die eigene Kräfte und die Arbeitersklasse’. Het partijbestuur kreeg ervanlangs, omdat het niet goed leiding zou geven.21
Voluntair Van Wijngaarden in de Org-Abteilung
De Komintern mocht dan ontevreden zijn over de prestaties van de cph wat betreft
de bolsjewisatie, zij was zelf niet geheel zonder schuld: de Nederlandse sectie werd
nogal aan haar lot overgelaten. De cph had diverse keren gevraagd om een instructeur die bij de reorganisatie zou kunnen helpen. Deze verzoeken waren door de
Komintern vanwege personeelsgebrek afgewezen. Wel kon de cph een Duits sprekende arbeider voor een half jaar als voluntair naar de Org-Abteilung in Moskou
sturen, die de werkwijze van deze afdeling van binnenuit kon bestuderen.22
Voor deze positie wees de cph Van Wijngaarden aan. Samen met zijn vrouw
arriveerde hij half november 1926 in Moskou. Het was zijn tweede verblijf in de
hoofdstad van de Sovjet-Unie: eerder had hij immers het nas bij het Vollzugsbüro
van de rvi vertegenwoordigd. Van Reesema haalde de twee van het station en
bracht hen naar hotel Lux, waar ze een kamer kregen. Onder de naam J. Johansen
ging Van Wijngaarden de volgende dag aan de slag in de Org-Abteilung. Ook
bezocht hij fabrieken om het functioneren van de bedrijfskernen in de praktijk te
bestuderen. Van Wijngaarden moest een uitgebreid rapport over de cph uitbrengen en vroeg de partijleiding om toezending van kranten en organisatorische gegevens van de partij. ‘Van dit bericht vooral zal het afhangen, hoe de meening t.o.v.
Holland hier zal zijn.’23
Zoals gebruikelijk verliep de informatievoorziening uiterst stroef. Bergsma
deed zijn best om het benodigde cijfermateriaal te verzamelen, maar was afhankelijk van de afdelingen. Van Wijngaarden ontving nauwelijks iets, en schreef aan de
partijsecretaris dat de cph zich hierdoor negatief onderscheidde.‘Onze leider Piatnitski is daar natuurlijk niet over te spreken.’ De vertragingen stonden Moskou
inderdaad niet aan. Het Sekretariat besloot in januari 1927 dat Van Wijngaarden
weer terug naar Nederland moest, omdat hij zonder informatie niet veel kon uitrichten. De partijleiding wist de Komintern ervan te overtuigen dat er een misverstand in het spel was. Anderhalve maand later kon Van Wijngaarden eindelijk uitvoerig verslag over de cph doen.24
Nieuwe statuten
Een van de uitkomsten van die rapportage was dat de cph nieuwe statuten kreeg.
De in 1924 ingevoerde versie was inmiddels achterhaald door de nadruk die Moskou legde op de bolsjewisatie van de secties. De Org-Abteilung had modelstatuten
opgesteld, waarin de bedrijfskernen een centrale plaats kregen. Het centralistische
model beoogde alle resten van de oude sociaal-democratische organisatievormen
(waarmee de cph als erfopvolger van de sdp ook behept zou zijn) met wortel en
tak uit te roeien.25 Een ingrijpende wijziging behelsde de wijze waarop de congres347
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gedelegeerden werden aangewezen. In plaats van dat de afdelingen en secties zelf
direct hun afgevaardigden kozen diende dit voortaan getrapt te verlopen – via de
districtsconferenties.26 In de nieuwe structuur boette de basis aan invloed in, ook al
doordat de positie van de districtsbesturen werd versterkt: zij moesten het werk
van de afdelingen controleren en nagaan of de opdrachten waren uitgevoerd.27
Verder schreef de Org-Abteilung de cph het gebruik van de internationaal
gehanteerde termen voor. Waar in de oude statuten ‘kernen’ en ‘wijkorganisaties’
stond, mocht nu alleen nog maar van bedrijfs- en straatcellen gesproken worden.
‘District’ moest in de plaats komen van het gebruikelijke ‘federatie’, want deze aanduiding ‘entspricht ... nicht dem zentralistischen Aufbau unserer Partei’.28
Op het partijcongres in april 1928 verdedigde De Leeuw de invoering van de
nieuwe statuten. Hij beschouwde dit als ‘een belangrijk onderdeel van de bolsjewiseering van onze partij’. De meeste ingediende amendementen wees hij af omdat zij
de democratisch-centralistische, leninistische geest zouden aantasten. ‘De partij
moet zijn een eenheid, niet een bestuur met een hoop leden achter hen [sic]’, zo verklaarde hij. Daarbij kwam dat het ontwerp opgesteld was in overeenstemming met
de Komintern en ‘vooral de ervaring van de Russische partij’. Voor zover dit nodig
was, lieten de afgevaardigden zich eenvoudig overtuigen: met maar drie stemmen
tegen werden de nieuwe statuten zonder wezenlijke veranderingen aangenomen.29
De opstand op Java
De bolsjewisatie was een martelgang voor de leiding van de cph en een aanhoudende bron van ergernis voor Moskou. De Komintern was er nu eenmaal heilig van
overtuigd dat de Russische organisatiestructuur voor haar secties de enig zaligmakende was. Dat dit model in West-Europa amper uitvoerbaar was, lag niet aan Moskou maar aan de partijen zelf: zij werkten niet energiek genoeg aan de doorvoering
ervan. Ongetwijfeld zullen Manuel en De Visser hiermee goodwill hebben verspeeld
bij hun Komintern-superieuren. En er was meer in deze periode waarover Moskou
verstoord raakte: de als passief beoordeelde opstelling van de cph bij de communistische opstanden die zich aan het einde van 1926 en in het begin van 1927 in
Indonesië voordeden.30
De moeizame betrekkingen tussen de Partai Kommunist Indonesia, zoals de
pki sinds 1924 officieel heette – en dan vooral haar vertegenwoordiger in Nederland, Semaoen – en de leiding van de cph waren de Komintern al langer een doorn
in het oog. De spanningen bestonden al in het tijdperk-Wijnkoop en waren na het
vertrek van de partijleider niet verdwenen. Voor een deel waren zij terug te voeren
op het feit dat de pki zich onder curatele gesteld voelde van de cph. Nederlandse
communisten die vooraanstaande posities in de pki hadden bezet en mede daarom
door de koloniale autoriteiten uit Indonesië waren verbannen (zoals Sneevliet en
later Bergsma en Gijs van Munster), waren bezorgd over de neiging van de Indonesische communisten zich af te schermen van de nationalistische massabeweging.31
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Inderdaad raakte de waarschijnlijk ongeveer 4000 leden tellende pki hierdoor
meer en meer in een isolement, wat werd versterkt door de toenemende repressie
door het Nederlandse koloniale gezag. Het gevolg was dat de pki radicaliseerde.32
In december 1925 besloot de partijleiding tot een gewapende opstand. De revolutionaire woelingen in China vormden daarbij een inspirerend voorbeeld. Kominternvertegenwoordiger Tan Malaka, een van de pki-leiders die buiten de kolonie verbleef, was tegen de opstand, die volgens hem een tot mislukken gedoemde putsch
was. Hij lichtte Bergsma in, die zich prompt tot het ekki wendde en verklaarde dat
een revolutie op dat moment veel te gevaarlijk was: de kans was groot dat gematigde nationalisten in de kolonie het Nederlandse gezag zouden steunen.Verder zou er
van de arbeiders in Nederland weinig steun te verwachten zijn. Ook Sneevliet, toen
secretaris van de koloniale commissie van de cph, waarschuwde zijn vriend Roy,
die in de Komintern-top verantwoordelijk was voor koloniale zaken. Tevergeefs
nodigde hij zichzelf uit voor beraad in Moskou over de Indonesische kwestie.33
De vooraanstaande pki-leiders Moeso en Alimin gingen in het voorjaar van
1926 naar Moskou voor overleg. Na hun aankomst zouden Zinovjev en andere
oppositionelen hen voor hun karretje hebben willen spannen door hen tot opstand
aan te zetten. Zij hoopten zo aan te tonen dat Stalin ongelijk had met zijn bewering
dat de tijd voor een revolutie in het Oosten nog niet rijp was. Samen met de in Moskou verblijvende Darsono en Semaoen spraken de beide afgezanten ook met Stalin,
Pjatnitski en Kuusinen. De Komintern-top wees de wilde, overijlde plannen af en
schreef het beproefde recept voor: samenwerking tussen communisten en nationalistisch-revolutionaire groeperingen in de strijd voor onafhankelijkheid. Naar alle
waarschijnlijkheid tegen de instructies in zou Moeso, die voorstander van een
rebellie was, toch aan de pki het ‘sein veilig’ hebben doorgegeven.34
Of Moeso nu wel of niet het groene licht gaf, doet er hier niet zoveel toe. Feit is
dat in de nacht van 12 op 13 november 1926 op Java de opstand uitbrak. De autoriteiten reageerden hard en meedogenloos; mede door de slechte voorbereiding van
de rebellie waren zij in staat deze in enkele dagen neer te slaan. Duizenden (vermeende) pki-leden werden gearresteerd en velen van hen werden gedeporteerd
naar interneringskampen in Boven-Digoel in Nieuw-Guinea. Enkele ‘raddraaiers’
kregen de doodstraf. De pki werd verboden.35 In de onlusten in de kolonie had de
cph op geen enkele wijze de hand gehad, zo stelde de cid in Nederland met zekerheid vast. Ook zou de partij niet als doorgeefluik hebben gefungeerd bij de verzending van wapens of geld vanuit de Sovjet-Unie naar Indonesië.36
Deze constatering van de cid was geheel juist: de cph werd compleet overrompeld door de berichten uit Indonesië. Onder druk van de ‘deskundige’ Sneevliet
stemde de partijleiding in met een steunbetuiging, alhoewel zij liever eerst het oordeel van Moskou had willen afwachten. In een gezamenlijke reactie zeiden nas en
cph – toen nog met elkaar on speaking terms – de opstand te beschouwen als het
gevolg van het Nederlands-koloniale wanbeleid en het ‘provocerend optreden der
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autoriteiten’. Beide organisaties stelden in een uitgebreide verklaring dat de rebellie
beslist geen ‘Communistisch Complot’ was, zoals de pers beweerde. Manuel schreef
dat het zonneklaar was ‘dat hier geen sprake kan zijn van een klassebewust communistisch optreden’. Het koloniale bestuur zou achter de gebeurtenissen zitten om
zo de communisten hardhandig uit te schakelen. ‘Nee, de heerschers weten zeer
goed, dat hier de P.K.I. de leiding in deze beweging niet heeft.’37 De opvatting dat
het om een provocatie ging, was van Sneevliet afkomstig. ‘Wir weisen die Vorstellung zurück dasz es sich handelt um eine bewusste “kommunistische Verschwörung”,’ schreef hij aan Boecharin en Lozovski. Opnieuw bood hij aan de situatie in
Indonesië in Moskou te komen bespreken, maar voor de tweede keer ving hij bot.
De Komintern-leiders zaten niet op zijn mening te wachten.38
Zoals te verwachten viel, was Moskou onaangenaam verrast door de opstand,
die lijnrecht inging tegen de instructies. Voor een voldongen feit geplaatst kon de
Komintern weinig anders doen dan de ‘revolutionaire vrijheidsstrijd’ ondersteunen. Nu de opstand eenmaal had plaatsgevonden, trachtte Stalin deze uit te buiten.
Hij kon tegenover zijn criticus Trotski wijzen op een revolutionaire opleving in
Azië, die als bewijs kon dienen voor de juistheid van de koloniale politiek van de
Komintern. Daarbij liet Moskou niet na te wijzen op het voorbeeld van de Chinese
revolutie.‘De revolutionaire beweging tegen het Imperialisme breidt zich voortdurend uit en slaat van het eene land naar het andere over. Zij grijpt om zich heen van
China naar Java’, aldus de verklaring van het ekki. De credits hiervoor gingen naar
de communisten: de pki had volgens Moskou de opstand geleid, wat Sneevliet en
Manuel er ook van mochten vinden.39
De cph gecorrigeerd
Nu de vlag er zo bij hing, kon de interpretatie die de cph en het nas aan de gebeurtenissen hadden gegeven, natuurlijk niet de goedkeuring van de Komintern wegdragen. Het Sekretariat meende dat de cph de opstand ten onrechte niet had
beschouwd als het directe gevolg van koloniale uitbuiting, en stuurde onmiddellijk
een telegram. ‘Provocation is not only cause of revolt stop political and economic
causes should be pointed out stop revolt should be interpreted as violent expression
of popular will for freedom stop influence of chinese revolution to be emphasised
stop.’ De Visser, die op dat moment in Moskou de zevende Erweiterte Exekutive bijwoonde, zei tegen Boecharin en Lozovski dat hij inmiddels al de incorrecte verklaring in de Tribune had rechtgezet. Het liefst wilde hij zo snel mogelijk naar Nederland terugkeren ‘um den Genossen ihren schweren Fehler klarzumachen’. De
boodschap was in Nederland echter al goed overgekomen. Na de ontvangst van het
telegram uit Moskou maakte Manuel een forse draai. Hij schreef nu in het partijorgaan dat ‘de communisten in deze volksbeweging in de voorste rijen staan’.40
De Komintern-leiding vond verder de door de cph gestelde eisen van een algemene politieke amnestie en de uitzending van een onderzoekscommissie naar In350
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donesië te vaag en te weinig.‘Very sharp and definite slogans must be put forward in
order to develop mass agitation,’luidde de opdracht van Roy,die vervolgens naast de
twee cph-punten nog zes andere eisen dicteerde. Stuk voor stuk werden ze door de
cph overgenomen.41 Het Sekretariat wilde verder dat De Visser in de Tweede Kamer
een diepgaand onderzoek zou eisen. Ook diende de cph een ondersteuningscampagne op te zetten, waarvoor Moskou om te beginnen 1000 dollar ter beschikking
stelde.Hierbij moest ook de sdap worden betrokken,maar deze partij wilde van een
gemeenschappelijk front niets weten – overleg tussen Rutgers en Fimmen kon daaraan niets veranderen. Semaoen kreeg de opdracht de cph in de campagne bij te
staan. ‘It is hoped that in this extraordinary situation the old conflict between Semoun and the Party will be forgotten,’ hield Roy de partijleiding voor.42
In die tijd vertoefde naast De Visser ook Semaoen in Moskou om de Erweiterte
Exekutive bij te wonen. Nadat Boecharin lovende woorden had gesproken over de
gebeurtenissen in Indonesië viel Semaoen een heldenontvangst ten deel. Nogal
overdreven meldde hij dat de Javaanse opstand was uitgelopen op een ‘wirklichen
Bürgerkrieg’.Voor De Visser verliep de bijeenkomst van het plenum minder plezierig. Het Präsidium-lid Smeral gaf de vertegenwoordiger van de cph de wind van
voren. De Nederlandse kameraden waren ‘sich ihrer Pflicht dieser grossen Revolution in Java gegenüber ... bei weitem nicht bewusst’. In plaats van de onafhankelijkheid van Indonesië te eisen had de cph gevraagd een onderzoekscommissie naar
Java te sturen. Een dergelijke ‘schande’ moest voor eens en voor altijd onmogelijk
worden gemaakt: ‘Hier liegen grosse rechte Gefahren von weltgeschichtlicher
Bedeutung vor.’43 Voor zijn aanval baseerde Smeral zich op een zeer kritisch rapport
van de bij het Informationsbüro van Varga in Berlijn werkzame Wegner. Deze
medewerker had alle berichten in de Tribune over de opstand doorgevlooid en
bespeurde in de opstelling van de cph-leiding ‘einen ganz und gar opportunistischen Geist’. Zij zou het nu net zo laten afweten als Wijnkoop en Van Ravesteyn destijds.Wegner wees Manuel als de grootste boosdoener aan.44
Verontwaardigd ontkende De Visser de beschuldigingen van Smeral. Hij gaf toe
dat de cph zich in de eerste dagen had vergist. De Nederlandse partijvoorzitter
wees er vervolgens op dat zijn partij altijd pal gestaan had voor de onafhankelijkheid van Indonesië en dat de ‘proletarische’ onderzoekscommissie ook door Moskou gewenst werd.‘Wenn Genosse Smeral uns darüber Vorwürfe macht, so befindet
er sich in einem Widerspruch mit der Komintern ... Ich halte es für eine unrichtige
Kritik, wenn man, ohne sich informiert zu haben, eine solche übt.’45 Smeral had hier
niet van terug. Hoewel hij later nog een keer aan het woord kwam, liet hij de kwestie rusten.
Geen eerherstel voor de cph
Nadat de opstand op Java was neergeslagen, keerde de rust in Indonesië nog niet
terug. Begin januari 1927 brak er opnieuw een oproer uit, dit keer op Sumatra. De
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cph reageerde volgens Moskou wederom niet naar behoren. Het Politsekretariat
wilde een telegram naar de cph sturen waarin ‘ihre Passivitaet auf das schaerfste
verurteilt wird’. Bij nader inzien nam Pjatnitski wat gas terug. Nadat hij een aantal
documenten had doorgekeken, was hem gebleken ‘dass die kp Hollands doch etwas
fuer die Javakampagne unternommen hatte, und [dass er] deshalb die scharfe Kritik gegen die kph nicht billigen koennte’. Op zijn voorstel werd besloten het telegram in een wat mildere vorm te versturen.46
Het concept van de depêche dat niet door de beugel kon, is niet bewaard gebleven, maar de versie die de cph ontving loog er ook niet om.‘Energische Aktion notwendig. Das ist erste und Hauftaubgabe der K.P. Hollands. Resolutionen, Artikel
und einige Versammlungen genuegen nicht. Ganze Kraft der Partei muss konzentriert werden auf Mobilisierung der ganzen Arbeiterklasse fuer maechtige Demonstrationen gegen imperialistischen Terror und zur Unterstuetzung Aufstand Indonesiens.’ Later verlangde het Politsekretariat dat de cph zich zou toeleggen op de
punten van amnestie voor de gearresteerde opstandelingen en de uitzending van
een arbeidersdelegatie naar Indonesië – hetgeen neerkwam op de eisen die de partij
meteen na de opstand had geformuleerd maar die toen door de Komintern te vaag
waren bevonden.47
In het telegram beklaagde Moskou zich er verder over dat het van de cph geen
berichten had ontvangen. Partijsecretaris Bergsma kaatste de bal terug: diverse
keren had hij de Komintern ingelicht over de ontplooide activiteiten. De Java-campagne werd echter niet alleen gehinderd door de toenemende problemen met het
nas, maar ook doordat van de 1000 dollar die door de Komintern was toegezegd er
slechts 400 waren ontvangen. Bovendien was de assistentie van Semaoen van korte
duur geweest. Hij had maar even in Nederland geholpen en was opeens weer naar
de Sovjet-Unie afgereisd.48
Al met al was de Komintern ontevreden over de gang van zaken. Het Britische
Ländersekretariat stelde een commissie in die de ‘Indonesian revolution’ moest
bestuderen. Voorzitter werd de Japanner Sen Katayama; als secretaris fungeerde
Darsono.Verder hadden Van Reesema, Murphy – die destijds de mislukte conferentie van het Amsterdams Bureau had bijgewoond – en twee Russen, Sjatskin en
David Petrovski, zitting. Opvallende afwezige was Semaoen.49 Twee maanden later
bracht Murphy verslag uit op een bijeenkomst waar ook De Leeuw aanwezig was.
De Brit had de notulen van de verschillende bestuursorganen en commissies van de
Komintern doorplozen. Openhartig stelde hij vast dat de opstand bepaald geen
massaal karakter had gehad en dat ‘the Comintern has been somewhat culpable
with regard to the lack of contacts’. De Komintern-leiding was vroegtijdig op de
hoogte gesteld van het feit dat de pki een rebellie voorbereidde, maar had de zaak
op zijn beloop gelaten.
De cph trof echter meer blaam, zo oordeelde Murphy.‘In the first place our Party in Holland has done nothing [doorgestreept en met potlood bijgezet:‘exceeding352
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ly little’, gv] with regard to Indonesia in preparation for a revolution there, or any
subsequent action with regard to getting comrades into Indonesia. The most I can
find with regard to the Party in Holland is that they have discussed the question of
information, of setting up a bureau for the purpose of getting cuttings from the
papers and providing the parliamentary members with material for making speeches.’ Murphy had in de dossiers in het Komintern-archief niets kunnen ontdekken
dat wees op een grondige analyse van de situatie in Indonesië door de cph, of op
plannen een partijvertegenwoordiger naar de kolonie te sturen om zich daar een
beeld te vormen. Ook verweet hij de Nederlandse communisten zich te hebben
beperkt tot een ondersteuningscampagne, terwijl ze beter hadden moeten weten:
‘they have a definite obligation not only for agitation in Holland, but for some organised action and assistance being rendered to the Indonesian movement. That is
especially important at the present time in view of our complete isolation from
Indonesia.’ In dit verband benadrukte Murphy de noodzaak voor de Nederlandse
kameraden ‘to occupy themselves with this question of Indonesia and for making
proper contacts with Indonesia. There are only two lines of contact open for us –
one through the Chinese elements in Canton, and one through the Dutch Party.’ Via
China was enige informatie tot Moskou doorgedrongen, maar de Nederlandse connectie – waaraan de Komintern de voorkeur gaf – had teleurstellend weinig opgeleverd.50
Murphy kwam tot de slotsom dat de cph ernstig tekortgeschoten was in de verantwoordelijkheid die zij als Komintern-sectie in het moederland had ten opzichte
van de zusterpartij in de koloniën. De Leeuw had daar weinig tegenin te brengen.
Met veel bravoure had Wijnkoop in 1923 tegenover Moskou verklaard: ‘für die Verbindung Amsterdam – Indonesiën sorgen wir’. De Leeuw moest echter toegeven dat
deze verbinding zeer gebrekkig was, en dat er in 1926 geen enkel contact was
geweest tussen de leiding van de cph en de pki. Hij weet dit vooral aan het feit dat
alle leidende Nederlandse communisten in de pki door de autoriteiten de kolonie
waren uitgezet. Per brief communiceren was te gevaarlijk. De enige pki-voorman
met wie de cph nog wel contact had gehad, was Semaoen geweest, aldus De Leeuw,
maar door diens gereserveerde opstelling ten aanzien van de Nederlandse kameraden was dit niet zo vruchtbaar geweest.
In het voorstel van Petrovski enkele partijgenoten illegaal naar Indonesië te sturen om na te gaan hoe de pki erbij stond, had De Leeuw weinig fiducie. Langkemper had een jaar of vier eerder in opdracht van de rvi een dergelijk bezoek
gebracht, dat zonder resultaat was gebleven. Het zou volgens De Leeuw beter zijn
De Visser te sturen. Als Tweede-Kamerlid genoot de partijvoorzitter parlementaire
onschendbaarheid. De Komintern stemde hiermee in. De gouverneur-generaal van
Indonesië wilde hem echter niet toelaten.51
Op een volgende zitting van het Britische Ländersekretariat in juli 1927 volgde
een politieke duiding van de Indonesische opstanden. Deze had plaats in een tijd
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waarin de Komintern zich langzaam maar zeker radicaler ging opstellen. ‘In the
analyses of the insurrection the first thing which should be explained and emphasised is the fact that it was the first insurrection in the Asiatic countries led by the
Communists,’ meende het Ländersekretariat. De Komintern-afdeling besloot verder ‘to include as a special point the treacherous role of the Dutch social democrats,
who were very active in helping to suppress the insurrection’. De cph ontsprong de
dans evenmin. Het was noodzakelijk, aldus het Ländersekretariat, ‘to emphasise
especially that the Dutch C.P. was rather passive’.52
Zelfkritiek van de cph-leiding
Deze scherpe aanwijzingen uit Moskou werden in de zomer van 1927 braaf overgenomen door een partijconferentie van de cph. Partijsecretaris Bergsma ging voorop in de zelfkritiek, gevolgd door De Visser, Seegers en Van Munster. Erkend werd
dat er in het begin grote fouten waren gemaakt, zoals de Komintern terecht had
vastgesteld. Voor een deel werden de misstappen op het conto van Sneevliet
geschreven, hetgeen makkelijk ging omdat deze inmiddels uit de partij was gestapt.
De partijleiding stak echter ook de hand in eigen boezem. Zo had zij de betekenis
van de opstand op Java onderschat en de eis dat ‘Indonesië’ onafhankelijk van
Nederland moest worden, niet krachtig genoeg laten horen.53 Unaniem nam de
conferentie een resolutie aan die was opgebouwd uit het door Moskou aangeleverde materiaal. In de partij-uitspraak kwamen alle gemaakte fouten aan bod. Conform de officiële, door de Komintern vastgestelde lezing werd de opstand gezien als
‘onderdeel van den algemeenen bevrijdingsstrijd van de Aziatische onderdrukte
volkeren’. Ook kregen sdap en nvv een sneer. Deze ging overigens niet zover als
het Britische Ländersekretariat voorstelde.54
Het was eigenlijk voor het eerst sinds de aansluiting bij de Komintern dat de
cph publiekelijk zo door het stof ging. Dit uit de Sovjet-Unie geïmporteerde
procédé zou later een standaardonderdeel van het Komintern-repertoire worden,
maar in deze periode was het nog ongebruikelijk – althans binnen de Nederlandse
sectie. De partijleiding achtte bij de publicatie van de resolutie in de Tribune dan
ook enige uitleg noodzakelijk.‘De Partij erkent hier, en verklaart openlijk, ten aanhoore van de Nederlandsche arbeidersklasse, dat op een bepaald oogenblik een
fout is gemaakt ... Onze tegenstanders mogen probeeren hierover te spotten; maar
de arbeiders zullen begrijpen, dat een dergelijke zelfcritiek, uitgeoefend door de
Partij en de Partijleiding tesamen, de organisatie innerlijk versterkt, en herhaling
van de fouten in de toekomst verhindert.’55
Een van de opponenten die van deze openhartigheid gretig gebruikmaakte, was
de uit de cph getreden groep rond oud-partijleider Wijnkoop. In zijn blad werd
geschamperd over het politiek armzalige optreden van de Nederlandse Kominternsectie bij de opstanden in Indonesië. ‘En die durven spreken over de fouten van
anderen!’, zo luidde de conclusie.56 Ook werd gepoogd uit het falen van de cph
354

Meridiaan Page 355 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

drie bezoekingen voor de cph

munt te slaan in Moskou. Zo fluisterde Van Langeraad, een trouwe volgeling van het
driemanschap, Wijnkoop in: ‘De aanval van Smeral op de hollandsche C.P.-leiding
ten opzichte van Indië was niet kwaad. Zou het niet goed zijn, dat je je in verbinding
met Sm. stelde en hem eens precies op de hoogte van de toestanden hier bracht.
Want de heeren vallen ongetwijfeld, zoodra hun invloed te Moskou is verloren. En
dit moet ons streven zijn; en zoo spoedig mogelijk. Alle misstanden moeten daartoe worden aangewend. Niet alleen Indië, maar ook de vakbewegingskwestie moet
hen doen vallen ... De aanval van Sm. moeten wij ondersteunen.’57
Wijnkoop zet de Communistische Partij Holland voort
In deze periode deed Wijnkoop zijn uiterste best om zijn gelijk aan de Komintern te
bewijzen. Direct na het partijcongres van mei 1926 hadden hij en zijn metgezellen
het ‘Comité van Beroep op de Derde Internationale’ gevormd. Het plan was te
appelleren bij het eerstkomende Komintern-congres, maar die bijeenkomst zou tot
de zomer van 1928 op zich laten wachten. De cid schatte dat er twee- à driehonderd
partijleden van de in totaal circa 1500 met Wijnkoop mee waren gegaan (zie bijlage
1).58 De meesten van hen waren afkomstig uit Rotterdam,Amsterdam en de provincie Groningen.De cph-leiding waarschuwde de afvalligen dat zij zich met hun handelwijze tegenover Moskou schaarden. De opposanten meenden echter dat de
Komintern verkeerd was ingelicht. Bovendien erkenden zij het laatstgehouden partijcongres en zijn besluiten niet omdat, zoals reeds vermeld, de afdeling Rotterdam
de toegang was ontzegd.59
Het Comité ging op 17 oktober 1926 in Amsterdam over tot de vorming van een
partij, hoewel Wijnkoop en Van Ravesteyn hiervan in het verleden nooit iets hadden willen weten.60 In de nieuwe groepering nam het oude driemanschap een prominente plaats in. Niet alleen voerde het de redactie van het in juli voor het eerst
verschenen orgaan de Communistische Gids, ook nam het zitting in het partijbestuur, Landelijk Comité geheten. Wat betreft de vakbondspolitiek – de eeuwige
splijtzwam binnen de communistische gelederen – ging de partij voort op de route
die Van Ravesteyn en Wijnkoop aan het begin van de jaren twintig hadden uitgezet,
met als doel de revolutionering en organisatorische eenheid van nvv en nas. In de
praktijk wilde dit zeggen dat het laatste in de eerste diende op te gaan – zoals Fimmen ook bepleitte. In overeenstemming hiermee verkoos Wijnkoop op internationaal niveau de lijn-Tomski boven de stellingname van Lozovski.61
Bij de oprichting deed het Landelijk Comité het voorkomen of de nieuwe formatie de rechtmatige voortzetting van de cph was. Zo besloot het in 1927 een partijcongres – ‘het eerste na 1925’ – te houden. Op deze bijeenkomst, die in oktober
zou plaatshebben, besloot de partij zich Communistische Partij Holland-Centraal
Comité (cph-cc) te noemen, naar het voorbeeld van Lenin, die in het verleden zijn
factie in de rsdap ooit eens met de toevoeging ‘centraal comité’ had aangeduid.62
Alsof er niets was gebeurd, beschouwde de cph-cc zich ook als een onderdeel
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van de Komintern. Dit strookte geheel met de opvattingen van Wijnkoop, die Moskou nooit de rug had willen toekeren.Anders lag het voor Van Ravesteyn. Deze had
immers in feite eind 1925 reeds met de Komintern gebroken. Zijn kritiek werd
sindsdien steeds vileiner. In juni 1926 verklaarde hij opnieuw publiekelijk dat de
Komintern na de dood van Lenin tot een kerk was verworden.Wijnkoop en hijzelf,
de ‘mannen van Deventer’, hadden zich altijd gepermitteerd er eigen meningen op
na te houden. Het communistische concilie duldde echter geen onafhankelijke opinies, en daarom was het tweetal na de weigering in 1925 de ‘oekaze’ uit Moskou uit te
voeren, uiteindelijk als ketters verjaagd.63
Wijnkoop was weinig gelukkig met de profane taal van zijn vriend aan het adres
van de Komintern. Dit bleek bijvoorbeeld bij het eerste nummer van de Communistische Gids. Ceton had voor de voorkant een spotprent getekend van het beruchte
partijcongres van mei 1926. Hierop was de in een toga gestoken partijvoorzitter De
Visser afgebeeld, die staande op een kansel waarop ‘nas’ stond, tot de gelovige goegemeente predikte. Boven hem was de zegenende hand van het ekki zichtbaar.Van
Ravesteyn was met de karikatuur zeer in zijn schik. Voor Wijnkoop was zij echter
onaanvaardbaar, omdat de tekening de suggestie wekte dat de nieuwe partij de
strijd met de Komintern wilde aangaan.‘Ik acht dat niet juist, en doe daar niet aan
mee [... aangezien ...] ons heele optreden sinds jaren is: niet tegen Commintern!’
Pas nadat in de tekening ‘ekki’ was vervangen door ‘ecce’ (van ‘ecce homo’,‘zie de
mens’ – de woorden die Pilatus sprak toen hij de gegeselde Jezus aan het volk toonde) staakte Wijnkoop zijn verzet. De strekking veranderde er echter niet door. Van
Reesema, die het ekki over het nieuwe periodiek inlichtte, sprak schande van de
karikatuur.64
Wijnkoop vestigt hoop op Stalin
Nog meer ruzie met Moskou was het laatste dat Wijnkoop kon gebruiken, zeker nu
de ontwikkelingen in de Komintern en de cpsu in zijn voordeel schenen te verkeren. Eerder had Hoernle er in zijn verslag aan Moskou van het partijcongres op
gewezen dat de oppositie haar hoop vestigde op de zege van Stalin. Deze victorie
begon zich volgens Wijnkoop duidelijker af te tekenen toen het politburo Zinovjev
uit zijn midden verwijderde.‘Er kan m.i. geen twijfel zijn aan de komende en voorlopig blijvende overwinning van Stalin ...’ schreef hij aan Van Ravesteyn. ‘Merkwaardig is dat behalve wij, en het is de vraag of hij en Boecharin dat eigenlijk weten,
alleen de Engelschen aan zijn kant staan.’ Voor alle duidelijkheid stak hij in de Communistische Gids de loftrompet over Stalin.65
De strafmaatregel tegen Zinovjev was onder meer genomen vanwege zijn vermeende oppositionele, tegen de meerderheid in de cpsu gerichte activiteiten in de
Komintern. Wijnkoop rook meteen zijn kans. Hij stelde vast ‘dat deze zelfde elementen, tegen wie de Russische partij eindelijk is opgetreden en waarvoor zij
Zinowjef metterdaad aansprakelijk heeft gesteld, in Nederland hun onzalig hand356
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werk helaas met succes hebben bedreven’.Wijnkoop doelde onder meer op de Duitse communiste Fischer, en vroeg om herstel van het onheil dat door Zinovjevs
medewerkers in de secties was aangericht. Hoewel hij dat niet schreef, had hij
natuurlijk speciaal de cph op het oog.66
Deze opzet van Wijnkoop ontging Moskou niet. Van Reesema stelde als medewerker van de Informations-Abteilung enkele uitvoerige berichten op voor de
Komintern-leiding. Ook het bureau van Varga in Berlijn bracht verslag uit. Het wees
erop dat de Wijnkoop-groep op deze wijze het centraal comité van de cpsu met
haar eigen ‘liquidatorische politiek’ identificeerde.67 Later zou Kuusinen korte metten maken met de door Wijnkoop verbreide ‘legende’ dat Zinovjev de Nederlandse
partijleider uit de Komintern had gegooid, maar dat Stalin deze euveldaad zou
rechtzetten.68
Komintern bekrachtigt uiteindelijk de royementen
Dat Stalin zich echter niets aan de groep rebellerende Nederlandse communisten
gelegen zou laten liggen werd aan het einde van 1926 goed zichtbaar, toen de
Komintern de door het partijcongres in mei uitgesproken royementen van Wijnkoop, Van Ravesteyn en Van Burink eindelijk goedkeurde. ekki-vertegenwoordiger Hoernle had Moskou na het partijcongres verzocht dit zo snel mogelijk te doen.
Tot grote ontevredenheid van de cph-leiding duurde het nog meer dan een halfjaar. Kennelijk zat de Komintern nog altijd met Wijnkoop in zijn maag. Aan de ene
kant spoorden zijn opvattingen over de vakbondseenheid met die van Moskou – zo
had Humbert-Droz in maart 1926 de vakbondspolitiek van Wijnkoop als zijn ‘starke Seite’ genoemd.69 Aan de andere kant was de Komintern bezorgd over zijn aanhang. Moskou wilde graag de honderden met hem sympathiserende arbeiders
behouden.Daar kwam nog als extra complicerende factor bij dat Wijnkoop formeel
lid was van het ekki.
Het vraagstuk van de bekrachtiging van Wijnkoops royement maakte een uitgebreide rondtocht langs de verschillende burelen van de Komintern. Het Britische
Ländersekretariat schoof de kwestie door naar het Sekretariat. Deze instantie
besloot die aan het Präsidium voor te leggen. In het bijzijn van Stalin verwees de
Komintern-leiding de zaak weer terug naar het Britische Ländersekretariat. Dat
diende in overleg met Boecharin en Kuusinen een besluit te nemen. Een maand
later lag het probleem weer bij het Sekretariat. Nu moest Boecharin er samen met
Murphy naar kijken.70 Het was overigens voor het eerst dat Boecharin, die Zinovjev
spoedig als de eerste man van de Komintern zou opgevolgen, zich inhoudelijk met
de cph bezighield. Echt goed op de hoogte was hij nog niet, zo zou hij ruiterlijk toegeven:‘Ich kenne die Lage in Holland nicht sehr genau.’71
Uiteindelijk zou eind 1926, tijdens de zevende Erweiterte Exekutive, waar ook de
door het nas gewraakte resolutie werd aangenomen, over de royementen beslist
worden.Wijnkoop was uitgenodigd naar Moskou te komen, maar kwam niet opda357
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gen.72 De cph had zoals reeds vermeld De Visser afgevaardigd. De partijvoorzitter
drong er bij het Präsidium op aan nu eindelijk de koe bij de horens te vatten; per slot
van rekening had de cph met de uitgesproken royementen geheel in de lijn van
Moskou gehandeld. Wijnkoop en Van Ravesteyn waren een stel bedriegers, die de
naam van de Komintern misbruikten en hun aanhang misleidden. De Visser meende dat hij niet met lege handen naar Nederland kon terugkeren: ‘Man wird mir
sagen: du warst doch in Moskau, warum hat die Exekutive nicht den Ausschluss von
Wynkoop bestätigt.’73
De Visser wist Boecharin te overtuigen. Terwijl Kuusinen en Lozovski de kwestie nogmaals wilden uitstellen, hakte de tweede man in de Sovjet-hiërarchie de
knoop door. Boecharin stelde een kleine commissie van Präsidium-leden in, die de
uitsluiting van Wijnkoop en Van Ravesteyn politiek moest onderbouwen. Deze
bestond onder meer uit de met de cph redelijk vertrouwde Kolarov en Roy; Pepper,
die aan het hoofd stond van het Britische Ländersekretariat, werd voorzitter.74 Reesema werd technisch secretaris. De gezworen tegenstander van het driemanschap
kreeg zo de gelegenheid met zijn vijanden af te rekenen. In langademige documenten somde hij al hun fouten en gebreken op. Veel moeite zal dit Van Reesema niet
gekost hebben; een aantal misstappen had hij enkele jaren eerder als lid van de
oppositie in de cph al uitgebreid genoteerd.75
De commissie stelde een brief op, die door het Präsidium aan de Erweiterte Exekutive werd voorgelegd. Pepper lichtte deze toe, waarbij hij slordig gebruikmaakte
van de door zijn Nederlandse assistent aangedragen argumenten. Politiek gezien
was Wijnkoop een bijzonder geval, zo meende de Hongaar, want de ex-leider van de
cph was maar moeilijk in te delen in de klassieke schema’s van de Komintern:
‘Wynkoop ist eigentlich, dass kommt ziemlich selten vor, ein typischer rechter Sektierer, und eben deshalb hat er manche Berührungspunkte mit den Ultralinken.’ De
houding van Wijnkoop ten aanzien van het leiderschap van Moskou was altijd dubbelzinnig geweest: ‘er wollte eine ausgesprochene westeuropäische Führung’. Zijn
excommunicatie had volgens Pepper een betekenis die boven de persoon van Wijnkoop uitsteeg: zij toonde aan dat de leiders van de Russische oppositie ongelijk hadden met hun schandelijke aantijging dat de Komintern de ‘rechtse’ zondaars
amnestie verleende en uitsluitend ‘ultralinks’ vervolgde.76
De Erweiterte Exekutive bekrachtigde vervolgens unaniem het royement van
Wijnkoop en Van Ravesteyn. De Nederlandse arbeiders werden gewaarschuwd
voor hun politieke zwendelpraktijken. Het duo zou zich van Moskou hebben afgewend en openlijk anti-communistisch zijn geworden. Uitgebreid haalde de Exekutive de citaten van Van Ravesteyn aan waarin deze de Komintern met een kerkgenootschap vergeleek. Wijnkoop werd aangewreven dat hij in de cph een ‘waarlijk
dictatoriaal regime’ had uitgeoefend, maar dat hij zich nooit zelf had willen onderwerpen aan de internationale discipline. Moskou wilde met hem niets van doen
hebben; het erkende slechts de cph en riep de medestanders van Wijnkoop op het
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‘kamp der renegaten’ te verlaten en terug te keren tot de Komintern. Het verzoek
van De Visser een vertegenwoordiger van het ekki naar Nederland te sturen om te
helpen bij de ‘liquidatie’ van de Wijnkoop-groep, werd overigens niet gehonoreerd.77
Het nieuws van de bevestiging van de uitsluitingen werd doorgeseind naar de
Tribune, die het op de voorpagina afdrukte.78 Wijnkoop reageerde verontwaardigd.
Volgens hem was het besluit genomen op basis van valse mededelingen van zijn
tegenstanders. Zijn partij kondigde aan bij de Komintern beroep aan te zullen tekenen. De open brief van het plenum, die de Tribune uiteraard in zijn geheel publiceerde, werd de lezers van de Communistische Gids onthouden.79
Verkiezingen
Ondanks de omslachtige bureaucratische procedure was het natuurlijk voor de
Komintern betrekkelijk eenvoudig om Wijnkoop en Van Ravesteyn in de ban te
doen. Het terugwinnen van hun aanhangers was daarentegen een geheel ander verhaal. De invloed en het gezag van Moskou strekten niet zo ver dat die hun oude leiders zomaar in de steek lieten. Dat het spierballenvertoon van de Komintern op een
deel van de communistische kiezers weinig indruk maakte, bleek bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in april 1927. De cph-cc behaalde iets meer dan
38 000 stemmen, terwijl ze in minder provincies deelnam dan de officiële cph.
Deze partij, die ter onderscheid nu ‘cph-amstel’ werd genoemd (haar secretariaat
was aan Amstel 85 in Amsterdam gevestigd) maar hier gewoon als cph zal blijven
worden aangeduid, trok nog geen 33 000 kiezers. Wijnkoops partij had deze eerste
electorale krachtmeting glansrijk doorstaan, ondanks een felle bestrijding door de
‘Amstelaren’.80 Met name in Amsterdam en Rotterdam – de woonplaatsen van de in
ongenade gevallen aanvoerders – en in Groningen had de cph-cc het veel beter
gedaan dan haar concurrent. Wijnkoop zelf nam zitting in de Staten van NoordHolland. Kort daarop werd hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam
herkozen. Wijnkoops lijst kreeg meer dan 14 000 stemmen; die van zijn opponent
Seegers ruim 10 000. nas-voorman Kitsz behaalde zo’n 5000 stemmen.81
Na de Statenverkiezingen waren voor de cph de druiven zuur. Onder de kop ‘De
parasiet. Drukt hem dood!’ beschuldigde Manuel er Wijnkoop in de Tribune van
onder valse naam stemmen van de cph te hebben gestolen.82 De Komintern werd
ingelicht door Van Reesema. Deze wees erop dat de sdap veel kiezers had verloren
en dat de cph in tegenstelling tot Wijnkoop volstrekt niet in staat was gebleken de
linkse, in hun partij teleurgestelde sociaal-democraten voor zich te winnen. Daarnaast ontvingen Boecharin, Kuusinen en Pjatnitski een voor de cph vernietigend
rapport uit Berlijn, opgesteld door Wegner van het bureau van Varga. ‘Die Wijnkoop-Leute haben besser gearbeitet als die Kominternsektion,’ constateerde de
Duitser. Hij vond dat Wijnkoop gelijk had gekregen met zijn oriëntatie op het nvv
en zijn opvatting dat de nas-leiding uit sektarische syndicalisten bestond.83
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In Moskou trachtte De Leeuw, die daar ook de houding van de cph ten aanzien
van het nas en de opstanden in Indonesië besprak, de verkiezingsnederlaag wat te
bagatelliseren.Volgens hem viel het wel mee met de electorale steun voor Wijnkoop
van de linkervleugel van het nvv. Kuusinen liet zich echter niet overtuigen. De Fin,
die over de informatie van Van Reesema en Wegner beschikte, ging ervan uit dat
Wijnkoop succes had geboekt bij linkse reformistische arbeiders. Dat de cph met
lege handen stond, kwam door haar flirtation met het ‘half-syndicalistische en sectarische’ nas. Kuusinen vond het nodig dat de partij scherp stelling nam tegen de
vakcentrale, zodat zij voor de sociaal-democratische linkervleugel aantrekkelijker
zou worden. Het gevolg van deze stellingname was de in het vorige hoofdstuk reeds
vermelde beruchte brief aan het nas, die voor Sneevliet c.s. onaanvaardbaar was en
die het begin inluidde van de breuk van de vakcentrale met Moskou.84
Van Ravesteyn breekt met het communisme
Na de verkiezingen in het voorjaar van 1927 maakte Van Ravesteyn bekend zich uit
de cph-cc terug te trekken. Zijn besluit kwam niet als een verrassing, gezien de
hardhandige wijze waarop hij bij verschillende gelegenheden de Komintern had
gehekeld. In deze uitbranders klonk duidelijk zijn persoonlijke desillusie door. Op
vijftigjarige leeftijd gekomen bevond de gewezen partij-ideoloog en het voormalige Tweede-Kamerlid zich in een uiterst belabberde situatie: in maatschappelijk
aanzien was hij flink gedaald, zijn financiële positie was benard, zijn dagelijkse
bezigheden was hij kwijt en zijn huiselijke omstandigheden waren door zijn verhouding met Petronella uiterst gecompliceerd. Het moet dan ook uit wanhoop zijn
voortgekomen dat Van Ravesteyn Wijnkoop plotseling voorstelde naar Moskou af
te reizen om met de Komintern besprekingen te voeren over de toestand in Nederland en over ‘de mogelijkheid van redres of althans verbetering, kortom te diplomatiseeren’.Voorwaarde was wel dat de Komintern de reis- en verblijfkosten vergoedde van hemzelf en van een secretaresse, ‘waarvan je begrijpt, wie’ – Petronella.
Wijnkoop had kennelijk niet de moed zijn vriend dit onzalige plan persoonlijk te
ontraden. Hij liet dit over aan Kruyt, die er op overtuigende wijze in slaagde. Van
Ravesteyn zag in dat hij een flater zou hebben geslagen ‘van een omvang, die
iemand voorgoed het recht ontneemt om zich nog te verbeelden, dat hij zekere
staatsmanskwaliteiten bezit’, liet hij aan een ongetwijfeld opgeluchte Wijnkoop
weten.85
Parallel aan het proces van distantiëring van Moskou liep Van Ravesteyns verwijdering van Wijnkoop. Regelmatig duikt in deze periode in de stroever en steeds
minder frequent wordende correspondentie tussen de twee vrienden de vrees op
dat zij uit elkaar zouden drijven.86 Geen van beiden was echter bij machte deze ontwikkeling te stoppen. Wijnkoop was het niet eens met de houding van Van Ravesteyn ten aanzien van Moskou, terwijl de laatste niet kon begrijpen waarom de eerste zich zo energiek inzette voor de cph-cc. Deze hele onderneming stelde volgens
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Van Ravesteyn eigenlijk niets voor, en veel energie heeft hij er ook niet meer in
gestoken. Na zijn benoeming tot conservator bij de Gemeentebibliotheek in Rotterdam trok hij zich uit bestuur en redactie terug.87 Ook trad Van Ravesteyn uit de
gemeenteraad. Hij liet zich voorlopig niet meer met politiek in; naast zijn werk zette hij zich aan de historische en literaire studie. Een van de eerste vruchten hiervan
was een boek over Gorter.88 Met Wijnkoop bleef hij voorlopig wel contact houden.
Met het communisme had Van Ravesteyn gebroken, maar het marxisme gaf hij
vooralsnog niet op. Ook de politiek liet hem niet los. In 1934 meldde hij zich weer
aan bij de sdap, de partij die hij in 1909 had verlaten. Deze stap zette hij onder
invloed van Roland Holst,de door hem zo vaak verfoeide ‘tante Jet’,om bij te dragen
aan een dam tegen het opkomende nationaal-socialisme. In 1937 zou er zelfs sprake
zijn geweest van een kandidatuur voor de Tweede-Kamerverkiezingen. Na de
Tweede Wereldoorlog werd hij partijloos. Zijn laatste levensjaren sleet de oude Van
Ravesteyn, die bijna al zijn vrienden overleefde, in een sfeer van eenzaamheid, pessimisme en verbittering. Zijn steun al die tijd was zijn levensgezellin Petronella –
‘consolatrice in solitudine meae carissemae’, zo luidde Van Ravesteyns opdracht
aan haar in de studie over Gorter.89
Moskou had dan in 1927 voor hem weliswaar volledig afgedaan, maar met zijn
vooraanstaande positie in de communistische wereldbeweging van destijds bleef
de ijdele Van Ravesteyn zijn verdere leven koketteren.‘Hij was de enige Nederlander, die ooit het podium van de zalen van het Kremlin heeft bestegen om er als
inleider te fungeren op een der congressen,’ schreef hij vlak voor zijn dood in een
eigenhandig opgesteld begin voor zijn necrologie. In 1970 overleed Van Ravesteyn,
vierennegentig jaar oud.90
Herenigingspogingen
Van Ravesteyn was de laatste jaren een uitgesproken voorstander geweest van een
ramkoers ten aanzien van Moskou. Ook al zal Wijnkoop de beslissing van zijn
vriend om zich terug te trekken hebben betreurd, hij kon hem als advocaat van deze
strategie missen als kiespijn. Het was dan ook niet helemaal toeval dat vlak na het
vertrek van de Rotterdamse hardliner uit de cph-cc toenaderingspogingen van de
zijde van Wijnkoop tot de cph op gang kwamen.Van Ravesteyns vertrek verschafte hem grotere manoeuvreerruimte.91
Het toegenomen zelfbewustzijn bij de cph-cc speelde een belangrijke rol bij de
toenadering. Aan de ene kant had de verkiezingsuitslag aangetoond dat de partij
van Wijnkoop een factor van betekenis was, en dus niet te negeren viel. Aan de
andere kant leek de oorlogsverklaring van het nas aan de rvi, die de leiding van de
Nederlandse Komintern-sectie in haar hemd zette, Wijnkoop en zijn vakbewegingstactiek in het gelijk te stellen. Wegner van het bureau-Varga schreef dit letterlijk aan Boecharin.92
De eerste avance was gemaskeerd. In juni verzochten drie leden van de cph het
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ekki de verdeelde Nederlandse communistische beweging te herenigen. In hun
brief deden ze geen enkele poging te verbloemen dat hun sympathie bij de Wijnkoop-partij lag. Zij waren lid gebleven van de cph ‘ondanks het feit dat de officieele
Sectie met de Internationale niet meer dan den naam gemeen heeft’ – in tegenstelling tot de buiten de Komintern staande cph-cc. Het drietal brak zijn eigen partij
tot de grond toe af: de bolsjewisatie had de cph in een puinhoop veranderd, haar
houding tegenover de opstand in Indonesië was een kolossale blunder geweest, en
van de vakbewegingspolitiek deugde niets. De cph had veel te lang onder de
invloed van het nas gestaan, wat zou blijken uit het feit dat partijleider Manuel
Sneevliet de hand boven het hoofd had gehouden ondanks diens trotskistische neigingen.Als basis voor de unificatie eisten de drie de verwijdering door Moskou van
de ‘richting-Manuel’ uit de cph, herziening van de eerder genomen besluiten ten
aanzien van de Wijnkoopgroep, en aanvaarding door de cph van het streven naar
organisatorische eenheid in de vakbeweging.93
Drijvende kracht achter deze brief was Romein, die zich van het pseudoniem
J.M.R. Schrijver bediende. Hij was Wijnkoop in de zomer van 1925 niet gevolgd,
maar in de cph gebleven omdat hij niet met de Komintern wilde breken. Romeins
contacten met de voormalige partijleider waren innig gebleven. Met de buiten de
cph staande De Groot, die later overigens zou afhaken, had het drietal zich in het
geheim tot Wijnkoop gewend.94 Natuurlijk kon die zich hierin geheel vinden. De
cph-cc zag in de genoemde voorwaarden ‘inderdaad een mogelijken algemeenen
grondslag tot herstel van de eenheid’.95
Vanzelfsprekend vond het dissidente drietal bij zijn eigen partij geen enkel
begrip. De partijconferentie van de cph sprak in juli unaniem uit dat eenheid
alleen mogelijk was wanneer ‘de discipline, de ondergeschiktheid van ieder lid aan
alle besluiten van de Partij en de Internationale, wordt erkend’ – hetgeen erop neerkwam dat de Wijnkoop-aanhangers zich bij het partijsecretariaat op Amstel 85
dienden aan te melden.96 Het cph-bestuur veroordeelde het weerspannige optreden van het trio. Strafmaatregelen zouden pas later volgen: op het partijcongres in
april 1928 stelde de Komintern-vertegenwoordiger de drie voor de keus de fouten te
erkennen, of anders op te stappen. Twee van hen bonden in; Romein hield voet bij
stuk en verdween uit de rangen van de cph.97
De poging van Romein en Wijnkoop strandde zo op de onverzettelijkheid van
de cph.Verwonderlijk was dat bepaald niet, gezien de hoge toon van de brief en de
absurde voorwaarden die aan de Komintern-sectie werden gesteld. Met deze mislukking waren niet alle verbindingen tussen beide kampen geheel verdwenen.Achter de schermen liepen er contacten via de kunstenaar Peter Alma en Rutgers. Deze
laatste had destijds het royement van Wijnkoop goedgekeurd vanwege diens
inbreuken op de internationale discipline, maar daarmee niet alle banden met de
gewezen partijleider opgezegd. Via via informeerde Rutgers hoe Wijnkoop tegenover een eventuele hereniging stond. Hij liet de leider van de cph-cc weten dat de
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Communistische Gids in de Komintern geen slechte indruk had gemaakt; het partijorgaan was ‘tenminste niet Anti-Moskou bevonden’ zoals het blad van de bksp.98
Anti-imperialistische Liga
Wijnkoop zelf had geprobeerd buitenlandse relaties in te schakelen. In februari
1927 nam hij in Brussel in het Egmontpaleis deel aan het oprichtingscongres van de
‘Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing’. De Liga wilde de strijd voor
zelfbeschikking tegen de kolonialistische grootmachten ondersteunen. Op het congres stonden de ‘gruweldaden’ van de Nederlandse machthebbers in Indonesië
hoog genoteerd. Er werd een resolutie aangenomen waarin de onderdrukking werd
veroordeeld.99
De Liga was een van de projecten van Münzenberg om links-staande intellectuelen voor Moskou te strikken. De Duitse iah-secretaris wist bijvoorbeeld Roland
Holst en de Franse schrijver Henri Barbusse te strikken, maar ook zijn vriend Fimmen, die toen nog op goede voet met Moskou verkeerde. De Kadt had al geen trek
meer om mee te werken aan deze ‘communistische show’. Ook Sneevliet had weinig
met de Liga op; zij zou te zeer naar het pijpen van Moskou dansen.100 Fimmen ontkende dat de Liga een truc van de Komintern was. In het slotwoord dat hij als een
van de congresvoorzitters uitsprak, zei hij dat de Liga geheel onafhankelijk was.
‘“Maar niettemin moet ik toch verklaren: zonder de Russische revolutie zou dit
congres niet mogelijk zijn geweest.” (Stormachtig applaus. De gedelegeerden zingen de Internationale).’101
Een blik achter de coulissen leert echter dat de Komintern de Liga wel degelijk
domineerde. Het Britische Ländersekretariat wilde bijvoorbeeld de Nederlandse
sectie van de Liga inschakelen om de contacten met Indonesië te onderhouden. De
cid vernam van de politie in Berlijn dat Moskou het werk van de Liga in onder
meer de Nederlandse kolonie met 40.000 dollar had ondersteund.102 Voor deze laatste bewering is geen bevestiging gevonden. Feit is wel dat het lot van de Liga verbonden was met de strategie van Moskou. Toen de Komintern eind 1927 de Tweede
Internationale de wacht aanzegde, namen ook de spanningen binnen de Liga toe.
Fimmen had er zo weinig zin meer in, liet hij Münzenberg in december weten:‘Für
diese Liga, so wie es heute ist, wünsche ich mich nicht weiter zu interessieren, als es
bisher geschehen ist. Ich habe den Bluff satt.’103 De anti-sociaal-democratische strategie van de Komintern en de pogingen van Moskou de Liga tot regelrechte ondersteuning van de Sovjet-Unie te brengen, leidden ertoe dat de niet-communistische
groeperingen de Liga zouden verlaten. Fimmen woonde in juli 1929 nog wel het
congres in Frankfurt bij, dat werd gedicteerd door de communisten. Hij verliet de
Liga aan het eind van dat jaar.104
De in juli 1927 opgerichte Nederlandse sectie van de Liga was toen inmiddels
al op de klippen gelopen. Bij de totstandkoming had de cph zich in opdracht
van Moskou op de achtergrond gehouden.105 De gewezen redacteur van Eenheid,
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Schmidt,werd na enige tijd voorzitter; Roland Holst fungeerde als zijn rechterhand.
De rivaliserende communistische partijen werkten in de Liga samen. Hoogcarspel
van de cph-cc was eerste secretaris; Van Munster van de cph tweede.106 De sdap
verzette zich tegen de samenwerking van linkse sociaal-democraten en communisten in de Nederlandse Liga. Het partijcongres vond in april 1928 de combinatie van
het lidmaatschap van de sdap en van een mantelorganisatie der Komintern onwenselijk. Schmidt gaf aan de druk toe en legde het voorzitterschap neer. Vele sociaaldemocraten verlieten de Liga. Fimmen trok zich zoals vermeld pas later terug.107
Toen Wijnkoop zich begin 1927 op de conferentie in Brussel meldde – overigens
zonder dat hij officieel was uitgenodigd – leek de toekomst van de Liga nog zonnig.
Met veel enthousiasme werd haar oprichting begroet.108 Voor de Nederlandse dissident opende de nieuwe organisatie persoonlijk ook perspectieven. In de eerste
plaats was weer eens gebleken hoe belangrijk Fimmen, met wie Wijnkoop contact
onderhield, in die tijd nog voor Moskou was. Zijn aandeel in de totstandkoming
van de Liga was bijzonder groot geweest, aldus Münzenbergs echtgenote Gross.
Fimmen werd ook vice-voorzitter van de internationale Liga.109 Daarnaast kreeg
Wijnkoop door de Liga de gelegenheid via oude bekenden in het buitenland zijn
zaak in Moskou te bepleiten. Zo sprak hij op het congres in Brussel met MacManus
die, aldus een brief aan Joosje,‘zooals alle Engelsen steeds, die trouwens tot dusverre nog niets tegen ons op hun geweten hebben, buitengewoon sympathiek was en
handelen wilde’. De ex-voorzitter van de cpgb was in de Komintern niet de eerste
de beste: van 1924 tot eind 1926 had hij deel uitgemaakt van het Präsidium. Het is
echter de vraag of MacManus veel voor Wijnkoop heeft kunnen doen: een paar
weken later overleed hij onverwacht.110
Kruyt helpt Wijnkoop
Binnen de Komintern spande Kruyt zich ook in om Wijnkoop te helpen. De ex-predikant, die werkzaam was in de iah, had zijn hoop gevestigd op Gallacher, met wie
hij in oktober 1927 enkele gesprekken voerde. De Engelsman was tweeënhalf jaar
eerder secretaris geweest van de Holländische Kommission, waar voor het driemanschap de ellende pas goed was begonnen. Gallacher had tegenover Kruyt verklaard, zo schreef deze aan Wijnkoop,‘dat hij “nach wie vor” Zinowjews standpunt
t.o.v. jou afkeurde, dat de stap destijds genomen was tegen zijn wil en in zijn afwezigheid ... en dat hij het tot zijn plicht rekende jouw zaak in het presidium op te
nemen en door te zetten. Daarna gesproken over een bespreking in Moskou die full
revision der geheele zaak zou beteekenen, beloofde op handslag in die geest en to
the end de zaak op en aan te vatten.’111 Gallachers ster was op dat moment rijzende in
de Komintern: hij maakte sinds december 1926 deel uit van het Präsidium en trad
in februari 1928 toe tot het Politsekretariat, het heilige der heiligen van de Komintern. Hij heeft inderdaad geprobeerd het dossier-Wijnkoop te heropenen, maar
kennelijk zonder succes.112
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Wel drong het tot de Komintern door dat Kruyt in de iah een dubieuze rol
speelde. Moskou was naar alle waarschijnlijkheid op de hoogte gebracht door Van
Munster, die de cph begin 1928 onder het pseudoniem Beukels op het negende plenum van het ekki vertegenwoordigde. Het Anglo-Amerikanische Ländersekretariat – waarin het Britische Ländersekretariat was opgegaan – stelde iah-secretaris
Münzenberg ervan in kennis ‘that certain comrades in his institution are using
their position to assist the Wijnkoop group’.113 Naast Kruyt werd hier ook gedoeld
op Van Walree, de secretaris-penningmeester van de Nederlandse iah-sectie, die in
het najaar van 1927 een tocht door de Sovjet-Unie had gemaakt. De cph-leiding
drong er bij Münzenberg op aan Van Walree uit zijn functie te zetten omdat hij
Wijnkoop met raad en daad zou bijstaan. Zij betichtte hem zelfs van fraude: hij zou
uit de reis naar Moskou een slaatje hebben geslagen. In het bijzijn van Münzenberg
werd Van Walree van deze blaam gezuiverd. Niettemin zou hij binnen niet al te lange tijd worden uitgerangeerd.114
De ‘Russische delegatie’ bemoeit zich met Wijnkoop
Als Gallacher woord heeft gehouden en zich voor Wijnkoop heeft ingezet, dan heeft
hij weinig kunnen uitrichten. De kwestie kwam namelijk waarschijnlijk terecht op
het allerhoogste niveau binnen de Komintern: de delegatie van de cpsu ging zich
ermee bemoeien. In de zomer van 1927 had Van Reesema in het Anglo-Amerikanische Ländersekretariat gerapporteerd over de stand van zaken in Nederland. Hoewel er geen verslag bewaard is gebleven, zal hij het ongetwijfeld hebben gehad over
de verkiezingen en de eenheidspoging van het drietal. Het landensecretariaat stelde
een commissie in onder leiding van Pepper, die het dossier van de cph-cc nader
moest onderzoeken.Voordat zij haar bevindingen had kunnen presenteren, werd in
augustus van hogerhand bepaald ‘that the question of the Weincop Group should
not be put before the aas [Anglo-Amerikanische Ländersekretariat] until it has
been submitted to the Russian delegation, who shall fully informed of all the implications involved in this question’.115 Zoals eerder al vermeld, werden gewichtige
besluiten van de Komintern voorgekookt door de Russische delegatie – dat wil zeggen de afgevaardigden van de cpsu in het ekki, die zonodig overleg voerden met
het politburo.
Wat er precies in de vergadering van de Russische delegatie is gezegd, is niet
bekend.116 De uitkomsten lijken evenwel duidelijk, gelet op het onwrikbare standpunt dat het Politsekretariat vervolgens innam. ‘Die kph darf in der gegenwaertigen Lage keinesfalls bestreben, eine Vereinigung mit der Wynkoop-Gruppe herbeizufuehren’, zo luidde dit kernachtig. De leden van de cph-cc dienden zich bij de
officiële Komintern-sectie aan te sluiten. Deze instructie kwam dus in grote lijnen
overeen met de koers die de cph de afgelopen tijd had gevolgd, en zij zou ook de
officiële lijn blijven.117
De Komintern stond de Nederlandse sectie wel toe in gemeenteraden samen te
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werken met haar rivaal. In september 1927 stelde Seegers Wijnkoop voor dat de
arbeiders-vertegenwoordigers in de gemeenteraad van Amsterdam gemeenschappelijk zouden optreden. Wijnkoop verklaarde zich meteen bereid tot een bespreking, maar zag daar later om formele redenen van af.118
Wijnkoop negeert Moskou
In oktober hield de cph-cc haar partijcongres, het zeventiende in de telling van
Wijnkoop sinds de afsplitsing van de tribunisten van de sdap in 1909. De cph-leiding had Moskou verzocht een invloedrijke persoon naar het congres van de concurrent te sturen. Deze moest de Wijnkoop-aanhang ertoe brengen zich bij de officiële sectie aan te sluiten. De Komintern willigde dit verzoek echter niet in.Wel lijkt
er een vertegenwoordiger incognito te zijn gestuurd, die later in Berlijn verslag uitbracht.119
Overeenkomstig de aanwijzingen uit Moskou had de cph aan Wijnkoop voorgesteld op zijn partijcongres een delegatie toe te laten om over de eenheid te praten.
Onderhandelen was er echter niet bij, zo werd er meteen bij gezegd: voorwaarde
voor de unificatie was de aanvaarding van de discipline van Moskou. De cph liet
Wijnkoop weten dat dit initiatief in samenspraak met de Komintern-leiding was
genomen.120 Op de cph-cc vermocht dit geen indruk te maken. Tijdens het congres wees partijvoorzitter Hoogcarspel het verzoek af.Volgens hem was de hereniging geen disciplinaire, maar een politieke kwestie. Een fusie was slechts mogelijk
op basis van de in de brief van Romein c.s. genoemde eisen, zo besloot het congres.
De kliek-Manuel moest weg en de vakbondstactiek à la Wijnkoop moest worden
doorgevoerd.121
De cph-cc hield zo voet bij stuk. Dat dit niet als een rebellie tegen Moskou
moest worden opgevat, werd gedemonstreerd door een telegram dat het congres
aan Stalin verzond.Hierin sprak het zijn ‘onwrikbare trouw’ aan en ‘solidariteit’ met
de Sovjet-Unie uit.122 In de zich toespitsende machtsstrijd binnen het Kremlin koos
de afvallige communistische partij vanzelfsprekend de zijde van Stalin, ook al
omdat men daar, zoals vermeld, voordeel in zag. Van een absolute adoratie van de
secretaris van de cpsu was echter nog geen sprake.‘Waarom zouden Stalin en zijn
vrienden niet evengoed fouten kunnen maken, als alle andere menschen?’, zo vroeg
Wijnkoop zich openlijk in zijn congrestoespraak af. Hij hekelde de Russische oppositieleiders die volgens hem ‘objectief ’ de Sovjet-Unie verzwakten, maar verketterde
hen niet. ‘Het zou dwaasheid zijn om nu allerlei leelijke dingen van Zinowjew en
Trotzki te zeggen. Zinowjew, Trotzki en ook mijn vriend Radek hebben voor en tijdens de revolutie uitstekende dingen gedaan.’123
Op Wegner van het bureau-Varga maakte het congres van de cph-cc indruk.
Het accent dat Wijnkoop legde op het werk in het nvv zou geheel overeenkomen
met de vakbewegingslijn van de Komintern, zo deelde hij Moskou mee. Ook op zijn
houding ten aanzien van de Sovjet-Unie was niets aan te merken. Hoewel er hier en
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daar ‘rechtse tendensen’ te bespeuren vielen en de dominante positie van Wijnkoop
te laken viel, was Wegner al met al positief over de cph-cc.‘Als einzige aller ausgeschlossenen Gruppen im internationalen Masstabe hat sich die Wynkoop-Gruppe
seit ihrem Ausschluss von der Komintern unzweifelhaft nicht entfernt.’ Van Reesema kwam meteen in het geweer tegen deze rooskleurige voorstelling van zaken. De
opstelling van de cph-cc ten aanzien van het nas deugde niet. Bovendien zou
Wijnkoop een ‘diplomatiek-opportunistisch’ standpunt tegenover de cpsu-oppositie innemen.124
De trotskist Wijnkoop
Hoewel het congres van de cph-cc het bestuur vroeg stappen te ondernemen die
zouden leiden tot herstel van de verbinding met de Komintern, was het voor de cph
zonneklaar: Wijnkoop wilde, ondanks alle retoriek, de eenheid niet. Door list en
bedrog bestendigde hij de breuk met Moskou. Nadat Van Reesema Wijnkoops congresrede onder de loep had genomen, constateerde hij drie ‘gevaarlijke ultra-rechtse afwijkingen’. Deze zouden alle lijnrecht tegen de officiële leer in gaan. Behalve
Wijnkoops foutieve opvattingen over de eenheidsfronttactiek en de Chinese revolutie trachtte Van Reesema op sofistische wijze opnieuw diens verkeerde houding in
de Trotski-kwestie aan te tonen.Weliswaar verwierp de gewezen cph-leider de kritiek van Trotski, maar in de kern zou hij evenals de voormalige bolsjewistische leider twijfelen aan de socialistische opbouw in de Sovjet-Unie. De redactie van de
Tribune betichtte Wijnkoop er vervolgens van ‘in wezen een trotzkistische gedachte’ aan te hangen.125
In de herfst van 1927, zoals vermeld de periode waarin binnen de Komintern de
campagne tegen de oppositie in de cpsu werd opgevoerd, schilderde de cph Wijnkoop steeds meer af als een trotskist. Onder meer zijn gewezen vriend Knuttel stelde hem op één lijn met Trotski en Kamenev, niet zozeer vanwege zijn denkbeelden
als wel om zijn ongehoorzaam gedrag. Ook de Amsterdamse arts Hendrik Koch
constateerde vele overeenkomsten tussen ‘het Wijnkoopianisme en het Trotzkisme’,
zoals het op de voorgrond stellen van de eigen persoon, de overtreding van de partijdiscipline en het belasteren van de Komintern.126
De cph-cc was hoogst verontwaardigd. Zij pareerde de aantijgingen door erop
te wijzen dat de met Trotski symphatiserende Mannoury nog altijd deel uitmaakte
van de rangen van de cph. Na het royement van de Sovjet-Russische oppositieleiders begon de cph-cc in haar orgaan Stalin op te hemelen en de bannelingen de
grond in te boren. Dat de secretaris van de cpsu weleens een steek liet vallen en dat
Trotski ook zijn kwaliteiten had – dat waren nuances waarvoor Wijnkoop een paar
maanden eerder nog oog had, maar waar binnen de cph-cc nu geen plaats meer
voor was, integendeel. Wijnkoop zelf noemde zijn groepering ‘anders dan de
Amstel-partij, in al haar geledingen [een] volslagen en doelbewust tegenstander
van het Trotzkisme’. De cph-cc was dat niet pas recentelijk geworden, als gevolg
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van het optreden van het ekki, maar was dat ‘essentieel sinds haar eerste optreden
als S.P.D. – want “het Trotzkisme” bestaat langer dan sinds verleden jaar, en in al
haar stadia voor, tijdens en na de wereld-oorlog (1914–1918) [is de partij] steeds
geweest en gebleven: trouw en begrijpend aanhanger van Marx en Lenin in woord
en daad, en daardoor contra Trotsky.’127
Wijnkoop maakte het wel erg bont in zijn streven weer in de gunst van de
machthebbers in Moskou te komen. In zijn optiek was de sdp al anti-trotskistisch
voordat de tribunisten bij wijze van spreken ooit van Trotski hadden gehoord.
Daarbij verdonkeremaande hij tegelijk alle meningsverschillen die in de loop der
tijd tussen hem en Van Ravesteyn enerzijds en Lenin anderzijds hadden bestaan.
Aan het einde van 1927 en het begin van 1928 maakte de cph-cc zo dezelfde ontwikkeling door als de ‘officiële’, door de Komintern erkende cph. Door de oppositie
in de Sovjet-Unie te verketteren en de nieuwe potentaten te bewieroken, hoopte
Wijnkoop zijn loyaliteit aan Moskou te bewijzen.
Tegen het trotskisme
Op het negende plenum van het ekki, in februari 1928, lag de nadruk op het trotskistische gevaar. De secties kregen opdracht ‘einen erbitterten Kampf für die Liquidierung der trotzkistischen Gruppen ... [zu] führen’. De gedelegeerden stemden
unaniem in met het royement van de aanvoerders van de oppositie in de cpsu en
zetten tegelijk de voormalige pcf-leiders Treint en Girault uit de Komintern.
Roland Holst werd ingedeeld bij de ‘antiproletarische opportunistische Elemente’
die zich rond de trotskistische oppositie hadden geschaard. cph-vertegenwoordiger Van Munster herhaalde het partijstandpunt ten aanzien van Wijnkoop: in
woorden distantieerde de Nederlandse dissident zich van Trotski, maar in de praktijk waren er grote overeenkomsten tussen de beide afvalligen.128
Overeenkomstig de directieven van het plenum stond op het congres van de
cph in april het trotskisme centraal. Op verzoek van de partijleiding stuurde de
Komintern een vertegenwoordiger naar Amsterdam. De Zwitser Woog werd hiervoor aangewezen. Hij was geen onbekende van de cph: zoals eerder al vermeld had
hij in april 1924 onder de naam Stirner het Rotterdamse partijcongres bijgewoond
en daarna vanuit Moskou het contact met de groep-Manuel onderhouden. Ter
voorbereiding van het congres in april 1928 had Woog Nederland kort bezocht.
Over zijn ervaringen was hij positief:‘Dort ist alles sehr gut gegangen und die ganze
Partei hat mir einen guten Eindruck gemacht, viel besser als ... noch Wijnkoop an
der Fuehrung war.’129
Vóór het partijcongres had Moskou de cph opgeroepen te strijden ‘tegen de
Trotzkistische agenten van het sociaal-reformisme, die zich in de leiding van het
N.A.S. hebben genesteld’. Enkele afgevaardigden – onder wie Mannoury – plaatsten
kanttekeningen bij de maatregelen van de cpsu tegen de interne oppositie en
meenden dat de Tribune eenzijdig over deze kwestie had bericht. De afgevaardig368
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den namen niettemin eenstemmig een resolutie aan waarin het optreden van de
Russische zusterpartij werd ‘gebillijkt en ondersteund’. De Nederlandse aanhangers
van Trotski – naast de nas-bonzen ook Roland Holst – werden gekapitteld. Hun
opstelling was een bewijs van ‘het in wezen rechtsche en opportunistische karakter
van de Trotzkistische oppositie’.130
Wijnkoop werd in deze congresuitspraak niet in verband gebracht met het
trotskisme, alhoewel dat inmiddels in de cph gewoonte was geworden.131 Op het
partijcongres had Woog hem een trotskist van ‘’t ergste type’ genoemd.Volgens de
ekki-vertegenwoordiger was de band tussen de Nederlandse dissident en de
Komintern doorgesneden. Onder zijn druk werd in de resolutie de paragraaf over
Wijnkoop aangescherpt.132 Het is overigens de vraag of de Komintern-leiding in
Moskou Wijnkoop tot het trotskisme rekende. In een begroetingstelegram dat het
Politsekretariat naar Amsterdam stuurde, werd een duidelijk onderscheid gemaakt
tussen de trotskisten in de top van het nas en de ‘pseudo-communisten’ van de
Wijnkoop-groep.133
Woog had, voordat hij naar Nederland afreisde, binnen de Komintern overlegd
over zijn stellingname in de kwestie-Wijnkoop.Afgesproken was dat hij zou verklaren dat het ekki niet meer op deze zaak wilde terugkomen. Wijnkoop kon alleen
naar de Komintern terugkeren wanneer hij zijn partij ophief, toetrad tot de cph en
zich onderwierp aan de huidige partijleiding.Na het congres had Woog een gesprek
met Fimmen. De Nederlandse vakbondsleider zei dat Wijnkoop weer terug wilde
naar de Komintern,en vroeg of het niet mogelijk was een gesprek met hem te arrangeren.Woog herhaalde zijn afwijzende standpunt en verzocht Moskou hieraan vast
te houden.‘Ein erneutes Verhandeln mit Wijnkoop würde den Prozess der Konsolidierung der Partei unterbrechen und erneut den Fraktionskampf in die Partei hineintragen.’134
Veldslag in de iah
Dat de stammenstrijd in de Nederlandse communistische beweging nog niet
gestreden was, bleek met name in de iah. De cph-leiding beschouwde de nationale sectie als ‘een propaganda- en verkiezings-instrument in het belang van Wijnkoop’. Zij wilde de invloed van de cph-cc terugdringen en de organisatie in haar
macht krijgen. De Wijnkoop-aanhangers trachtten dit vanzelfsprekend te verijdelen. Schermutselingen in de eerste maanden van 1928 hadden geen duidelijke winnaar opgeleverd, mede doordat de uit Duitsland overgekomen Münzenberg de
gemoederen tot bedaren wist te brengen.135
Op het partijcongres in april ondernam de cph-top met de hulp van Woog een
nieuwe aanval. De Komintern-vertegenwoordiger vroeg zich af hoe iah-secretaris
Van Walree nog partijlid kon zijn terwijl hij in het geniep de Wijnkoop-groep
trachtte te versterken. Van Walree beloofde beterschap, maar Woog drong er bij
Münzenberg op aan dat hij aan de dijk zou worden gezet. De Duitse secretaris369
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generaal van de iah, die eerdere verzoeken van de cph had genegeerd, ging nu
overstag.Van Walree werd naar het buitenland overgeplaatst. Een halfjaar later werd
hij wegens ‘politiek vijandig werk’ uit de partij gezet. De politiek evenmin geheel
zuivere Kruyt en iah-vertegenwoordiger Hans Höcker werden waarnemend secretaris.136
Na deze administratieve coup maakte de cph zich op voor de genadeslag. Op
het congres van de iah in juni 1928 in Amsterdam werd de Wijnkoop-aanhang
geheel uit de Nederlandse sectie verdreven. Nadat voorzitter en Wijnkoop-adept
Hoogcarspel de bijeenkomst had geopend, liep de zaak snel uit de hand. cph-gedelegeerden, gesteund door Höcker en de speciaal voor de gelegenheid overgekomen
Paul Scholze van de Exekutive van de iah, weerden een aantal afgevaardigden van
de cph-cc. Hierdoor sloeg de vlam in de pan. Het congres ontaardde in een veldslag. Meubilair vloog door de lucht en met knuppels en stoelpoten werd op elkaar
ingeslagen. cph-voorzitter De Visser zou de vrouw van Brommert met zijn wandelstok hebben geslagen, zo beweerde althans de cph-cc. Nadat de politie de zaal had
ontruimd en de Wijnkoop-aanhangers verontwaardigd de aftocht hadden geblazen, zetten de overgebleven cph-afgevaardigden het congres voort. Zij onthieven
voorzitter Hoogcarspel uit zijn functie en wezen Goulooze als secretaris aan. De
iah was zo onder de controle van de cph gekomen. De nieuwe leiding werd meteen
erkend door het secretariaat van de internationale iah.137
Het laatste oordeel van de Komintern
De cph-cc verloor met de iah haar laatste contactpunt met de officiële, door Moskou geleide communistische beweging. Wijnkoop-aanhangers maakten nog wel
deel uit van de Liga, maar ook deze organisatie was in handen van de ‘Amstelaren’.
De internationale verbindingen van de dissidente partij waren daarmee tot een
minimum beperkt. Een van de weinige mogelijkheden die haar nog openstonden
om haar zaak in Moskou te bepleiten, was een beroep te doen op het zesde wereldcongres van de Komintern, dat in de zomer van 1928 in de hoofdstad van de SovjetUnie bijeenkwam. In juli verklaarde partijvoorzitter Hoogcarspel in een telegram
namens zijn ‘oude bolsjewistische partij ... zijn onwankelbare trouw aan het program en de strategie, de politiek en de organisatie van de Communistische Internationale’. Hij verzocht het wereldcongres de eenheid binnen de Nederlandse communistische beweging te herstellen.138
Vanzelfsprekend was deze wanhoopsactie een verloren zaak. Niet voor niets had
de cph Wijnkoop al geruime tijd uitgedaagd in beroep te gaan, erop rekenend dat
een afstraffing zou volgen.139 Die kant ging het ook meteen op. Het congressecretariaat liet de cph-delegatie onmiddellijk een reactie voorbereiden. De Leeuw zette
zich aan deze taak. Zijn schets werd door het congrespresidium vrijwel ongewijzigd
aan de afgevaardigden voorgelegd, en door hen unaniem aanvaard. In de uitspraak
werd Wijnkoop het recht ontzegd zich ‘communistisch’ te noemen. Zijn ‘opportu370
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nistische’ partij had ‘niets gemeen noch met het Communisme, noch met de Communistische Internationale’. Moskou erkende slechts één partij: de cph, en riep
opnieuw de aanhangers van Wijnkoop op tot de officiële sectie toe te treden en zich
te voegen in de discipline van de Komintern.140
Natuurlijk drukte de cph het vonnis juichend af in de Tribune. ‘Geen stem is
voor hem opgegaan; geen enkelen verdediger heeft de man, die niet den moed had,
zich persoonlijk te komen verantwoorden,gevonden.’ Het oordeel was onherroepelijk, aldus het partijblad.‘Wijnkoop is definitief geworden tot een politieken zwendelaar.’141
Wijnkoop gaat door
De uitspraak van Moskou moet voor de cpc-cc hard zijn aangekomen. Zo er nog
enige hoop had bestaan, dan was het nu wel duidelijk dat ook van Stalin en Boecharin geen heil te verwachten viel. In de Communistische Gids merkte een anonieme auteur op:‘Er is something rotten, er is ergens iets verkeerd, wanneer dergelijke
resoluties in naam der Communistische Internationale kunnen worden gepubliceerd.’ Wijnkoop kwam met de gebruikelijke reactie: de Komintern zou door intriges en valse voorlichting zijn misleid en zelf geen grondig onderzoek hebben laten
uitvoeren. Zonder dat hij van de gang van zaken in Moskou exact op de hoogte kan
zijn geweest, sloeg hij de spijker op de kop. Wijnkoop achtte het evident dat niet de
Komintern de resolutie had opgesteld,‘maar de tusschen Amstel en Moskou dwalende intriganten van het soort “De Vries”’ – dat wil zeggen: De Leeuw.142
De cph-cc piekerde er na de uitspraak niet over om op te geven.‘Wij leggen dus
dit document-De Vries-Van Riel [De Leeuw-Manuel, gv] ad acta’, zo noteerde
Wijnkoop strijdlustig. Hij kondigde aan door te zullen gaan totdat Moskou tot het
juiste inzicht kwam. In het partijorgaan werden de leden opgeroepen niet te versagen.‘Kameraden, laat ook dit “vonnis”over onze miskende, maar hier gevreesde z.g.
“Wijnkoop-groep”, uitgesproken in naam van het 6e Congres der C.I., door onze
misdadige tegenstanders van Amstel 85, als saboteurs van de eenheid der Communistische beweging in dit land, voor ons de scherpste prikkel zijn tot snelle vorming
van een krachtige organisatie van revolutionaire arbeiders en werkloozen onder
leiding van onze bekwamen en ervaren Marxistisch geschoolden, Leninistischen
politieken leider Wijnkoop, waarmede de intriganten van Amstel 85 zullen worden
overwonnen; opdat spoedig de werkelijke leiders van de 3e Internationale tot de
overtuiging komen, dat zij zich toch in die veel-gesmade “Wijnkoop-groep”hebben
vergist.’143
Dat de leiders van de cph-cc de moed niet opgaven, kwam doordat zij zich nog
steeds niet als geheel kansloos beschouwden in de concurrentiestrijd met de officiële Komintern-sectie. Op erkenning van Moskou hoefde dan weliswaar niet meer
te worden gerekend, dichter bij huis, in Nederland, waren de kaarten nog niet
geschud. De verkiezingen in 1927 hadden aangetoond dat Wijnkoop veel steun
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genoot bij de arbeiders. Het aantal leden van de cph-cc lijkt in deze periode zo’n
400 te hebben bedragen.144 Vanaf het begin van 1928 verscheen het partijorgaan de
Communistische Gids in vergroot formaat tweemaal per week. De middelen hiervoor werden – anders dan bij de cph, die in Moskou kon aankloppen – geheel in
eigen kring bijeengebracht. Dit zal Wijnkoop gesterkt hebben in zijn overtuiging
dat er bij de Tweede-Kamerverkiezingen in juli 1929 iets te winnen viel. Voor de
cph was dit minder zeker, vooral ook omdat na de breuk met het nas op stemmen
uit deze hoek niet te rekenen viel (temeer omdat Sneevliet met een eigen partij zou
deelnemen). Wijnkoop had daarom alle reden de electorale krachtmeting in de
zomer van 1929 af te wachten.Wanneer hij in de Kamer zou komen en De Visser het
niet zou halen, zouden zijn papieren in Moskou weleens kunnen stijgen.
Discipline doorslaggevend
In de jaren 1926 en 1927 had de Komintern heel wat aan te merken gehad op de cph.
De betrekkingen met het nas waren verbroken. De bolsjewisatie was op een faliekante mislukking uitgelopen. In de Indonesische kwestie had de partij de plank
behoorlijk misgeslagen, en in electoraal opzicht moest zij het tegen Wijnkoop afleggen. Ondanks deze belangrijke minpunten op de conduitestaat luidde het oordeel
van Woog over de cph, nadat hij het partijcongres had bijgewoond, bijzonder positief. ‘Die Gesundung der Partei nach den verschiedenen Krisen (De Kadt, Wijnkoop, nas) hat rasche und gute Fortschritte gemacht,’ deelde hij Moskou mee. Ook
Van Reesema toonde zich content.‘Es hat sich in den letzten Jahren ein neues Kader
herausgebildet, das, frei von ultralinken und rechten Abweichungen imstande ist,
die Partei zu einer wirklichen kommunistischen Partei aus zu bauen.’145
De reden voor deze tevredenheid van Woog en Van Reesema lag vooral in het
feit dat de cph zich recht in de leer toonde. Niet zozeer de partijactiviteiten als
zodanig waren bevredigend, als wel de eensgezindheid waarmee de congresafgevaardigden zich achter Moskou schaarden en de discipline van de Komintern
accepteerden. Dit punt vormde het essentiële verschil met Wijnkoop. De cph-cc
vatte de hereniging van de Nederlandse communistische beweging uitsluitend op
als een politieke aangelegenheid. Zij had weliswaar ook haar trouw aan Moskou
betuigd, maar wilde geen gehoor geven aan de eisen die de Komintern aan haar had
gesteld. De groepering van Wijnkoop meende dat zij en niet de cph de vakbewegingslijn van Moskou juist uitvoerde. Wanneer de cph nu maar van haar dwaling
terugkwam en Manuel als de exponent van de nas-vriendelijke oriëntatie de laan
uit stuurde, dan zou de eenheid verwezenlijkt kunnen worden. Zolang het nog niet
zo ver was, hoopte de cph-cc Moskou te kunnen overtuigen door zich roomser
dan de paus op te stellen.
De leiding van de Komintern had echter een geheel andere kijk op de unificatie.
Voor haar draaide het – zoals bij alles in de wereldorganisatie – om de discipline.
Natuurlijk waren politieke verschillen relevant, maar slechts tot op zekere hoogte.
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Wanneer beide partijen immers de aanwijzigingen van Moskou loyaal zouden
opvolgen, kwam vanzelf de eenheid tot stand. Gehoorzaamheid was het allereerste
gebod. In de resolutie die het zesde wereldcongres over de Wijnkoop-groep aannam, stond dan ook aanvaarding van de discipline centraal.
Wijnkoop kon of wenste dit niet zien. Hij klampte zich vast aan de gedachte dat
het in de eerste plaats om de politieke inhoud ging, en dit gaf hem de kracht om
door te zetten. Om hierin te kunnen geloven moest er echter wel een zekere mate
van overeenstemming bestaan tussen de lijn van Moskou en de opstelling van
Wijnkoop, zoals dat geruime tijd het geval was geweest op het terrein van de vakbeweging. Aan deze congruentie zou evenwel spoedig een einde komen. De radicalisering van de Komintern in de loop van 1928 maakte Wijnkoops vakbondstactiek
obsoleet. De cph-cc raakte compleet geïsoleerd van Moskou. Wijnkoops enige
troost was dat de koerswending van de Komintern ook de officiële sectie niet onberoerd zou laten. Zijn gehate tegenstander Manuel zou er zelfs het onderspit door
delven. Hiermee zou de finale van het jarenlange proces van de teloorgang van de
zelfstandigheid van de cph aanbreken.
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De knoet van Moskou
‘Zum Schluss meinen wir, dass die Internationale mehr wie bisher ihre Aufmerksamkeit dem Schutze der kleinen Sektionen verleihen sollte.’1 Op het zesde wereldcongres van de Komintern in de zomer van 1928 stelde De Visser onomwonden dat
Moskou meer aandacht moest besteden aan de kleinere partijen om te voorkomen
dat deze politiek zouden ontsporen. Als voorbeeld noemde de cph-voorzitter de
Belgische sectie. Tijdige tussenkomst van de Komintern zou hier de schade hebben
kunnen beperken. Ook de Nederlandse partij had meer sturing nodig, zo was uit
zijn rede op te maken.
De Vissers suggestie was de goden verzoeken. Nog geen anderhalf jaar later
greep de Komintern hardhandig in en verving zij het grootste deel van de top van
de cph. De betrokken partijleiders zouden vraagtekens hebben geplaatst bij de
scherpere koers die op het wereldcongres was uitgezet. Daarnaast werd de deplorabele staat waarin de cph verkeerde, tegen hen gebruikt. Tribune-hoofdredacteur
Manuel,de door de Komintern zo gewaardeerde aanvoerder in de strijd tegen Wijnkoop in 1925, werd als een ‘rechtse liquidateur’ aan de kant gezet. Partijsecretaris
Bergsma en het Amsterdamse gemeenteraadslid Seegers, die zich destijds in het
partijconflict eveneens hadden onderscheiden, deelden zijn lot. De ironie wilde dat
partijvoorzitter De Visser, een uitgesproken voorstander van meer Kominternbemoeienis, in de ogen van Moskou lange tijd tot de twijfelgevallen behoorde.
Evenals in 1925 koos hij eieren voor zijn geld en schaarde hij zich uiteindelijk achter
Moskou.
Achtergrond van deze interventie vormde de radicalisering van de Komintern.
In 1928 gaf de politieke barometer volgens het Kremlin zwaar weer aan: na de periode van stabilisatie van het kapitalisme zouden weer revolutionaire tijden aanbreken. Zoals inmiddels gebruikelijk bestond er een verband tussen de koersverlegging van de Komintern en de ontwikkelingen binnen de cpsu. Nadat Stalin en
Boecharin samen de verenigde oppositie hadden bestreden, nam de partijsecretaris het zwaard op tegen zijn medestander. In 1929 volgde Boecharins definitieve uitschakeling.
Ook in de Komintern vestigde Stalin nu zijn absolute gezag. De wereldorganisatie, waarvan Boecharin na Zinovjev de facto de leider was geweest, werd van de
‘rechtse’ tegenstanders gezuiverd. Partijleiders die moeite hadden met de nieuwe
lijn, of die bij de uitvoering ervan niet genoeg innerlijke overtuiging aan den dag
legden, vlogen de laan uit. Zij werden vervangen door personen wier volstrekte loyaliteit aan Moskou voldoende was gebleken. Niet zelden putte de Komintern-top
hiervoor uit de communistische jeugdorganisaties. De jongeren bleken doorgaans
enthousiaster over de wending dan de gevestigde partijbazen.Al met al kwam er in
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de Komintern zo een nieuw type partijleider naar voren. Niet alleen hadden zij een
proletarische achtergrond, daarnaast waren zij ‘young, tough, unscrupulous and
fiercely loyal to the Comintern, the Soviet Union and Stalin’.2
Stalin schakelt Boecharin en de ‘rechtse oppositie’ uit
Zoals reeds vermeld, had Stalin aan het begin van 1928 met de hulp van Boecharin
schoon schip gemaakt in de cpsu. De verenigde oppositie was gebroken: haar leiders waren uit de partij gezet en naar afgelegen streken verbannen. De machtsstrijd
in het Kremlin was hiermee echter niet beëindigd.Na dankbaar van de diensten van
Boecharin gebruik te hebben gemaakt richtte Stalin zich vervolgens tegen zijn
compagnon. De partijsecretaris beschuldigde de partijtheoreticus van ‘rechtse
afwijkingen’ van de lijn van de cpsu.3
De nieuwe ronde in de strijd om de macht had mede te maken met grote binnenlandse problemen. In de herfst van 1927 raakten de voedselvoorraden in de steden op. In plaats van hun graan aan de staat te verkopen hielden veel boeren het
vast, onder meer om hogere prijzen te bedingen. De oplossing die Stalin voorstond
was verrassend genoeg grotendeels ontleend aan het program van de verenigde
oppositie. De partijsecretaris wilde de koelakken hard aanpakken en een begin
maken met de collectivisering van de landbouw. Ook moest het tempo van de
industrialisatie worden opgevoerd. Boecharin was het met deze ‘linkse’ politiek van
overhaasting en dwang geheel oneens. Hij bepleitte voortzetting van de Nieuwe
Economische Politiek. Een florerende economie op het platteland zag hij als de
basis voor succesvolle industrialisering. De confiscaties bij de graaninzamelingen
deden hem denken aan het oorlogscommunisme van vlak na de Oktoberrevolutie,
waarvan hij trouwens destijds een van de protagonisten was geweest.4
Het tweegevecht tussen de cpsu-secretaris en de leider van de Komintern zou
ruim anderhalf jaar duren. Stalin opereerde zeer behoedzaam. Ook al had Boecharin niet de politieke statuur van Trotski, toch was zijn machtspositie behoorlijk
sterk: hij was de alom gewaardeerde partijtheoreticus, eerste man van de Komintern, hoofdredacteur van de Pravda en populair in de cpsu. Boecharin had bovendien invloedrijke bondgenoten in Tomski, die al vanaf 1919 de Sovjet-vakbonden
leidde, en Rykov, in 1924 de opvolger van Lenin als voorzitter van de raad van volkscommissarissen.Alledrie zaten zij in het politburo.
De eerste tekenen van onmin tussen Stalin en Boecharin werden zichtbaar op
het vijftiende congres van de cpsu, in december 1927. Niettemin bleef het conflict,
in tegenstelling tot de grotendeels in de openbaarheid uitgevochten strijd tegen
Trotski, lang binnenskamers. Achter de coulissen wist de partijsecretaris de drie
dwarsliggers geleidelijk in de ‘rechtse’ hoek te manoeuvreren. Hij poogde Boecharin in diskrediet te brengen door hem als een verdediger van de koelakken, de rijke
boeren, af te schilderen. In de zomer van 1928 slaagde Stalin erin een meerderheid
in het politburo achter zich te krijgen.
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In het defensief gedrongen zocht Boecharin begin 1929 toenadering tot Kamenev, die net weer als lid was toegelaten tot de partij. Van zijn plan een gemeenschappelijk blok tegen Stalin te vormen kwam niets terecht. Toen de ontmoeting
bekend werd, riep het centraal comité Boecharin op het matje. Hij volhardde echter
in zijn kritiek op het harde agrarische beleid en het gecentraliseerde partijregime.
‘We are against the decisions of party leadership being taken by a single person’,
aldus Boecharin. Tomski en Rykov schaarden zich achter hem.5
Met deze stellingname deed het drietal zichzelf de das om. In april 1929 veroordeelde het centraal comité de ‘rechtse afwijking’. Opvallend was dat niet van een
‘fractie’ werd gesproken, een term die wel werd gebruikt bij de trotskistische oppositie.6 Boecharin werd van zijn Komintern-functies ontheven en verloor ook zijn
post als hoofdredacteur van de Pravda. Tomski, die eind 1928 al het voorzitterschap
van de centrale raad van Sovjet-vakbonden was kwijtgeraakt, werd nu uit dit
orgaan gezet.7 Het tweetal behield nog wel zijn plaats in het politburo. Rykov bleef
aan als premier. Na het tiende plenum van de Exekutive in juli 1929 werden deze
degradaties wereldkundig gemaakt. Er volgde nu een perscampagne tegen de
‘rechtse opportunisten’ en hun aanvoerder Boecharin. In november 1929 werd hij
uit het politburo gezet. Tomski was hem voorafgegaan; Rykov volgde in december
1930, toen hij ook als premier plaats moest maken voor Stalins handlanger Vjatsjeslav Molotov. Het in ongenade gevallen drietal toonde in de Pravda publiekelijk
berouw en beloofde te zullen strijden tegen de ‘rechtse afwijking’.8
Aan het einde van de jaren twintig was de positie van Stalin vrijwel onaantastbaar geworden. Hij had alle mogelijke troonpretendenten uitgeschakeld: Trotski,
Zinovjev, Kamenev en ten slotte Boecharin. Nu kwam ook de persoonsverheerlijking van de partijsecretaris op gang. Bij Stalins vijftigste verjaardag, in december
1929, zong Manoeïlski hem alle lof toe. Hij gaf tegelijk een – al dan niet waarheidsgetrouw – beeld van de directe bemoeienis van zijn chef met de Komintern. Stalins
leiding had volgens de Oekraïner vele communistische partijen voor grote fouten
behoed, want ‘kein wichtigeres Dokument von grosser internationaler Bedeutung
verliess die Komintern ohne aktivsten Anteil der Genossen Stalin an seiner Bearbeitung’.9
De Komintern radicaliseert
Parallel aan de koersverlegging van de cpsu draaide ook de Komintern meer naar
links. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd nam niet Stalin maar Boecharin
zelf het initiatief.10 Op deze wending zouden het onheil in China, het echec met het
Engels-Russische Eenheidscomité, de diplomatieke breuk met Groot-Brittannië en
het gevoel dat een imperialistische aanval op de Sovjet-Unie dreigde, van invloed
zijn geweest.
Al op de zevende Erweiterte Exekutive, aan het eind van 1926, meende Boecharin dat de revolutionaire windstilte voorbij was en dat er woeliger tijden in aantocht
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waren. Een nieuwe epoche in de jaren na de Eerste Wereldoorlog brak volgens hem
aan. In de eerste periode (1917–1923) verkeerde het kapitalisme in een diepe crisis
en waren de revolutionaire verwachtingen hooggespannen. De tweede fase, die
begon na de mislukte revolutiepoging in oktober 1923 in Duitsland, behelsde de
‘relatieve stabilisatie’ van het kapitalisme. Nu voorzag Boecharin een derde periode,gekenmerkt door de ‘rationalisatie van de arbeid’ en de zich verscherpende klassentegenstellingen (ook internationaal, tussen de imperialistische landen en de
Sovjet-Unie). Mechanisatie en betere arbeidsmethoden leidden tot verhoging van
de productiviteit. Tegelijk kwamen de winsten onder druk te staan, daalde het
levenspeil van de arbeiders en groeide de werkloosheid, aldus de profetie van Boecharin. Van de oplopende sociale spanningen en de radicalisering van de massa’s
zouden de communistische partijen profiteren.11
Met deze nieuwe inzichten werd in 1927 de toon tegen de sociaal-democratie
scherper. Boecharins adjudant Humbert-Droz (die zich tijdig van zijn vroegere
patroon Zinovjev had losgemaakt) ijkte de leus ‘klasse tegen klasse’. De Franse en
Britse secties kregen te verstaan dat zij zich bij de naderende parlementsverkiezingen tegen de socialisten moesten opstellen. Met de vroegere tactiek van het eenheidsfront ‘van bovenaf ’ had dit alles weinig meer van doen. In Parijs en Londen
was de partijleiding dan ook niet zomaar bereid deze nieuwe opdrachten uit te voeren.12
In 1928 werden deze radicale opvattingen officieel overgenomen door de Komintern en de rvi. De negende Erweiterte Exekutive bepaalde dat de secties zich harder tegen de ‘bankroete’ sociaal-democratie dienden af te zetten. Vooral de ‘farizeeërsrol’ van de exponenten van de linkervleugel werd gehekeld. Het plenum
meende dat de communisten bij stakingen alles moesten doen om de leiding uit
handen van de reformistische bonzen te houden.Verder schafte Boecharin officieel
het eenheidsfront ‘van bovenaf ’ af; samenwerking diende voortaan uitsluitend ‘van
onderop’ te geschieden.
Deze ruk naar links van de Komintern zal rvi-leider Lozovski ongetwijfeld zijn
bevallen. De voor het voortbestaan van zijn vakbondsinternationale zo bedreigende eenheidstactiek van Tomski verdween immers van tafel. Lozovski hielp energiek
mee aan het onderbouwen van de nieuwe lijn. Op het vierde rvi-congres in maart
1928 verklaarde hij dat de sociaal-democratische ‘vakbondsbureaucratieën’ met de
ondernemers samenwerkten tegen de arbeiders en zich ontpopten tot organen van
de kapitalistische staat. ‘Parallelle’, zelfstandig-revolutionaire vakbonden behoorden in principe weer tot de mogelijkheden – nog geen jaar nadat het nas met Moskou had gebroken omdat het zich meer op het nvv moest richten. De rvi zou er
evenwel niet echt in slagen deze ‘rode’ bonden van de grond te krijgen.13
Boecharin verdwijnt van het Komintern-toneel
Op het zesde wereldcongres, dat van half juli tot begin september bijeen was, stel377
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den de afgevaardigden eenstemmig het nieuwe program van de Komintern vast. De
wending naar links was hiermee bezegeld.14 Met de nieuwe, grotendeels door Boecharin voorbereide uitgangspunten ging Stalin vervolgens aan de haal.Zij verschaften hem enerzijds een passende ideologische legitimatie voor zijn politiek van collectivisatie en snelle industrialisatie, en anderzijds munitie in zijn campagne tegen
Boecharin. Stalin kon zijn gematigde gewezen associé als ‘rechts’ afschilderen en de
strijd tegen hem ontketenen – niet alleen in de cpsu, maar ook in de Komintern.15
Op het congres bediende Stalin zich van diverse middelen om het gezag van zijn
opponent te ondermijnen. Zo had de Russische delegatie het door Boecharin opgestelde program eerst goedgekeurd maar later ‘linkse’ aanscherpingen geëist, hetgeen voor de buitenwacht niet verborgen bleef. Boecharin werd gedwongen de zinsnede te accepteren dat de sociaal-democratie ‘niet zelden een open fascistische rol
speelde’. Van een gelijkstelling van beide stromingen wilde hij echter niets weten.16
Dergelijke openlijke desavoueringen deden afbreuk aan Boecharins positie. Zij
maakten duidelijk dat hij niet meer het volle vertrouwen van de cpsu-top genoot.
Bovendien verspreidden Stalins Duitse volgelingen Neumann en Thälmann in de
wandelgangen het gerucht dat Boecharins dagen als leider van de Komintern waren
geteld.Al dit geïntrigeer kwam de sfeer op het congres niet ten goede.17
Het wereldcongres eindigde in een zege voor Stalin. Op zijn aandringen werd
zijn vertrouweling Molotov in het Politsekretariat opgenomen. Boecharin zag zich
gedwongen te erkennen dat ‘nach der Niederlage der trotzkistischen Opposition,
die ein Block der Rechten und Ultralinken war, die Hauptgefahr zweifellos die rechte Gefahr ist’.18
De gevolgen van de nieuwe krachtsverhoudingen waren het eerst in de kpd
zichtbaar. Het centraal comité van de Duitse sectie beschouwde voorzitter Thälmann als te ‘links’ en greep een interne partijaffaire aan om hem af te zetten. Stalin
liet zich echter zijn Duitse paladijn niet ontnemen.Onder zijn druk zette de Komintern-leiding Thälmann weer in het zadel. Boecharin stond hierbij buiten spel. Ook
moest hij lijdzaam toezien hoe Stalin de jacht op zijn aanhangers opende. In
december 1928 hekelde de cpsu-secretaris op een zitting van het Präsidium de
‘rechtsen’ in de kpd. Met de vorming van een fractie hadden zij het nog bonter
gemaakt dan hun geestverwanten in de cpsu. Het Präsidium koerste aan op het
royement van Thalheimer en Brandler, die in de loop van 1928 met hulp van Boecharin uit hun ballingsoord Moskou naar Duitsland waren teruggekeerd en zich
aan het hoofd van de rechtervleugel hadden gesteld.Nog voordat hun uitzetting een
feit was, waren zij betrokken bij de oprichting van een nieuwe partij: kpd-Opposition (kpdo).19
Stalin zette verder enkele naaste medewerkers van Boecharin op dood spoor. Zo
werd Humbert-Droz naar Zuid-Amerika gestuurd. Boecharin zelf kwam in de
zomer van 1929 aan bod. Nadat de leiding van de cpsu hem had gewipt, bande het
Präsidium hem uit het Politsekretariat. Het tiende plenum verwijderde Boecharin
378

Meridiaan Page 379 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

de knoet van moskou

uit al zijn Komintern-functies. Ruim tien jaar, vanaf de oprichting van de Derde
Internationale, had hij deel uitgemaakt van het ekki en de Komintern-leiding. Nu
was zijn rol uitgespeeld.‘Der Mann, der an der Spitze der Komintern im Prozess der
“Linkswende” stand, wurde zum ideologischen Führer der “rechten Abweichung”’,
aldus de Russische historicus Watlin. Boecharins heengaan was een mijlpaal in de
ontwikkeling van de Komintern, zo stelde Carr. Met zijn vertrek werd de politiek
van de Internationale onbuigzamer en conformistischer.‘The changes,if not directly promoted by Stalin, matched the ruthless determination and narrow suspiciousness of his temperament.’20
De zuivering van de Komintern
Al voor de formele val van Boecharin had Stalin in de Komintern de handen vrij.
Via zijn handlangers Molotov, Manoeïlski, Pjatnitzki, Kuusinen en Wilhelm Knorin
controleerde hij de wereldorganisatie.21 Na het voorspel van de kpd openden zij in
het voorjaar van 1929 het jachtseizoen in de Komintern. De ‘rechtse’ medestanders
van Boecharin waren vogelvrij – dat wil zeggen iedereen die tegen de radicale koers
was en weigerde Moskou hierin onvoorwaardelijk te volgen. Daarbij liepen ook
degenen gevaar die niet ‘rechts’ waren, maar evenmin aan dit ostracisme wilden
meewerken. Zij werden als ‘versöhnler’ (verzoeners) aangemerkt. Deze kwalificatie
was in het Komintern-jargon als aanklacht bedoeld en zo vaag geformuleerd dat
ieder wat aarzelend of weifelend partijlid ertoe kon worden gerekend.
In vele secties werden de bordjes verhangen. In het voorjaar van 1929 maakten
enkele Tsjecho-Slowaakse partijleiders plaats voor de jonge, Stalin-getrouwe Klement Gottwald. Smeral en Kreibich konden juist op tijd hun posities redden door
Boecharin te laten vallen. In juni nam de door Moskou gesteunde minderheid
onder leiding van de dociele Julian Lenski in de Poolse sectie de macht over. Stalin
zette daarvoor zelfs de gpoe in. Hij bemoeide zich ook eigenhandig met de Amerikaanse communisten. Jay Lovestone en de Hongaar Pepper, die met een meerderheid achter zich de Amerikaanse sectie aanvoerden, vonden dat in tegenstelling tot
de voorspellingen van Moskou de klassenstrijd zich in de Verenigde Staten niet verscherpte. Ook weigerden zij Boecharin te veroordelen. Stalin ontbood hen naar
Moskou en gaf in een donderpreek te kennen lak te hebben aan partijmeerderheden. ‘Jetzt haben Sie noch die formale Mehrheit. Morgen jedoch wird es keine
Mehrheit mehr geben, und Sie werden – sollten Sie versuchen, einen Kampf gegen
die Beschlüsse des Präsidiums des Exekutivkomitees der Komintern zu führen –
völlig isoliert sein.’ Toen Lovestone niet toegaf drukte Stalin door. De Amerikaanse
partijleider verloor het grootste deel van zijn aanhang en werd samen met Pepper
geroyeerd. Na een tussenpaus werd Earl Browder in 1930 partijsecretaris.22
West-Europäisches Büro (web)
De Tsjecho-Slowaakse, Poolse en Amerikaanse voorbeelden golden in de eerste
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helft van 1929 als een waarschuwing voor de leiding van de andere secties dat er met
Moskou niet te marchanderen viel. De nieuwe lijn moest onvoorwaardelijk worden
aanvaard – zo niet, dan zocht de Komintern naar andere partijbestuurders die wél
bereid waren de directieven zonder mitsen en maren door te voeren. Daarbij kon
Moskou gebruikmaken van het West-Europäische Büro (web) in Berlijn. Onder het
mom de verbindingen met de partijen in West-Europa te verbeteren, maar in werkelijkheid om de secties in het gareel te houden, had het Politsekretariat in maart
1927 besloten in de Duitse hoofdstad een filiaal van de Komintern te openen. Het
illegaal opererende bureau stond eerst onder toezicht van Manoeïlski. Vanaf het
voorjaar van 1929 gaf de Bulgaar Georgi Dimitrov, die in 1935 secretaris-generaal
van de Komintern zou worden, er onder de naam Helmuth leiding aan. Secretaris
was de vroegere kji-secretaris, de Zwitser Gyptner.23
De bevoegdheden van het web waren niet gering.Het kon in eigen naam de secties directieven geven, partijvertegenwoordigers naar Berlijn ontbieden, of instructeurs zenden naar vergaderingen van de partijtop of naar congressen. Vertegenwoordigers die Moskou naar de West-Europese secties stuurde, hadden zich eerst
bij het Berlijnse bureau te melden. Daarnaast diende het web de Komintern-top
regelmatig over de toestand in de verschillende partijen te informeren.24
De activiteiten van het web hadden weliswaar plaats op aanwijzing van het
Politsekretariat in Moskou, maar in dringende gevallen had men in Berlijn volmacht zélf besluiten te nemen. Het web fungeerde zo in feite als een vooruitgeschoven controle-instantie in West-Europa van de Komintern-leiding in Moskou. ‘Das
Büro ... förderte den erfolgreichen Kampf gegen rechtsopportunistische und versöhnlerische Auffassungen und half bei der Entfernung von Spaltern aus der kommunistischen Bewegung’, aldus de officiële Sovjet-geschiedschrijving.25
De cph kreeg voor het eerst in het voorjaar van 1928 met het web te maken.
Woog voerde in april eerst overleg in Berlijn voordat hij naar Nederland afreisde
om het partijcongres bij te wonen. In 1929 zou het web zich in opdracht van Moskou zeer intensief met de cph gaan bemoeien – meer dan De Visser lief was.
De cph reageert lauw op de nieuwe koers
Al in het najaar van 1927 stelde de Komintern de secties officieel op de hoogte van
de veranderde zienswijze.26 De cph deed vervolgens weinig om haar achterban
achter de nieuwe politiek te krijgen, misschien ook wel omdat er in Nederland
vooralsnog weinig te bespeuren was van een radicalisering van de arbeidersklasse.
Hoewel de vakbonden over 1927 een – weliswaar zeer geringe – ledenwinst boekten,
werd er veel minder gestaakt dan in voorgaande jaren. Economisch ging het Nederland in die tijd redelijk voorspoedig. De kosten van levensonderhoud stegen licht,
maar de werkloosheid zakte enigszins.27
Het was dan ook geen wonder dat de Tribune vooral beschouwingen wijdde aan
de situatie in Frankrijk, Engeland en Duitsland. In deze landen zou de arbeiders380
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klasse naar ‘links’ zijn opgeschoven en de invloed van de communistische zusterpartijen zou zijn gegroeid.28 Pas later verschenen er artikelen die naar aanwijzingen
zochten voor een op handen zijnde radicalisering in Nederland.29 De cph begon
intussen wel haar messen te scherpen voor de aanval op de sociaal-democratie.
Manuel, die weinig van de sdap moest hebben, nam hier het voortouw: hij noemde
haar ‘volkomen verburgerlijkt en uiterst-rechts’. De ‘huichelachtige’ reformistische
leiders werden als lakeien van de bourgeoisie afgeschilderd, die er alles aan zouden
doen om de arbeiders van de klassenstrijd af te houden.30
Niettemin reageerde de cph in het algemeen tamelijk lauw op de nieuwe,‘linkse’ politiek. De partijleiding achtte deze minder van toepassing op Nederland,
ofschoon zij zich er niet openlijk tegen verzette. Op de Erweiterte Exekutive in februari 1928 maakte de cph-afgevaardigde Van Munster deel uit van de vakbondscommissie, waarin Humbert-Droz uitgebreid de nieuwe tactiek uiteenzette. De
‘totale verandering’ die de Zwitser bepleitte, ontlokte bij hem geen enkele tegenspraak. Thuisgekomen zette Van Munster nauwgezet en kritiekloos de besluiten
van het plenum uiteen.31
Het cph-congres schaarde zich vrijwel zonder dissonanten achter Moskou. De
Visser en Manuel verdedigden voluit de internationale ‘links-zwenking’. Net zoals
elders zou in Nederland de bourgeoisie de uitbuiting van de arbeidersklasse opvoeren, met de steun van de top van het nvv. Over de vooruitzichten in eigen land was
de cph-leiding gereserveerder. De aangenomen resolutie ging niet verder dan de
constatering van ‘een zekere opleving’ in de arbeidersbeweging, hetgeen tot uitdrukking zou komen in ‘een zekere neiging tot het aannemen van een meer revolutionaire politiek’.32 Deze voorzichtigheid alarmeerde Moskou echter geenszins. Petrovski, de leider van het Anglo-Amerikanische Ländersekretariat, deelde het
Politsekretarat mee dat de door de cph opgestuurde ontwerp-resoluties geheel in
de geest van het negende plenum waren.Woog, die de Komintern in Amsterdam op
het congres vertegenwoordigde, had evenmin bezwaar gemaakt.33
De cph op het zesde wereldcongres
Officieel mocht de cph-leiding de nieuwe koers dan hebben overgenomen, in de
praktijk leek zij er niet goed raad mee te weten. Dit bleek ook bij de behandeling
van het ontwerp-program van de Komintern in de Tribune, aan de vooravond van
het zesde wereldcongres. Met een grote boog liep Manuel om het door Moskou
gelegde verband tussen fascisme en sociaal-democratie heen. Ook De Leeuw ging
ging hieraan stilzwijgend voorbij,alhoewel hij de positie van de sociaal-democratie
in het ontwerp besprak. Hij stemde daarentegen wel nadrukkelijk in met de opvatting dat de sociaal-democratische linkervleugel de gevaarlijkste vijand was van het
communisme omdat die op geraffineerde wijze de arbeiders bedroog – en dat terwijl twee maanden eerder het cph-congres nog had verklaard dat de versterking
van die linkervleugel noodzakelijk was.34
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Samen met De Visser, Seegers en Van Lakerveld vertegenwoordigde De Leeuw
de cph op het Komintern-congres in Moskou.35 Zij stelden zich keurig in het gelid
op.‘Genossen, die holländische Delegation ist im grossen und ganzen mit der politischen Grundlinie des Referates des Gen. Bucharin vollkommen einverstanden’, zo
verklaarde De Visser in de plenaire vergadering nadat de Komintern-leider het
woord had gevoerd.36 De Leeuw week in de programcommissie evenmin een duimbreed van de nieuwe politieke lijn af. Opvallend was wel dat hij op het congres voor
de voortzetting van de samenwerking met de linkse sociaal-democraten in de Liga
pleitte.37 Toch was De Leeuw minder overtuigd dan hij voor de buitenwacht deed
voorkomen.Volgens Van Reesema had de partij-ideoloog tijdens het wereldcongres
weifelingen getoond. Na enkele indringende gesprekken had De Leeuw het rechte
spoor gevonden.38 Overigens had het congres nog een onaangenaam staartje voor
Van Reesema zelf. Hij had een verslag opgesteld over de prestaties van de cph in de
afgelopen tijd. Volgens de Nederlandse congresdelegatie klopte daar geen spaan
van. Bergsma liet Moskou namens de partijleiding weten dat Van Reesema ‘nicht
der geeignete Mann ist fuer die Berichterstattung, weil er nicht das Vertrauen hat
unsrer Partei’. Het verzoek om hem niet meer te betrekken bij zaken die de cph
betroffen, werd afgewezen.39
Op het congres werd pijnlijk duidelijk dat de cph binnen de Komintern aan het
einde van de jaren twintig weinig voorstelde. De Visser was bij de opening nog wel
in het puur ceremoniële congrespresidium gekozen, samen met Boecharin, Stalin
en bijna dertig andere communistische leiders. De Nederlandse delegatie had hem
ook voorgesteld als lid van het ekki. Hiervoor werd de cph-voorzitter echter een
maatje te klein bevonden, en dat terwijl dit orgaan maar liefst 59 leden telde. De Visser kwam niet verder dan het kandidaat-lidmaatschap en moest met lede ogen toezien dat bijvoorbeeld Jacquemotte, afgevaardigde van de kleinere Belgische sectie,
wél tot volwaardig lid werd gekozen. Ook de pki was met Moeso direct in het ekki
vertegenwoordigd.40
Het congres, dat een keerpunt in de geschiedenis van de Komintern vormde,
had geen directe, tastbare uitwerking op de cph. De Tribune, die wel uitgebreid de
zittingen had verslagen, ging maar mondjesmaat in op de betekenis van de bijeenkomst. De besluiten werden niet gepubliceerd, omdat de redactie meende dat de
arbeiders deze lappen tekst toch niet zouden lezen.41 De delegatieleden trokken wel
na hun terugkeer het land door om de leden het belang van het congres uit te leggen. Afgaande op rapporten van de cid toonde de achterban zich echter tamelijk
onverschillig: zo was er op de vergaderingen in Amsterdam ‘van critiek of enthusiasme geen sprake’.42
Het partijbestuur zelf deed er lang het zwijgen toe. Pas in december onderschreef het formeel de congresbesluiten en verklaarde het zich ‘zonder eenig voorbehoud bereid, ze ook hier te lande te helpen doorvoeren’. Toch leek de cph-top
nog steeds niet volledig doordrongen van de toepasbaarheid van de nieuwe Mos382
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kouse visie op Nederland, want opnieuw ontbraken concrete bewijzen die de these
van de radicalisering in eigen land moesten staven. De leiding schreef voor het
voorjaar van 1929 een conferentie uit, waar over de uitkomsten van het zesde
wereldcongres zou worden gediscussieerd – negen maanden na dato.43
‘Rechts gevaar’ in de cph
De reserves die er in de boezem van de cph-leiding waren ten aanzien van de economische analyse van Moskou, werden in de voorbereiding van de partijconferentie beter zichtbaar. Sommigen meenden dat het met de verscherpte sociale tegenstellingen in het gezapige Nederland niet zo’n vaart liep als de Komintern stelde.
Deze bedenkingen kwamen duidelijk tot uiting in de vakbondsresolutie, die was
opgesteld door Manuel,Van Wijngaarden en Postma. Deze laatste was de leider van
de organisatiecommissie en bediende zich van de schuilnaam J.A. Gerritsen. Hij
was lid van het nvv en actief geweest in Eenheid.44
Anderen in de partijleiding kwamen tegen deze terughoudendheid in het
geweer. Partijsecretaris Bergsma vond dat de resolutie moest aantonen dat de radicalisering zich ook in Nederland voordeed. Volgens Manuel en zijn medestanders
was dat nu net het probleem. Zij wezen erop ‘dat wy het wel met het standpunt van
Komintern en Profintern eens zyn, maar dat hoe goed het voor ons ook wezen zou,
wy in Holland de dingen die Bergsma bedoelt niet hebben’. In dezelfde geest schreef
de Tribune: alhoewel er in Nederland op grote schaal zou worden ‘gerationaliseerd’,
was het hier nog niet tot grote stakingen en uitsluitingen gekomen ‘zooals in de
naburige landen’. De gevolgen waren tot nu toe slechts beperkt gebleven tot een
‘konstante werkloosheid’.45
Deze laatste vaststelling was correct: de werkloosheid was de laatste jaren redelijk stabiel, en in 1928 zelfs licht afgenomen. Het aantal geregistreerde arbeidsgeschillen zakte in dat jaar eveneens, hoewel het aantal stakingsdagen aanzienlijk was
toegenomen. De kosten van levensonderhoud waren wat gedaald.46 Deze kenmerken van de Nederlandse economie lieten zich niet zomaar in het Komintern-sjabloon voegen. Met een dergelijke, op feiten gebaseerde benadering had Moskou
echter weinig op. De op het wereldcongres vastgestelde visie op de Werdegang van
het kapitalisme was bindend, en deze canon gold dus ook voor Nederland.
Het web in Berlijn kreeg er lucht van dat de cph niet geheel in de pas liep toen
in maart 1929 zijn secretaris Gyptner ter voorbereiding van de partijconferentie
naar Amsterdam kwam. De Zwitser bezocht Nederland niet voor het eerst: zoals al
vermeld was hij in 1926 als secretaris van de kji bij de cjb geweest. Hij woonde toen
ook het partijcongres bij waarop het driemanschap werd geroyeerd. In augustus
1928 was Gyptner in Ommen aanwezig op het ‘Internationale vredescongres voor
jongeren’.47
Gyptner – die zich ditmaal Alarich noemde – nam deel aan de zitting van het
partijbestuur waar de stukken voor de conferentie werden behandeld. Hij was ont383
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daan over wat de cph ervan terechtgebracht had. ‘Die Resolutionen sind mir das
traurigste, was ich an Resolutionen je gesehen habe’, aldus de web-secretaris in zijn
rapport. De meest fundamentele elementen ontbraken, zoals ‘Charakteristik der 3.
Periode für Holland, taktische Linie des Weltkongresses, rechts Gefahr als Hauptgefahr’.Voor deze tekortkomingen hield Gyptner vooral Manuel verantwoordelijk.48
De gewraakte documenten werden door Berlijn naar het Mitteleuropäische
Ländersekretariat (mels) in Moskou doorgestuurd. Hier belandden ze op het
bureau van Van Reesema. De Nederlander, die net in aanvaring was gekomen met
de partijleiding, vond ze eveneens onder de maat. Op zijn voorstel zond het Politsekretariat opnieuw een vertegenwoordiger van het web naar Amsterdam, met als
taak ‘die völlig ungenügenden Entwurfsresolutionen ... in dem Sinne abzuändern,
dass die Beschlüsse des vi. Weltkongresses für Holland konkretisiert und dementsprechende politische Losungen aufgestellt werden’. De cph kreeg verder de
opdracht te beginnen met de ‘ideologischer und organisatorischer Kampf gegen die
rechten Abweichungen’.49
Ditmaal stuurde het web Wilhelm Florin, lid van de Duitse Rijksdag en van het
centraal comité van de kpd en vertrouweling van Thälmann, naar de cph.50 Evenals Gyptner schrok hij van het politieke niveau van de Nederlandse sectie. De Duitser legde meteen de vinger op de zere plek: er dreigde in de cph een ‘rechts gevaar’,
in de vorm van onderschatting van de rationalisatie en de radicalisering. Kennelijk
had Florin Manuel onder druk gezet, want die stelde in zijn toespraak tot de conferentie dat de radicaliseringsverschijnselen zich ook in Nederland voordeden.
Manuel volstond echter met de mededeling dat er het afgelopen jaar 187 stakingen
hadden plaatsgevonden. ‘Ook hier dus een druk der kapitalisten en een opleving
van het verzet der arbeiders daartegen.’51
De vermaningen van Gyptner en Florin hadden weinig effect op Manuel, Van
Wijngaarden en Postma. Het ongelovige drietal wilde wel aanvaarden dat er in
Nederland sprake was van rationalisatie, maar het meende dat de consequenties
hier niet zo groot waren als in bijvoorbeeld Duitsland. Overigens hield ook
De Leeuw nog min of meer aan dit standpunt vast. Binnenskamers toonde partijvoorzitter De Visser eveneens aarzelingen. Op een bijeenkomst van het partijbestuur riep hij op tot voorzichtigheid. De cph moest met bewijzen komen wanneer zij de sdap-bonzen voor de arbeiders als verraders wilde ontmaskeren, en bij
stakingen moest de partij niet te hard van stapel lopen.‘Mit grossen Worten kann
man die neue Politik nicht durchführen.’ Bij de aanwezige rvi-vertegenwoordiger
kreeg De Visser echter nul op het rekest. ‘Die neue Taktik hat allgemeine Bedeutung’, zo draaide die zijn lesje af. De ontwikkeling in de ‘derde periode’ was in alle
kapitalistische landen identiek; hooguit konden er graduele verschillen bestaan.
De cph diende daarom al haar krachten te richten op het vakbondswerk en de economische strijd, ‘denn die grosse Konflikten werden auch in Holland bald kommen’.52
384
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‘Organisatorische passiviteit’ en ‘parlementarisme’
In het voorjaar van 1929 begonnen de vertegenwoordigers van de Komintern te wijzen op het ‘rechtse gevaar’ in de cph. Reden was de weerstand die zij binnen de partijleiding signaleerden ten aanzien van de toepasbaarheid van het concept van de
‘derde periode’ op Nederland. Dit was echter niet de enige factor. Ook de grote organisatorische gebreken van de cph en haar parlementaire gerichtheid beschouwden
zij als symptoom van de ‘rechtse’ dreiging. Hierbij wees hun vinger beschuldigend
in de richting van secretaris Bergsma en voorzitter De Visser.
In de partijleiding bestond veel onvrede over het functioneren van Bergsma, de
enige betaalde kracht van de cph naast twee redacteuren van de Tribune. De overwegend jongere,meer intellectueel ingestelde garde bestaande uit De Leeuw,Beuzemaker,Van Lakerveld,Van Munster en Goulooze hield hem vanwege zijn vermeende gebrek aan initiatief verantwoordelijk voor de slechte situatie waarin de
partijorganisatie verkeerde. De bolsjewisatie was een fiasco geworden en de partij
was nauwelijks geworteld in de grote industriële bedrijven. Bergsma werd in
bescherming genomen door Seegers en Manuel. De voormalige oppositieleider in
de strijd tegen het driemanschap stelde Gyptner hiermee teleur. ‘Dieser ehemals
gut ultra linke Manuel scheint sich zum anderen Seite hinüberzuentwicklen und
nimmt eine bremsende Haltung ein,’ constateerde hij.53
Ook De Visser kwam onder vuur te liggen. Het district-Zuid-Holland diende op
de partijconferentie een motie in die op de gevaren van ‘rechtse afwijkingen’ wees.
De partijleiding zou te veel waarde hechten aan De Vissers optreden in de Tweede
Kamer en het vakbondswerk verzaken.Ook Goulooze uitte als secretaris van de cjb
flinke kritiek. Namens het partijbestuur ontraadde De Visser aanvaarding van de
motie,‘omdat zij een onverdiende smet op de partij zou werpen’. Er waren natuurlijk fouten gemaakt,‘maar men kan deze niet aanduiden als rechtsche afwijkingen’.
Volgens De Visser had het partijbestuur de ‘rechtse gevaren’ weten te weerstaan.54
Zuid-Holland vond echter een bondgenoot in Florin. De web-vertegenwoordiger meende ook dat het zwaartepunt in het partijwerk ten onrechte in het parlement lag, in plaats van bij de economische strijd en de bolsjewisatie. De Visser zou
het nut van de Tweede Kamer voor de situatie van de arbeiders overschatten; hij was
‘zu stark Berufsparlamentarier’. In de derde periode was het parlement niet meer
dan een tribune voor agitatie. Onder Florins druk moest De Visser later het boetekleed aantrekken.55
Om te voorkomen dat De Visser in zijn oude fouten zou vervallen diende hij volgens Florin meer bij het partijwerk betrokken te worden. Er moest een collectief secretariaat worden gevormd, waaraan hij leiding moest geven. De partijvoorzitter
stribbelde tegen,maar uiteindelijk kreeg de Duitser zijn zin.Samen met Seegers,Van
Wijngaarden en partijsecretaris Bergsma ging De Visser het secretariaat vormen.56
De gedelegeerden op de partijconferentie spraken uit dat de besluiten van het
zesde wereldcongres in Nederland ‘ten volle’ van toepassing waren. Verder meen385
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den zij dat de cph erin was geslaagd de ‘rechtse gevaren’ weerstand te bieden. ‘De
politiek van de partij was totnogtoe in hoofdtrekken juist’, aldus de aangenomen
resolutie.‘Niettemin blijft het gevaar voor rechtse afwijkingen in dezen tijd voor de
partij het hoofdgevaar.’ Het beste antidotum was ‘voortdurende zakelijke zelfcritiek’ en een ‘energieke bolsjewiseering van de partij’. De partijleiding kon opgelucht
ademhalen. De resolutie was weliswaar onder druk van Florin aangescherpt, maar
de politieke schade was beperkt gebleven. Het incriminerende etiket ‘rechts’ kreeg
de cph niet opgedrukt.57
Komintern-vertegenwoordiger Bamatter
In Moskou was Van Reesema niet helemaal tevreden met deze afloop. Nadat hij de
verslagen van Florin en Struik had gelezen, bespeurde hij in de cph ‘Ansätze zu
einer Rechtskrise’. De Komintern moest de partijleiding een handje helpen de problemen te overwinnen, vooral nu de Tweede-Kamerverkiezingen voor de deur
stonden.58 Het web stuurde vervolgens Sigi Bamatter naar Amsterdam, met de
opdracht de cph bij de verkiezingscampagne te assisteren. Binnen de Komintern
stond hij bekend als Silvio, in de cph liet hij zich Moritz noemen. Bamatter
(1892–1966) was uit Zwitserland afkomstig. In de eerste helft van de jaren twintig
was hij verbonden aan de kji. Uit deze tijd kende hij Van Lakerveld, bij wie hij nu
logeerde.59 Later werkte Bamatter in het centrale Komintern-apparaat. Als lid van
het Britische Ländersekretariat had hij met Van Reesema te maken. Al met al had
Bamatter de nodige kennis van de cph opgedaan. Evenals Hammer vóór hem zou
hij – met tussenpozen – langere tijd in Nederland werkzaam zijn. Zijn stijl was echter anders dan die van zijn voorganger en paste meer bij de geest van de Komintern
aan het einde van de jaren twintig: niet bemiddelend zoals Hammer, maar confronterend, polariserend en dirigerend.
Van de cph had Bamatter geen hoge pet op, zo bleek nadat hij een paar weken
had rondgekeken. Scepticisme, opportunisme, pessimisme, lethargie – de instelling
van de dagelijkse leiding was hem een gruwel. Het was dan ook niet vreemd dat de
Komintern-vertegenwoordiger het goed kon vinden met degenen in de partijtop
die zowel trouw aan Moskou waren als kritiek hadden op de organisatie: Beuzemaker, De Leeuw,Van Lakerveld en Van Munster.
Voorbereiding Tweede-Kamerverkiezingen onder regie van Moskou
Ruim voor de komst van Bamatter was de Komintern zich al gaan bezighouden met
de voorbereidingen van de cph op de Tweede-Kamerverkiezingen van 3 juli. In het
voorjaar van 1928 keurde het Anglo-Amerikanische Ländersekretariat het voorstel
van de Nederlandse sectie goed om Darsono op plaats 2 achter De Visser te kandideren. De cph-leiding hoopte zo Sneevliet de wind uit de zeilen te nemen. De nasvoorzitter had namelijk eerder aangekondigd met een ‘bruine lijst’ aan de verkiezingen te zullen deelnemen om Indonesiërs in het parlement te krijgen.60
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Het plan de campagne van de cph sprak De Visser tijdens het zesde wereldcongres in Moskou door met het aals en de Budgetkommission.61 Het verkiezingsprogram was op de partijconferentie in het voorjaar van 1929 in het bijzijn van Florin
vastgesteld en daarna naar Moskou gestuurd. Van Reesema ontdekte dat er een essentieel onderdeel ontbrak: de eis van een ‘arbeiders- en boerenregering’. Op zijn
voorstel gaf het Politsekretariat de cph opdracht een vijftal politieke leuzen in de
verkiezingscampagne centraal te stellen, waaronder ‘klasse tegen klasse’. Moskou
wenste ook dat de cph het punt opnam van de onteigening van het land ten gunste
van de arme boeren en landarbeiders. De partij liet dit echter op eigen gezag vallen,
omdat het programma ook niet opkwam voor de nationalisatie van de bedrijven.62
Ondanks de grondige controle van het verkiezingsprogram door Florin en Van
Reesema was er toch nog een fout in blijven staan. Bamatter ontdekte dat de cph
‘afschaffing van het bestaande militaire stelsel’ verlangde. Hij meende dat dit verdacht veel leek op het ontwapeningsstandpunt van de sdap, en lichtte Berlijn in.
Het web tikte de Nederlandse sectie direct op de vingers. Met deze leus had de partij zich ‘nicht klar abgegrenzt von den pazifistischen und sozialdemokratischen
Schwindlern’. Dat de partij ook de bewapening van de arbeiders eiste, had Bamatter
niet doorgegeven.Verontwaardigd bracht Bergsma deze omissie onder de aandacht
van het web. De formulering mocht misschien wat gebrekkig zijn geweest, maar
van pacifisme was geen sprake.63
Verkiezingsuitslag
In de verkiezingscampagne had de cph het moeilijk. Aan de ene kant voerde zij
strijd tegen de sdap – de sociaal-democraten werden overeenkomstig de aanwijzingen van Moskou afgeschilderd als waterdragers van de reactie. Aan de andere
kant had de cph te maken met de rsp van Sneevliet en de cph-cc van Wijnkoop,
de ‘renegaten’ en ‘saboteurs’ van de revolutionaire arbeidersbeweging.64 Wijnkoop
had zijn zinnen gezet op een comeback in de Tweede Kamer. Hij rekende erop dat
wanneer hij opnieuw in het parlement zitting had genomen, de Komintern hem
weer zou zien staan.65 De cph wilde dit natuurlijk ten koste van alles voorkomen.
Bamatter vroeg het web ervoor te zorgen dat Moskou de Wijnkoop-groep vóór de
verkiezingen scherp terechtwees. Toen dit niet gebeurde, plaatste de cph in een
peperdure advertentie in een grote landelijke krant een gefingeerd telegram van het
ekki, waarin werd herhaald dat Wijnkoop niet tot de Komintern behoorde.66
De uitslag kwam voor de cph als een grote teleurstelling.Alleen De Visser werd
verkozen, terwijl de partij erop had gerekend dat Darsono ook afgevaardigd zou
worden. In plaats daarvan kwam Wijnkoop terug in de Kamer. ‘Daarmee zag de
communistische vertegenwoordiging in de Tweede Kamer er precies zo uit, als men
in 1925 onder geen beding had willen aanvaarden’, zo merkte Koejemans fijntjes
op.67 Wijnkoop kreeg de felicitaties van Van Ravesteyn.Volgens hem had zijn vriend
de Komintern een lesje gegeven,‘het eerste voor zoover ik weet in heel Europa’.68 De
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cph was met 1,2% net iets groter dan haar grootste concurrent, de cph-cc (0,8%).
Als een geluk bij een ongeluk was Sneevliet niet gekozen. Zoals al vermeld haalde
zijn rsp 0,6%. In de partijleiding liepen de meningen over de uitslag uiteen. Van
Lakerveld en Van Munster waren ontevreden; Bergsma, Seegers, Manuel en De
Leeuw vonden dat het nog wel meeviel.69 De laatste reactie schoot Bamatter in het
verkeerde keelgat.Volgens hem was de cph niet in staat geweest Wijnkoop en Sneevliet als vijanden te ‘ontmaskeren’.70
Het tiende plenum
Op de dag dat in Nederland de verkiezingen plaatsvonden, werd in Moskou het
tiende plenum van de Exekutive geopend. Eigenlijk had De Visser er als kandidaatlid van het ekki naartoe gemoeten, maar hij kon als lijsttrekker in de verkiezingscampagne niet gemist worden.71 Het plenum scherpte in een aantal opzichten de
eerder uitgezette lijnen aan.Volgens Moskou nam de dreiging van een imperialistische oorlog tegen de Sovjet-Unie steeds ernstiger vormen aan. De bourgeoisie zou
bij de voorbereidingen van de veldtocht assistentie krijgen van de sociaal-democratie. Deze stroming was geheel vergroeid geraakt met de burgerlijke staat, zo verklaarde Kuusinen. De ideologische transsubstantiatie waar Boecharin zich tegen
had verzet, werd als voltooid beschouwd: sociaal-democratie was in de ogen van
Moskou voortaan synoniem met sociaal-fascisme. De reformisten dienden bij
arbeidsconflicten buitenspel te worden gezet; de communisten moesten zelf onafhankelijke stakingsleidingen vormen.72
De bijeenkomst in de zomer van 1929 vormde een cruciaal moment in de stalinisatie van de Komintern.‘From then on, no public criticism of the “Stalin line” was
to be tolerated’, aldus de Britse historici McDermott en Agnew: met de interne partijdemocratie van de secties was het definitief gedaan.73 Moskou voerde de campagne tegen de ‘rechtsen’ en ‘opportunisten’ in de Komintern verder op. De strijd was
nog niet gestreden met de uitschakeling van de leiders in de Duitse, Amerikaanse,
Tsjecho-Slowaakse en Poolse secties. Er waren nog meer partijen waar de zuivering
zich niet op de vereiste wijze voltrokken had, zo klonk het onheilspellend in de rede
van Molotov. ‘Unser Parol ist: Vollständige Vernichtung der Rechten, vollständige
Vernichtung des Opportunismus.’74 Voor hen die de radicalisering van de arbeidersklasse afwezen en geloofden dat het kapitalisme wel stand zou houden, was
geen plaats in de Komintern. Ook de ‘verzoeners’ zei Molotov de wacht aan: zij
moesten zich onherroepelijk van de ‘rechtse stroming’ losmaken.
Na het plenum volgden nieuwe zuiveringen. In de Britse sectie werd tegen het
einde van 1929 partijsecretaris Inkpin aan de kant geschoven. In zijn plaats trad
Harry Pollitt aan. Bij deze aflossing speelde William Rust, aanvoerder van de Young
Communist League, die het vertrouwen van Moskou genoot, een prominente rol.
Hij werd tot hoofdredacteur van het partijorgaan benoemd. In de wisseling van de
wacht in de pcf was ook een hoofdrol weggelegd voor de leider van de communis388
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tische jeugdbond, Henri Barbé. Met Maurice Thorez was hij een van de voorvechters van de radicale koers. Partijsecretaris Sémard weifelde aanvankelijk, maar nam
het nieuwe geloof toch aan. Nadat hij eerder al een stap terug moest doen, wees
Moskou in de zomer van 1930 Thorez als zijn opvolger aan.75
De bezem werd niet alleen door de grotere en belangrijkste secties van de
Komintern gehaald, ook de kleinere kwamen – doorgaans wat later – aan de beurt.
In de herfst van 1929 zette Moskou de obstinate Zweedse partijleiders Karl Kilbom
en Nils Flyg af. Het gevolg was dat de sectie in twee delen uiteenviel. De Zwitserse
partij kwam in het voorjaar van 1930 aan de beurt. Na het wereldcongres had zij
geklaagd over de ‘pogromstemming’ in de Komintern. In het voorjaar van 1930
hielp een ekki-delegatie een nieuwe partijleiding in het zadel, waarvan de Komintern-instructeur Bamatter deel uitmaakte.76
Seegers als Saulus
Deze interventies lagen alle nog in het verschiet toen Seegers in de plaats van De
Visser het plenum bijwoonde.77 Toch zal hem in Moskou de ernst van de situatie
snel duidelijk zijn geworden. De gematigde opvattingen van de partijleiding in
Nederland verschilden immers aanzienlijk van de standpunten van de Komintern,
en hij had Molotov al vele registers horen opentrekken tegen degenen die Moskou
niet onvoorwaardelijk op de nieuwe weg volgden.
Nog voordat Molotov aan het woord was geweest, sprak Seegers het plenum toe.
Hij zette uiteen dat in tegenstelling tot het algemene patroon de rationalisatie in
Nederland traag verliep, en daardoor ook de ‘Linksentwicklung’ van de arbeiders –
de verkiezingen hadden dit nog eens aangetoond. Deze afwijkende trend hing
samen met de grote koloniale winsten die de Nederlandse bourgeoisie maakte. Zij
had hierdoor enerzijds geen directe aanleiding de uitbuiting van de arbeiders op te
voeren, en anderzijds kon zij een deel van het proletariaat ‘afkopen’.78
Met deze slappe praatjes was de cph-vertegenwoordiger in Moskou echter aan
het verkeerde adres. Dat de Komintern niet van zelfgeproclameerde uitzonderingen
hield, hadden de Amerikaanse communist Lovestone en zijn medestander Pepper
aan den lijve ondervonden. Een Sonderweg werd niet geduld; de cph diende zich te
schikken. Onder auspiciën van het mels werd er weer een Holländische Kommission ingesteld. In het bijzijn van onder meer Ulbricht, de Tsjecho-Slowaak Paul Reimann, die binnen het mels de verantwoordelijkheid voor de cph zou krijgen,
Kreibich, een oude bekende van de cph, en Van Reesema zette Seegers nogmaals
zijn genuanceerde visie op de Nederlandse situatie uiteen.79 In de partijtop was
iedereen het er nu wel over eens dat de cph zich op de economische strijd moest
richten, zo deelde hij zijn kritische gehoor ter geruststelling mee. Zonder namen te
noemen gaf Seegers toe dat er partijgenoten waren die meenden dat er zich geen
rationalisatie en crisis, maar kapitalistische stabilisatie voordeed – opvattingen dus
die door Molotov net tot doodzonde waren verklaard.80
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In de Holländische Kommission werd Seegers flink onder handen genomen.
Terug in Nederland vertelde hij het partijbestuur dat hij eerst zijn ‘falsche Auffassungen’ verdedigd had, maar zich had laten overtuigen. Zoals Saulus op weg naar
Damascus het licht zag, zo werd Seegers in de Sovjet-hoofdstad bekeerd. ‘In Moskau habe ich eine Auffrisschung bekommen, die Beschlüsse des 6ten Weltkongresses haben wir nicht realisiert und die Bedeutung der “dritten Periode” haben wir
nicht begriffen,’ kregen zijn medepartijbestuurders te horen.81
Welke draai Seegers had gemaakt, bleek uit de brief die het Politsekretariat in
juli naar de Nederlandse partijleiding stuurde. Hij had die samen met Van Reesema
en Reimann ontworpen. In de openingszin stelde de Komintern-top dat de verkiezingen hadden aangetoond ‘dass die letzte Periode in Holland im Zeichen einer
verhältnismässig schnellen Linksentwicklung der Arbeiterklasse stand’ – het
omgekeerde van de opvatting waarmee Seegers naar Moskou was gekomen. De
Komintern wees op de grootschalige staking van landarbeiders in Oost-Groningen
en de staking in de houthaven van Zaandam, die in het voorjaar waren uitgebroken.
Dat de cph electoraal niet van deze radicalisering had geprofiteerd, lag volgens het
Politsekretariat aan de partij zelf: zij had nagelaten de nieuwe tactiek goed in de
praktijk door te voeren en te propageren. Ook de bestrijding van de ‘renegaten’
Sneevliet en Wijnkoop deugde niet. Deze afvalligen waren geen betrekkelijk onschuldige sektariërs, zoals de cph ze had genoemd, maar ‘die gefährlichste Agentur
der Bourgeoisie in der Arbeiterklasse’.
De uitvoerige en zeer gedetailleerde brief stond bol van de kritiek op de cph. Zo
werd onder andere het foutieve ontwapeningsstandpunt in het verkiezingsprogram
gememoreerd, het ontbreken van de eis van de confiscatie van de grond, de ‘legalistisch-parlementaire’ verkiezingscampagne,de veronachtzaming van het bedrijvenwerk en de gebrekkige bolsjewisatie.‘Alle diese Fehler ... zeigen die Existenz ernster
opportunistischer Gefahren auf ’, aldus de Komintern-leiding.82
Van de beschuldiging ‘rechtse’ afwijkingen aan den dag te hebben gelegd, bleef
de cph verschoond – althans officieel. In een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift van de Komintern ging Reimann namelijk een stuk verder dan het Politsekretariat.Volgens hem was het zonneklaar ‘dass in der holländischen Partei rechte Abweichungen und Auffassungen vorhanden sind’. Toch was het in tegenstelling
tot vele andere secties in de cph ‘bisher zu einem offenen und geschlossenen Auftreten der rechten Elemente nicht gekommen’. Dat was evenwel niet een verdienste
van de partij, maar een teken van haar provincialisme. Het voorbeeld van de cph
was leerrijk, aldus Reimann, want net zoals andere kleine partijen zou de Nederlandse amper deel hebben aan het ‘geestelijk leven’ in de wereldorganisatie – wat dat
ook maar mocht zijn. Zo werd de cph voor de tweede keer binnen enkele jaren aan
de Komintern als negatief exempel ten tonele gevoerd; ditmaal niet om haar organisatorisch falen maar vanwege haar ideologische tekort.83

390

Meridiaan Page 391 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

de knoet van moskou

De cph-leiding onder toezicht
Wat Reimann er ook van mocht vinden, de cph was er met de reprimande van het
Politsekretariat genadig vanaf gekomen. Kennelijk beschouwde de Komintern-leiding ondanks alles de toestand in de Nederlandse sectie niet als alarmerend. Wel
wenste zij dat er meer fabrieksarbeiders in het partijbestuur kwamen. Daarbij liet
Moskou zich niet uit over de vraag of dit ten koste van zittende bestuursleden
moest gaan.84 Ook dit was opmerkelijk, gezien de koppensnellerij in andere secties.
Wat betreft hun posities kon Seegers zijn medebestuurders op hun gemak stellen.
Toen hij hen inlichtte over de brief uit Moskou meende Manuel dat de partijleiding
nog maar één mogelijkheid overbleef, en wel aftreden.Volgens Seegers was dit niet
aan de orde: ‘der Kritik der kph war scharf, aber die Loyalitaet der Parteifuehrung
wurde vollkommen anerkannt’.85
Deze weergave was echter wat al te rooskleurig. Het lijkt erop dat de Komintern
de cph het voordeel van de twijfel gunde, want het Politsekretariat besloot wel de
Nederlandse sectie meer in het oog te houden. Moskou verlangde van de partijleiding dat zij een concreet werkprogram zou opstellen op grond van de besluiten van
het plenum. Daarbij ging het de Komintern niet alleen om het resultaat, maar ook
om de opstelling van het eerste echelon. ‘Ob und welche Aenderungen innerhalb
der führenden Instanzen insbesondere Politbüro notwendig sein werden, das wird
sich erst auf Grund der Haltung der einzelnen Genossen in der Diskussion zeigen,’
schreef het Politsekretariat aan het web in Berlijn. Aan harde maatregelen werd
nog niet gedacht. Gezien het gebrek aan kader leek de beste weg een zo groot mogelijk deel van de zittende bestuurders te overtuigen van de juistheid van de nieuwe
lijn. De reeds tot inkeer gekomen Seegers zou hierbij van dienst kunnen zijn.86
Deze tweeledige opdracht van controle en stimuleren was aan Bamatter toebedeeld. De zweep kon de Zwitser zeker hanteren, maar met de stroopkwast kon hij
minder goed overweg. Gedurende de eerste tijd van zijn verblijf in Amsterdam had
de web-vertegenwoordiger, die alle bijeenkomsten van het presidium van de cph
bijwoonde, zich laten kennen als een nogal hooghartige, zelfingenomen en dogmatisch ingestelde persoon. Dat er lieden in de leiding van de cph waren die aan de
radicalisering in Nederland twijfelden, was voor hem onbestaanbaar gezien de vele
stakingen die zich voordeden.‘Überall Zeichen erwachender Massen,’ liet Bamatter
aan Gyptner weten,‘und doch gibt es Miesmacher, die das nicht sehen.’ Het werd de
hoogste tijd dat de Nederlanders een andere toon zouden aanslaan. Bamatter kondigde aan onverbiddelijk te zijn; hij wilde ‘den “Kampf bis aufs Messer” führen’.87
De lakmoesproef
De brief van het Politsekretariat van juli was de eerste test van trouw voor de leiding
van de cph, nadat Molotov op het tiende plenum de ‘rechtsen’ en ‘verzoeners’ in de
Komintern aan de schandpaal had genageld. De meesten doorstonden deze proef
glansrijk. Erkende ‘loyalisten’ als Van Lakerveld, Van Munster, Beuzemaker en
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natuurlijk Seegers legden zich volledig neer bij de vermaningen. Ook partijsecretaris Bergsma vond dat de brief liet zien hoezeer de cph tekort was geschoten. De
Leeuw maakte een enkele kanttekening, maar schikte zich verder ook. Minder meegaand toonden zich opnieuw Postma, Manuel en De Visser. De beide laatsten stonden als leider van de vakverenigingscommissie respectievelijk als ‘legalistisch’
optredend Tweede-Kamerlid in het brandpunt van de kritiek. Het tweetal vond dat
de Komintern medeverantwoordelijk was voor de fouten in het partijprogram,
omdat dat tijdig naar Moskou was gestuurd.
De Visser maakte het nog erger door ook af te geven op de degradatie van Boecharin tijdens het plenum. Hij meende dat men in de Komintern voorzichtiger met
personen moest omgaan. Op het zesde wereldcongres had hij zelf de minutenlange
ovaties meegemaakt die Boecharin ten deel waren gevallen, en nu werd de Rus
zomaar afgedankt. De partijvoorzitter werd bijgevallen door Van Wijngaarden. De
voormalige nas-functionaris die zich de afgelopen jaren zo lovend over de SovjetUnie had uitgelaten, was ontgoocheld geraakt. Wat vroeger wit was geweest, schilderde Moskou nu in de zwartste kleuren.‘Das “Hosannah”und “kreuzigt ihn”in der
Komintern verschiedenen Personen gegenüber, ist verderblich.’ Voor Bamatter had
Van Wijngaarden hiermee afgedaan. Vlak daarna werd hij als lid van het partijsecretariaat vervangen door Manuel.Van Wijngaarden bleef nog wel lid van het cphpresidium.88
Bamatter was ontevreden, want ook binnen het partijbestuur als geheel
bespeurde hij veel weerstand.Aan het web in Berlijn schreef hij dat er ‘eine beinahe
feindselige, anti-Moskaustimmung herrschte’.89 Niettemin stak het cph-bestuur de
hand in eigen boezem en onderschreef het formeel de kritiek van de Komintern.
Ook erkende het dat wat betreft de rationalisatie en radicalisering de toestand in
Nederland ‘in hoofdlijnen’ identiek was aan het algemene beeld.90
Het Politsekretariat had verordonneerd dat de cph-leiding haar fouten niet
alleen binnenskamers zou belijden, maar ook in alle openbaarheid. De regels van
de ‘bolsjewistische zelfkritiek’ zouden dit eisen. Ook dat was een aspect van de disciplinering binnen de Komintern: de openlijke erkenning dat er fouten waren
gemaakt en dat Moskou het juist had gezien. Evenals in de zomer van 1927, toen de
cph naar aanleiding van de Indonesische opstand eigenlijk voor het eerst publiekelijk moest buigen als gevolg van een gisping van de Komintern, achtte de partijtop
het gewenst het beginsel van de zelfkritiek nader toe te lichten. Kennelijk voelde
men aan dat een dergelijke zelfkastijding gemakkelijk verkeerd opgevat kon worden. Het was echter geen daad van ‘partij-minachting’ of defaitisme, zoals sommige
partijgenoten dachten, maar een middel om zelfgenoegzaamheid tegen te gaan en
het begaan van dezelfde fouten in de toekomst te voorkomen. Vanwege de opvoedende werking op de arbeidersmassa’s die ervan uit zou gaan, diende dit in het
openbaar te gebeuren. Het was ‘schadelijk en verkeerd’ te menen dat de partij zich
zo belachelijk zou maken.91
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Moskou ontdekt ‘rechtse fouten’ in de cph
De cph-leiding had dan formeel haar instemming met de Komintern-lijn betuigd,
toch was Moskou niet tevreden over de gang van zaken in de Nederlandse sectie. De
stemmingen in de partijtop waarover Bamatter via het web berichtte, waren weinig
geruststellend. Bovendien verliep de door het Politsekretariat gedecreteerde discussie in de partij maar moeizaam.92
In oktober nam de Politkommission nieuwe directieven voor de cph aan. Dit
orgaan, waarin Manoeïlski, Pjatnitski en Kuusinen zitting hadden, was een maand
eerder uit het Politsekretariat gevormd. De consignes van het nieuwe machtscentrum in de Komintern waren bedoeld voor de partijconferentie die de Nederlandse
sectie op de agenda had staan. Uit de directieven, die vrijwel zeker waren opgesteld
door Van Reesema, bleek dat het Moskou ernst was geworden. Waar de juli-brief
alleen maar van ‘opportunistische gevaren’ melding maakte, werd nu voor het eerst
– en met terugwerkende kracht – van ‘rechtse fouten’ gesproken die de cph-leiding
zou hebben begaan. De partijconferentie moest ‘eine wirklich schonungslose Kritik
an den rechten Anschauungen und Fehlern üben, ohne Rücksicht auf Personen’.
Over de sceptische reactie van De Visser en Van Wijngaarden op de juli-brief
oordeelde Moskou hard. Het tweetal had hiermee ‘offene rechte Tendenzen’
getoond. De even kritische Manuel ontsprong de dans, misschien omdat hij zich in
tegenstelling tot de beide anderen geen oordeel over de val van Boecharin had aangematigd. De Politkommission ging niet in op de suggestie van het mels Van Wijngaarden uit de partijleiding te zetten. Ook trof zij geen maatregelen tegen De Visser.
Veranderingen in de partijtop sloot de Komintern-leiding echter geenszins uit;
deze waren ‘vom Gesichtspunkt der Verbesserung der Parteiarbeit und des Kampfes gegen die rechte Gefahr zu prüfen’.93
Het Moskouse bevelschrift was een harde waarschuwing aan het adres van de
cph. Bergsma, Seegers, Van Lakerveld, De Leeuw en Beuzemaker konden zich er
vanzelfsprekend geheel in vinden. Postma, Van Wijngaarden, Manuel en De Visser
waren minder onder de indruk en voegden zich opnieuw minder gemakkelijk. Partijvoorzitter De Visser ontkende dat hij politiek uit de pas zou lopen:‘Ich gebe meinen Fehler zu, rechts bin ich aber in keinem Fall.’ Postma plaatste weer kanttekeningen bij de derde periode in Nederland, en Van Wijngaarden hield vast aan zijn
oordeel over de Komintern. Volgens Bamatter was er niettemin vooruitgang
geboekt vergeleken bij de bespreking van de juli-brief: de anti-Moskou-stemming
van toen was verdwenen.94
De partijleiding gaf het Politsekretariat gelijk. In het bijzijn van Bamatter en
Florin constateerde zij op de partijconferentie dat er in de cph ‘rechtse elementen’
waren die in theorie met de Moskouse besluiten instemden, maar in de praktijk
‘rechtse afwijkingen’ vertoonden.95 Deze hadden zich echter niet tot een hecht blok
samengesmeed, zoals ook De Leeuw na afloop van de conferentie opgelucht in Inprekorr vaststelde. Het web was het met deze beoordeling eens. Eind november
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schreef Berlijn aan de cph: ‘In Euer Partei besteht keine festgefügte opportunistische Fraktion, die der Partei ihr eigenes rechtes Programm entgegengestellt hat.’
Dat nam overigens niet weg dat er zeker ‘rechtse elementen’ in de cph waren; de
partijleiding moest alles op alles zetten om deze te ontmaskeren en ervoor te zorgen
dat de Nederlandse sectie tot in al haar vezels van de lijn van Moskou doordrongen
was.96
Bergsma moet hangen
Inderdaad bestonden er in de partijleiding geen hecht georganiseerde groepen. Er
leefden zeker politieke meningsverschillen,die voortsproten uit de nieuwe koers van
de Komintern. Daarnaast waren er ook persoonlijke tegenstellingen, vooral opgeroepen door het functioneren van partijsecretaris Bergsma. Deze scheidslijnen vielen vooralsnog echter niet geheel met elkaar samen. Zo behoorde Bergsma zelf wat
betreft de radicale politiek van Moskou tot het kamp van de loyalisten. Met uitzondering van Seegers lag hij bij de overige Moskovieten (De Leeuw, Beuzemaker, Van
Lakerveld en Van Munster) zeer slecht.Als partijsecretaris beschikte Bergsma daarentegen over de steun van Manuel en Postma,die beiden weer gereserveerder tegenover de Komintern stonden. De Visser sprak zich niet zo duidelijk over Bergsma uit.
Overeenkomstig de suggestie van de Politkommission besloot de partijconferentie tot een reorganisatie van het partijsecretariaat en de vakverenigingscommissie. Manuel zag kennelijk de bui al hangen en stapte zelf uit beide organen, maar
hield zitting in het presidium. Seegers verloor eveneens zijn post in de dagelijkse
leiding. Volgens Bamatter ontbrak het hem aan ‘bolsjewistische arbeidsdiscipline’.
Hij bleef deel uitmaken van het secretariaat totdat De Visser, die wegens ziekte lange tijd afwezig was, weer hersteld was. De web-vertegenwoordiger drong er bij
Beuzemaker op aan tot het secretariaat toe te treden, maar deze wilde niet zolang
Bergsma in dit orgaan zitting had. Bamatter wilde de partijsecretaris echter niet
laten vallen, hoe incapabel hij hem ook vond.97
Bamatter was weinig te spreken over de uitkomsten van de reorganisatie. ‘Eine
Aenderung wird erst der Kongress bringen, wo meiner Meinung nach eine ganz
neue Leitung gewaehlt werden muss,’ zo liet hij Berlijn weten. Ook De Leeuw
schreef aan Van Reesema dat het nieuwe secretariaat geen haar beter was dan het
oude. Het zou niet bij machte zijn de taken uit te voeren die de derde periode dicteerde. Verwonderlijk was dat niet, aldus De Leeuw, want de zittende partijleiding
was vóór het zesde wereldcongres gekozen. ‘Die Verbesserung der Leitung ist der
Kernpunt.’98
De kritiek van Bamatter en De Leeuw spitste zich toe op Bergsma, die geheel
onbekwaam zou zijn en niet in staat de partij organisatorisch te leiden. De partijsecretaris gaf zich echter niet zomaar gewonnen en poogde zijn belagers in Moskou
zwart te maken. Hij deelde het ekki mee dat er zich in de partijtop een ‘rechtse
groep’ had gevormd, bestaande uit De Leeuw, Beuzemaker, Van Lakerveld en Van
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Munster. Deze zou trachten de belangrijke posten in de partij over te nemen.
Bamatter zou zich door het viertal hebben laten inpalmen: ‘Hij steunt – misschien
onbewust – de rechtsche elementen in de partij.’99
Er zat zeker een kern van waarheid in de beschuldiging van Bergsma dat het
kwartet zou samenspannen met Bamatter. De Zwitser voelde zich echter tegenover
zijn broodheren in Berlijn en Moskou in zijn goede naam aangetast en haalde in
een ellenlang verweerschrift genadeloos uit. Het ‘rechtse gevaar’ bestond volgens
hem zeker in de cph, zij het niet daar waar Bergsma het zocht, maar bij de partijsecretaris zelf. Op retorische wijze vroeg Bamatter zich af of Bergsma als partijleider
nog wel het vertrouwen van de arbeiders had.‘Der Sekretär sitzt an seinem Radioapparat, statt persönlich ... die Arbeit besser zu organisieren.’ Het web tikte Bergsma vervolgens op de vingers.100
De wording van een ‘rechtse fractie’
De geruststellende constatering van het web dat er geen ‘rechtse fractie’ in de cph
zou bestaan, hield niet lang stand. Binnen anderhalve maand zag de situatie er volgens Berlijn geheel anders uit. Op instigatie van de Komintern had de partijleiding
voor Kerstmis een congres uitgeschreven waar orde op zaken moest worden
gesteld.101 Het web zond Bamatter, die na de partijconferentie naar Berlijn was
gegaan om verslag uit te brengen, weer naar Nederland om toe te zien op de voorbereidingen. Zijn rapporten aan het Komintern-bureau in de Duitse hoofdstad
leidden tot een aanzienlijke bijstelling van de visie op de cph.102
Volgens Bamatter was het in de top van de cph gaan gisten, met als resultaat dat
zich meer eenduidige groepen hadden uitgekristalliseerd. Spil in dit proces waren
Bergsma en Seegers. Suf gebeukt door de niet-aflatende kritiek op hun functioneren had het tweetal steeds meer bezwaar tegen de bemoeienis van de Komintern en
haar vertegenwoordiger. Bergsma kon na alle wrijvingen en conflicten het bloed
van Bamatter wel drinken. Seegers was eveneens diverse keren met de Zwitser in
aanvaring gekomen. Beiden hingen de nieuwe koers van Moskou aan, maar ze pasten ervoor de schuld te krijgen voor de gebrekkige doorvoering daarvan. Het
belaagde duo raakte zo in de buurt van Manuel verzeild,omdat die vaak voor hen in
de bres sprong. Door de overgang van Bergsma en Seegers werd het ‘loyalistische’
kamp zuiverder van samenstelling: onvoorwaardelijke trouw aan de nieuwe lijn viel
nu samen met oppositie tegen de door Moskou gekritiseerde partijleiders. Deze
groep bestond nu uit De Leeuw, Van Lakerveld, Beuzemaker en Van Munster, en
vormde de minderheid in de partijtop. Min of meer tegenover hen stonden Postma,
Van Wijngaarden, Bergsma, Seegers en Manuel. De laatstgenoemde drie hadden in
de praktijk lange tijd de dagelijkse leiding gevormd, hetgeen inhield dat zij ongeveer voor alle fouten en haperingen van de partij verantwoordelijk konden worden
gesteld.Bamatter rekende De Visser tot hun bondgenoot,alhoewel de partijvoorzitter in deze tijd wegens ziekte geen deel had aan het partijleven.103
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Van deze hergroepering bracht Bamatter Berlijn nauwgezet op de hoogte. Het
lag voor de hand aan de blokvorming politieke conclusies te verbinden. De Zwitser
wilde kennelijk zijn vingers niet branden en liet dit karwei aan het web over. Toen
Bergsma, Seegers en Manuel het congres tot Pasen wilden uitstellen, kwam het
bureau in actie. Berlijn verklaarde dat zij gedurig de voorbereiding van het partijcongres saboteerden, en betitelde het uitstel als een ernstige ‘rechtse’ fout. Het zou
geen onschuldige vergissing zijn, maar de uitdrukking vormen van de opportunistische instelling van een deel van de partijleiding. Het web schreef de cph-leiding
een brief waarin het aan Bamatters analyse de gevreesde politieke lading gaf:‘In der
letzten Zeit wird immer deutlicher wahrnehmbar eine rechte Gruppe in der Partei,die
ihre Vertreter in der Spitze der Parteiführung hat.’104
Nu het web eenmaal deze diagnose had gesteld, deed Bamatter er meteen een
schepje bovenop. Hij was ineens tot het inzicht gekomen ‘dass nicht nur eine rechte
Gruppe besteht, sondern eine gut organisierte und diszipliniert arbeitende Fraktion’.105 De Komintern-vertegenwoordiger wist wat hem te doen stond en zette zich
ijverig aan de taak aanvullend bewijs te leveren. In de ‘rechtse fractie’ waren volgens
hem de rollen goed verdeeld. Manuel werd als de ‘spiritus rector’ aangewezen: hij
zou de intellectuele aanvoerder zijn van de campagne tegen de Komintern. Bamatter had hem eerder aangeduid als iemand die ‘ziemlich offen (zynisch und gehässig), wenn auch in sehr schlauer Weise (er ist eben ein geriebener Opportunist)
gegen die Beschlüsse des vi.Weltkongresses intrigiert’.106 Bij het propageren van de
‘rechtse denkbeelden’ zou Postma hand- en spandiensten verlenen, terwijl Bergsma
en Seegers de achterban in het land bewerkten.
Eindelijk had de Nederlandse sectie dan haar ‘rechtse fractie’, zoals zovele partijen in de Komintern. Deze vaststelling door het web kwam vlak na Boecharins
boetedoening als oppositieleider in november 1929, toen de strijd tegen de ‘rechtsen’ overal in de Komintern woedde. De fractie in de cph leek echter meer te zijn
ontstaan op de burelen in Berlijn dan dat er in werkelijkheid sprake was van een
georganiseerde poging de partijlijn te beïnvloeden. Omdat het onbestaanbaar was
dat een ‘rechtse groep’ zonder hulptroepen zou functioneren, ontdekte het web in
de cph ook ‘versöhnlerischen Elemente’. Zij zouden hebben getracht de ontmaskering van de ‘rechtsen’ te verhinderen.
Moskou wijst nieuwe partijleiding aan
Het web trof direct maatregelen om de ‘fractie’ in de cph te bestrijden. Bamatter
kreeg opdracht tot het partijcongres in Nederland te blijven. Als versterking werd
de Engelse mijnwerker Aitken Ferguson gestuurd. In 1926 was zijn loopbaan binnen de Komintern begonnen; hij was onder meer lid van het Präsidium en werkzaam in het Anglo-Amerikanisches Ländersekretariat. In Nederland zou Ferguson
om de haverklap het belang van de doorvoering van de ‘political line of the Comintern’ benadrukken, wat hem de bijnaam ‘Comrade Political Line’ opleverde.107
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Verder stelde het web Moskou meteen op de hoogte van het bestaan van de
‘gefährliche rechte Gruppe’ in de cph.108 De Komintern-top was niet verrast. Door
de berichten uit Amsterdam en Berlijn was het in de herfst van 1929 tot Van Reesema doorgedrongen dat het in de cph de verkeerde kant op ging.Op het kantoor van
het mels werkte hij inmiddels aan uitgebreide instructies voor de Nederlandse
partij.
Op 6 januari 1930, een week voordat het web alarm sloeg, besprak het Politsekretariat uitgebreid de ‘Holländische Frage’. Als eerste agendapunt op deze bijeenkomst van de Komintern-leiding stonden de voorstellen van het mels geagendeerd. Alle topfiguren, zoals Manoeïlski, Pjatnitski, Kuusinen en Lozovski, waren
aanwezig. Zij besloten de Nederlandse sectie hard aan te pakken en eisten een
scherpe wending in de opstelling van de cph en een grondige zuivering van het
partijbestuur van alle ‘rechten, versöhnlerischen und passiven Elemente’. In hun
plaats mocht het congres uitsluitend partijgenoten verkiezen ‘die seit dem x. Plenum die Linie der ki bedingungslos vertreten haben’. Aan dit criterium voldeden
Bergsma, Manuel, Postma en Van Wijngaarden kennelijk niet, want zij ontbraken
op de kandidatenlijst die het Politsekretariat voor het partijbestuur vaststelde.
Zoals te verwachten was, kwamen getrouwen als De Leeuw, Beuzemaker, Van
Lakerveld en Van Munster daar wél op voor.109
De bemoeienis van Moskou met de samenstelling van de nieuwe partijleiding
ging heel ver. Op voorstel van het mels had het Politsekretariat exact aangegeven
wie er tot het partijbestuur, het presidium en het partijsecretariaat waren uitverkoren.Intussen had het web ook over deze kwestie nagedacht.Hierbij ging het bureau
af op de karakteriseringen die zijn vertegenwoordigers in Amsterdam van de cphleiders gaven. De selectie van Berlijn kwam grotendeels overeen met de instructies
uit Moskou.Wat betreft Seegers en enkele anderen verschilden de meningen echter.
Het Politsekretariat kende Seegers een zetel in het partijsecretariaat toe. Kennelijk
had deze met zijn bekering op het tiende plenum in Moskou een goede indruk achtergelaten. Het web had hem daarentegen in navolging van Bamatter politiek opgegeven. ‘Seegers entlarvt sich immer mehr als dasjenige Element, dass die grössten
Schwierigkeiten gegenüber der Durchführung der Wendung macht durch sein versöhnlerisches und sabotierendes Verhalten,’ schreef het Berlijnse bureau aan Moskou. Het Amsterdamse gemeenteraadslid, in 1924 ‘ontdekt’ door Neumann en een
jaar later een van de aanvoerders van de oppositie tegen Wijnkoop, viel nu zelf uit
de gratie.110
Moskou stelt Goulooze als partijsecretaris voor
Afgezien van Seegers had Moskou nog een onaangename verrassing voor het web
in petto. Wat betreft de functie van partijsecretaris stelde het Politsekretariat voor
‘den für diese Arbeit unfähigen Parteiangestellten Bergsma durch den Genossen
Goulooze zu ersetzen’.111 Als bij toverslag dook de naam van de achtentwintigjarige
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secretaris van de Communistische Jeugdbond in de instructies van de Komintern
op. Daan Goulooze (1901–1965), afkomstig uit een arbeidersgezin, werkte als timmerman in de bouw. Na actief te zijn geweest in de sociaal-anarchistische jeugdbeweging, het nas en de bksp, was hij in 1926 lid van de cph geworden. Een jaar later
ging hij met een jeugddelegatie naar de Sovjet-Unie. Als eerste man van de cjb
maakte hij deel uit van het presidium van de cph. In juni 1928 werd hij secretaris
van de iah.112
Niemand in de partijleiding in Amsterdam en op het web in Berlijn had aan
Goulooze gedacht als Bergsma’s opvolger. De verklaring voor zijn plotselinge
opkomst moet dan ook in Moskou worden gezocht, en wel bij Van Reesema. Dat de
cph politiek en organisatorisch verloederde, weet de mels-medewerker vooral aan
Bergsma. De Fries moest zo snel mogelijk weg. Aan zijn superieuren schreef Van
Reesema in het najaar van 1929 dat Bergsma door een energieke organisator vervangen diende te worden. Hij had al iemand op het oog:‘Wir meinen den Sekretär
des Jugendverbandes, Goulooze.’113
Deze voordracht hebben Van Reesema en Goulooze hoogstwaarschijnlijk
bekokstoofd toen de laatste in november 1929 in Moskou was om het plenum van
de Exekutive van de kji bij te wonen. Tijdens dit bezoek bracht Goulooze aan het
mels verslag uit over de situatie in de cph.Van Reesema moet zich vervolgens voor
zijn kandidatuur sterk hebben gemaakt. Hij legde in ieder geval samen met de chef
van het mels,Jakob Drabkin (die zich Sergei Goesev noemde) Gouloozes kandidatuur voor aan het Politsekretariat. Dat de Komintern-top het voorstel overnam is
niet zo vreemd: zoals vermeld zette Moskou eveneens in onder meer de Britse en
Franse partij de leiders van de jongerenorganisaties in tegen recalcitrant geachte
partijbestuurders.
De uitverkiezing van Goulooze door Moskou sloeg het web met stomheid.Van
Reesema had in zijn aanbeveling gezegd dat zijn favoriet politiek op het juiste
standpunt zou staan.Bamatter dacht daar echter geheel anders over.Vóór zijn afreizen naar Moskou zou Goulooze zich tegen Bergsma c.s. hebben gekant, maar na
zijn terugkeer was zijn houding veranderd. Goulooze zou hebben laten doorschemeren bij de Komintern te hebben vernomen dat de web-vertegenwoordiger zou
worden teruggeroepen. Ook zou hij sindsdien met Manuel, Bergsma en Seegers zijn
gaan samenspannen, aldus Bamatter, die hem tot de ‘rechtse fractie’ rekende. De
Zwitser gaf overigens geen verklaring voor de curieuze ommezwaai van de cjbsecretaris. Het is immers opmerkelijk dat Goulooze het op een akkoordje zou gooien met degene die hij geacht werd te gaan opvolgen. Dat er iets in Moskou is voorgevallen, gaf Goulooze zelf toe in een autobiografie die hij jaren later voor de
kaderafdeling van de Komintern moest opstellen: ‘Nadat ik mij eerst passief in de
discussie had gedragen nam ik einde 1929 na mijn bezoek aan een plenumzitting
der jeugd in Moskou actief stelling tegen die groep van partijgenoten die bereid
waren de besluiten van het 6e kongres door te voeren.’114
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Nadat de opmerkelijke voorkeur van de Komintern-leiding in Berlijn bekend
was geworden, liet het web Moskou meteen weten dat Goulooze niet geschikt was
voor deze gevoelige post. De aanklachten tegen de kandidaat stapelden zich vervolgens op. Ferguson noemde hem ‘ein Versöhnler vom Scheitel bis zur Söhle’. De
spoorslags naar Amsterdam afgereisde Gyptner kwam na gesprekken met Goulooze tot dezelfde slotsom. De web-secretaris, die de Nederlander goed kende uit
de kji, meende dat hij schuldig was aan het feit dat de jeugdbond geen stelling had
genomen in het partijconflict. Ook vond hij Goulooze in het geheel geen capabele
organisator. De slotsom waartoe Gyptner kwam was glashelder: ‘Es ist notwendig,
Goulooze so bald wie möglich aus der Führung der Jugend zu entfernen.’115
Terwijl Goulooze in januari 1930 door Gyptner en het web was afgedankt, verscheen in de Tribune een open brief van het Präsidium. Hierin stak Moskou de loftrompet over Gouloozes cjb. De jongerenorganisatie werd de cph als voorbeeld
gesteld,omdat zij zou hebben aangetoond ‘hoe het mogelijk is,radicaal met de oude
methode te breken en het heele werk op de bedrijven te concentreeren’. Niet toevallig was de brief – al anderhalve maand eerder – opgesteld door Gouloozes Moskouse vriend Van Reesema.116
Berlijn wil Schalker in plaats van Goulooze
Het web liet het niet bij bezwaren tegen de benoeming van Goulooze als partijsecretaris,het kwam zelf ook met een alternatief dat bijna net zo verrassend was als de
suggestie van de Komintern-leiding. Het bureau in Berlijn stelde eind januari 1930
de relatief onbekende Schalker aan Moskou voor.117
Cees Schalker (1890–1944) was de zoon van een ambtenaar. Hij kreeg een christelijke opvoeding en was totdat hij met het geloof brak leraar op een zondagsschool.
Na de lagere school volgde hij de handelsschool. Begin 1918 trad Schalker tot de sdp
toe. In het partijconflict in 1925 schaarde hij zich achter Wijnkoop en trok hij fel van
leer tegen de oppositie. Schalker erkende evenwel openlijk dat Moskous oordeel de
doorslag gaf: wie zich tegen de Komintern verzette,‘strijdt – of hij wil of niet – aan
de zijde der contra-revolutie’. Na de komst van Humbert-Droz liet hij evenals De
Visser Wijnkoop vallen. Hij trad vervolgens toe tot het partijbestuur. In 1929
bekleedde Schalker, die in Delft als kantoorbediende bij Calvé’s Oliefabrieken
werkte, in de cph diverse functies. Hij had zitting in het partijbestuur, was voorzitter van het district Zuid-Holland en vertegenwoordigde de cph in de Delftse
gemeenteraad.118
Alhoewel Schalker zich nooit op het voorste plan had bewogen, kwam zijn kandidatuur niet helemaal uit de lucht vallen.Op het partijcongres in april 1928 hadden
enkele leidende partijgenoten hem al als partijsecretaris gewild in de plaats van
Bergsma, die toen ‘voorlopig’ in die functie was benoemd.119 Dat hij over het nodige
vertrouwen van Moskou beschikte, bleek uit het feit dat het Politsekretariat hem
een positie in het presidium had toebedeeld. In de rapporten van het web nam
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Schalker evenwel geen prominente plaats in. Dat veranderde toen hij zich eind 1929
evenals vier jaar eerder in het openbaar onvoorwaardelijk achter de Komintern
opstelde en opriep tot de strijd tegen ‘rechts’.Wie de nieuwe lijn niet wilde aanvaarden,‘is een gevaar voor de beweging en wordt afgesneden’, zo schreef hij in de Tribune.120 Deze publicatie viel bij Bamatter zo goed in de smaak dat hij Schalker later
in Berlijn als de opvolger van Bergsma aanbeval:‘Meiner Meinung nach kommt er
in erster Linie in Frage als der zukuenftige Sekretar.’ Naast zijn juiste politieke
instelling en organisatorische vaardigheden zou Schalker als voordeel hebben dat
hij niet tot een van beide kampen in de cph-leiding werd gerekend. Ook Gyptner
en Ferguson lieten zich lovend over hem uit.121
In februari 1930 liet Drabkin het web weten dat Moskou akkoord ging met de
verwijdering van Seegers en de benoeming van Schalker in het partijsecretariaat.
Hij stond Berlijn expliciet toe verder naar bevind van zaken te handelen.‘Wir haben
Euch bereits geschrieben, dass Ihr in den Vorschlaegen ueber die Zusammensetzung der leitenden Organe der kp Hollands einige Aenderungen einzufuegen die
Moeglichkeit habt.’122 Het is tekenend voor de positie die de cph in de Internationale innam, dat Moskou op het punt van de rekrutering van de nieuwe partijleiding
het web tot op zekere hoogte de vrije hand gaf.Bij belangrijker geachte secties hield
de Komintern-top de teugels veel strakker in handen. Het Berlijnse bureau wist
evenwel niet goed raad met de geboden speelruimte.Waarschijnlijk uit angst fouten
te maken, legde het toch nog zijn definitieve voorstel aan Moskou voor.123
De Visser weer op de wip
Niet alleen de invulling van de functie van partijsecretaris, ook de partijvoorzitter
vormde een probleem. Evenals in het conflict met het driemanschap in 1925 nam
De Visser weer een cruciale positie in. Hij was onmisbaar voor de cph, zo erkenden
Bamatter en Ferguson. De welbespraakte De Visser stak immers met kop en schouders boven zijn mede-partijbestuurders uit. Eigenlijk was hij de enige uit de partijtop die bij de arbeiders bekend en echt geliefd was. Het grote probleem was echter
dat De Visser zich niet volledig met de nieuwe Komintern-lijn identificeerde: hij
hield om het zacht te zeggen minstens enkele slagen om de arm.124 Daarnaast school
er een gevaar in zijn eloquentie en zijn voorkeur voor het parlementaire werk. In
het nieuw aangebroken tijdperk van de ‘derde periode’ was ‘politiek’ iets anders dan
woordenstrijd in de Tweede Kamer; meer nog dan vroeger diende alle energie
geconcentreerd te worden op de acties in de bedrijven.125
Moskou en Berlijn waren het erover eens dat de partijvoorzitter een speciale
aanpak vergde.‘Bezüglich De Visser Bemühungen, ihn von unserer Linie zu überzeugen und ihn zum Kampf gegen rechte Tendenzen veranlassen, dabei auch De
Vissers Fehler offen kritisieren’, zo verlangde het Politsekretariat. Het web vatte dit
kernachtig samen: ‘mit De Visser manövrieren’.126 Net zoals vijf jaar daarvoor
moest de partijvoorzitter voorzichtig worden losgeweekt uit het Moskou onwelge400
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vallige kamp. Destijds voerde Woog deze bekering uit, dit keer moesten Bamatter
en Ferguson het karwei opknappen. In januari 1930 voerden zij enkele gesprekken
met De Visser. Nadat hij eerst wat had tegengesputterd, zou hij al snel zijn bijgedraaid. Ferguson meldde Berlijn dat de cph-voorzitter had gezegd ‘dass, wenn das
web darauf dringen wird, dass er gewählt wird in die Parteileitung, er eine grössere
Rolle in der Parteileitung spielen würde als er bis jetzt getan hat’.127 Opnieuw liet De
Visser zich lijmen met het pluche. Hij liet zijn vroegere medestanders in de partijleiding vallen en koos voor de loyalisten, die hem zwaar hadden geattaqueerd
wegens zijn ‘parlementarisme’ en ‘legalisme’.
De Visser reisde naar Berlijn om de laatste plooien glad te strijken. Het web kon
vervolgens trots aan Moskou schrijven dat de missie geslaagd was.‘Es gibt in allen
Fragen keinerlei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem web und dem Gen. de
Visser.’128 Als tegenprestatie voor zijn inschikkelijkheid bleef De Visser verschoond
van het predikaat ‘rechts’. De Politkommission had hem al in de herfst van 1929 van
dit belastende epitheton voorzien, en ook een paar maanden later, in het ontwerp
van de open brief van het Präsidium aan de cph, werd hij gerekend tot de partijbestuurders bij wie zich ‘offene und verkappte rechte Tendenzen zeigten’. Toen deze
brief eind januari 1930 in de Tribune werd gepubliceerd, was zijn naam verdwenen.
De Visser was van ‘rechtse’ smetten gezuiverd zonder dat hij gedwongen werd tot de
inmiddels gebruikelijke publiekelijke penitentie.129
Partijcongres
Vanzelfsprekend konden de door de Komintern geselecteerde personen voor de leiding van de Nederlandse sectie niet zomaar benoemd worden. De schijn van partijdemocratie moest worden opgehouden; volgens de statuten koos het congres
immers de leden van het partijbestuur. Op deze bijeenkomst, die half februari
plaatshad, diende de cph zich in de eerste plaats onomwonden achter de Komintern-politiek te scharen.‘De ideologie der tweede periode en de sociaal-democratische tendenzen ... moeten radicaal uitgeroeid worden,’ eiste het web.130
Van het congres hing dan ook veel af, en de Komintern was niet van plan iets aan
het toeval over te laten. Berlijn gaf de cph opdracht ervoor te zorgen dat 80% van
de afgevaardigden arbeider was, het liefst werkzaam in de bedrijven. Zo zou het
congres een passend proletarisch en bolsjewistisch aanzien krijgen. Belangrijker
was de tweede eis,dat alleen gedelegeerden werden aangewezen die overtuigd voorstander waren van de nieuwe koers. Wanneer dit selectiecriterium strikt werd toegepast, wist Berlijn zich bij voorbaat verzekerd van de overgrote meerderheid.131
De voorbereiding van het congres door de partijleiding had onder de strakke
regie van het web plaats. Ferguson had na aankomst in Amsterdam meteen het heft
in handen genomen. Bij zijn bikkelharde aanpak verbleekte Bamatters evenmin
zachtzinnige optreden. De Engelsman schakelde onmiddellijk partijsecretaris
Bergsma uit door een speciale commissie onder leiding van de loyalist Van Laker401
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veld in te stellen die het congres moest voorbereiden. Deze commissie zorgde
ervoor dat er in de Tribune uitsluitend discussiebijdragen verschenen die in de
geest van Moskou waren. Manuel, Seegers en Bergsma protesteerden fel tegen deze
‘staatsgreep’, maar zonder succes.132
De zogenaamde ‘rechtse fractie’ werd het vuur na aan de schenen gelegd. De
partijleiding had vlak voor Fergusons komst een congresresolutie opgesteld. Hierin
gaven Manuel, Postma en Van Wijngaarden openlijk toe dat zij de nieuwe lijn niet
goed hadden begrepen. Ondanks deze erkenning was het web ontevreden, omdat
in één adem de loyalistische Moskovische minderheid medeschuldig werd verklaard aan het falen van de partij. De discussiebijdragen van het genoemde drietal
en van Bergsma in de aanloop naar het congres zouden bovendien niet echt van
spijt getuigen.133 Bamatter nam hen scherp op de korrel en verweet hun een ‘dubbele boekhouding’: in woorden zouden zij instemmen met de Komintern, maar in de
praktijk lijdelijk verzet voeren.134
Op aanraden van Ferguson gooide Moskou het document in de prullenbak.
Drabkin verlangde een nieuwe resolutie, die moest worden opgesteld door partijleden ‘die konsequente Verteidiger der Linie der Komintern sind’. De mels-chef
wilde ‘eine präzise und genaue Analyse in der K.P. Hollands, wobei deren Träger
konkret zu bezeichnen sind’. Natuurlijk werd hij op zijn wenken bediend. In de
nieuwe versie werden Manuel, Postma, Van Wijngaarden en ook de tot dusverre
onzichtbaar gebleven Van der Glas, die in 1925 tot de anti-Wijnkoop-oppositie had
behoord, tot de ‘rechts-opportunistische’ groep gerekend. Bergsma, Seegers en
Goulooze kregen het stempel ‘verzoeners’. In deze indeling komt het verschil tussen
de sceptici van het eerste uur en de latere malcontenten tot uitdrukking.135
Intussen werden de aangeklaagde partijleiders voor het blok gezet. Op een bijeenkomst van het partijbestuur waarbij maar liefst vier web-afgevaardigden present waren – naast Ferguson en Bamatter waren ook Gyptner en Florin in Amsterdam – werd hun nadrukkelijk gevraagd in te stemmen met deze indeling. Goulooze
was afwezig en voorkwam zo dat hij zich moest uitspreken. Afgezien van Seegers
erkenden de overige beschuldigden het hun ten laste gelegde niet en stemden zij
tegen de nieuwe resolutie. Politiek gezien was hun rol daarmee uitgespeeld. Aan de
vooravond van het congres werd hun stellingname tegen de Komintern in de Tribune breed uitgemeten; het was duidelijk dat ‘de rechtsche fractie in de partijleiding
niet ontwapent’.136
Het partijcongres zelf stond eveneens onder nauwlettende controle van het
web. De Berlijnse delegatie was opnieuw vier man sterk, waarbij Gyptner ditmaal
was vervangen door de Zwitser Hermann Bobst.137 De afvaardiging sprak uitvoerig
met De Visser, Schalker en De Leeuw voordat die hun redevoering hielden. Ook
nam zij de politieke resolutie nog eens flink onder handen.138 Het congres aanvaardde deze door de Komintern geautoriseerde uitspraak, die de ‘rechtse’ fractie
scherp veroordeelde en daarnaast de sdap als sociaal-fascistisch brandmerkte.Van
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de 78 stemhebbende afgevaardigden stemden er acht tegen en vier blanco. De afgevaardigden gingen eveneens met een overweldigende meerderheid akkoord met de
economische resolutie. Zonder slag of stoot verklaarde de partij hierin dat de rationalisatie zich in Nederland niet later had voorgedaan maar ‘reeds veel vroeger ... als
in andere landen’.139
Nieuwe partijleiding
Politiek-ideologisch had de cph volmondig het nieuwe geloof van Moskou beleden. De aan te wijzen partijleiding moest de garantie bieden dat dit in de toekomst
zo zou blijven. Om de verkiezing van het partijbestuur soepel te laten verlopen had
de web-delegatie een kandidatencommissie ingesteld. Ferguson en Bamatter
maakten hiervan deel uit. Op hun voorstel nam deze commissie alle instructies van
de Komintern unaniem over. Het congres kreeg vervolgens een ‘bloklijst’ voorgelegd. Dit betekende dat er niet meer over individuele kandidaten werd gestemd,
maar over één voorstel voor een compleet partijbestuur. De bloklijst werd met
slechts zes stemmen tegen aangenomen.140
Volgens het verslag dat een cid-infiltrant heeft opgemaakt, had Ferguson de
afgevaardigden gewaarschuwd zich niet tegen de door de Komintern voorgestelde
kandidaten te verzetten,‘daar zij dan met groote zekerheid denzelfden weg opgaan,
als de Zweedsche partijgenooten, die ook geen inmenging van de door hen genoemde “Moskousche agenten” dulden’. De zuivering van de cph-top was ingrijpend: in het twintig leden tellende partijbestuur keerden slechts negen oude leden
terug, die allen door het Politsekretariat waren uitverkoren. Het bestuur bestond in
meerderheid uit bedrijfsarbeiders, zoals Moskou had gewenst.141
Verrassend genoeg was voor het loyalistische viertal geen promotie weggelegd.
Deels had dit te maken met hun sociale achtergrond: zij waren allen te zeer intellectueel, terwijl de Komintern de partijleiding wilde ‘proletariseren’.Van Munster verloor zijn plaats in het presidium en werd gewoon partijbestuurslid. Van Lakerveld
moest zeer tegen zijn zin genoegen nemen met het kandidaat-lidmaatschap van het
presidium. Bij zijn terugzetting speelde mee dat hij bij de arbeiders niet goed zou
liggen. Beuzemaker onderging hetzelfde lot als Van Lakerveld, zij het dat hij wel tot
kandidaat-lid van het secretariaat werd verkozen. De Leeuw behield zijn plaats in
het presidium. Hij zou deze echter niet lang bezetten, want Moskou had besloten
dat hij ‘voor zijn ontwikkeling’ een jaar in het Komintern-apparaat moest werken.
De web-delegatie roemde De Leeuws intelligentie, maar stond tegelijk wat wantrouwend tegenover de advocaat. Ferguson vond hem ‘glitschig wie ein Aal’.142
Op last van de Komintern kreeg Anton Struik ook een plek in het presidium. Na
een achtjarig verblijf in de Sovjet-Unie keerde hij weer terug naar Amsterdam. Kennelijk wilde Moskou een door de bolsjewistische wol geverfde kracht in de leiding
van de Nederlandse sectie hebben.143 In het presidium nam verder ook De Visser
zitting. Hij was op het congres de Berlijnse vertegenwoordigers nogal tegengeval403
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len. De partijvoorzitter zou in zijn rede de ‘rechtsen’ te veel hebben ontzien. Ferguson oordeelde vernietigend: ‘In my opinion Comrade De Visser does not really
understand the inner Party situation at all.’ Florin noemde hem ‘ein opportunistisches schwankendes Element’. De delegatie besloot ter plekke De Visser niet in het
partijsecretariaat op te nemen – de enige afwijking van de web-instructies die zij
zich permitteerde.144
Opkomst De Groot
Het nieuwe secretariaat van de cph telde drie leden. Naast Schalker, die partijsecretaris werd, trad Geert Huizinga toe, een havenarbeider die tevens secretaris van het
district Amsterdam was. Het derde lid was De Groot. Zijn benoeming was een grote verrassing. Hij had zich in juni 1928 weer bij de cph aangemeld. Na enige tijd
nam hij zitting in het partijbestuur en in de vakbondscommissie.145 De Komintern
beschouwde De Groot niet als topkandidaat. Het Politsekretariat had hem niet op
het namenlijstje voor de leidende gremia van de cph gezet. Ook in de aanbevelingen van de web-instructeurs ontbrak hij.146 Wel liet Bamatter, die een tijd bij De
Groot gelogeerd had, zich een keer lovend uit over een publicatie van zijn gastheer,
hetgeen hem een – wat terloopse – vermelding in de reeds aangehaalde open brief
van het Präsidium opleverde.147 Wat in het voordeel van De Groot zal hebben
gewerkt, was zijn grote lenigheid van geest. In de cph was hij destijds als Eenheidmedewerker een van de kampioenen geweest van de samenwerking met de linkervleugel van nvv en sdap. Anders dan Postma was hij ogenschijnlijk moeiteloos
overgeschakeld op de bestrijding van zijn vroegere bondgenoten. De reformisten
hadden voor De Groot nu afgedaan; het principe van de zelfstandige, revolutionaire stakingsleidingen met aan de spits de communistische partij werd ook zijn
parool.148
Binnen de cph was niet iedereen gelukkig met de rijzende ster van De Groot. De
Leeuw vond hem niet geschikt voor het secretariaat. De Groot was weliswaar intelligent, maar ook ‘politisch etwas unsicher und nicht frei von ultralinken Stimmungen’, zo schreef hij aan Van Reesema.149 Ook Struik had zijn bedenkingen. In een
brief aan Moskou noemde hij De Groot ‘ein jetzt guter Genosse, aber er war während einiger Zeit bei den Links-Sozialdemokraten und bekämpfte die Partei’.150
Schalker vertrouwde De Groot evenmin helemaal. Toen zijn collega in het secretariaat naar het congres van de rvi in Moskou zou vertrekken, vroeg hij aan De
Leeuw – die zich inmiddels in de hoofdstad van de Sovjet-Unie had gevestigd – een
oogje in het zeil te houden.151
De knoet van Moskou
‘Voor het leven der iiie Internationale speelt de Hollandsche officieele partij geen
rol. Zoo was het al de jaren door; Hollandsche problemen komen in Moskou aan de
orde, als allerlei andere vragen afgedaan zijn.’152 De vaststelling van Sneevliet na
404
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afloop van het partijcongres in februari 1930 kwam enigszins overeen met de klacht
van De Visser in juli 1928, toen die de Komintern verweet zich te weinig om de kleinere partijen te bekommeren. Sneevliet doelde op het feit dat de Gleichschaltung
van de Komintern-secties al aan het einde van 1928 met de kpd was begonnen,
maar dat de cph na ruim een jaar pas aan de beurt kwam.
Het late ingrijpen vormt wederom een indicatie voor de secundaire positie die
de Nederlandse sectie in de Komintern innam. Ook het feit dat Moskou het web
min of meer de vrije hand liet bij de keuze van de nieuwe partijsecretaris wijst in die
richting.Het bureau in Berlijn was immers ingesteld om de greep van de Komintern
op de West-Europese communistische partijen te vergroten. Dat Moskou in een
periode van opgevoerde centralisatie Berlijn dergelijke speelruimte bood, valt
alleen te verklaren met het relatief ondergeschikte belang van de cph voor de
Komintern.
Toch ging uiteindelijk ook de cph voor de bijl. Stukje bij beetje werd het net
rond de belangrijkste partijleiders aangehaald. In het voorjaar van 1929 had de
Komintern de cph nog vrijgesproken van ‘rechtse afwijkingen’. In de zomer volgde
echter de eerste beschuldiging van opportunisme. In de herfst kreeg de partijleiding te horen dat er ‘rechtse fouten’ waren begaan. En in de winter ten slotte was de
‘rechtse fractie’ een feit. Deze beschuldiging had echter bijzonder weinig met de
werkelijke toestand in de partij te maken. De Komintern had een stok nodig om de
hond te slaan, en vond deze in de gefabriekte ‘rechtse fractie’. Eerdere kritiek van
Moskou die betrekkelijk neutraal van aard was geweest, kreeg nu met terugwerkende kracht een zware politiek lading.
Als in een verhaal van Kafka drong het op een gegeven moment tot Manuel,
Bergsma en Seegers door dat zij in aanvoerders van een ‘rechtse fractie’ waren veranderd. Het ongerijmde van de aantijging vergrootte hun tegenzin tegen de wijze
waarop de Komintern in de cph te werk ging. Kort daarop waren zij partijleider af.
Bij hun afzetting speelde zeker hun povere staat van dienst mee. Na hun aantreden
in 1925 hadden zij immers weinig succes geboekt. Ten aanzien van de Indonesische
zusterpartij waren zij tekortgeschoten, de bolsjewisatie van de cph stelde niets
voor, het ledental groeide niet, en op electoraal terrein slaagde de partij er niet in
Wijnkoop weg te drukken. Al deze gebreken vielen onder de noemer ‘organisatorische passiviteit’, op zichzelf al een ‘rechtse’ fout. De schuld hiervoor werd vooral bij
Bergsma en in mindere mate bij Seegers gelegd.
Veel zwaarder tilde de Komintern echter aan het feit dat de cph de hand had
gelicht met de doorvoering van de nieuwe lijn. Dat partijleiders als Manuel, Postma
en ook De Visser twijfelden aan de toepasbaarheid van de ‘derde periode’
beschouwde Moskou als een doodzonde. Tegenspraak werd door de Komintern
niet geduld, hoe reëel en gefundeerd deze bezwaren ook mochten zijn. De politiek
van Moskou had immers een universele validiteit, alle nationale variatie ten spijt.
Dat de Komintern-leiding deze politieke reserves ernstiger opvatte dan het organi405
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satorische broddelwerk blijkt uit het feit dat zij Manuel, Postma en Van Wijngaarden als ‘rechts’ bestempelde, en Bergsma en Seegers als ‘verzoeners’. Niettemin werd
hun allen aangewreven dat zij niet bereid waren geweest de nieuwe koers onvoorwaardelijk door te voeren. Dit gebrek aan blinde gehoorzaamheid was in de grond
van de zaak de reden waarom zij hun biezen moesten pakken.
Zo kwam er na bijna vijf jaar een einde aan het bewind van Manuel, Seegers en
Bergsma. Zij waren de aanvoerders van de door Neumann geformeerde oppositie
tegen Wijnkoop,Van Ravesteyn en Ceton, en na het vertrek van het oude driemanschap door Moskou op de troon gezet.Vermeend gebrek aan capaciteit maar vooral disloyaliteit ten aanzien van Moskou hadden deze tweede generatie partijleiders
op hun beurt de das omgedaan. Alleen duivelskunstenaar De Visser doorstond
weer de storm. Ondanks twijfels die er in de Komintern ten aanzien van hem leefden, bleef hij aan als partijvoorzitter.Voor de tweede keer na een door Moskou geïnitieerde machtswisseling werd hij omgeven door nieuwe medebestuurders, van
wie partijsecretaris Schalker de belangrijkste was. Samen met partijtheoreticus De
Leeuw hadden Schalker en De Visser in 1925 tot de Wijnkoop-aanhang behoord, die
pas onder druk van de Komintern met de groep-Manuel was gaan samenwerken.
Het is opvallend dat in deze radicale periode juist zij door de Komintern tot de
macht in de cph werden geroepen.
Schalkers aanwijzing tot eerste man van de cph was zonder meer verrassend. In
tegenstelling tot andere aan het einde van de jaren twintig debuterende partijleiders
elders in Europa had hij geen arbeidersachtergrond – zoals Thälmann, Thorez, Pollitt of Gottwald. Niet alleen miste hij hun proletarische trekken, ook was hij naar het
zich laat aanzien scrupuleuzer dan zijn collega’s elders.De Groot leek eigenlijk meer
overeenkomsten met hen te vertonen. Zijn grilligheid maakte hem echter minder
geschikt als partijsecretaris; van wispelturigheid was de Komintern niet gediend.
Wat dat betreft wist Moskou wat het aan Schalker had. Zowel in 1925 als in 1929 had
hij op kritische momenten onvoorwaardelijk de zijde van de Komintern gekozen en
haar vertegenwoordigers loyaal bijgestaan. Uiteindelijk zou hij het echter toch
moeten afleggen tegen De Groot: in 1938 volgde die hem op als partijsecretaris.
Aan het begin van 1930 was de politieke domesticatie van de cph door de Komintern voltooid. Culminatiepunt in dit proces was de aanwijzing door Moskou van
de personen die het nieuwe partijbestuur moesten vormen. Dat het web in Berlijn
van de lijst afweek, doet hieraan niets af: het was de Komintern die de Nederlandse
sectie de namen van haar nieuwe leiders dicteerde. De verhouding tussen de cph
en Moskou ging hiermee een geheel nieuwe fase in. Vergeleken met de interventie
aan het einde van de jaren twintig stelde de inmenging van de Komintern in 1925
zowel kwantitatief (het aantal instructeurs dat Moskou naar Amsterdam zond en de
tijd die zij hier doorbrachten) als kwalitatief (de reikwijdte van de bemoeienis) veel
minder voor. Destijds trachtte Moskou lange tijd te bemiddelen; nu greep zij op
autoritaire, directieve wijze in. Mochten er in het verleden nog misverstanden over
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hebben bestaan, dan waren die nu weggenomen: de cph liep aan de leiband van
Moskou. Loyaliteit aan de Komintern was alfa en omega geworden. Degenen die dit
niet wilden erkennen, dienden de cph te verlaten. Zij die buiten de partij stonden
en weer wilden toetreden, moesten deze stelregel volledig onderschrijven.

407
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Zuivering, zelfkritiek en zelfverloochening
‘Der Kampf gegen die rechten Opportunisten hat in Wirklichkeit auf dem Kongress
erst begonnen.’ Wie gedacht had dat na februari 1930 de rust in de cph zou weerkeren, kwam bedrogen uit. Na de maandenlange strijd tegen de als ‘rechts’ versleten
partijleiders Manuel, Bergsma en Seegers kwamen nu hun vermeende medestanders in de lagere partijechelons aan de beurt. ‘Der gegen die Rechten begonnene
Angriff muss entschlossen fortgesetzt werden,’ gelastte het Politsekretariat de
Nederlandse sectie.Voor ‘rechtsen’ en ‘verzoeners’ die niet tot inkeer wilden komen,
was geen plaats in de Komintern en de cph.‘Dat wat hopeloos verrot is, moet niet
met watten maar met het mes behandeld worden, daar het gevaar voor aansteking
de partij ondergraaft’, zo echode de Tribune.‘Geen sentimentaliteiten.’1
Met deze aanval werd het domesticatieproces van de cph voortgezet, maar nu
op het niveau van het individuele partijlid. Eerst had de Komintern met het kiezen
van de cph-leiding duidelijk gemaakt dat wezenlijke beslissingen in Moskou werden genomen, zonder dat de partij daarop enige invloed kon uitoefenen. Nu moesten alle dwarsliggers, weifelaars en te genuanceerd denkenden ertoe worden
gebracht onvoorwaardelijk de autoriteit van Moskou te erkennen.De strijd tegen de
exponenten van ‘rechts’ in de verschillende regionen in de partij was hiervoor uitermate geschikt. De geïncrimineerden dienden publiekelijk een verklaring af te leggen waarin zij hun dissidente verleden afzwoeren en trouw aan de Komintern
beloofden. Wanneer zo’n getuigenis onvoldoende werd geacht of geheel uitbleef,
resteerde het royement. In het ‘offensief tegen rechts’ zouden alsnog de koppen van
Manuel en Bergsma rollen.
Zo maakte de cph in 1930 voor het eerst een heuse partijzuivering mee. Ten tijde van de campagne tegen de trotskisten enkele jaren eerder had de partijleiding
niet naar het instrument van het royement hoeven grijpen, omdat deze opposanten
vrijwel zonder uitzondering al uit zichzelf waren opgestapt. Mannoury, een van de
weinige in de cph overgebleven sympathisanten van Trotski, werd op het congres
in februari uit de partij gezet.
Paradoxaal genoeg had in deze periode waarin de cph de ‘rechtsen’ poogde uit
te roken, de aansluiting van de eveneens als ‘rechts’ beschouwde cph-cc bij de
Nederlandse Komintern-sectie plaats. Deze gebeurtenis toont ten overvloede aan
hoezeer de etiketten ‘links’ en ‘rechts’ in de Komintern primair politieke doeleinden
dienden.Voor Wijnkoop betekende het heengaan van Manuel dat een van de grote
‘intriganten’ in het ‘complot’ dat hem ten val had gebracht van het toneel was verdwenen. Dit vergemakkelijkte enigszins de toenadering die de cph-cc tot de cph
zocht. Deze avances begonnen in het voorjaar van 1930 en zouden een paar maanden later resulteren in de organisatorische aansluiting van de Wijnkoop-groep bij
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de cph. De leiders van de dissidente groepering wachtte daarna hetzelfde lot als de
gesneefde ‘rechtse’ partijaanvoerders: openbare boetedoening van hun fouten en
belijdenis van het gezag van Moskou.
Het nieuwe cph-bestuur kreeg al met al onder leiding van Schalker meteen na
zijn aantreden een paar moeilijke klussen voorgeschoteld. Aan de ene kant moest
het de partij omvormen tot een ideologisch homogene, gebolsjewiseerde organisatie die aan Moskou zonder clausules loyaal zou zijn. Aan de andere kant dienden
zoveel mogelijk leden van de Wijnkoop-groep, die jarenlang het gezag van de
Komintern hadden getrotseerd, in deze monolithische partij te worden opgenomen. Deze twee opdrachten tegelijkertijd tot een goed einde brengen vereiste veel
tactische vaardigheid. Deze eerste test voor de partijleiding zou geen onverdeeld
succes worden.
Mannoury geroyeerd
Hoewel Moskou de laatste jaren het ‘hoofdgevaar’ in de Komintern aan de rechterzijde situeerde, bleef de campagne tegen de trotskisten gewoon doorgaan. In de
cph was er na het vertrek van Sneevliet en Roland Holst eigenlijk nog maar één
partijlid die het openlijk voor Trotski opnam: de mathematicus Mannoury.Aan het
einde van de jaren twintig kreeg hij het steeds harder te verduren. Op het partijcongres in februari 1930 viel voor hem het doek: de afgevaardigden bevestigden het
royement dat de partijleiding eerder had uitgesproken.
Mannoury was eigenlijk geen trotskist, en hij zag zichzelf ook niet zo. Anders
dan Trotski verzette hij zich niet tegen de strategie van de meerderheid in de cpsutop inzake het Engels-Russische Eenheidscomité, of tegen haar China-beleid. Wél
keurde hij Stalins strijdwijze tegen de oppositie rigoureus af.Achteraf zag Mannoury parallellen tussen de ontwikkelingen in de cpsu en de cph: Stalins coterie zou
haar tegenstanders binnen de partij bestrijden ‘met dezelfde middelen, die ik door
Wijnkoop en Van Ravesteyn zo lange tijd in het klein had zien toepassen’. In plaats
van deze autocratische en bureaucratische ‘fraksievorming-van-bovenaf ’ bepleitte
Mannoury de ‘broederlijke methode, de discussie, zonder schimpen en verdoezelen’. Zoals vermeld bleef Mannoury in tegenstelling tot Roland Holst na het royement van Trotski lid van de cph. Hij bleef de Komintern ondanks alle smetten zien
‘als de kiem van de voorhoede, van de proletarische revolutie’.2
In de cph-leiding nam de ergernis over Mannoury’s opstelling toe. Op het partijcongres in april 1928 gaven De Visser en Van Lakerveld hem er flink van langs.
Komintern-vertegenwoordiger Woog voegde hem dreigend toe dat met Wijnkoop
al was afgerekend. Mannoury verklaarde zich aan de partijdiscipline te zullen
onderwerpen, maar protesteerde tegelijk tegen de ‘hetze’ tegen Trotski. Dit leidde
ertoe dat hij zijn zetel verloor in de controlecommissie, waarvan hij jarenlang deel
had uitgemaakt. Toen Mannoury zich hiervoor weer kandidaat wilde stellen, greep
Woog in. De Zwitser meende dat deze belangrijke post niet kon worden verleend
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aan een partijlid dat ‘nog anti-communistische meeningen huldigt’. Het congres
volgde de vertegenwoordiger van Moskou.3
Na deze terechtwijzing matigde Mannoury zich niet. Bij de programcommissie
van het zesde wereldcongres van de Komintern drong hij erop aan dat Trotski toegang zou krijgen tot de congreszittingen.4 Zelf wilde hij ook graag in Moskou zijn
standpunt verdedigen. Zijn verzoek werd afgewezen omdat de cph hem niet had
afgevaardigd.5 Eind 1928 stelde Mannoury aan het ekki voor een bemiddelingscommissie voor het conflict in de cpsu in te stellen, die zou bestaan uit leden van
zusterpartijen. Deze commissie moest de ideologische en politieke meningsverschillen tussen Stalin en Trotski onderzoeken en de mogelijkheden nagaan om de
geroyeerde oppositieleden weer toe te laten. Vanzelfsprekend ontving Mannoury –
die ook Stalin een afschrift had gestuurd – geen reactie uit Moskou, zoals hij nooit
antwoord had gekregen op zijn vele protesttelegrammen.6
Aan het beleid van de Komintern Mannoury te negeren kwam in 1929 een einde.
Nadat Stalin in februari Trotski naar Turkije had laten deporteren, werden in de
Komintern-secties de laatste restanten van de trotskistische oppositie buiten de
deur gezet. Mannoury kwam hiervoor ook in aanmerking. De hoogleraar wiskunde was uiterst verdacht. In diezelfde maand had hij een briefkaart van Trotski ontvangen waarin deze hem meedeelde gedwongen de Sovjet-Unie te hebben moeten
verlaten. Ook vroeg Trotski hem informatie te verstrekken over het Nederlandse
communisme.7 De leiding van de cph kreeg lucht van Trotski’s kaartje. De op dat
moment in Amsterdam verblijvende Gyptner schreef meteen aan het web dat
Mannoury met Trotski correspondeerde. Hij drong er bij Berlijn op aan de cph te
sommeren ‘dass sie organisatorisch Schluss mit der trotzkistischen Überresten in
der Partei machen soll’. Nadat het partijbestuur Mannoury vervolgens ter verantwoording had geroepen, beloofde die geen politiek of organisatorisch contact met
Trotski te zoeken. Wel behield hij zich het recht voor persoonlijke correspondentie
te voeren. De partijtop verlangde verder van hem de voormalige oppositieleider
‘ten krachtigste en met alle middelen te bestrijden’. Mannoury deelde mee daartoe
niet bereid te zijn.8 Verrassend genoeg liet de cph dit affront over haar kant gaan.
Zelfs toen de partijleiding in de zomer vernam dat Mannoury een telegram aan
Trotski had gestuurd met de woorden ‘Haus und Herz stehen fuer Ihnen offen’, liet
zij de zaak op haar beloop.Van Lakerveld en Beuzemaker hadden erop aangedrongen deze ‘partijvijand’ uit de cph te zetten, maar Bergsma wilde zover niet gaan.9
Moskou moest uiteindelijk het bevel tot het royement geven.Aanleiding was een
artikel van Mannoury in de Tribune, waarin hij aandacht vroeg voor de kwestie van
asiel voor Trotski en de behandeling van Boecharin. De redactie gaf hem meteen
onder uit de zak.‘Mannoury probeert op slinksche wijze, langs een omweg, vragen
te heropenen, die voor de Internationale en voor onze partij geen vragen meer zijn.’
Dreigend werd eraan toegevoegd dat voor een directe of indirecte verdediging van
het trotskisme in de rangen van de cph geen plaats was.10 Het Politsekretariat van
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de Komintern was het hiermee roerend eens. ‘Trotzkist Mannoury muss aus der
Partei definitiv entfernt werden,’ decreteerde Moskou.11
De cph-leiding kwam nu weer in actie. Zij verlangde van Mannoury dat hij zou
verklaren dat hij Trotski’s ‘misdadige’ politiek ten scherpste zou bestrijden. Ook
diende hij te erkennen dat hij ‘door het kontakt, dat hij met Trotzki of de Trotzkistische oppositie onderhouden heeft, een zeer ernstige politieke fout had begaan’.
Mannoury vertikte het echter deze verklaring te geven. Hij beschouwde de bewering ‘dat Trotski een kontrarevolutionnair, een verrader en een renegaat zou zijn, als
een verdoemelike en laaghartige leugen’.12
Deze weigering van Mannoury bezegelde zijn royement. Op initiatief van webvertegenwoordiger Bamatter zette de partijleiding hem in november 1929 uit de
cph. Tegelijk werd zijn medestander Ies Carvalho het partijlidmaatschap ontnomen. Van Ravesteyn feliciteerde Mannoury onmiddellijk met zijn uitzetting, maar
de Rotterdammer had in hem geen anti-bolsjewistische medestander gevonden. De
wiskundige liet weten in de Komintern nog altijd de kern en de voorhoede van het
proletariaat te zien. Mannoury ging in beroep tegen het besluit van de partijleiding,
maar het congres van de cph wees dit af, zoals hierboven al werd vermeld. Hij kreeg
zelfs niet de gelegenheid het woord te voeren.13 Daarna appelleerde Mannoury bij
de Internationale Kontrolkommission van de Komintern. In een éénregelig briefje
wimpelde de ikk zijn verzoek om wederopname als lid van de cph af.14
Zo kwam Mannoury in februari 1930 om zijn vermeende ‘trotskisme’ buiten de
partij te staan waarvan hij sinds 1909 deel had uitgemaakt. Wrang was dat hij vlak
daarvoor door het met Trotski symphatiserende nas eveneens was geroyeerd, juist
vanwege zijn cph-lidmaatschap.15 In beide gevallen was zijn uitsluiting het gevolg
van zijn gewoonte zijn kritische oordeel niet onder stoelen of banken te steken.
Wanneer hij onrecht meende te bespeuren trok hij aan de bel, en nooit nam hij
tegen wie ook een blad voor de mond.
Door zijn onafhankelijke opstelling kreeg Mannoury het zelfs ook nog aan de
stok met de persoon voor wie hij het in de cph en de Komintern had opgenomen.
Uitgeverij Querido had Mannoury gevraagd of hij een inleiding wilde schrijven bij
de Nederlandse vertaling van Trotski’s autobiografie. Zijn ontwerp viel verkeerd bij
Trotski, die meteen telegrafeerde:‘interdis catégoriquement préface’. De verbannen
revolutieleider had vooral bezwaar tegen het feit dat Mannoury zich als opperrechter opwierp tussen hem en Stalin. Misschien had hij echter ook wel wat minder
nuchterheid en meer lovende woorden verwacht. Later schreef Trotski Mannoury
dat de politieke en filosofische verschillen tussen hen beiden zo groot waren ‘dass,
wenn man sogar den jetzigen Unfug mit dem “Trotzkismus” als Norm annimmt,
man doch feststellen muss, dass Sie der Allerletzte sind, den mit diesen Namen zu
schmähen man das Recht hat’.16 Trotskist was en werd Mannoury dan ook niet.Wel
zou hij zich na zijn excommunicatie altijd communist blijven noemen. Met stalinisme had Mannoury’s communisme echter niets van doen.17
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De afgezette ‘rechtse’ partijleiders binden in
Hetzelfde partijcongres dat Mannoury had afgedankt, moest ook over het lot van
de afgezette ‘rechtse’ partijleiders Manuel, Bergsma en Seegers beslissen. Tot groot
ongenoegen van de web-delegatie bleven deze drie hardnekkig de tegen hen ingebrachte beschuldigingen ontkennen. De afvaardiging stond er echter op dat zij hun
zonden zouden opbiechten.‘De Executieve wenscht niet hun uitsluiting, maar hun
bekeering’, aldus Ferguson op het congres.18 Bij deze vrome wens zal ongetwijfeld
hebben meegespeeld dat het risico van een afsplitsing kleiner zou zijn wanneer de
dissidenten voor de partij behouden bleven. Desnoods konden ze later, wanneer de
emoties wat waren geluwd, nog uit de partij worden gezet. Bovendien ging er van
een publieke boetedoening en loyaliteitsbetuiging aan Moskou ook een pedagogisch effect uit: wanneer verklaarde, toonaangevende tegenstanders zouden toegeven dat de Komintern gelijk had gehad, zouden weifelachtigen in de achterban van
de cph zich wellicht ook laten overtuigen.
Nadat Ferguson persoonlijk Manuel, Seegers en Bergsma onder handen had
genomen, gingen zij door de knieën – waarschijnlijk ook omdat ze op het congres
nauwelijks steun hadden gekregen. De gecontroleerde aanwijzing van de afgevaardigden had in dat opzicht haar vruchten afgeworpen.De drie legden uiteindelijk elk
een verklaring af waarin zij hun verantwoordelijkheid erkenden voor de ‘opportunistische fouten’ die de partijleiding had gemaakt. Het woord ‘rechts’ namen zij
echter geen van allen in de mond. Zij zeiden toe loyaal met het nieuwe partijbestuur
te zullen samenwerken.19
Met deze bekentenis was het trio voorlopig gered. Manuel werd echter wel
gestraft; hij verloor al zijn partijfuncties, zoals het redacteurschap van het wetenschappelijk tijdschrift.20 Seegers bleef aan als gemeenteraadslid in Amsterdam.
Bergsma kreeg zelfs een verantwoordelijke post: hij werd na het partijcongres
belast met de oprichting van de Rood-Frontstrijdersbond (rfb). Deze ‘afweerorganisatie van het strijdende proletariaat’, die in juni tot stand kwam, moest naar
het voorbeeld van de Roter Frontkämpferbund van de kpd de cph beschermen
tegen de ‘ondernemersterreur ..., het fascisme en het sociaal-fascisme in al zijn vormen’. De leden van de rfb, geüniformeerd of met alleen een rode band om de arm,
vertoonden zich vooral bij demonstraties en debatvergaderingen.21
Voor andere sceptici in de partijtop die voet bij stuk hielden en hun zonden niet
wilden toegeven, was het partijlidmaatschap afgelopen. Van Wijngaarden, lid geworden van de cph na zijn terugkeer uit Moskou in de zomer van 1925, besloot de
partij vaarwel te zeggen. Het toenemende centralisme binnen de Komintern verdroeg zich niet met zijn syndicalistische achtergrond. Van der Glas, in het midden
van de jaren twintig actief geweest in de oppositie tegen Wijnkoop,werd geroyeerd.22
Nadat de partijleiding van ‘rechtse elementen’ was gezuiverd, moest de redactie
van de Tribune eraan geloven. De Berlijnse delegatie eiste dat Koejemans en Van het
Reve hun congé zouden krijgen,‘weil sie zu passiv sind und nicht aktiv am Partei412
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kampf teilgenommen hatten’. Het tweetal werd meteen op straat gezet. Hoofdredacteur De Leeuw kreeg nu De Groot naast zich. Koejemans zou echter spoedig terugkomen. Van het Reve ging een tijd bij een Duitse communistische krant werken.
Een paar maanden later zou De Leeuw naar Moskou vertrekken; op aanwijzing van
de Komintern-leiding volgde Struik hem als hoofdredacteur op.23
De cph had overigens graag gezien dat De Leeuw in Moskou als officieel partijvertegenwoordiger zou fungeren. Drabkin wees dat af omdat uitsluitend leden van
het Politsekretariat formeel namens hun partij konden optreden. De cph maakte
van dit orgaan echter geen deel uit. In mei kwam De Leeuw in de hoofdstad van de
Sovjet-Unie aan. Hij zou daar een jaar blijven. De Leeuw kreeg een kamer in hotel
Lux en werd medewerker op de Agitprop-Abteilung. Later zou hij naar het mels
worden overgeplaatst. De Leeuw ondernam meteen een poging de zittingen van het
Politsekretariat bij te wonen,‘da dieses fuer die staendige und richtige Information
der Parteifuehrung der kph von groszer Wichtigkeit waere’. De Politkommission
vond dit echter niet nodig. De Leeuw was alleen welkom als er Nederlandse aangelegenheden op de agenda stonden, zoals bijvoorbeeld de strijd tegen Wijnkoop en
tegen de ‘rechtsen’.24
Goulooze toont berouw
Wanneer het om boetedoening ging, bleek de aanvankelijk door Moskou als partijsecretaris uitverkoren Goulooze meegaander dan de andere als ‘rechts’ en ‘opportunistisch’ bestempelde partijbestuurders.De web-delegatie zal gebrand zijn geweest
op zijn openbare schuldbekentenis, al was het alleen maar om de Komintern-top
het bewijs te leveren dat de keuze van Goulooze als eerste man van de cph een misser was. Op een vergadering van het bestuur van de cjb bij Goulooze thuis vóór het
februaricongres viel web-secretaris Gyptner hem frontaal aan.‘In alle communistische partijen vecht de jeugdbond in de eerste gelederen voor de doorvoering van
de Comintern-politiek maar hier in Holland is het natuurlijk net niet het geval.’25
Zijn donderpreek had het gewenste resultaat: nog vóór het partijcongres onthief
het cjb-bestuur Goulooze uit zijn functie van secretaris vanwege zijn ‘sabotage’ van
de lijn van Moskou en zijn ‘fractiewerk’. Op instigatie van Gyptner werd Goulooze
vervangen door Wim van Exter.Deze moest halsoverkop uit Moskou,waar hij op de
school van de kji zat, naar Amsterdam afreizen.26
Een dag later deed Goulooze openlijk boete.‘Ik hoorde in de belangrijke politieke kwesties tot de groep der verzoeners, waarachter de rechtsche elementen zich
verscholen,’ gaf hij in de Tribune toe. Op het partijcongres nam Goulooze scherp
stelling tegen de ‘rechtse’ groep van Manuel. Zijn optreden beviel de web-delegatie
dusdanig goed, dat Ferguson rapporteerde: ‘Comrade Goulooze’s practical work is
very efficient and we must try to win him more and more to our side.’ Bamatter
meende dat er geen reden meer was hem buiten het partijbestuur te houden. Goulooze werd inderdaad in dit orgaan verkozen.27
413

Meridiaan Page 414 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

zuivering, zelfkritiek en zelfverloochening

Strijd tegen de ‘rechtsen’
Ondanks de schrobbering die Goulooze had gekregen, bleef hij zich vol overgave
voor de cph inzetten.28 De partijleiding benoemde hem tot secretaris van het
belangrijke district Noord-Holland-Utrecht. Hier, en dan vooral in Amsterdam,
zou de ‘rechts-opportunistische’ groep het diepst zijn geworteld.29 Zo stond Goulooze vooraan in de strijd tegen deze oppositie, waartoe het Politsekretariat haar
sectie had opgeroepen. De cph-leiding kondigde aan alle districtsbesturen te zuiveren. Uitsluitend partijleden die de lijn van de Komintern zonder enig voorbehoud wilden doorvoeren, konden van deze besturen deel uitmaken. De partij werd
in opperste staat van paraatheid gebracht:‘Elke verzoenlijke of zwakke houding ten
opzichte van de rechtsche elementen wijst de Partijleiding met beslistheid af.’ Royementen waren het gevolg.30
Als een zeloot ging Goulooze in het voorjaar van 1930 aan de slag. Hij verweet de
partijleiding veel te lankmoedig op te treden: ‘Was den Kampf gegen die rechte
Gefahr betrifft, so sind bis jetzt nur einzelne Elemente ausgeschlossen worden, aber
die Hauptelemente wurden nicht entlarvt.’ Goulooze eiste dat zijn gewezen medestanders Manuel, Bergsma en Seegers zo snel mogelijk uit de partij werden gezet.
Neptun, een nieuwe web-instructeur die in de zomer van 1930 in Nederland was en
zich hier Robert liet noemen, meende dat de voormalige ‘verzoener’ te hard van stapel liep. Hij waarschuwde ervoor de strijd tegen het ‘rechtse gevaar’ op te vatten als
het royement van enkele personen. Een goed opgezette ideologische campagne
over hun opportunistische politieke gebreken was noodzakelijk om de achterban
op een mogelijke excommunicatie voor te bereiden.31
De partijleiding stond echter niet onwelwillend tegenover Gouloozes sommatie.
Ze maakte de indruk graag af te willen van Manuel en Bergsma. In zijn hoedanigheid van secretaris van de rfb kwam de Fries in de zomer onder vuur te liggen
van de cph-top. Hij werd ervan beschuldigd niet te hebben opgetreden tegen
pogingen van rfb’ers deze organisatie te gebruiken in de strijd tegen de partij.
Kress, die als kji-vertegenwoordiger bij de cjb orde op zaken stelde, bemoeide zich
met de kwestie. Partijsecretaris Schalker viel zijn voorganger fel aan. Hij betichtte
hem ervan zijn loyaliteitsverklaring slechts te hebben afgelegd om zijn ‘rechtse politiek’ van vóór het congres te kunnen voortzetten.‘Sabotage en laf opportunisme’,zo
oordeelde Schalker.32 Ook Manuel kreeg de wind van voren. Hem werd ten laste
gelegd dat hij het voor Bergsma had opgenomen. Naar Manuels oordeel had de
rfb-leider namelijk geen politieke, maar hooguit tactische fouten gemaakt. Schalker vatte deze adhesiebetuiging op ‘als een rechtstreeksche aanval op de partijleiding’. Het was voor hem zonneklaar dat het tweetal er niet opuit was de Komintern-lijn door te voeren, maar verwarring wilde stichten in de partij. Zij hadden
hun eerdere loyaliteitsverklaring geschonden en moesten worden geroyeerd. Bergsma werd een paar maanden na zijn benoeming als secretaris van de rfb alweer
afgezet.33
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Tegelijk met de aanval op Manuel en Bergsma poogde de cph-top Seegers, de
derde in ongenade gevallen partijleider, aan zijn zijde te krijgen. Aanvankelijk was
men over hem niet te spreken geweest. In augustus had Seegers de nieuwe partijleiding openlijk aangevallen: zij had volgens hem van de economische strijd ‘geen jota
gesnapt’. Schalker reageerde gepikeerd en beschuldigde Seegers ervan ‘een politiek
platform te zoeken tegenover de partijleiding’.34 Een paar maanden later lagen de
zaken ineens geheel anders. Seegers was als gemeenteraadslid populair bij de communistische achterban in Amsterdam. Zijn hulp tegen Bergsma en Manuel was dus
welkom, vooral omdat veel partijleden in de hoofdstad bepaald niet overtuigd
waren van de noodzaak van het royement van deze twee. In een gesprek met Schalker zegde Seegers zijn steun toe. Hij publiceerde een artikel in de Tribune waarin hij
met de nieuwe machthebbers in de cph meehuilde: Manuel en Bergsma zouden
een ‘platform’ hebben gevormd, vanwaaruit zij de partijleiding bestookten. Schalker was in zijn nopjes over deze bijdrage. Besloten werd Seegers bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1931 weer op de eerste plaats te zetten.35
Royement van Manuel en Bergsma
De Komintern sloeg de voortvarendheid waarmee de cph aankoerste op het royement van Bergsma en Manuel ongerust gade. De Leeuw waarschuwde Schalker dat
Moskou vond dat ‘een al te haastig mechanisch optreden in deze alleen maar kan
schaden’.36 Neptun had inmiddels het web ingelicht. Berlijn oordeelde klip en
klaar: ‘Was die Angelegenheit der Genossen Bergsma und Van Riel [Manuel, gv]
betrifft, sind wir der Meinung, dass jetzt den Forderungen, diese Genossen aus der
Partei auszuschliessen, nicht entsprochen werden.’ Ook zou de achterban nauwelijks voorbereid zijn op zo’n actie.37
De cph-leiding kon echter niet meer terug.Vlak voor de uitspraak van het web
had de Tribune reeds aangekondigd dat het district Noord-Holland-Utrecht zich
zou buigen over beide royementen. Inmiddels drongen overal in de partij afdelingen op hun uitzetting aan. Schalker, Beuzemaker, Goulooze en Van Lakerveld wilden hoe dan ook doorzetten; zij waren bang dat retireren als een capitulatie zou
worden opgevat. Aan de vooravond van de districtsvergadering vroeg de cph het
web toestemming om met de procedure verder te gaan. Toen Berlijn – afwijzend –
reageerde, was het al te laat. De districtsvergadering had inmiddels met 37 tegen
vier stemmen besloten Bergsma en Manuel uit de partij te verwijderen.38
Opgetogen deed Schalker aan De Leeuw verslag van de ontknoping.‘Dit alles is
toch een bevestiging van de juistheid van den ideologischen stryd in de laatste
maanden gevoerd,’meende de partijsecretaris.In Berlijn dacht men er geheel anders
over.Het web stelde vast dat de cph in plaats van zijn instructies op te volgen en een
massacampagne te voeren, een zuiver ‘administratief-mechanische methode’ had
gehanteerd. De cph sputterde nog wat tegen, maar had het pleit verloren. De partij
kreeg dezelfde boodschap nog eens door het Politsekretariat ingepeperd.39
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Gedane zaken namen geen keer: Manuel en Bergsma moesten de aftocht blazen.
Het lijkt erop dat het royement van de laatste niet voor altijd is geweest. Na het overlijden van Bergsma in 1946 schreef het communistische dagblad de Waarheid over
hem: ‘Hij is de partij en zijn ideaal onder alle omstandigheden trouw gebleven.’40
Bergsma zou tijdens de bezetting in het communistische verzet actief zijn geweest.
Wat er van Manuel terecht is gekomen nadat hij uit de cph is gezet, is niet geheel
duidelijk.Volgens de journalist Cornelissen zou hij zijn gerekruteerd door de groe,
de militaire inlichtingendienst van de Sovjet-Unie. Manuels royement zou in dat
geval schijn zijn geweest, bedoeld om hem een goede dekmantel te verschaffen.41
Hoe dit verder ook zij, met het heengaan van Manuel als partijleider aan het
begin van 1930 verdween in de cph vijand nummer één van Wijnkoop. De ex-partijleider zag in de bankdirecteur de kwade genius,die samen met Van Reesema in de
eerste plaats verantwoordelijk was voor zijn val in 1925 en zijn vertrek een jaar later.
Nu Manuel het veld had geruimd, stegen de kansen op een hereniging van het
Nederlandse communisme.
‘Wij zijn Moskou!’
Het zesde Komintern-congres in de zomer van 1928 had Wijnkoop onbarmhartig
met de neus op de feiten gedrukt. Moskou had zijn aanhankelijkheidsbetuiging
ruw van tafel geveegd en geëist dat de cph-cc zou opgaan in de officiële Nederlandse sectie. Deze optie was voor Wijnkoop onbespreekbaar, juist ook omdat hij
zich niet wilde voegen onder de heerschappij van Manuel. Als een afgewezen maar
vasthoudende minnaar bleef Wijnkoop Moskou het hof maken. Bij het tienjarig
bestaan van de Komintern in maart 1929 zond de cph-cc opnieuw een brief waarin zij haar genegenheid betuigde.42 Ook in de bestrijding van Trotski liet de Wijnkoop-groep zich niet onbetuigd. Daarbij werd de mythe herhaald dat de tribunisten vóór 1917 Lenin tegen Trotski zouden hebben gesteund. Van Langeraad
beweerde zelfs dat Wijnkoop al tijdens de Russische Revolutie van 1905 Lenin tegen
Trotski had verdedigd.43
De afgevaardigden op het congres dat de cph-cc in april 1929 hield, herhaalden
keer op keer de wens terug te keren naar de Komintern. Onder het zingen van de
‘Internationale’ aanvaardden zij unaniem het door het zesde wereldcongres vastgestelde program ‘met hart en ziel, met volle overtuiging ... zonder eenig voorbehoud’, aldus het congresverslag.44 Wijnkoop ging zover te beweren dat tribunisten
van het eerste uur als Ceton en hij door hun daden hadden meegewerkt aan de
opstelling van het program. De cph-cc gaf het document als brochure uit en stak
daarmee de officiële sectie de loef af. Woedend foeterde de Tribune dat Wijnkoop
met andermans veren pronkte. Het blad hield hem het slot van het program voor,
waarin strenge discipline werd geëist en ‘onvoorwaardelijke doorvoering’ van de
besluiten van de Komintern.45
Op deze partijbijeenkomst vierde de cph-cc het feit dat haar voorloper de sdp
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twintig jaar geleden, in 1909, was opgericht.Wins, die zich na zijn aftreden in februari 1926 als hoofdredacteur van de Tribune bij de groepering van Wijnkoop had
aangesloten, ging uitgebreid in op de ‘oude banden van jarenlang strijdgenootschap’
tussen de tribunisten en de bolsjewieken. Beide groeperingen zouden voor, tijdens
en na de Eerste Wereldoorlog ‘schouder aan schouder’ gevochten hebben. Zonder
enige terughoudendheid stelde hij de cph-cc op één lijn met de cpsu: ‘De oude
Russische Bolsjewistische Partij, de Partij van Lenin, is met ons de eenige partij, die
zich tijdens den oorlog als revolutionaire partij heeft kunnen handhaven.’ Op het
congres overschreeuwde Wins zichzelf bijna om zijn gehoor, en zichzelf, ervan te
overtuigen dat de cph-cc bij de Komintern hoorde.‘Wij zijn Moskou! Wat anderen
ook beweren: Wij zijn Moskou!’46
Deze fixatie op Moskou onderscheidde de cph-cc van andere ‘rechtse’ groeperingen die aan het einde van de jaren twintig met de Komintern hadden gebroken.
Deze partijen keerden zich meer en meer tegen Stalin en zijn medestanders. Van
een gezamenlijk optrekken met deze clubs was Wijnkoop niet gediend. In de zomer
van 1929 zocht de kpd-Opposition (kpdo) van Brandler en Thalheimer toenadering tot de geestverwant geachte cph-cc.Wijnkoop logeerde in Berlijn bij een oude
kennis, de marxistische cultuurhistoricus Fuchs, die vroeger penningmeester van
de kpd was geweest maar nu tot de kpdo behoorde. Tijdens zijn bezoek dook
ineens Brandler op, die over samenwerking van beide partijen wilde praten. Wijnkoop hield de boot af omdat de Duitse dissidenten naar zijn mening te vijandig
stonden tegenover de Komintern. De kpdo stuurde daarna Frölich naar Amsterdam voor overleg, maar deze kreeg ook nul op het rekest.Wijnkoop meende dat de
Duitsers hem op de hielen zaten; men ‘wil zich met ons vereenzelvigen, maar wij
niet met hen, omdat wij overtuigd zijn – wat Comintern ook doet – niet met de C.I
te mogen breken’.47
Toenemend isolement van Wijnkoop
Het gekrijt van Wins vormt een illustratie van het complete isolement van de cphcc aan het einde van de jaren twintig. Wijnkoop had zijn terugkeer in de Tweede
Kamer als de opmaat beschouwd voor de vurig gewenste aansluiting bij de Komintern.48 Moskou zou nu niet meer om de cph-cc heen kunnen, zo werd er in de partij gedacht. Het electorale succes bracht geen verandering, integendeel. De cph was
des duivels over de zetel van Wijnkoop. Hij zou die door list en bedrog in de wacht
hebben gesleept, ten koste van de verkiezing van Darsono. Pogingen van Wijnkoop
en Brommert de cph na de verkiezingen tot samenwerking te bewegen en de verspilling van ‘revolutionaire energie’ te stoppen, liepen steevast uit op een botte weigering.49 Toen de cph-cc aan de demonstraties tegen de volgens de Komintern
dreigende oorlog tegen de Sovjet-Unie wilde deelnemen, die op 1 augustus zouden
worden gehouden, liet de cph de partij niet toe. De Wijnkoop-aanhangers dienden
zich in haar proteststoet te voegen.50 De zwakke roep om eenheid die binnen de
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Nederlandse Komintern-sectie zelf te horen was, werd door de partijleiding meteen
onderdrukt; ‘alsof er sprake kan zijn van een “samengaan” met de ergste vijanden
van de revolutionaire arbeiders-beweging’.51
Voor Wijnkoop persoonlijk was zijn hernieuwde optreden in de Tweede Kamer
in het geheel geen genoegen. De concurrentiestrijd met De Visser vrat aan hem.Aan
zijn in het buitenland kurende echtgenote Joosje schreef hij dat het elke dag weer een
‘lichamelijke kwelling’ was op het Binnenhof te zitten.‘Ik zou er absoluut van af willen, als het economisch, maar vooral politiek mogelijk zou zijn. Ik vind het een hel.’52
De vakbondslijn en Fimmen
De afzondering waarin Wijnkoop en zijn medestanders verkeerden, werd nog versterkt door de radicale koers die de Komintern op vakbewegingsgebied had uitgezet. Moskou kraakte de ‘reformistische vakbondsbureaucratie’ tot de grond toe af
en schreef de secties voor dat zij bij stakingen zelf het heft in handen moesten
nemen. De cph-cc had deze ontwikkeling niet kunnen bijbenen en bleef zweren
bij de achterhaalde eenheidsopvatting van de Komintern. ‘Eenheid van de vakbeweging op den organisatorischen grondslag van het nvv’, zo stelde de partij in haar
program. De communisten dienden volgens Wijnkoop de arbeidersmassa in het
nvv op te zoeken en te ‘revolutioneren’.53 Van zelfstandige stakingsleidingen gericht
tegen het nvv moest hij niets hebben. Het zou ertoe leiden dat ‘de strijd-eenheid’
kapot werd gemaakt, waardoor de kapitalisten de staking eenvoudig konden breken.54
‘Eenheid tot elken prijs’, zo duidde de cph het in haar ogen verwerpelijke standpunt van Wijnkoop aan. Het was een bewijs van zijn ‘rechtse afwijkingen’.55 Het reformisme van de cph-cc zou ook zijn gebleken bij de grote landarbeidersstaking in
Oost-Groningen, die van mei tot oktober 1929 duurde. In deze regio was Wijnkoop
sterker dan de cph. In overeenstemming met zijn vakbondstactiek had hij zijn aanhang opgeroepen zich aan te sluiten bij de landarbeidersbond van het nvv. Nadat
op 1 mei een staking voor hoger loon was uitgebroken, steunde de cph-cc aanvankelijk de sociaal-democratische vakbond.Toen die tegen de zin van de arbeiders een
compromisvoorstel wilde aanvaarden,haakte Wijnkoop af.De opheffing van de staking door het nvv aanvaardde zijn partij echter als een voldongen feit: doorstaken
had nu geen zin meer.56 De cph beschuldigde de cph-cc echter van verraad en heulen met de ‘sociaal-fascisten’. De Komintern-sectie probeerde de staking onder haar
leiding voort te zetten, wat Wijnkoop op zijn beurt een onverantwoordelijke, krankzinnige onderneming noemde. Dat deze actie mislukte, weet de cph aan de tegenstand van het verbond van reformisten en Wijnkoop-aanhangers. Intern gaf De
Groot echter toe dat de cph de zaak vreselijk had opgeblazen. Overigens leidde de
teleurstellende afloop van de staking binnen de cph-cc tot frustraties over het optreden van de sociaal-democratische vakbeweging. Hierdoor schoof de partij meer
in de richting van de Komintern-sectie op.57
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Behalve dat de cph de vakbondstactiek van haar rivaal hekelde, betichtte zij de
cph-cc er ook van de linkse sociaal-democraten te ontzien. Wijnkoop had de
grootste moeite hen als de meest doortrapte tegenstanders van de arbeidersklasse
te zien, zoals de Komintern voorschreef. Zijn weerstand was niet alleen politiek.
Wijnkoop begreep dat wanneer hij dit leerstuk zou onderschrijven zijn goede persoonlijke relatie met Fimmen zou zijn afgelopen. In Moskou had hij aan hem overigens weinig meer; in het verkilde klimaat had de itf-leider voor de Komintern vrijwel afgedaan. Zoals al vermeld kreeg Fimmen zelf intussen steeds meer moeite met
de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie. Hij stond op het punt zijn samenwerking met
Moskou op te zeggen, waarmee Wijnkoop een goede ingang bij Münzenberg verloor.58
Liga en Kruyt
In de Liga hield Fimmen het langer vol, maar ook deze organisatie begon hem tegen
te staan. Door de radicalisering van de Komintern had de Liga als ontmoetingsplek
van linkse sociaal-democraten en communisten immers haar functie verloren.
Voor Wijnkoop was de Liga nog wél van groot belang. Het was de enige nevenorganisatie van de Komintern waarin zijn groepering nog actief was nadat zij in juni
1928 in de iah had moeten capituleren. Ook in de Liga werd Wijnkoop door de cph
dwarsgezeten, zo beweerde hij althans zelf. Op het tweede wereldcongres van de
Liga in Frankfurt, in de zomer van 1929, zouden de afgevaardigden van de cph hem
in een kwaad daglicht hebben gesteld.59 Ze zouden het praatje hebben rondgestrooid dat het Wijnkoops schuld was dat Darsono niet in de Tweede Kamer was
gekozen. Delegatieleider De Visser ontkende de aantijgingen van Wijnkoop. Op zijn
beurt verweet hij hem zich niet te distantiëren van de ‘laffe’ linkse sociaal-democraten. Een poging van Fimmen om De Visser met Wijnkoop in gesprek te brengen
teneinde tot een vorm van parlementaire samenwerking te komen wat betreft Indonesische zaken, strandde op de onwil van de cph-voorzitter. Na het congres zou de
cph volgens de Centrale Inlichtingendienst (cid) zijn begonnen de Nederlandse
sectie van de Liga van Wijnkoop-aanhangers te zuiveren.60
Het Liga-congres had voor Kruyt nog een staartje. De Visser meldde Bamatter
dat de Nederlandse medewerker van Münzenberg in Frankfurt met Wijnkoop had
samengespannen. De web-vertegenwoordiger vroeg aan Berlijn hieraan een eind
te maken en Kruyt uit het apparaat van de Liga te verwijderen. ‘Seine Stellung bei
Münzenberg erleichtere und ermögliche ihm aber gerade seine Tätigkeit gegen die
K.P.H. und zu Gunsten Wynkoops.’61 Via Münzenberg vroeg het web Kruyt om
opheldering. De voormalige predikant ontkende echter de beschuldigingen. Hij
beweerde dat hij met de cph-cc ‘in keiner Beziehung steht, noch gestanden hat
und es auf Grund ihres disziplinwidrigen Benehmens auch in der Zukunft keine
Beziehung wünscht’.62 Kruyt kwam er echter niet zomaar van af. Het web vond zijn
reactie benedenmaats en meende dat de Nederlander niet in aanmerking kon
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komen voor een leidende functie in het secretariaat van de ‘Freunde der ussr’.
Daarnaast kondigde Berlijn een onderzoek aan naar zijn activiteiten in de Exekutive van de iah.63 Nadat Kruyt zo de duimschroeven werden aangedraaid, kwam hij
met een nieuwe, verdergaande verklaring, waarin hij duidelijker afstand nam van
zijn kompaan. ‘Die Wynkoop-Gruppe und die von ihr vertretene Politik habe ich
als politisch falsch erkannt und verurteile sie aufs entschiedenste. Ich werde ihre
Politik und Führung aufs schärfste bekämpfen.’64
De Wijnkoop-groep in een impasse
Tegen het einde van 1929 waren de betrekkingen tussen de cph en de cph-cc op
een absoluut dieptepunt beland. De verkiezing van Wijnkoop in de Tweede Kamer,
de koude oorlog tussen hem en De Visser in het parlement, de botsingen in de Liga,
de staking in Oost-Groningen – dit alles had de toch al belabberde verhoudingen
nog verder verslechterd. Uitgerekend in deze periode begon men er binnen de leiding van de cph-cc over te denken de eigen partij op te geven en zich aan te sluiten
bij de officiële Komintern-sectie.65 Een aantal factoren was hierop van invloed.
In de eerste plaats leek de economische ontwikkeling Moskou in het gelijk te
stellen.De beurskrach in New York in oktober 1929 en de daaropvolgende economische crisis vormden voor velen het bewijs van de juistheid van de diagnose van de
Komintern dat er een einde was gekomen aan de stabilisatie van het kapitalisme. De
revolutionaire ‘derde periode’ leek inderdaad aangebroken. Tegelijkertijd namen
door de crisis de mogelijkheden van de Sovjet-Unie haar producten op de kapitalistische markten af te zetten rigoureus af. Dit leidde tot toenemende animositeit tussen Moskou en de ‘imperialistische’ grootmachten. In communistische kring hield
men opnieuw rekening met een oorlog tegen de Sovjet-Unie.Deze gespannen internationale toestand was voor Wijnkoop reden alles op alles te zetten om de eenheid
te verwezenlijken, zo zou hij later zeggen. Voortbestaan van de gespletenheid van
het Nederlandse communisme was zijns inziens misdadig tegenover de bedreigde
Sovjet-Unie.66
Naast de internationale situatie speelden ook interne overwegingen een rol.
Electoraal mocht de cph-cc dan geen gek figuur slaan, wat betreft het aantal leden
was er weinig perspectief. Op het partijcongres in 1929 deelde Brommert mee dat
de partij 1325 leden telde.Aan dit cijfer hechtten weinigen geloof. De cph en de cid
schatten het ledental op ongeveer driehonderd; Van Reesema hield het op een kleine honderd meer. Het aantal abonnementen van het partijorgaan de Communistische Gids zou tussen de 1200 à 1500 hebben gelegen.67
Door het geringe ledental bleven de financiële vooruitzichten van de cph-cc
zeer slecht. Voor 1930 werd een tekort van meer dan vierduizend gulden verwacht.
Aan contributies kwam veel te weinig binnen. Nu Wijnkoop weer in de Tweede
Kamer zat, kon hij bijspringen, maar zijn bijdrage van duizend gulden was bij lange
na niet voldoende. Hoewel enkele kapitaalkrachtigen in de partij gelden doneer420
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den, was de begroting niet sluitend te krijgen. Hierdoor werd het gevoel sterker dat
de eigen partij op den duur niet kon worden voortgezet – financieel noch politiek.68
Bovendien was het Wijnkoop niet ontgaan dat Moskou genoeg begon te krijgen van
de leiding van de cph. De positie van Manuel, Bergsma en Seegers, degenen die
destijds het vuur tegen hem hadden opgestookt, begon na jaren te wankelen. Op
een volledige rehabilitatie zal Wijnkoop hoogstwaarschijnlijk niet hebben gerekend na alles wat er was gebeurd – wel op nieuwe kansen.
Hernieuwd streven naar eenheid
Tegen deze achtergrond beraadde de top van de cph-cc zich in januari 1930 over
de toekomst van de partij.Volgens Van Langeraad was de uitkomst duidelijk: iedereen wilde ‘zoo spoedig mogelijk naar Moskou terug’. De meningen liepen echter
uiteen over de wijze waarop dit doel kon worden bereikt. In de partijleiding waren
voorzitter Hoogcarspel, Van Langeraad en Proost uitgesproken voorstanders van
aansluiting bij de cph. Volgens hen was dit de enige mogelijkheid om tot overeenstemming met de Komintern te komen. Partijsecretaris Brommert en Ceton hadden echter hun twijfels. Ook Wijnkoop aarzelde.Aan Van Ravesteyn schreef hij later
dat hij de onontkoombaarheid van een samengaan met de cph al na de TweedeKamerverkiezingen van 1929 had ingezien. Toch was Wijnkoop aan het begin van
1930 minder zeker van zijn zaak, omdat hij bang was dat hij bij de eenwording buiten de boot zou vallen. Van Langeraad probeerde hem over de streep te trekken:
‘Wp [Wijnkoop] gaat mee met ons de nieuwen weg op ... Het is juist onze bedoeling
en innige overtuiging om trachten te voorkomen dat je verdwijnt.’69
De scherpe, door Van Reesema voorbereide open brief van het Präsidium aan
de cph in januari 1930 werd door de Wijnkoop-partij aangegrepen voor een hernieuwd pleidooi voor samengaan. De Communistische Gids merkte dit document
aan als een goede basis voor eenheid tussen beide partijen. De redactie onderschreef vanzelfsprekend de kritiek van Moskou op de cph-leiding, maar achtte de
opmerkingen over de ‘opportunistische passiviteit’ van de Komintern-sectie ook
op de eigen partij van toepassing. Zij meende echter wel dat ‘de mededeeling
omtrent het zoogenaamde renegatendom van Wijnkoop c.s. (dat wil zeggen van de
Communistische Partij Holland Centraal Comité) zakelijk onjuist is’.70 De wisseling van de wacht op het congres van de cph, waarbij Manuel, Bergsma en Seegers
werden afgedankt, begroette de cph-cc met gejuich. Het vertrek van deze partijleiders opende nieuwe perspectieven:‘Laat de nieuwe leiding zorg dragen dat ook wij,
die mede door toedoen van de slechte vorige leiding buiten Comintern zijn moeten
blijven staan ... in Comintern weer binnentreden.’71
De pogingen van de top van de cph-cc om tot eenheid te komen kregen de
steun van de achterban. Begin maart sprak een partijconferentie haar instemming
uit met deze initiatieven. Wijnkoop ging vervolgens op deze weg verder. In het
voorjaar deelde hij de cph mee dat zijn partij bereid was ‘zich onder uw vanen te
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scharen’. In een toelichting benadrukte hij dat het hem ‘bloedige ernst is om zéér
snel tot de organisatorische eenheid te komen in de Hollandsche sectie van Comintern’.72
Bij de cph hoefde Wijnkoop echter niet aan te kloppen. Hoezeer de nieuwe partijleiding ook van de oude mocht verschillen, op één punt hield ze vast aan de vroeger uitgezette lijn: met de cph-cc werd niet over samengaan gesproken. De Tribune spuwde vuur over het idee alleen al. De Wijnkoop-partij was ‘bedriegelijk’: zij
deed het voorkomen of zij achter de Komintern stond,maar haar politiek was ronduit ‘links-sociaal-democratisch’. Haar afwijzing van zelfstandige stakingsleidingen
en haar opstelling in de landarbeidersstaking toonden dat ten overvloede aan.Voor
Wijnkoop kwam het blad scheldwoorden te kort: hij was een ‘renegaat’, een ‘zwendelaar’ en zo ‘glibberig als een zeeaal’.73
Bij het afhouden van de cph-cc speelde voor de Komintern-sectie ook de
interne strijd tegen de ‘rechtse oppositie’ mee.Van samensmelting kon ook daarom
al geen sprake zijn omdat dit het ‘rechtse gevaar’ binnen de eigen gelederen zou
kunnen vergroten. Wijnkoop-aanhangers mochten wel individueel toetreden, als
zij tenminste erkenden dat de politiek van hun partij ‘in tegenstelling staat tot die
van de Comm. Intern., zoodat zij objectief de reformisten steunt’. Verder was het
‘absoluut ontoelaatbaar’ wanneer de cph in door haar op touw gezette acties zou
samenwerken met de Wijnkoop-groep.74
Tactiek van de Komintern tegenover de cph-cc
Op hoofdlijnen was de stellingname van de cph ten aanzien van de cph-cc in lijn
met de positie die de Komintern op het zesde wereldcongres in 1928 had ingenomen.Verrassend genoeg bleek Moskou echter minder rigide te werk te willen gaan
dan de Nederlandse sectie door de terugkeer van de doorsnee Wijnkoop-aanhanger niets in de weg te leggen. Dit kreeg partijsecretaris Schalker te horen toen hij in
maart 1930 door het Politsekretariat voor een eerste ontmoeting naar Moskou was
ontboden. Kuusinen, Pjatnitski en Drabkin stelden nieuwe instructies voor de cph
vast ten aanzien van de Wijnkoop-groep. ‘Mit Rücksicht darauf, dass unter den
einfachen Anhängern Wynkoops sich ein Drang nach Einheit bemerkbar macht,
muss die Partei ... eine Kampagne zu Gunsten gemeinsamen Vorgehens von Kommunisten und einfachen Anhängern Wynkoops in der Arbeitslosenbewegung, bei
der Beschaffung der revolutionären Gewerkschaftsopposition, bei der Organisierung von Wirtschaftskämpfen entfalten und zugleich sie zum Anschluss an die K.P.
auffordern,’ luidde het besluit van de Komintern-leiding.75
De nieuwe partijsecretaris wist nu wat hem te doen stond. De cph diende de leiding van de cph-cc te isoleren en haar achterban voor zich te winnen, precies zoals
Wijnkoop had gevreesd. Deze differentiatietactiek, die een wig moest drijven tussen top en basis, berustte op de rapporten die Van Reesema in het mels had uitgebracht. Volgens hem zouden de leden van de cph-cc staan te trappelen om tot de
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cph terug te keren.76 Al snel zou echter blijken dat de aanhangers van Wijnkoop
niet bereid waren hun leider zomaar in de steek te laten.
In de cph leefde weerstand tegen de opdracht van Moskou om samenwerking
met de leden van de cph-cc te zoeken, zo rapporteerde Ferguson aan het web. De
Komintern-instructeur, die eerder op het partijcongres zo’n vooraanstaande rol
had gespeeld, was eind april naar Amsterdam gekomen. Met name De Groot was er
volgens Ferguson niet van gecharmeerd: hij had opdracht gegeven om in de vakbondsoppositie niet met de Wijnkoop-aanhang samen te werken. De Engelsman
had de partijleiding ervan moeten doordringen dat zij eenheidsfront-acties met de
arbeiders achter Wijnkoop op touw moest zetten.77 Na het vertrek van de web-vertegenwoordiger publiceerde de cph een open brief ‘aan de arbeiders van de Wijnkoopgroep’. Onderhandelingen met de leiding van de cph-cc werden pertinent
afgewezen.Verder hield de cph min of meer vast aan de voorwaarde dat Wijnkoopaanhangers die tot de officiële Komintern-sectie wilden toetreden, eerst een politieke schuldbekentenis moesten afleggen.78
Dat de cph met die laatste eis niet de directieven van Moskou opvolgde, was de
Komintern niet ontgaan, zo kreeg Schalker te horen van De Leeuw, die net in Moskou was gearriveerd.‘Men meent hier, dat onze open brief niet voldoende elastisch
en onhandig was. Natuurlyk wil men Wp niet terug hebben, maar het doel van de
geheele kampagne moet juist zyn, hem van zyn arbeiders los te maken.’79
Het Politsekretariat bevestigde daarop deze lijn nogmaals. Moskou drong er
ook op aan in de Tribune Wijnkoops politieke doopceel te lichten.80 De Kominterntop volgde hiermee Van Reesema. Deze had Drabkin gemeld dat Wijnkoop eropuit
zou zijn na zijn terugkeer in de cph met behulp van de rechtervleugel zijn oude leiderspositie weer terug te winnen. Om politieke en didactische redenen moest hij
hard worden aangepakt, aldus Van Reesema:‘Dem Wynkoop aber soll man ein derartiges Sündenregister seiner rechten opportunistischen und spalterischen Schweinereien vorlegen, dass er nicht nur bei seiner eigenen Leuten, sondern auch bei den
noch an rechten Krankheiten leidenden Arbeitern unserer eigenen Partei entlarvt
wird.’81
web neemt de regie over
Hoewel de Komintern de cph diverse keren te verstaan had gegeven dat zij tegen
Wijnkoop in het offensief moest gaan, liet de partij zich opnieuw door haar tegenstander verrassen. Eind mei verklaarde de cph-cc simpelweg dat de redenen die
ertoe hadden geleid dat zij buiten de Komintern was komen te staan (het bewindManuel, met andere woorden), waren verdwenen. Plompverloren kondigde het
bestuur aan ‘tot ontbinding van onze partij te willen overgaan en ons geheel bij de
sectie Holland van de C.I. te willen aansluiten’. Deze zet was een vlucht naar voren:
door zelf het initiatief tot de opheffing te nemen, hoopten Wijnkoop en zijn medestanders gezichtsverlies te beperken.82
423

Meridiaan Page 424 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

zuivering, zelfkritiek en zelfverloochening

In Moskou verbeten Van Reesema en De Leeuw zich over de lakse opstelling van
de cph. Ook het Politsekretariat was er niet over te spreken. De Komintern-leiding
gaf het web opdracht vertegenwoordigers naar Amsterdam te sturen om de partij
een handje te helpen.83 Zo nam het bureau in Berlijn na zijn leidende rol bij het afdanken van de ‘rechtse’ leiding voor de tweede keer binnen korte tijd de regie in de
cph over. Net als zijn voorganger Bergsma destijds had Schalker nu het nakijken.
Begin juni ontbood het web Schalker naar de Duitse hoofdstad.Op basis van de
instructies van Moskou stippelde het bureau met de partijsecretaris nauwkeurig de
marsroute voor de cph uit.Belangrijkste punt was het beleggen van ‘massavergaderingen’, waar de leden van de cph-cc verleid moesten worden hun aanvoerders in
de steek te laten.84
Berlijn stuurde ook twee vertegenwoordigers naar Amsterdam: de oude bekende Florin, die maar even zou blijven, en de hierboven al genoemde Neptun.Afgaande op zijn verslag aan het web nam deze laatste prompt de teugels in handen. Hij
deelde opdrachten uit aan alle kopstukken in de cph, alsof het zijn loopjongens
waren. Van zijn Nederlandse partners had Neptun geen hoge dunk: ‘Ich habe den
Eindruck, dass man den Genossen hier einen Stoss geben muss und ihn zeigen was
zu machen ist. Bei Christus! Mit Hilfe von Argumente, Drohungen, Beschimpfungen und Vernunft werden wir schon etwas erreichen.’85
Het lijkt erop dat Schalker het wel prima vond dat het web zich zo intensief met
de gang van zaken bemoeide. Mocht er iets misgaan, dan was immers niet alleen de
cph verantwoordelijk. ‘Vorerst haben wir jeder Schritt in voelliges Einvernehmen
mit die hier anwesende Genosse Eurerseits gemacht,’ liet hij Berlijn weten.86 Het
betekende echter niet dat de partijsecretaris het overal mee eens was. De visie van
Berlijn en Moskou op de interne situatie in de Wijnkoop-groep deelde hij niet.Neptun had namens het web een manifest opgesteld waarin hij schreef dat de ‘proletarische’ leden van de cph-cc in de ‘derde periode’ zouden zijn geradicaliseerd.
Slechts onder hun druk zou Wijnkoop zich tot de cph hebben gewend.87 Schalker
zag dit echter anders. ‘Myns inziens is er van een werkelyke rebellion nog weinig
te bemerken in de Wp groep,’ vertrouwde hij De Leeuw toe.88 Ook aan Van Reesema
meldde hij dat het nog niet zo eenvoudig was om de leden van Wijnkoop zelf te
scheiden. De medewerker van het mels rapporteerde vervolgens aan zijn chef
Drabkin ‘dass in der Wynkoop-Gruppe die Initiative zur Liquidierung in erster
Linie von Wynkoop selbst aus geht und dass der Wille zur Einheit bei den Arbeitern
der Gruppe von ihm stimuliert wird’.89 Met deze constatering viel de bodem weg
onder de differentiatietactiek van de Komintern: de leden van de cph-cc bleken
niet bereid zich te laten uitspelen tegen hun leiding. Hun radicalisering ten tijde van
de ‘derde periode’ viel kennelijk tegen. Uiteraard kon dit niet openlijk worden toegegeven.‘Wir werden natürlich weiter schreiben und danach handeln, dass es einen
Gegensatz zwischen Wynkoop und den Arbeiterelementen gibt,’ liet de Tribunehoofdredacteur Struik aan Van Reesema weten.90
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Wijnkoop naar Berlijn
In de zomer van 1930 hing de aansluiting van de Wijnkoop-groep bij de cph in de
lucht. Als reactie op het plotselinge eenheidsaanbod had Schalker de cph-cc te
verstaan gegeven dat er gezamenlijke ledenvergaderingen onder leiding van een
vertegenwoordiger van het web moesten worden belegd, waar de voorwaarden
dienden te worden besproken.91 Voor alle betrokkenen was het duidelijk dat de
overgang van Wijnkoop, Brommert, Hoogcarspel en andere leiders naar de Komintern-sectie heel wat voeten in de aarde zou hebben. Het web had in zijn manifest
verklaard dat Moskou over hun lot zou beslissen.
Het heeft er de schijn van dat Wijnkoop sterk twijfelde aan de mogelijkheid
weer toegelaten te worden tot de cph. De felle, bijna dagelijkse aanvallen in de Tribune lieten hem weinig hoop. Hij besloot daarop buiten Nederland steun te zoeken.
Wijnkoop schreef aan De Leeuw in Moskou en klopte in zijn vertwijfeling zelfs om
advies aan bij Radek. De Pool, die – tijdelijk – door Stalin weer in genade was aangenomen, had kennelijk weinig behoefte zich met zo’n suspecte persoon als Wijnkoop te encanailleren en liet niets van zich horen.92 Ook reisde Wijnkoop met
Proost naar Berlijn om te proberen direct met het web te overleggen.93 Kruyt, die
het jaar daarvoor nog plechtig had beloofd Wijnkoop en zijn partij te zullen bestrijden, bracht het tweetal in contact met Wilhelm Pieck. Wijnkoop kende de kpdvoorman, die in 1949 de eerste president van de ddr zou worden, nog uit de Eerste
Wereldoorlog, toen Pieck in Rotterdam verbleef. Wijnkoop deelde de Duitser mee
dat hij wilde terugkeren tot de Komintern. Hij was bereid te erkennen dat hij fouten
had gemaakt en – zo schreef Pieck diezelfde dag nog aan het web – ‘auch sonst jede
andere Erklärung abzugeben, die die Komintern von ihn verlangt’.94
Pieck gaf gehoor aan het verzoek van het duo een gesprek met het web te arrangeren. Kennelijk had Wijnkoop een goede indruk gemaakt, want in zijn brief aan
het web pleitte Pieck tevens voor de toelating van de gewezen cph-voorzitter tot de
Komintern. Het web voelde zich echter overvallen door de plotselinge komst van
Wijnkoop. Een ‘Spitzenverhandlung’ met de Nederlandse renegaat werd politiek
niet wenselijk gevonden. Het ‘topoverleg’ zou als een fusiebespreking kunnen worden uitgelegd en zijn positie kunnen versterken. web-secretaris Gyptner verzocht
Pieck per kerende post aan Wijnkoop mee te delen dat er op dat moment niemand
van het bureau in Berlijn was,en dat de Nederlander zich beter kon vervoegen bij de
delegatie van het web in Amsterdam. Nadat Pieck deze boodschap had overgebracht, keerden Wijnkoop en Proost spoorslags huiswaarts.95
Toch ‘Spitzenverhandlung’
Het web bracht de cph onmiddellijk van het bezoek van Wijnkoop aan de Duitse
hoofdstad op de hoogte. Het bureau was overleg met hem uit de weg gegaan omdat
eerst de leden van de cph-cc door een ideologische campagne voor de Komintern
moesten worden gewonnen.96 Terwijl Berlijn zich met deze woorden tot de leiding
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van de Nederlandse sectie richtte, bewandelde die in Amsterdam precies de omgekeerde weg. Zij besloot namelijk de Wijnkoop-groep uit te nodigen om de eenheidskwestie te bespreken. Op instigatie van Neptun zouden concrete maatregelen
worden voorgesteld, die tot de ‘liquidatie’ van de cph-cc moesten leiden. Zo diende
de verschijning van de Communistische Gids zo snel mogelijk te worden gestaakt, en
moesten de data van de ledenvergaderingen snel worden vastgesteld.97
Met deze eisen op zak toog vervolgens een zware delegatie van de cph –
bestaande uit onder meer Schalker, Beuzemaker, Struik, De Visser en De Groot –
naar het partijsecretariaat van de concurrent. Daar was alleen Brommert aanwezig
– Wijnkoop zat op dat moment nog in Berlijn op antwoord van het web te wachten.
Brommert deelde de in zijn bureau verzamelde cph-kopstukken mee geen onderhandelingsmandaat te hebben, waarop het gezelschap afdroop.98
Neptun was laaiend geweest over het feit dat de cph-afvaardiging zich zo had
laten afpoeieren, zo vertelde hij kort daarop in Berlijn aan Gyptner en Dimitrov, het
hoofd van het web.Alle schuld voor de geringe voortgang in de Wijnkoop-kwestie
legde Neptun bij de cph. Het organisatorische en politieke benul van de partijtop
zou zeer te wensen overlaten.‘Persönlich bin ich davon überzeugt, dass die Leitung
unserer Partei überhaupt nicht weiss, warum wir gegen Wijnkoop gekämpft haben
und Wijnkoop gegen uns,’ luidde de vernietigende conclusie van de web-instructeur.99
Dat Neptun de verantwoordelijkheid geheel op de cph afschoof, ging Dimitrov
en Gyptner te ver. Zij waren het wel met hem eens dat de Nederlandse sectie erbarmelijk functioneerde, maar vonden ook dat hun vertegenwoordiger debet was aan
de ontstane situatie. Neptun had immers ingestemd met het topoverleg tussen cph
en cph-cc. Ook had hij het laten gebeuren dat er nog steeds geen massabijeenkomsten waren gehouden, terwijl daar het zwaartepunt in de campagne had moeten liggen. Dat het initiatief nog altijd bij Wijnkoop lag, werd hem mede aangerekend. In het rapport dat Gyptner naar Moskou stuurde, verheelde hij de fouten van
Neptun niet. ‘Es scheint uns, dass unsere Delegation an einer Reihe von Versäumnissen und Fehlern der Partei mit die Schuld trägt.’100
Ontbinding Wijnkoop-groep
Ondanks de kritiek werd Neptun door het web opnieuw naar Nederland gestuurd,
met de klare opdracht gemeenschappelijke ledenvergaderingen van de cph en de
Wijnkoop-groep te beleggen.101 Het web liep echter alweer achter de feiten aan. Op
het moment dat Neptun op het Berlijnse bureau verslag uitbracht,nodigde Schalker
een afvaardiging van de cph-cc uit voor een gesprek over de opheffing.Wijnkoop,
Brommert, Ceton, Hoogcarspel en Proost togen hiervoor naar Amstel 85. Zij kregen
de eisen voorgelegd die eerder in overleg met Neptun waren opgesteld. Op deze vergadering zou Wijnkoop hebben gesuggereerd dat hij in Berlijn met het web had
gesproken. Deze mededeling werd door de cph-leiding – die immers door Gyptner
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op de hoogte was gesteld – met hoongelach ontvangen. Verder was ‘de baard’ zoals
Schalker Wijnkoop noemde,‘uiterst tam ... De grootste scherpslyper was Ceton’.102
Kort na deze bijeenkomst ging het bestuur van de cph-cc akkoord met de gestelde voorwaarden. Brommert wilde zich niet zonder slag of stoot uitleveren aan
de cph, maar hij verloor dit gevecht.103 Moskou zou bepalen of Wijnkoop, Hoogcarspel, Brommert en de leider van de belangrijke Rotterdamse afdeling Van Burink tot de cph zouden worden toegelaten.104
De cph-leiding vierde deze uitkomst als een grote overwinning voor de Komintern en voor zichzelf.Tegelijk haalde de Tribune flink naar Wijnkoop uit.In het door
Moskou verordonneerde artikel – dat de hand van Van Reesema verraadt – werden
al zijn zonden gememoreerd,van zijn ‘ultra-linkse’ oppositie tegen Lenin in 1920 tot
en met zijn zogenoemde ‘verraad’ aan de Komintern in de tweede helft van de jaren
twintig.105
Ledenvergaderingen
Terwijl de cph-top in een feeststemming verkeerde over de goede afloop, was het
web in alle staten.Schalker had de door Dimitrov gedicteerde volgorde – eerst massa-agitatie en dan pas onderhandelen – op zijn kop gezet. Het web zag hierin het
zoveelste bewijs van de ‘eng-mechanische en organisatorische’ handelwijze van de
cph. De Nederlandse sectie zou niet inzien dat Wijnkoop zijn imago poogde te redden door de schijn te wekken dat het om een fusie van gelijkwaardige partners ging.
De eis van Schalker dat het apparaat van de cph-cc met al zijn bezittingen en
schulden naar de Komintern-sectie diende over te gaan, zou die indruk nog eens
versterken. Bovendien werd de financieel armlastige cph zo nog eens met de onbetaalde rekeningen van haar rivaal opgezadeld, wat de partij op een schadepost van
bijna vierduizend gulden kwam te staan.106 Neptun kon er met zijn verstand niet bij
toen hij hier bij zijn terugkeer in Amsterdam van hoorde. ‘Sie brauchen hier kein
politischer Berater sondern ein Kindermädchen. Sie sind wie Kinder. Wenn man
nur für einen Augenblick weg ist, machen sie Dummheiten.’107
Het web gelastte dat de cph-werkwijze terstond werd gecorrigeerd door grootschalige propaganda-activiteit onder de arbeidersaanhang van Wijnkoop. Neptun
nam nu helemaal het heft in handen, samen met de Duitser Ernst Grube, die
bestuurslid van de kpd was en in Nederland werkte onder de naam Emil.108 Op de
gezamenlijke ledenvergaderingen van de cph en de cph-cc eisten zij de hoofdrol
op. Wijnkoop schikte zich in hun leiding en wekte zijn aanhang op mee te werken.
Desondanks verliepen deze bijeenkomsten niet altijd soepel. In Rotterdam, een van
de bolwerken van de Wijnkoop-groep, liepen de gemoederen hoog op. ‘De stemming was gespannen en het regende interrupties’, aldus Schalker aan De Leeuw.109
Aanhangers van Wijnkoop namen het voor hem en de andere partijleiders op. Zij
zeiden dat het verzet niet tegen de Komintern was gericht, maar tegen de cph-leiding. In Amsterdam liep de vergadering op een vechtpartij uit, waarin Wins voor427
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aan stond.110 Ook in Oost-Groningen namen de leden hun partijleiders in bescherming. Zij wensten niet dat deze als zondebokken werden aangewezen en eisten hun
toelating tot de Komintern. Neptun en Grube moesten toegeven dat de pogingen
om Wijnkoop van zijn aanhang te isoleren, waren mislukt.111
Volgens de web-vertegenwoordiging gingen uiteindelijk de meeste aanwezige
leden van de cph-cc akkoord met het eerder gepubliceerde web-manifest. De
aanvaarding van dit document was voorwaarde voor de aansluiting bij de officiële
Komintern-sectie. Volgens Van Reesema stapten er ongeveer driehonderd Wijnkoop-aanhangers over naar de cph; 75 zouden zijn afgehaakt. Het ledental van de
Komintern-sectie steeg mede daardoor tot bijna 1600 aan het eind van 1930.112
Begin juli kon de Tribune melden dat de cph-cc was opgeheven. ‘Erkend is het
politieke bankroet van de Wijnkoopgroep, erkend ... dat het ’n ernstige fout is, door
welke overweging dan ook gedreven, uit de sectie van de Communistische Internationale te treden.’113 Na deze goede afloop klopten de beide web-afgevaardigden
zich op de borst. ‘Bei der Einleitung dieser Kampagne war die Führung der Wijnkoop-Gruppe in der Offensive, das Zentralkomittee der kph in der Defensive.
Durch das Eingreifen der Komintern und der von uns festgelegten politischen Linie
befindet sich die Wijnkoop-Gruppe und insbesondere ihre Führung völlig in der
Defensive,’ meldde Grube triomfantelijk aan Berlijn.114 Met de ontbinding van de
cph-cc was de kous echter nog niet af. Zowel Wijnkoop als de cph werden door de
Komintern ter verantwoording geroepen.
Kritiek uit Berlijn en Moskou op de cph
Als Schalker en zijn medebestuurders hadden verwacht dat de opheffing van de
Wijnkoop-groep de Komintern mild zou stemmen, dan kwamen ze bedrogen uit.
Na de liquidatie wreef zowel Berlijn als Moskou de Nederlandse sectie de gemaakte
fouten onder de neus. Het web vonniste het strengst. In een uitvoerige brief aan de
partijleiding zette het bureau alle misstappen en veronachtzamingen gedetailleerd
op een rij. Kort gezegd kwam het erop neer dat de cph in ideologisch, politiek en
organisatorisch opzicht bij het ‘ontbindingsproces’ van de cph-cc tekortgeschoten
was, en dat zij de uitgestippelde differentiatietactiek niet goed had toegepast. Partijsecretaris Schalker kreeg er met name van langs. Hoewel hij in Berlijn uitgebreid
was geïnstrueerd over de te volgen lijn, had hij het toch in zijn hoofd gehaald direct
met de leiding van de Wijnkoop-groep besprekingen te voeren.115
In dezelfde tijd hield in Moskou het mels de Wijnkoop-campagne van de cph
tegen het licht. In het referaat dat De Leeuw over de gang van zaken in Nederland
hield, spaarde hij zijn partij. Hij had Schalker geschreven dat hij ondanks alles de
afloop als ‘een belangryke overwinning’ beschouwde.116 Ook Van Reesema was in
zijn rapporten vol lof geweest over de cph. Na de fouten in het begin had de partij
een juist beleid gevoerd.117 Het mels liet zich echter aan het positieve oordeel van
de beide Nederlanders weinig gelegen liggen. De Duitser Heckert, die niet alleen
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van het mels maar ook van het Politsekretariat deel uitmaakte, stuurde een telegram aan Schalker waarin hij de onderhandelingen met Wijnkoop veroordeelde.
‘C’est sur les masses qu’il faut appuyer,’ hield hij de cph voor.118
Heckert liet de Nederlandse partijleiding weten dat er nog een scherpe brief van
de Komintern in aantocht was. Het Politsekretariat somde hierin alle bekende, nu
als ‘rechts-opportunistisch’ bestempelde dwalingen van de cph weer op. Ondanks
de harde kritiek sprak de Komintern-top ook haar vertrouwen uit in de nieuwe leiding van de Nederlandse sectie. ‘Das Politsekretariat hat den festen Glauben, dass
die Parteileitung, die den festen Willen zur Durchführung der Komintern-Linie
gezeigt hat, ihre Fehler rasch und entschlossen beheben und eventuellen Versuchen,
die begangenen Fehlern zu vertuschen und ihre Behebung hinauszuzögern, als
Aeusserungen des rechten Opportunismus eine entschiedene Abwehr entgegensetzen wird.’119
De cph-leiding boog ootmoedig het hoofd voor het commentaar. Zij onderschreef omstandig het gelijk van de Komintern.120 Eerder had Schalker tegenover
De Leeuw van zijn hart geen moordkuil gemaakt. Hij gaf toe dat er fouten waren
gemaakt, maar wees er tegelijk op dat de instructeurs van het web de leiding van de
gehele campagne in handen hadden gehad. Ook voerde Schalker als excuus de
schrikbarende organisatorische en financiële omstandigheden aan waaronder de
cph werkte.‘Schatte men deze naar waarde dan zou er lof komen in plaats van kritiek over het vele werk wat wy ondanks deze moeielykheden nog in staat blyken te
verzetten. In dat opzicht zyn er wel passiever partyen in de Kommintern.’121
Internationale lessen
Aan het steken van de loftrompet over de cph werd in Berlijn niet gedacht, integendeel. Het web besloot dat de opheffing van de Wijnkoop-groep propagandistisch
moest worden uitgebuit. De ontbinding van de dissidente Nederlandse communistische organisatie moest de andere ‘opportunistische renegatengroepen’ in Duitsland (onder leiding van Brandler en Thalheimer), Tsjecho-Slowakije (Haïs), Zweden (Kilbom) en de Verenigde Staten (Lovestone) ten voorbeeld worden gesteld.
Het was immers voor het eerst dat een geëxcommuniceerde partijleider tot inkeer
kwam en met zijn aanhang in de moederschoot van de Komintern terugkeerde. Het
Nederlandse geval diende de internationale ‘rechtse oppositie’ duidelijk te maken
dat er geen middenweg bestond tussen de Tweede en Derde Internationale, tussen
reformisme en revolutie. Wijnkoop had zich in gunstige zin van deze afvalligen
onderscheiden, aangezien hij de Komintern niet te vuur en te zwaard had bestreden.122
In opdracht van Berlijn schreef Grube een artikel voor Inprekorr. Hij viel meteen met de deur in huis. De politiek van de Komintern en haar Nederlandse sectie
inzake de liquidatie van de Wijnkoop-groep was zeer leerzaam, zo meende hij – zij
het niet in positieve zin. ‘Wie eine solche Kampagne zur Gewinnung der Arbeiter
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nicht eingeleitet werden soll, lehrt das Beispiel unserer holländischen Sektion.’ In
plaats van massapropaganda te bedrijven, had de cph zich sektarisch opgesteld.123
Voor de zoveelste keer werd de cph voor de gehele internationale communistische beweging voor schut gezet. De partijtop liet dit niet over zijn kant gaan en deed
zijn beklag bij het web. Men wees erop dat Grube de politieke lijn bekritiseerde die
mede in overleg met Berlijn en hemzelf was vastgesteld. Het artikel zou de autoriteit
van de cph-leiding ondermijnen en haar positie tegenover de leden van de gewezen Wijnkoop-groep verzwakken. Verrassend genoeg gaf het web de cph geheel
gelijk. Berlijn betreurde de publicatie en Neptun kreeg opdracht de cph hiervan
persoonlijk op de hoogte te stellen.124 Grube, die kennelijk niet door het web was
ingelicht, wees alle opmerkingen van de cph later verontwaardigd van de hand.
Hem was ter ore gekomen dat de Nederlandse sectie zijn werkwijze ‘typisch Duits’
had gevonden. Dit schoot Grube helemaal in het verkeerde keelgat. ‘Entweder ist
meine Stellungnahme bolschewistisch oder unbolschewistisch, taktisch richtig
oder taktisch falsch, sie ist niemals deutsch, holländisch oder dänisch.’125
Wijnkoops zelfverloochening
Na de opheffing van de cph-cc resteerde nog de vraag wat er met de leiders moest
gebeuren. Het web had dit probleem doorgeschoven naar het Politsekretariat, dat
uiteindelijk de beslissing zou nemen.126 In de tussentijd eiste Berlijn van Wijnkoop,
Brommert, Hoogcarspel en Van Burink een openbare verklaring waarin zij hun
‘politieke bankroet’ en hun fouten toegaven.‘Niet uit wraakzucht eischen wij dit, en
niet om iemand te vernederen, maar eenvoudig omdat politieke klaarheid voor
alles noodzakelijk is!’ hield de Tribune haar lezers voor.127 In werkelijkheid was er
echter meer aan de hand. Wijnkoop en zijn medeleiders werden verantwoordelijk
gesteld voor het schisma in de cph en de breuk met de Komintern. Zij moesten
publiekelijk onder het juk door, zodat het voor iedereen duidelijk was dat met het
gezag van het onfeilbare Moskou niet te spotten viel. Een van de web-vertegenwoordigers wond er geen doekjes om:‘De oude leidersautoriteit is in de Comintern
gebroken en ook in de Wijnkoopgroep moet ze gebroken worden.’128
Gesouffleerd door Neptun en Grube betuigden de vier beklaagden berouw over
hun politieke zonden. Zij gaven toe dat hun vakbondstactiek verkeerd was geweest.
Ook erkenden zij ‘dat er in de sectie van de Comintern slechts één maatstaf van
beoordeling kan wezen en wel de lijn van [de] Comintern’.129 De vier waren minder
zelfkritisch dan de web-vertegenwoordigers hadden geëist en waren er redelijk in
geslaagd hun waardigheid te bewaren. De Tribune meende dan ook dat de ‘bolsjewistische zelfkritiek’ ten enenmale ontbrak. Ook Berlijn vond de verklaring te weinig deemoedig. Het document was zeer onder de maat, zo liet het bureau aan Moskou weten.130 Het Politsekretariat was het hiermee geheel eens. ‘Die Erklärung
Wynkoops ... ist nicht eine Anerkennung, sondern eine Vertuschung seiner fehlerhaften Politik’, aldus de Komintern-leiding. Van de verlangde politieke capitulatie
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was geen sprake; Wijnkoop en de andere ex-leiders bleven zodoende tot nader
order buiten de cph.131
Wijnkoop was de gebeten hond. Het Politsekretariat eiste van hem een nieuw
‘mea culpa’. Dit keer zou de Tweede Kamer als podium moeten dienen. Met betrekking tot Wijnkoops parlementaire werkzaamheden was al besloten dat hij deze kon
voortzetten, zij het onder toezicht van De Visser. Deze regeling kwam er volgens
Neptun op neer ‘dass er ein Hospitant unserer kommunistischen Reichstagsfraktion sein wird’.132 Wijnkoop kwam zo onder curatele te staan van de persoon die
hem in 1925 als Tweede-Kamerlid was opgevolgd. Deze vernedering was echter nog
niet voldoende. Op 30 september vroeg Wijnkoop in de Tweede Kamer aan het slot
van de vergadering het woord. Hij verklaarde dat zijn foutieve opstelling op tal van
terreinen objectief tot reformisme had geleid.‘De Communistische Internationale
heeft tegen deze verkeerde politiek terecht den sterksten strijd aangebonden en ze
heeft in dezen zoowel door de objectieve ontwikkeling der historie als volgens mijn
persoonlijke zienswijze zonder eenig voorbehoud op alle punten gelijk gekregen.
Het is op deze gronden ... dat mijn partij is ontbonden en dat ik heb gecapituleerd.’
Een zo gedweeë Wijnkoop had de Tweede Kamer niet vaak meegemaakt. Hoongelach van de sociaal-democratische fractie was zijn deel. Wijnkoop herhaalde zijn
zelfbeschuldiging ook nog eens in de Amsterdamse gemeenteraad en de Provinciale Staten van Noord-Holland.133
Deze parlementaire verloochening was Moskou voldoende, zo liet De Leeuw
Schalker weten. Er bestonden geen bezwaren meer tegen Wijnkoops terugkeer tot
de cph.134 De partijleiding daarentegen vond het nog niet genoeg. Schalker had
Wijnkoop het liefst niet meer teruggezien in de cph. Hij en de andere partijbestuurders verlangden van Wijnkoop dat hij zijn verklaring zou preciseren. Opnieuw kwam die aan deze eisen tegemoet. In de Tribune schetste Wijnkoop uitgebreid het allereerste artikel van de communistische catechismus, de ‘historische
waarheid’ dat alleen de Komintern leiding aan de klassenstrijd kon geven en dat
een van de lijn van Moskou afwijkende politiek onherroepelijk tot de reformistische zondeval leidde – zoals zijn eigen persoon had bewezen.135
Pas nadat Wijnkoop voor de derde maal zijn politieke verleden had verloochend, toonde de cph-leiding zich barmhartig. Nu de voormalige partijaanvoerder
geheel door het stof was gegaan, mocht hij weer tot de Komintern-sectie toetreden.
Wijnkoop hoefde zich echter verder geen illusies te maken, want ‘een leidende rol
spelen zal niet gaan’. Na het groene licht uit Amsterdam verleende het Politsekretariat Wijnkoop nogmaals gratie. Moskou gaf hem daarbij wel te verstaan dat hij
openlijk Fimmen moest bestrijden, iets wat voor hem ook erg pijnlijk moet zijn
geweest.136
Inderdaad was er voor Wijnkoop in de jaren dertig geen prominente positie
meer weggelegd. Alhoewel hij Tweede-Kamerlid bleef, was het zijn lot ‘te leven en
werken in de schaduw van anderen’, zoals zijn biograaf Koejemans het typeerde.137
431
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Ook het wantrouwen tegen hem bleef lang bestaan.Wijnkoop kreeg de eerste jaren
amper gelegenheid in Amsterdam redevoeringen te houden,wat voor hem een hard
gelag was. Daartegenover stond dat de Politkommission de cph in 1931 de vrijheid
gaf Wijnkoop kandidaat te stellen voor de Provinciale Staten- en gemeenteraadsverkiezingen. Schalker was er eerst geen voorstander van geweest, maar het web
zag geen bezwaar.138 De ruim 4000 voorkeurstemmen die Wijnkoop als nummer 3
bij de raadsverkiezingen in Amsterdam verwierf, riepen gemengde gevoelens op bij
de partijleiding. Het partijcongres in 1932 stelde vast dat ‘de Wijnkoop-ideologie
(het oude Tribunisme) onvoldoende bestreden is’. Nadat de Komintern in de tweede helft van de jaren dertig haar politiek van bestrijding van de sociaal-democratie
had verruild voor het volksfront, kreeg Wijnkoop meer erkenning. In 1938 koos het
partijcongres hem in het partijbestuur. Na de Duitse inval dook hij onder. Op 7 mei
1941 overleed hij aan een hartaanval. Bij de begrafenis waren honderden mensen
aanwezig. Zijn vrouw Joosje en De Visser liepen aan het hoofd van de stoet, gevolgd
door het echtpaar Rutgers.139
Breuk Wijnkoop met Van Ravesteyn
Van Ravesteyn, die Wijnkoop enkele decennia van nabij in de politiek had meegemaakt, wist wat hij zei toen hij zijn kompaan in de benarde tijd in de zomer van
1930 ongevraagd advies uitbracht. De twee hadden nog maar sporadisch contact,
alhoewel de Rotterdammer zich inspande hun oude vriendschap in stand te houden.140 Hij raadde Wijnkoop aan alles te doen om in de arbeidersbeweging actief te
kunnen blijven en te kunnen toetreden tot de Komintern, ook al moest hij zich
geheel onderwerpen of zijn overtuigingen en plein public desavoueren. Zich terugtrekken, zoals Van Ravesteyn zelf had gedaan, was onmogelijk ‘voor jou, voor wien
het politieke leven, het contact met arbeiders en het spreken in ’t openbaar een
levensbehoefte is ... Voor je persoonlijkheid, je levensmogelijkheid, lijkt alles mij
beter, dan een abdicatie.’141 De geboren agitator Wijnkoop, propagandist in hart en
nieren, was het roerend met Van Ravesteyn eens.‘’K ben tot deze “verloochening”
inderdaad in staat, indien naar mijn mening de zaak dit noodig maakt.’ Zijn
beweegredenen had Van Ravesteyn zeer goed doorgrond: buiten de arbeidersbeweging voelde Wijnkoop zich als een vis op het droge.Hij schreef zijn vriend ‘dat ik het
contact met arbeiders – vandaar mijn naam als student reeds als “proletarisch socialist” – als brood noodig heb’.142
Deze brieven in het voorjaar van 1930 waren de laatste die de twee wisselden.
Wijnkoops verklaring in de Tweede Kamer viel slecht bij Van Ravesteyn. Hij meende dat Wijnkoop niet zozeer zijn eigen overtuigingen als wel het vertrouwen van
zijn medestanders, die vier jaar aan zijn zijde hadden gestaan, had opgeofferd. Dat
viel niet te billijken, zo oordeelde Van Ravesteyn. ‘Ik kan tot geen andere overtuiging komen dan dat je terugkeer tot de Kerk aan de communistische zaak hier te
lande zware slagen zal blijken te hebben toegebracht.’143 Wijnkoop had geen behoef432
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te op deze aanmatigende brief te antwoorden. Bovendien zal hij zich hebben gerealiseerd dat voortzetting van zijn betrekkingen met Van Ravesteyn zich zeer moeilijk liet combineren met zijn hernieuwde lidmaatschap van de cph en de Komintern. Voor Moskou was de Rotterdammer immers een renegaat. Wijnkoop koos
voor de weg van de minste weerstand en liet niets meer van zich horen. Aan de
vriendschap met Van Ravesteyn, die in 1899 was begonnen, kwam na drie decennia
een einde. De Komintern, waartoe zij eerst beiden hadden behoord, was tussen hen
in komen te staan.144
Ceton exit
De cph-leiding had niet alleen Wijnkoop, maar ook Hoogcarspel, Van Burink en
Brommert gesommeerd duidelijker berouw te tonen.145 De reactie van Hoogcarspel
werd veel te licht bevonden; hij werd dan ook buiten de deur gehouden. De exvoorzitter van de cph-cc bleef niettemin vasthouden aan het communisme. Na de
Tweede Wereldoorlog zou hij weer tot de partij toetreden en zelfs Tweede-Kamerlid
worden.146 Met de nodige mitsen en maren liet de cph Van Burink wél toe. Al na
enkele weken keerde hij de partij echter zelf weer de rug toe en trad hij toe tot Sneevliets rsp.Uiteindelijk kwam hij bij de Nationaal-Socialistische Beweging terecht.147
Ook Brommert mocht weer terugkomen. Hoewel hij het langer uithield dan Van
Burink beviel hem de cph ook niet al te best. Als voormalige Wijnkoop-aanhanger
zou hij steeds worden nagewezen. In 1935 emigreerde hij naar Zuid-Afrika.148
Opvallende afwezige onder de ter verantwoording geroepen kopstukken van de
cph-cc was Ceton. Vanuit Moskou had De Leeuw nog verontwaardigd Schalker
om opheldering over deze omissie gevraagd. Waarschijnlijk had de rechtlijnige en
weinig verzoenlijke Ceton al na de onderhandelingen met Schalker besloten dat hij
niet naar de cph zou overgaan. Op de vergadering in Amsterdam waar over de aansluiting werd gesproken, was hij al voor het einde opgestapt. Slechts met de grootste
moeite kon Ceton zich schikken, zoals hij eerder had gedemonstreerd in juli 1923,
bij de eerste bemoeienis van de Komintern met de cph; in het voorjaar van 1925,
toen Moskou de oppositie een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst voor de
Kamerverkiezingen toebedeelde; en bij de breuk met de cph een jaar later. Ceton
wilde geen knieval maken voor de Komintern. In de zomer van 1930 verdween hij
voorgoed van het politieke toneel. Of hij zoals Van Ravesteyn met het communisme
brak, is onbekend: publiekelijk heeft Ceton zich daarover nooit uitgelaten. In 1936
ging hij met pensioen en wijdde hij zich geheel aan zijn studie van vlinders. In 1943
overleed hij.149
Capitulatie voor de Komintern
In 1930 had Moskou zijn macht in de cph gevestigd. Op essentiële punten had de
partij weinig meer in de melk te brokkelen. Het programma en de kandidatenlijst
voor de Tweede-Kamerverkiezingen moesten aan de Komintern worden voorge433

Meridiaan Page 434 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

zuivering, zelfkritiek en zelfverloochening

legd. Fundamentele besluiten als de aanwijzing van de leiding of de hoofdredacteur
van de Tribune werden niet in Amsterdam genomen, maar in de hoofdstad van de
Sovjet-Unie. Ook de ‘liquidatie’ van de Wijnkoop-groep vond geheel onder controle van de Komintern plaats. Schalker en zijn medebestuurders waren weinig meer
dan uitvoerders van de lijn die in Moskou en Berlijn was uitgezet. Volgzaamheid
werd daarbij het eerste gebod. Een illustratie hiervan gaf web-instructeur Neptun
in de zomer van 1930. Hij verlangde van de partijleiding dat zij op de komende zitting van het partijbestuur als een gesloten blok zou optreden. De resolutie die was
voorbereid, diende het partijbestuur unaniem aan te nemen.‘Niemand darf ohne
Erlaubnis des Polbüros gegen die Resolution sprechen,’ eiste hij.150
Moskou wilde echter niet alleen de partijorganisatie, maar het liefst ook het
individuele partijlid in zijn keurslijf dwingen. Daarbij was het niet voldoende de
Komintern alleen maar in formele zin te gehoorzamen. Het ging om meer. In januari 1930 schreef Gyptner Moskou dat de ‘rechtse elementen’ hadden ingestemd met
een resolutie waarin zij werden veroordeeld. Veel waarde had hij daar echter niet
aan gehecht, want dit was ‘natürlich nur eine Zustimmung aus Gründen der Disziplin und nicht der Ueberzeugung’.151 Om dat laatste ging het de Komintern nu net.
Dat de autoriteit van Moskou door druk van buitenaf werd aanvaard was goed,
maar veel beter was het wanneer die was geïnternaliseerd. Hoe meer er sprake was
van innerlijke acceptatie, des te groter zou de loyaliteit zijn.
Hét middel voor de Komintern om deze gehechtheid zowel te beproeven als te
bevorderen was het instrument van de zelfkritiek. Zij die het juiste spoor hadden
verlaten, dienden in het openbaar hun fouten te bekennen en de onfeilbaarheid van
Moskou te erkennen. Op deze wijze werd de bereidheid van de dissident getest om
zich te schikken in de wil van de Komintern. Door tegenover de buitenwacht zijn
eigen kleinheid toe te geven en de grootheid en alomvattendheid van de Komintern
te belijden, committeerde de ‘zondaar’ zich op meer dan formele wijze aan Moskou.
De bekentenis kreeg een psychologische dimensie doordat het individu zichzelf in
het openbaar geheel wegcijferde en ondergeschikt maakte. Bij communisten als
Koejemans, in die tijd nog partijlid, dwong deze zelfkritiek respect af. Achteraf
schreef hij in zijn biografie van Wijnkoop bewonderend over ‘de menselijke grootheid van het offer van zijn individualiteit, dat Wijnkoop ongetwijfeld bracht op het
altaar van zijn partij’.152
Deze via de Komintern uit de cpsu overgewaaide cultuur van de ‘bolsjewistische zelfkritiek’ maakte eind jaren twintig in de cph opgang. De partijleiding had
in de zomer van 1927 zelf als eerste het voorbeeld gegeven toen zij openlijk bekende
fout te hebben gereageerd op de opstanden in Indonesië. Later moesten de ‘renegaten’ in de cph eraan geloven. Zoals in de cpsu eerst Zinovjev, Kamenev en Radek,
en daarna Boecharin, Rykov en Tomski als aanvoerders van de ‘linkse’ en ‘rechtse’
oppositie zichzelf in het openbaar beschuldigden van afwijkingen van de partijlijn,
zo legden in de Nederlandse sectie onder anderen Manuel, Seegers, Bergsma,
434
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Kruyt, Wijnkoop, Brommert en Van Burink voor zichzelf belastende verklaringen
af. In deze denunciaties liepen waarheid en verdichting vaak onontwarbaar door
elkaar. Wanneer iemand verdacht was, kon alles tegen hem worden gebruikt. Postma besefte dit toen hij bij zijn verdediging wanhopig uitriep: ‘Hoe moet ik me in
Godsnaam duidelijker uitdrukken om er niet weer in te vliegen.’153
Vast element in de zelfkritiek was dat men toegaf door de foutieve opstelling
‘objectief ’ de Sovjet-Unie te hebben verzwakt of de reformisten in de kaart te hebben gespeeld. Na deze openlijke boetedoening werden de afvalligen in de regel weer
in genade aangenomen. Zij die volhardden en weigerden een verklaring af te leggen, werden uit de partij gezet of niet meer toegelaten, zoals Romein, Mannoury en
Hoogcarspel. Dit ritueel van de publieke boetedoening van vooraanstaande partijleden zal ook op het gemiddelde partijlid indruk hebben gemaakt; het gezag van
Moskou zal er in het algemeen bij hebben gewonnen.
Wijnkoops gang naar Canossa was het zinnebeeldige hoogtepunt van de teloorgang van de autonomie van het Nederlandse communisme. In hem vielen de persoonlijke en de partijorganisatorische domesticatie door Moskou samen. Van het
driemanschap dat in 1909 de partij had opgericht en haar tot 1925 had geleid,was hij
uiteindelijk de enige die bereid was zich bij het dictaat van Moskou neer te leggen.
Wijnkoop móést door het stof omdat hij het symbool was van de tribunistische,
eigenzinnige en autonome cph van de vroege jaren twintig. Samen met hem voegden ook de meesten van zijn aanhangers zich weer in de Komintern. Het was het
sluitstuk van het proces waarin Moskou het Nederlandse communisme zijn wil
oplegde.Waar de partij in de jaren twintig vier afsplitsingen had meegemaakt, bleef
zij in het volgende decennium geheel gevrijwaard van schisma’s.154 De cph was veranderd in een gehoorzame, monolithische sectie van de Komintern.
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De meridiaan van Moskou
‘Rabotschi! Tavaritschi! Denkt om de Lenin-campagne.’1 De identificatie van de
cph met Moskou was in 1930 zo groot dat de leden in de Tribune soms in het Russisch werden toegesproken. Het illustreert hoezeer de oriëntatie op de Sovjet-Unie
voor veel leden inmiddels een vanzelfsprekendheid was geworden. Sceptici die zich
stoorden aan de wijze waarop Stalin met tegenstanders van het communistische
regime omsprong, waren inmiddels afgehaakt. Partijleiders die zich in de ogen van
de Komintern niet voldoende loyaal hadden gedragen, hadden haar harde hand
gevoeld. Zij waren vervangen door meer gewillige uitvoerders van de in Moskou
uitgezette lijn.
Deze twee componenten van de relatie tussen de cph en Moskou – de politiekideologische aantrekkingskracht van de Sovjet-Unie en het politiek-moreel gefundeerde, centralistische leiderschap van de Komintern – komen tot uitdrukking in
de metafoor van de ‘meridiaan van Moskou’, zoals in de inleiding van dit boek uiteengezet is.Aan het einde van de jaren twintig deden deze twee factoren zich sterker
gelden. Gezamenlijk zouden zij het fundament vormen voor de stalinisering van de
cph die in deze periode op gang kwam.
In dit slothoofdstuk wordt eerst de balans opgemaakt van de machtsfactor.
Ingegaan zal worden op de centralisatie en russificatie van de Komintern en de
daaruit voortvloeiende, geleidelijk toenemende controle van Moskou over de cph.
Vervolgens komt het verzet aan bod dat bij een aantal prominente Nederlandse
communisten, van Gorter tot Wijnkoop, leefde tegen de boljewistische dominantie.
Daarna passeren de verschillende controlemechanismen de revue waarmee de
Komintern de cph kon domesticeren. Hun effectiviteit werd enigszins beperkt
door geografische omstandigheden en bureaucratische problemen binnen het
Komintern-apparaat.
Dat het Moskou niettemin betrekkelijk weinig moeite kostte zijn macht in de
cph te vestigen, hing mede samen met de morele autoriteit waarover het beschikte
en de aantrekkingskracht die het uitoefende op een (weliswaar klein) deel van de
Nederlandse arbeidersbeweging. Hiermee komt het tweede aspect van de ‘meridiaan van Moskou’ aan de orde. De bewondering voor Lenin en de Oktoberrevolutie,
alsmede de sympathie voor de Sovjet-Unie legden de basis voor de vorming van de
‘communistische gemeenschap’, waarin de aanhang van de cph grotendeels opging. Met de oprichting van nevenorganisaties, de introductie van symbolen en de
constructie van tradities werd dit proces door Moskou gestimuleerd. Kern van deze
gemeenschap was de communistische partij.
De gegroeide centralistische praktijken en de fixatie op Moskou, in combinatie
met de interne gerichtheid van deze gemeenschap en de haar omringende vijandi436
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ge buitenwereld, schiepen een klimaat in de cph waarin het stalinisme kon gedijen.
Zo leek de Nederlandse sectie van de Komintern in de jaren dertig toch het monolithische karakter te krijgen waarop Moskou zo lang uit was geweest.
Het Kremlin en de Komintern
Van meet af aan was de Komintern bedoeld als een strak georganiseerde, centralistische organisatie. Haar leiding was de ‘generale staf ’ van de wereldrevolutie, zoals
Zinovjev gewoon was te zeggen. In de loop van de jaren twintig werden deze hiërarchische en dirigistische trekken van de Komintern allengs sterker. Uiteraard had dit
te maken met de neiging tot bureaucratisering en olicharchisering die eigen is aan
alle grote organisaties.2 Na de oprichting van de Komintern ontstond in Moskou
een betrekkelijk groot ondersteunend ambtelijk apparaat, dat de nationale secties
op allerlei terreinen trachtte te controleren. Om de uitdijende organisatie beheersbaar te houden werd de macht in steeds kleinere organen geconcentreerd. Een kleine elite, waarvan de leden doorgaans van Russische afkomst waren, trok in de
Komintern aan de touwtjes.
Naast deze meer endogene oorzaken waren ook externe factoren op het centralisatieproces van invloed. Deze waren vooral gelegen in het Kremlin. Na de dood
van Lenin in 1924 ontbrandde een machtsstrijd in de top van de rcp die jaren zou
duren. De heersende facties van achtereenvolgens Zinovjev, Kamenev en Stalin, en
van Boecharin en Stalin, poogden hun greep op de top van de Komintern te verstevigen. Zij wilden de druk op tegenstanders vergroten en tegelijk voorkomen dat die
elders in de wereldorganisatie hulptroepen zouden mobiliseren. In deze tijd werd
onvoorwaardelijke steun aan de Sovjet-leiders het eerste gebod, zowel voor de leiding van de Komintern als voor de secties. De gevolgen waren ingrijpend, aldus
Carr: ‘The monolithic character bred in the Russian party by the struggle against
the opposition was thus extended to Comintern and to its individual parties.’3
De toenemende russificatie en centralisatie van de Komintern werd nog eens
versterkt door een andere, met de partijstrijd samenhangende ontwikkeling. Door
toedoen van Stalin verschoof het oorspronkelijke doel van de Komintern, de bevordering van de wereldrevolutie, langzaam maar zeker in de richting van de verdediging van de Sovjet-Unie. Was Lenin nog principieel van mening dat zonder de
wereldrevolutie de opbouw van het socialisme in Rusland een hachelijke zaak was,
zijn opvolger Stalin proclameerde eenvoudigweg de doctrine van ‘het socialisme in
één land’. Hiermee waren Lenins prioriteiten geheel omgedraaid: de wereldrevolutie werd nu afhankelijk van het voortbestaan van de Sovjet-Unie.Onder aanvoering
van Moskou werden alle krachten geconcentreerd op de defensie van het door het
kapitalisme belaagde socialistische bolwerk. Hiervoor werden ook de Kominternsecties ingeschakeld. Omdat zij door dit imperatief in conflict konden komen met
hun eigen, nationaal gedefinieerde belangen dienden de teugels te worden aangehaald.4
437
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Deze ontwikkelingen waren de motoren in het proces van de Gleichschaltung
van de secties dat zich in de loop van de jaren twintig binnen de Komintern voltrok.
De aangesloten partijen werden gerussificeerd, gedisciplineerd en gedomesticeerd,
in één woord: gebolsjewiseerd. Zij werden omgevormd naar het model van de
rcp/cpsu, verloren hun autonomie en werden vrijwel geheel afhankelijk van Moskou.
Toenemende controle van de Komintern over de cph
De uitbreiding van de zeggenschap en de controle van Moskou over de Kominternsecties voltrok zich in verschillende, elkaar deels overlappende perioden.5 In de eerste jaren had vooral de ideologische disciplinering van de aangesloten partijen
plaats. Tegen het midden van de jaren twintig werd deze gevolgd door hun organisatorische uniformering. In de meeste grotere partijen bemoeide de Komintern
zich toen ook al met personele kwesties als de rekrutering van de partijleiding; in
de minder belangrijke secties zou dit pas rond 1930 gebeuren. Gedurende het gehele tijdvak was er sprake van een materiële afhankelijkheid als gevolg van de verstrekte financiële steun. Moskou was hiermee al begonnen voordat de Komintern
was opgericht.
Dit algemene patroon deed zich in de jaren twintig ook in de cph voor. Na de
Oktoberrevolutie waren de verwachtingen van de tribunisten, de Nederlandse
revolutionaire marxisten, hooggespannen. Per slot van rekening hadden zij zich al
in 1909 losgemaakt van de sociaal-democratie en onderhielden zij sindsdien contact met de bolsjewieken van Lenin. De tribunisten maakten zichzelf wijs dat zij op
basis van die relatie binnen de in 1919 gestichte communistische wereldorganisatie
een bijzondere positie innamen. De toewijzing door Moskou van een van de twee
West-Europese filialen van de Komintern aan de cph leek deze verwachting te
bevestigen. De plotselinge opheffing van het Amsterdams Bureau maakte echter in
één klap aan alle dromen over a special friendship een einde. Het bureau raakte
vooral uit de gratie vanwege zijn links-communistische stellingname. Die dissoneerde in een periode waarin Moskou intern ideologische homogeniteit tot stand
poogde te brengen. Deze operatie was in 1921 voltooid. Het links-communisme was
als concurrent uitgeschakeld; in de toekomst zouden theoretische ‘afwijkingen’ weinig kans krijgen wortel te schieten in de Komintern.6
Enige tijd nadat de ideologische conformiteit binnen de wereldorganisatie was
afgedwongen, trachtte Moskou de organisatorische gelijkvormigheid van de secties
te bewerkstelligen. In 1920 was hiermee al een begin gemaakt in de vorm van de
door Lenin gedicteerde 21 voorwaarden. Vier jaar later werd deze onderneming
serieus aangepakt toen de bolsjewisatie van de aangesloten partijen werd gedecreteerd. Het werd Moskou echter snel duidelijk dat het op het gebied van de theorie
eenvoudiger was eenstemmigheid af te dwingen dan op organisatorisch vlak. In de
praktijk waren vele partijleden er niet van gediend hun vertrouwde afdeling te ver438
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ruilen voor de uit Rusland geïmporteerde bedrijfscel. Ook de cph zou jarenlang
doormodderen zonder het ideaal van de geheel gebolsjewiseerde partij ook maar in
de verste verte te benaderen.
De bolsjewisatie diende er tevens toe de partijen centralistischer en ‘monolithischer’ te maken. De leiders van de secties kregen hierdoor de mogelijkheid hun
positie binnen de partij te versterken. De meesten lieten zich deze buitenkans niet
ontgaan, zoals Roland Holst voorzag.7 Ook Wijnkoop,Van Ravesteyn en Ceton, die
al sinds 1909 de lakens in hun partij uitdeelden, poogden de discipline ten faveure
van zichzelf aan te halen. Het leidde ertoe dat de oppositie tegen de drie partijleiders toenam. Al langer leefde er verzet tegen hun autoritaire optreden en hun vermeende nas-onvriendelijke opstelling. Het driemanschap werd daarbij verweten
dat het zich veel te weinig aan de wensen van de Komintern gelegen liet liggen.
Moskou en de cph-leiding
De ontevredenheid binnen de cph over de partijleiding, in combinatie met de
betrekkelijke onafhankelijkheid die deze tentoonspreidde, vormde voor Moskou
aanleiding Wijnkoop en Van Ravesteyn tot de orde te roepen. Hiermee komt het
derde terrein in zicht waarop de Komintern in de jaren twintig controle ging uitoefenen: de selectie van het leidende partijkader. In belangrijke secties als de kpd had
de Komintern al in een pril stadium de partijtop naar haar hand gezet. Er ging
geruime tijd overheen voordat dit in kleinere partijen als de cph geschiedde.
Nadat Moskou de Nederlandse sectie tot 1923 met rust had gelaten, begon de
bemoeienis met de cph-leiding te groeien. Deze kende drie fasen.8 Aanvankelijk
trad de Komintern in het conflict tussen het driemanschap en de oppositie bemiddelend, corrigerend en hooguit lichtelijk vermanend op. Zij fungeerde min of meer
als een neutrale arbiter die beide partijen op hun fouten wees. Bij de pogingen de
tegenstellingen binnen de partij en die tussen de Komintern en de partijleiding op
te lossen zocht Moskou het compromis. Primair doel was de eenheid in de cph te
bewaren.
De diplomatieke benadering van het begin maakte in het midden van de jaren
twintig gaandeweg plaats voor een meer robuuste aanpak. De Komintern eiste voor
de oppositie op basis van pariteit een plek in het partijbestuur en op de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen. Door zijn weigering dit voorstel te
aanvaarden trotseerde het driemanschap de autoriteit van Moskou en zette het
zichzelf buitenspel. De Komintern wilde echter niet als king-maker van een nieuwe
partijleider optreden: Kuusinen stelde nadrukkelijk dat het aan de cph was haar
aanvoerders te kiezen. Niettemin traden vervolgens Manuel, Bergsma en Seegers
als opvolgers van Wijnkoop c.s. wel degelijk onder auspiciën van Moskou naar
voren.
Van Kuusinens lankmoedigheid was in 1930 niets meer over. Overal pakte Moskou op hardhandige wijze de secties aan en zuiverde deze van ‘rechtse’ prominen439
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ten.De tweede generatie leiders,die eerder had meegeholpen het driemanschap aan
de kant te schuiven, ging nu zelf voor de bijl. Manuel, Bergsma en Seegers moesten
het veld ruimen omdat er in Moskou al dan niet terecht twijfel bestond over hun
onvoorwaardelijke loyaliteit. Ook in de cph wees de Komintern nu direct de partijtop aan. De politiek van het vergelijk had plaatsgemaakt voor die van de confrontatie. Op polariserende en autoritaire wijze greep Moskou in de interne aangelegenheden van de Nederlandse sectie in.
Hiermee was het domesticatieproces van de cph voltooid. Op belangrijke terreinen had Moskou al eerder het laatste woord gekregen, zoals bij de strategie inzake de vakbeweging, de opstelling ten aanzien van de sociaal-democratie, de koloniale politiek, de structuur van de partijorganisatie en de kandidaatstelling bij de
landelijke verkiezingen.9 Nu wees de Komintern zelf de partijleider aan, en overigens ook de hoofdredacteur van het partijblad. Dat de hand van de Komintern
zover reikte, was tot nu toe niet bekend. Harmsen, de historicus van het Nederlandse communisme, meende in 1979 dat Moskou niet over machtsmiddelen zou hebben beschikt, ‘en de interne gang van zaken in deze [communistische] partijen
bepaalt zij niet’.10 Na de opening van het archief van de Komintern is deze visie niet
langer houdbaar.
Verzet tegen de ‘meridiaan van Moskou’
De rechtvaardiging van de ideologische, organisatorische en personele gelijkschakeling van de Komintern-secties en hun omvorming naar het model van de bolsjewistische partij waren gebaseerd op de pretentie van de superioriteit van de Russische revolutionaire ervaring. Het belang van de Oktoberrevolutie ging de grenzen
van Rusland ver te buiten, aldus Lenin: de omwenteling had volgens hem universele geldigheid.11 Het succes van 1917 zou de bolsjewieken het recht verschaffen in de
Komintern als wegwijzer te fungeren en hun gedragslijn aan alle partijen te dicteren. Moskou kwam het hoogste leergezag toe; op grond daarvan kon het in secties
interveniëren wanneer die van de uitgezette lijn afweken.
Als gevolg van deze toenemende bolsjewistische dominantie in de Komintern
zouden in de loop van de jaren twintig in de cph nogal wat prominente partijleden
afhaken. Aanvankelijk hadden zij allemaal hun hoop op Moskou gevestigd. De
Oktoberrevolutie had immers een nieuw tijdperk ingeluid, waarin de ‘verworpenen
der aarde’ verheven werden en de heersende klasse onteigend werd. Het heil leek uit
het Oosten te komen: het morele prestige van de bolsjewieken was in die eerste
jaren dan ook groot. Bovendien zagen de leiders van de verschillende opposities in
de cph in Moskou een machtige bondgenoot tegen het dictatoriale driemanschap.
Door hun verzoeken om bijstand droegen zij al dan niet gewild bij aan de centralisering van de Komintern.
Als eersten kregen Gorter en Pannekoek hun bekomst van het ‘universaliteitsprivilege van het bolsjewisme’ en de gevolgen daarvan.12 De beide links-commu440
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nisten legden zich niet neer bij de Russische ideologische overheersing van de
Komintern. Zij hielden Lenin onomwonden hun kritiek voor, maar kregen nul op
het rekest. In 1921 verlieten zij daarop de cph. Gorter en Pannekoek behoorden tot
de eerste marxisten die de alomgeldigheid ontkenden van het model van de Russische Revolutie, waarmee de bolsjewistische hegemonie zoals vermeld werd gelegitimeerd. Moskou zou de geestelijke leiding van de revolutie in West-Europa niet
toekomen omdat de omstandigheden in dit deel van de wereld geheel afweken van
die in Rusland. Van een uniforme strategie kon dan ook geen sprake zijn. De
Komintern diende volgens het tweetal geheel onafhankelijk te zijn van het Kremlin,
en zeker niet voor het karretje van de bolsjewistische machthebbers te worden
gespannen.
Roland Holst ging aanvankelijk mee in de links-communistische argumentatie
van haar vrienden. Na enige tijd brak ze toch met hen omdat zij meende dat het
belaagde en bedreigde Sovjet-Rusland op onvoorwaardelijke steun moest kunnen
rekenen, ook uit West-Europa. Zij aanvaardde zelfs het aan het links-communisme
geheel tegengestelde leerstuk dat de belangen van de wereldrevolutie en die van
Moskou volkomen samenvielen. Na het midden van de jaren twintig kwam ze hier
weer op terug en bekritiseerde ze net als Gorter en Pannekoek de afhankelijkheid
van de Komintern van Moskou. Ook hekelde ze de onderdrukking van de meningsvrijheid. De behandeling die Trotski ten deel viel, leidde uiteindelijk tot haar breuk
met Moskou.13
Evenals Roland Holst meende De Kadt dat de Komintern te zeer onder de
invloed van de machthebbers in het Kremlin was gekomen, en dat de bejegening
van Trotski niet door de beugel kon. Toen De Kadt in 1924 de cph had verlaten en
de bksp oprichtte, stond hij nog onder de invloed van Moskou.Aanvankelijk oriënteerde de Bond zich nog op de Komintern. Het werd De Kadt echter snel duidelijk
dat de koers van de wereldorganisatie geheel werd bepaald door de raison d’état van
de Sovjet-Unie. Een illusie armer hief hij in maart 1927 de bksp op en werd hij een
van de meest vooraanstaande bestrijders van wat hij het ‘Russo-centrische communisme’ noemde.14
Ook in het nas vormde de heerschappij van Moskou de splijtzwam. In het conflict over de aansluiting bij de rvi, in 1923, stapten de meeste syndicalisten uit de
vakcentrale omdat zij de bolsjewistische leiderschapsaanspraken in de internationale revolutionaire arbeidersbeweging ten enenmale afwezen. Evenals de linkscommunisten meenden zij dat de basis daarvoor ontbrak vanwege de grote verschillen tussen West-Europa en Rusland. Nadat het nas eind 1925 was toegetreden
tot de rvi, kreeg het vrijwel onmiddellijk te maken met wat het als bolsjewistische
betweterigheid en bemoeizucht beschouwde. De eis dat de vakcentrale zijn kleine
vakbonden moest opdoeken, was het toppunt. In de zomer van 1927 keerde het nas
de rvi de rug toe; zijn zelfstandigheid ging boven alles. Door schade en schande
wijs geworden bekende Sneevliet in feite het syndicalistische gelijk.‘In den overwe441
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genden invloed der Russische C.P. op de werkzaamheden der Comintern en in haar
onvoldoende ervaring op het terrein der vakbeweging, zien wij de verklaring van
het feit, dat ... meerdere voor de revolutionneering der arbeiders schadelijke en ernstige fouten zijn gemaakt.’15 Om deze reden, én vanwege het maltraiteren van Trotski door Moskou, verliet ook Sneevliet de cph.
Wat het doorslaggevende motief van De Kadt, Roland Holst en Sneevliet voor
hun definitieve breuk in 1927 met Moskou ook precies mag zijn geweest – de door
de Komintern gedicteerde vakbewegingstactiek, de smadelijke behandeling van
Trotski, het insnoeren van de meningsvrijheid in de Komintern of de verwording
van de wereldorganisatie in het algemeen – hun kritiek kwam in wezen uit op een
negatie van het bolsjewistische universalisme en het daaruit voortvloeiende ‘Russische’ centralisme op velerlei terrein, zoals de links-communisten die al rond 1920
hadden geformuleerd. Evenals Gorter en Pannekoek erkenden De Kadt, Roland
Holst en Sneevliet de ‘meridiaan van Moskou’ niet, wat hun onderlinge verschillen
verder ook waren. Lenins ‘Russische’ methodiek werkte niet in West-Europa omdat
er tussen de beide regio’s een wereld van verschil bestond.16 Daarom was in hun
ogen ook de door Moskou verkondigde principiële identiteit van de belangen met
de wereldrevolutie en het staatsbelang van de Sovjet-Unie fictief en misleidend. De
West-Europese arbeidersbeweging diende haar eigen weg te gaan, los van bolsjewistische bemoeienis. Voor Gorter, Pannekoek en De Kadt had Moskou daarmee
volledig afgedaan. Roland Holst en Sneevliet bleven echter nog een zekere verwantschap voelen. De dichteres kon aan het begin van de jaren dertig geen kritiek leveren ‘zonder daarna weer gekweld te worden door het gevoel of ik het wel had mogen
doen’. De nas-voorzitter meende dat de Sovjet-Unie ondanks Stalin een arbeidersstaat was.17
Het verzet van Wijnkoop,Van Ravesteyn en Ceton had primair met het organisatorische centralisme van Moskou van doen. Ook dit conflict dient in de context van
de tegenstelling tussen West-Europa en Rusland te worden bezien. Volgens De
Leeuw bijvoorbeeld, die aan de zijde van de Komintern stond, zou de cph zich er
niet bij willen neerleggen ‘dat de partijen in West-Europa leerling zijn in de Internationale en niet leermeester’.18 Met die laatste bedoelde hij vanzelfsprekend de cpsu.
Vanaf de oprichting had het driemanschap de sdp en later de cph hoofdzakelijk
als zijn eigen imperium beschouwd. De partijleiders omarmden de centralistische
maatregelen van de Komintern met liefde voor zover hun eigen positie er beter van
werd. Toen de tribunistische zelfstandigheid er echter door in het gedrang raakte en
zij de partij steeds meer met Moskou moesten delen, kwamen Wijnkoop,Van Ravesteyn en Ceton in het geweer tegen wat zij als ‘bemoeizucht’ beschouwden. Dit was
de essentie van het conflict met de Komintern: het ging om de internationale discipline. De vakbewegingskwestie was weliswaar een belangrijk onderdeel van de
tegenstelling, maar zij vormde er niet de kern van, zoals tot nu toe vaak is aangeno442
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men.19 Het was een van de terreinen waarop het driemanschap zich een van Moskou afwijkend standpunt veroorloofde.
Van het leidende trio was Wijnkoop het meest bereid tot een schikking. Hij
vond echter de onverzoenlijke Ceton, die werd gesteund door Van Ravesteyn, op
zijn weg. Het drietal pleitte tevergeefs voor grotere speelruimte voor de secties binnen de Komintern, net zoals andere West-Europese communistische leiders van het
eerste uur.20 In 1925 barstte de bom nadat het drietal de inmenging van Moskou in
de kandidaatstelling voor de Tweede-Kamerverkiezingen had afgewezen. Een jaar
daarop volgde de verbanning uit de partij en later uit de Komintern.
Van Ravesteyn zou zich blijvend van het communisme afwenden. Ook hij
meende nu, net als zijn vroegere vijanden Gorter, Pannekoek, De Kadt, Roland
Holst en Sneevliet, dat de ‘meridiaan van Moskou’ een illusie was. Het was volgens
hem onmogelijk dat de West-Europese arbeidersbeweging vanuit Moskou kon
worden geleid ‘en wel op een wijze, zoo centralistisch als ware zij een groote productie-onderneming’. Het communisme zou naar de mening van Van Ravesteyn in
West-Europa nooit echt wortel kunnen schieten.‘De Westersche arbeider is nu eenmaal tezeer met den persoonlijkheidszuurdeezem doortrokken ... om op deze wijze “ultra montes’ te worden gedirigeerd.’21 Gorter zou het ook hebben kunnen zeggen.
In 1930 gaf Wijnkoop zijn verzet tegen Moskou op en keerde hij terug in de moederschoot. Hij realiseerde zich dat hij met zijn groepering een doodlopende weg
was ingeslagen. Zonder het contact met de arbeidersbeweging kon Wijnkoop niet.
Kort voor zijn ‘bekering’ had Wijnkoop het eens door hem zo verfoeide centralisme
van de Komintern openlijk verdedigd: ‘de structuur van de Internationale is haar
kracht’.22 Met Rutgers, met wie hij op goede voet bleef staan, was Wijnkoop de enige van het Amsterdams Bureau die de almacht van Moskou aanvaardde. Zij waren
vergroeid met de Sovjet-Unie, waar ook een of meerdere kinderen van hen woonden. Beiden bleven het communisme trouw tot hun dood.
Verschillende controlemechanismen
Ondanks de tegenstand wist de Komintern de cph meer en meer in het gareel te
krijgen. Moskou beschikte over een aantal mogelijkheden om de Nederlandse sectie te controleren en te disciplineren.23 In de eerste plaats stond de cph net als alle
andere partijen in principe onder voortdurend toezicht van het centrale Komintern-apparaat in Moskou. Deze surveillance werd in de loop van de jaren twintig,
naarmate de bureaucratie uitdijde en de centralisatie toenam, intensiever. De cph
was verplicht op gezette tijden de verschillende afdelingen van de Komintern te
informeren over allerlei facetten van het partijleven. Ook moesten verslagen van de
zittingen van het partijbestuur en exemplaren van de Tribune naar Moskou worden
gezonden.

443
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Komintern-vertegenwoordigers
De Komintern-controle was grotendeels afhankelijk van de medewerking van de
cph: zij moest de benodigde gegevens aanleveren. In de praktijk schortte er echter
nogal wat aan de informatievoorziening. Dit kon te maken hebben met de slechte
verbindingen tussen Amsterdam en Moskou, of met onwil of onvermogen van de
Nederlandse sectie. De Komintern beschikte echter ook over de mogelijkheid afgezanten op onderzoek uit te sturen. Bij belangrijke partijen als de kpd, de pcf of de
cpgb stationeerde Moskou in de jaren twintig zelfs een permanente vertegenwoordiger. De cph stond wat minder hoog aangeschreven, want haar bleef zo’n waakhond bespaard.
De instructeurs waren de voelhorens van de Komintern-leiding in de secties. Zij
gaven hun ogen de kost en rapporteerden uitgebreid over hun bevindingen aan
Moskou (en later aan Berlijn). Ook brachten zij directieven mee en zagen zij toe op
de uitvoering van die opdrachten. De cph kreeg regelmatig bezoek uit Moskou,
zeker ten tijde van partijconflicten. In de jaren 1924–1930 kwamen er voor zover
bekend minstens vijftien verschillende vertegenwoordigers over de vloer, de instructeurs van de kji, iah en irh niet meegerekend.24 De rvi stuurde er minimaal
acht naar de cph en het nas.25 Vanwege het mogelijke rvi-lidmaatschap van het
nas mocht de vakcentrale zich eerder in deze belangstelling verheugen dan de cph.
Een grote hindernis in de communicatie met deze vertegenwoordigers vormde
natuurlijk de taal. Vrijwel zonder uitzondering was geen van hen het Nederlands
machtig, terwijl bij lange na niet iedereen in de top van de cph vreemde talen
sprak, zeker niet na het vertrek van het driemanschap. Door vooral Duitstalige
instructeurs naar Amsterdam te zenden hoopte Moskou dit probleem wat te verkleinen. Niettemin bleef de taalbarrière een serieuze belemmering voor de gezanten om zich een goed beeld te vormen van wat er in de cph leefde – wanneer zij hier
tenminste echt opuit waren.
Bij Wijnkoop en Van Ravesteyn waren de mandatarissen van Moskou bepaald
niet welkom. Zij verafschuwden deze centralistische praktijken en trakteerden ‘pottenkijkers’ als Hammer, Woog en Humbert-Droz op een koude ontvangst. De
oppositie daarentegen ontving ze met open armen, omdat zij op hun bijstand
rekende. Na de aflossing van het driemanschap in 1925 had de nieuwe partijleiding
behoefte aan assistentie en directieven van de Komintern.Zij drong geregeld aan op
de komst van een instructeur.26 De cph wilde meer leiding vanuit Moskou, zo
maakte De Visser op het zesde wereldcongres duidelijk. Een jaar later vroeg Seegers
nadrukkelijk om aanwijzingen: ‘Wenn die Komintern so handelt wie 1925, bekommen wir dieselbe Situation, dass unsere Partei selbständig handelt und dass wir
nachher kritisiert werden.’27 Deze afhankelijke opstelling van de partijleiders in de
tweede helft van de jaren twintig betekende dat zij de instructeurs beslist niet
beschouwden als ‘boodschappenjongens ... die weinig begrip van de situatie hadden’, zoals Stutje veronderstelt.28 Toen Manuel, Bergsma en Seegers later het slacht444
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offer werden van hun optreden waren zij vanzelfsprekend minder over de vertegenwoordigers te spreken.
Neutraal waren de afgezanten natuurlijk nooit; het belang van Moskou stond bij
hen voorop. Dat hoefde lang niet altijd te stroken met wat de cph-leiding wilde.
Wanneer er tegenstellingen waren, poogden de instructeurs binnen de partij steun
te vinden voor de lijn van de Komintern, teneinde zo de onwilligen meer onder
druk te kunnen zetten. Moskou deinsde er niet voor terug zich daarbij van het instrument van fractievorming te bedienen, iets wat voor de partijleden een doodzonde was. In 1924–1925 vormden Neumann en Hammer een Moskougetrouwe
oppositie als alternatief voor het driemanschap. In de jaren 1929–1930 bedienden
de web-vertegenwoordigers zich van een identieke tactiek, zij het dat het toen veel
ruwer toeging.29 In tegenstelling tot het midden van de jaren twintig werd nu geen
enkele coulance getoond met degenen die zich niet geheel naar de lijn van Moskou
wensten te richten. Dit verschil in aanpak kwam ook tot uitdrukking in de persoonlijkheid van de instructeurs van beide perioden: Hammer,Van Overstraeten en ook
Hoernle waren veel minder onverbiddelijk dan latere vertegenwoordigers als
Bamatter, Ferguson en Neptun.
Invitatie naar Moskou
De Komintern kon ook invloed op de gang van zaken in een partij uitoefenen door
in Moskou met hun vertegenwoordigers te overleggen. Vanwege de congressen en
de plena gingen er regelmatig partijafgevaardigden naar de hoofdstad van de Sovjet-Unie. Tijdens hun verblijf vonden er vaak gesprekken plaats met Kominternmedewerkers over uiteenlopende aangelegenheden. Hoogstwaarschijnlijk is Goulooze bij zijn bezoek aan het plenum van de kji-Exekutive tijdens een van zulke
ontmoetingen uitverkoren tot partijsecretaris. Moskou kon ook om bijzondere
redenen leidende partijgenoten uitnodigen. Zo werd Schalker al snel na zijn aantreden als partijsecretaris dringend verzocht voor een kennismaking naar de SovjetUnie te komen. Al deze gedachtewisselingen boden de Komintern de mogelijkheid
zich nader te informeren over de situatie in de Nederlandse sectie. Ook konden de
gesprekspartners worden geïnstrueerd zich op een bepaalde wijze op te stellen.
Als een middel om conflicten in de secties op te lossen, stelde Moskou dikwijls
ad-hoccommissies in. Vertegenwoordigers van de elkaar bestrijdende groepen
werden naar de hoofdstad van de Sovjet-Unie ontboden om samen met door de
Komintern aangewezen commissieleden tot overeenstemming te komen.Vooral in
de eerste helft van de jaren twintig gebeurde dit vaak. Deze methode paste goed bij
de toenmalige, meer op compromissen gerichte werkwijze van de Komintern. De
eerste Holländische Kommission werd in juni 1923 ingesteld. Er zouden er vervolgens twee in 1924 (plus nog één die door de rvi in het leven was geroepen) en twee
in 1925 volgen. De laatste werd in 1926 bijeengeroepen. De samenstelling van de
commissies wekte nogal eens verbazing: niet zelden zaten er vertegenwoordigers
445
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van buitenlandse secties in die van toeten noch blazen wisten als het om de cph
ging. De juiste politieke opvatting was vaak belangrijker dan kennis van zaken,
zoals Wijnkoop in de Holländische Kommission van het voorjaar van 1925 merkte.
Een invitatie naar Moskou kon ook bedoeld zijn om een sectie te verlossen van
een lastpak. Het kwam voor dat recalcitrante vooraanstaande partijleden in de Sovjet-Unie werk werd aangeboden, zodat zij niet langer in eigen land hun partijleiding in politiek opzicht in de weg zaten. Brandler en Thalheimer zijn hiervan wel de
bekendste voorbeelden. De Komintern trachtte ook Wijnkoop en Van Ravesteyn uit
Nederland weg te lokken, maar de beide ex-partijleiders hapten niet.
Vertegenwoordiging in Moskou
Bij de disciplinering van de secties speelden hun officiële vertegenwoordigers op
het hoofdkwartier van de Komintern een rol. Deze gedelegeerden hadden zitting in
de hoogste bestuursorganen van de wereldorganisatie: eerst in het ekki, later in het
Politsekretariat. Via haar vertegenwoordiger kon de partijleiding voeling houden
met het politieke centrum. Zij bleef zo op de hoogte van de stemmingen in Moskou,
onder andere ten aanzien van de eigen partij. De Komintern kon zich via deze
representant direct met de partijtop verstaan. Omdat de partijvertegenwoordigers
gedurende langere tijd in Moskou woonden en deelnamen aan het Kominternbestuur, hadden zij doorgaans de neiging zich meer met de politiek van hun superieuren te vereenzelvigen dan met die van hun eigen partij. Zij assisteerden bij de
opstelling van directieven voor hun partijen en niet zelden oefenden zij pressie uit
op de leiding thuis om de lijn van Moskou door te voeren.
De cph had alleen in de jaren 1920–1922 een vertegenwoordiger in Moskou. Na
het tweede wereldcongres was Proost in de Sovjet-Russische hoofdstad als Nederlands lid van het ekki achtergebleven. Aan de disciplinering van de cph droeg
hij amper bij, ook al omdat de Komintern zich de eerste jaren na de opheffing van
het Amsterdams Bureau weinig om de Nederlandse sectie bekommerde. Verder
dan de partijleiding op te wekken met informatie over de brug te komen ging
Proost niet. Zijn loyaliteit lag meer bij het driemanschap dan bij Moskou: hij was
vooral de antenne van Wijnkoop in de Komintern. Hetzelfde gold overigens voor
de vertegenwoordigers van het nas in het Vollzugsbüro in 1925–1927, de periode
vlak voor en tijdens het kortstondige rvi-lidmaatschap van de Nederlandse vakcentrale.
Nadat Proost aan het einde van 1922 naar Nederland was teruggekeerd, moest
de cph het anders dan de meer belangrijke secties lang zonder een representant
stellen. Pas vanaf 1930 kon zij weer vertegenwoordigers naar Moskou sturen. De
eerste in de rij was De Leeuw. Hij werd door de Komintern formeel niet als partijvertegenwoordiger erkend omdat hij geen deel uitmaakte van het Politsekretariat.
De cph beschouwde hem echter wel als zodanig. In tegenstelling tot Proost maakte
De Leeuw zich geheel tot spreekbuis van zijn Moskouse superieuren. Geregeld
446
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stuurde hij brieven naar Schalker waarin hij de partijsecretaris de les las of tot grotere activiteit maande.
Van Reesema
Bij het toezicht op de cph door de Komintern nam Van Reesema een speciale positie in. Hij was eind 1924 naar Moskou afgereisd om voor de Komintern te gaan werken en kreeg er na enige tijd een functie op de Informations-Abteilung en later op
het mels. Vrijwel alle binnengekomen informatie over de cph kwam hem onder
ogen. Hij vlooide dagelijks de Tribune door, en de verslagen van de door Moskou
naar Amsterdam gezonden instructeurs belandden in de regel ook op zijn bureau.
Van Reesema was de enige Nederlander die langdurig in het apparaat van de
wereldorganisatie heeft gewerkt. Er was in Moskou niemand die beter was ingevoerd in de cph dan hij: per slot van rekening was hij al vanaf 1909 lid. Mede door
het feit dat de Nederlandse sectie jarenlang geen vertegenwoordiger bij de Komintern had, steeg Van Reesema’s politieke invloed ver uit boven zijn formele functie.
Onder andere op basis van zijn rapporten nam de Komintern-leiding besluiten die
de cph diep konden raken.Vaak werden die besluiten dan weer door Van Reesema
zelf uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de royementen van Wijnkoop en Van
Ravesteyn door de Komintern, en de aanwijzing van Goulooze als cph-secretaris.
Ook bij de diverse Holländische Kommissionen kon Van Reesema zijn invloed
doen gelden. Hij nam ettelijke keren als secretaris deel aan de commissiezittingen
en was dikwijls betrokken bij de opstelling van de resoluties.30
Uiteraard was het niet zo dat Van Reesema in staat was het Komintern-beleid
inzake de Nederlandse sectie eigenmachtig te bepalen.Wel was hij, in het algemeen
niet gehinderd door de aanwezigheid van andere cph-deskundigen in Moskou, in
de gelegenheid de analyses die hij van zijn eigen partij maakte hier en daar bij te
kleuren – iets wat hij zeker niet naliet te doen wanneer het ging om zijn oude vijanden Wijnkoop, Van Ravesteyn en Ceton. Bij Van Reesema’s vertrek naar Moskou
had dit drietal de bui al zien hangen. Zij waren zeker niet de enigen die bang waren
voor de geneigdheid van Van Reesema tot intriges en manipulatie. Ook de opvolgers van het driemanschap vonden hem niet bonafide, zo bleek immers na het zesde wereldcongres in 1928. Het verzoek van de cph-leiding aan Moskou om Van
Reesema voortaan geheel buiten de behandeling van de Nederlandse aangelegenheden te houden werd niet gehonoreerd.
In diezelfde tijd verzwakte echter door de oprichting van het web in Berlijn Van
Reesema’s greep op de informatievoorziening over de cph binnen het Kominternapparaat. Naast het mels was er nu een belangrijke instantie bijgekomen die Moskou over de Nederlandse sectie inlichtte. De gang van zaken rond de kandidatuur
van Goulooze laat zien dat de Komintern-top het oordeel van Berlijn zwaar liet
wegen.
Het de facto herstel van het instituut van de cph-vertegenwoordiger deed even447
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eens afbreuk aan de eens exclusieve positie van Van Reesema. Niettemin bleef ook
in de jaren dertig voor de Nederlandse Moskougangers een bezoek aan hem onvermijdelijk. Van Reesema zat immers als een spin in het web en kende de politieke
mores in de hoofdstad van de Sovjet-Unie als geen andere Nederlander. Het gaf
hem de gelegenheid de gangen van zijn landgenoten na te gaan en eventuele onrechtmatigheden door te brieven aan de Sovjet-veiligheidsdiensten. Hij overleefde
alle zuiveringen van de Komintern en overleed in 1949.31
Financiële steun
‘Wanneer eenmaal de geschiedenis der proletarisch-sociale revolutie zal worden
geschreven, zal de wereld zich verbazen over den geringen invloed, door de russische materieele hulpbronnen op die revolutie uitgeoefend,’ schreef Roland Holst in
1920.32 Vijf jaar later moest zij toegeven dat zij de plank geheel misgeslagen had. De
gevolgen van de gelden die de cph en andere communistische partijen van de
Komintern ontvingen, waren bijzonder groot geweest – en uitsluitend in negatieve
zin.‘Die groote finantiële afhankelijkheid van Moscou voor de gewone dagelijksche
dingen van ’t partijleven is een van de oorzaken die veel tot het groote verval
(innerlijk en uiterlijk) der cp hebben bijgedragen,’ erkende Roland Holst ruiterlijk.33
Hoewel niet exact te bepalen is hoeveel de cph in de jaren twintig aan financiële hulp uit Moskou heeft ontvangen, valt wel een redelijke indicatie van het totaalbedrag te geven.34 In de eerste jaren na de Russische Revolutie vond de steunverlening aan de communistische partijen nogal ondoorzichtig en op ongeregelde basis
plaats. Niettemin kan worden vastgesteld dat de cph tot 1921 in ieder geval via Rutgers, Gorter en Ström materiële bijstand van naar schatting minstens 40.000 gulden heeft ontvangen (exclusief de bijdragen voor het Amsterdams Bureau).
Met de instelling van de Budgetkommission in 1921 kwam er een structurele en
heldere aanpak tot stand. De cph kreeg nu elk kwartaal een subsidie. In 1922
bedroeg die op jaarbasis 12.000 gulden. Over de periode tot 1930 incasseerde de
cph een kleine ton, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de subsidie in deze periode
niet is verlaagd.Er zijn aanwijzingen dat dit inderdaad niet is gebeurd.Sneevliet bijvoorbeeld beweerde dat de cph na het heengaan van het driemanschap een ‘toenemende subsidie’ had gekregen. Dit zou kunnen kloppen; per slot van rekening zal
de Nederlandse sectie meer geld hebben gekregen in het kader van de tegen Trotski
gerichte ideologische campagne in het najaar van 1927. Dat de subsidie voor de cph
in 1928 een ton zou hebben bedragen zoals Sneevliet stelt, lijkt echter onwaarschijnlijk.35
Naast deze geregelde bijdragen kon de Nederlandse sectie ook nog op extraatjes
rekenen. Zo sprong de Komintern bij enkele verkiezingscampagnes bij: in 1922 met
12.000 gulden, drie jaar later met 3000 gulden. In datzelfde jaar nam Moskou ook
het tekort van de Tribune à 2400 gulden voor zijn rekening. Ongetwijfeld zal de
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Komintern vaker de helpende hand hebben toegestoken. Verder kwam er bij de
vakbondscommissie en de cjb op gezette tijden geld binnen.Het nas zou in de kasboeken van Moskou niet voorkomen. Volgens Sneevliet had zijn vakcentrale nooit
één roebel van de rvi aangenomen, integendeel: de penningmeester droeg ten tijde
van het lidmaatschap contributie aan Moskou af.36
Het grootste deel van de gelden die de cph ontving, werd gebruikt om de gaten
in de begroting van de immer noodlijdende krant de Tribune te stoppen. Het dagblad was onmisbaar in de communicatie met de leden en sympathisanten. De partij
beschouwde het als ‘ons belangrijkste propagandamiddel’, dat koste wat het kost in
stand moest worden gehouden.37 De uitgave van het dagblad diende tegelijk de buitenwacht te overtuigen van de levensvatbaarheid en opofferingsgezindheid van het
communisme. Van enige onafhankelijkheid van het partijblad kon door de steun
van de Komintern geen sprake meer zijn, zo oordeelden Roland Holst en Sneevliet.
Dat zij hierin gelijk hadden, bleek bij de hierboven reeds gememoreerde campagne
tegen Trotski. Hoeveel geld de Tribune extra kreeg is niet bekend, maar het aantal
pagina’s van de in die tijd in grote financiële problemen verkerende krant steeg
plotseling.38
Alles bij elkaar genomen heeft de cph in de periode van 1918 tot en met 1930 van
Moskou naar schatting minstens 160.000 gulden ontvangen (in de jaren dertig zou
de partij er nog eens minimaal 100.000 gulden bij krijgen).39 Anno 2001 zou deze
som neerkomen op ongeveer anderhalf miljoen gulden. Hierin zijn niet de bijdragen verwerkt die de iah, de irh en waarschijnlijk de Liga aan hun Nederlandse
afdelingen verstrekten, en de kji aan de cjb.40 Het geschatte totaalbedrag is eerder
aan de behoudende kant dan te hoog.Verwacht mag worden dat in de wanordelijke
eerste tijd niet alle schenkingen nauwgezet zijn bijgehouden.Voor de jaren twintig
zijn slechts enkele extraatjes boven op de reguliere subsidie bekend. Ook hier mag
men ervan uitgaan dat Moskou de cph en de Tribune vaker dan de hierboven vermelde drie keer in tijden van nood heeft bijgestaan.
Ook al is de omvang van het totaalbedrag niet precies te bepalen, vast staat dat
de steun voor de cph van levensbelang is geweest. Uitgaande van een gemiddelde
van 12.000 gulden per jaar (de reguliere subsidie van de Nederlandse sectie aan het
begin van de jaren twintig), bedroeg die meer dan de jaarlijkse inkomsten van de
partij. De cph en de Tribune konden de hulp van Moskou niet missen; het voortbestaan van de krant hing ervan af.41
Belang van de cph voor Moskou
Men kan zich afvragen waarom Moskou in de jaren twintig betrekkelijk veel aandacht en geld aan de cph heeft geschonken. De positie van de Nederlandse sectie in
de wereldorganisatie was na de opheffing van het Amsterdams Bureau immers
marginaal. De partij was in het ekki niet doorlopend vertegenwoordigd: in de
jaren 1922–1924 en 1927–1928 schitterde zij door afwezigheid. Vanaf 1928 tot 1935
449

Meridiaan Page 450 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

de meridiaan van moskou

had de cph-afgevaardigde de status van kandidaat-lid. Tot lid van de hoogste organen (Präsidium of Politsekretariat) heeft geen enkele Nederlander het geschopt, en
dat terwijl vertegenwoordigers van andere kleine partijen (zoals de Britse, Zweedse
en Indonesische) hierin wél zitting hadden. Het aantal stemmen dat de cph op de
wereldcongressen toegewezen kreeg, was altijd gering; de partij werd doorgaans in
de voorlaatste categorie ingedeeld.Alleen in het begin had de cph van Moskou een
enkele keer opdracht gekregen een instructeur naar een andere sectie te sturen. Op
de agenda van de Russische delegatie in de Komintern heeft de cph nooit gestaan.42
Deze geringe interesse van de Komintern voor de cph was evenredig aan haar
electorale omvang en haar ledental. Kwantitatief stelde zij vergeleken met de kpd of
de pcf niet veel voor. Ook vond Moskou Nederland niet van doorslaggevend
belang voor de wereldrevolutie.De eveneens marginale cpgb werd door de Komintern wél hoog aangeslagen omdat Groot-Brittannië een van de imperialistische
grootmachten was. Dezelfde waardering gold voor de getalsmatig weinig indrukwekkende sectie in de Verenigde Staten.
Toch was Nederland in de ogen van Moskou niet volstrekt onbeduidend. ‘Die
Komintern hat das grösste Interesse, sich mit der holländischen Partei zu beschäftigen,’ verklaarde de jonge Neumann in 1925 wat overdreven in Moskou.‘Erstens, weil
Holland ein wichtiges imperialistisches Land ist, zweitens, weil Holland in Zusammenhang mit den Ereignissen im Osten eine gewisse Rolle spielen wird, auch für
die internationalen Revolution von grosser Bedeutung sein wird.’43 Het koloniale
bezit, en dan met name Indonesië, verleende de cph een zekere meerwaarde.44 In
het onderhouden van de contacten met Indonesië vormde de cph een essentiële,zij
het niet altijd even betrouwbare schakel. Ook het in 1923 in Rotterdam gevestigde
Havenbureau speelde in de communicatie met de Nederlandse kolonie een rol. Het
bureau was een onderdeel van een mondiaal netwerk van door Moskou gefinancierde steunpunten in de grootste wereldhavens en maakte deel uit van de verbinding tussen Leningrad en West-Europa.
Ook het feit dat Moskou geen ambassade in Nederland had,waardeerde de positie van de cph enigszins op. Den Haag had in 1918 de betrekkingen met het bolsjewistische regime verbroken en zou pas in 1942 tot de erkenning van de Sovjet-Unie
overgaan.45 Gedurende het interbellum was er daardoor geen diplomatieke vertegenwoordiging van Moskou in Nederland.Wel werd in 1927 in Rotterdam en later in
Amsterdam een handelsvertegenwoordiging geopend. In een dergelijk vacuüm was
de aanwezigheid van een loyale partij als de cph welkom, al was het maar omdat
die in het parlement kon pleiten voor herstel van de diplomatieke en handelsrelaties.46
De cph kreeg dus een zeker gewicht voor Moskou door de koloniale connectie,
de strategische ligging van de Rotterdamse haven en het diplomatieke niemandsland tussen het Binnenhof en het Kremlin.47 Maar ook los van deze punten zou de
Komintern zich uiteindelijk met haar Nederlandse sectie hebben bemoeid. De cen450
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traliseringstendens binnen de wereldorganisatie was zo sterk dat na de meest vooraanstaande partijen de kleinere vanzelf aan de beurt kwamen.
Grenzen aan de controle door Moskou
Met het verlenen van financiële bijstand,het sturen van instructeurs en het uitnodigen van partijvertegenwoordigers beschikte de Komintern over een respectabel
instrumentarium om de cph te dwingen in de pas te lopen. Hiervan werd regelmatig gebruikgemaakt, zoals hierboven is gebleken. Dat het ingrijpen van Moskou niet
altijd effectief was, lag dan ook niet aan de afwezigheid van controlemiddelen, maar
aan beperkingen van geografische en organisatorische aard.48
In de eerste plaats werd een slagvaardig en doortastend optreden van Moskou
bemoeilijkt door de afstand.Amsterdam was meer dan tweeduizend kilometer verwijderd, wat betekende dat het nogal wat tijd kostte voordat de Komintern op
spoedeisende ontwikkelingen in de cph kon reageren, zoals bijvoorbeeld bij de
partijcrisis in mei 1925 bleek. De afstand was vanzelfsprekend een groter probleem
in een tijd dat de verbindingen slecht waren. In de eerste jaren na de Oktoberrevolutie waren de post- en telegraafverbindingen tussen Nederland en Sovjet-Rusland
verbroken, en de geallieerde blokkade belemmerde toen het reisverkeer. Rutgers
was met zijn Komintern-opdracht van Moskou naar Nederland drie weken onderweg (inclusief een kortstondig verblijf in Berlijn), de door Wijnkoop aangevoerde
delegatie naar het tweede wereldcongres deed alleen al over het traject AmsterdamMoermansk twee weken. De gebrekkige mogelijkheden tot contact zouden het
Amsterdamse Bureau lelijk opbreken.
Maar ook nadat in het begin van de jaren twintig de verbindingen met de Sovjet-Unie min of meer waren genormaliseerd, bleven zij verre van optimaal. De telegrafie functioneerde redelijk, maar de post was soms wekenlang onderweg, zoals
blijkt uit de dagtekening van brieven en het stempel van ontvangst. cph-vertegenwoordigers die naar Moskou wilden moesten voor het verkrijgen van visa eerst een
tussenstop maken in Berlijn, omdat de Nederlandse regering de Sovjet-Unie diplomatiek niet had erkend. De tocht ging nu vrijwel altijd per trein, hetgeen vergeleken
met de boot de reistijd aanzienlijk verkortte. Niettemin duurde het nog ruim drie
dagen voordat een cph-gedelegeerde in Moskou stond, of een Komintern-afgevaardigde vanuit de hoofdstad van de Sovjet-Unie in Nederland aankwam.49
Om praktische redenen gaf de Komintern de kpd weleens telegrafisch opdracht
een vertegenwoordiger naar de cph te sturen. Tijdens de partijcrisis in mei 1925
kwam Humbert-Droz als Komintern-afgevaardigde per vliegtuig uit Moskou naar
Amsterdam. De luchtreis tussen beide hoofdsteden bedroeg zestien vlieguren,
maar daar kwam nog tijd bij vanwege de vele tussenlandingen.50
De oprichting van het web in Berlijn aan het einde van de jaren twintig verkortte de lijnen tussen de Komintern en de cph aanzienlijk. Het bureau in de Duitse
hoofdstad had uitgebreide volmachten om de secties in zijn ressort te controleren
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en te dirigeren. Het web werd echter in zijn optreden gehinderd door de stroef verlopende onderlinge afstemming met het centrale apparaat in Moskou. Dit kwam
onder meer tot uiting in de sterk uiteenlopende visie op de samenstelling van de
cph-leiding rond de jaarwisseling van 1929/1930. Ettelijke keren had het web over
de gebrekkige coördinatie door Moskou geklaagd en om nadere instructies verzocht.51 Het bureau was kennelijk beducht het initiatief te nemen, zelfs nadat het
daarvoor van de Komintern-top het groene licht had gekregen. Deze terughoudendheid illustreert de verlammende uitwerking van de toenemende centralisering
en russificatie van de besluitvorming in de Komintern. Lagere organen wilden niet
het risico lopen beslissingen te nemen die de top onwelgevallig zouden zijn.Van het
eigenzinnige gedrag dat Neumann en Stirner in 1925 nog etaleerden, was weinig
meer over.
Bureaucratische problemen kenmerkten de Komintern overigens al vanaf het
begin. Afdelingen in het centrale apparaat in Moskou werkten nogal eens langs
elkaar heen en functioneerden traag. Zo voelde aan het einde van 1924 de in Nederland verblijvende instructeur Hammer zich geheel aan zijn lot overgelaten omdat
hij al meer dan een maand niets meer uit Moskou had gehoord.Ralf verbleef anderhalve maand in Amsterdam zonder nadere consignes. Ook de cph kon zich soms
opwinden over de lakse reacties van de Komintern.‘Wir muessen in der ernstesten
Weise dagegen protestieren, dass wir derart ohne Antwort und ohne Unterstuetzung gelassen werden in Sachen, in denen wir Euer Hilfe beduerfen,’ schreef partijsecretaris Bergsma aan Moskou nadat eerdere verzoeken onbeantwoord waren
gebleven.52
Van de andere kant was het misprijzen van de Komintern over de gebrekkige
informatievoorziening door de cph evenmin van de lucht. Toen Proost,Van Reesema, Van Wijngaarden en De Leeuw in Moskou verbleven, klaagden zij evenals de
Komintern-afdelingen steen en been over de nalatige opstelling van de cph. Meer
dan met de soms moeizame verbindingen had dit te maken met de geringe omvang
van het Nederlandse partijapparaat. De paar betaalde functionarissen hadden veel
aan hun hoofd en waren bovendien voor vele gegevens afhankelijk van de medewerking uit de lagere regionen. Het afdelingskader dat vrijwillig ‘diende’, was daartoe lang niet altijd in staat. Het was vaak eveneens overbelast, of had misschien geen
zin informatie bij elkaar te sprokkelen waarvan het nut niet werd ingezien.
Op dit punt stuitte de Komintern op haar eigen tekortkomingen; zij had nauwelijks oog voor wat als het menselijk tekort kan worden aangeduid. Lenin was
doordrongen van de mogelijkheden van ‘revolutionaire wil’, en de Komintern, zijn
geesteskind, was met hetzelfde voluntaristische sop overgoten. Aan de wereldorganisatie lag de notie ten grondslag dat de secties vanuit het centrum effectief te
beheersen waren. Wanneer dit dirigistische mechanisme in de praktijk haperde,
werd dit door Moskou geweten aan onwil van de secties. Later zou hiervoor de term
‘sabotage’ in zwang komen.Als standaardreactie werd de centralisatie nog eens ver452
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sterkt en de discipline strakker aangehaald. Dat de partijleden aan de basis, duizenden kilometers verwijderd van Moskou, misschien wel van goede wil waren maar
niet aan de uitvoering van de besluiten toekwamen omdat zij overladen werden
met opdrachten of te veel andere besognes hadden, kwam niet bij de Kominternleiders op. De term ‘conditio humana’ kwam in het bolsjewistische vocabulaire niet
voor.53
De magneet van Moskou
Het ‘menselijk tekort’ laat zien dat de controle- en machtsmiddelen slechts één kant
vormen van het verhaal van de betrekkingen tussen Moskou en de communistische
partijen elders in de wereld. Ondanks de opgeschroefde centralisatie en discipline
waren er communisten, zeker in de lagere echelons van de partij, die buiten het
bereik van deze instrumenten bleven of er zelfs ongevoelig voor waren.54 Dit wil
echter geenszins zeggen dat zij zich daarmee bewust wilden afzetten tegen de
Komintern. Zij mochten om wat voor reden dan ook de decreten van het internationale centrum misschien slordig of in het geheel niet uitvoeren, de meesten van
hen bevonden zich wel degelijk binnen de ideologische invloedssfeer van Moskou.
Aangetrokken door de hemelbestormende Oktoberrevolutie waren zij in de ban
gekomen van Lenins pogingen het socialisme in het achterlijke Rusland op te bouwen – het tweede aspect van de ‘meridiaan van Moskou’.
Behalve van enkele intellectuelen kwam in Nederland de adhesie voor de Oktoberrevolutie vooral uit de hoek van wat Marx het ‘lompenproletariaat’ noemde, de
ongeschoolde en allerarmste laag van de bevolking. Een deel van de losse werkers
en de land- en veenarbeiders voelde zich niet aangesproken door de gematigde
opstelling van de sdap. De revolutiepoging van Troelstra ten spijt hadden de sociaal-democraten in de praktijk immers gekozen voor de geleidelijke hervorming
van de kapitalistische samenleving en niet voor haar omverwerping. Toen deze
have-nots in juli 1918 als gevolg van de invoering van het algemeen mannenkiesrecht voor het eerst in de gelegenheid kwamen hun aanklacht in politicis kenbaar te
maken, konden zij daarvoor terecht bij ‘anti-systeem-partijen’ als de Socialistische
Partij (sp) en de sdp/cph. Roland Holst zag hierin terecht een belangrijke reden
van bestaan voor de cph.‘In haar krijgen de toorn en de haat van het deel der arbeidersklasse, dat dreigt een afvalprodukt van het kapitalistische verval te worden, en
dat zich in de S.D.A.P. in het algemeen niet meer thuis voelt een stem. Die stem te
doen hooren, dat protest tot uiting te brengen, die aanklacht tegen het kapitalisme
te formuleeren, dat is de functie der C.P.H.’55
Ten tijde van de staatkundige initiatie in het roerige jaar 1918 van deze radicale
‘stemlozen’ met hun politiek vaak nog niet volledig uitgekristalliseerde identiteit
kon de cph (anders dan de sp) ten volle profiteren van haar band met Lenin. De
Oktoberrevolutie in het verre Rusland bracht hoop in het leven van deze proletariërs. Bij hun electorale debuut brachten zij vaak hun stem uit op de partij die zich
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geheel verbond met de bolsjewistische omwenteling: de sdp/cph. Het leidde tot de
doorbraak van de partij, zowel wat betreft het aantal kiezers als het ledental. Zij zal
ook hebben geprofiteerd van haar felle opstelling tegen de Eerste Wereldoorlog.‘De
wereldoorlog is de vader der K.I. [Komintern], de russische revolutie haar moeder’,
aldus Roland Holst, en dit gold ook voor het Nederlandse communisme.56 Ook al
was Den Haag neutraal, de verschrikkingen van de strijd en de economische gevolgen ervan waren in Nederland zichtbaar en voelbaar.
De cph sprak vooral aanhangers van het vrije socialisme aan. Behalve door het
revolutionaire sentiment kwam dat ook door de hoop dat de bolsjewistische omwenteling de macht in handen zou leggen van de sovjets, de arbeidersraden. De cph
vond in Oost-Groningen en Zuidoost-Friesland weerklank bij de anarchisten. Het
communisme werd hier beschouwd als de ‘erfenis van Domela Nieuwenhuis’.57 In
Amsterdam waren haar kiezers grotendeels uit dezelfde wijken afkomstig als waar
vroeger de volgelingen van Domela Nieuwenhuis woonden. Tijdgenoten registreerden dat syndicalisten eveneens ‘communistisch’ stemden – niet alleen in de hoofdstad maar ook daarbuiten, zoals het voorbeeld van Bouwman in Rotterdam aantoont.58
De communistische morele gemeenschap
Een groot deel van deze aanhang bleef de cph trouw, ook toen na verloop van tijd
haar revolutionaire glans verbleekte. Zelfs anarchisten, die zo weinig ophadden met
organisatie en hiërarchie, voegden zich in de hiërarchische en centralistische partij.
De verklaring hiervoor moet opnieuw in de relatie met Moskou worden gezocht.De
identificatie met de Sovjet-Unie en het lidmaatschap van de Komintern gingen
gepaard met de wording van een specifieke communistische subcultuur. Het door
de kerkhistoricus Van Rooden gemunte concept van de ‘morele gemeenschap’ is
hierop van toepassing. Sinds het einde van de negentiende eeuw kregen dergelijke
gemeenschappen, die later als ‘zuilen’ zouden worden aangeduid, in orthodox-protestantse, rooms-katholieke en sociaal-democratische kring vorm, aldus de historicus De Rooy – alle ‘met een eigen identiteit, met eigen inzichten op levensbeschouwelijk, politiek en moreel terrein, met een eigen zingevend verleden en met eigen
tradities, gebruiken en zelfs taal’.59
In de jaren twintig ontstond er geleidelijk ook een communistische pendant van
deze gemeenschappen. De ideologische basis ervoor werd geleverd door het
marxisme-leninisme.60 Deze theorie was echter meer dan een leer die de maatschappij verklaarde, het was ook een alomvattende wereldbeschouwing die troost
bood en verheffing beloofde en daarmee zin en richting gaf aan het leven van haar
aanhangers.61 Met haar revolutionaire heilsverwachting van de klassenloze samenleving en de compromisloze afwijzing van het kapitalisme en de ‘burgerlijke’ democratie, grendelde het marxisme-leninisme de communistische morele gemeenschap af van de rest van de maatschappij. Organisatorisch kreeg de gemeenschap
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gestalte in een aantal ‘proletarische’ verenigingen en instellingen op uiteenlopende
terreinen, onder meer bedoeld voor onderling hulpbetoon, culturele ontwikkeling
en verheffing van de achterban. Moskou speelde bij deze institutionalisering een
belangrijke rol.Vanwege het schaalverschil was dit communistische netwerk niet zo
uitgebreid als bij de andere stromingen, die bijvoorbeeld over een eigen omroep,
een verzekeringsmaatschappij en woningbouwverenigingen beschikten.Deze lacune werd evenwel ruimschoots gecompenseerd door het dwingende, rigide, messianistische en totalitaire karakter van de marxistisch-leninistische levensbeschouwing enerzijds en de lokale concentratie en het cement van de sociale homogeniteit
van het Nederlandse communisme anderzijds.
Zo kwam er gaandeweg een specifiek communistisch domein binnen de samenleving tot stand; een eigen leefwereld, min of meer afgesloten, met een eigen mentaliteit, beleving, levensstijl, toekomstvisioen. Het kende tot op zekere hoogte ook een
eigen moraal: collectivistischer dan de ‘burgerlijke’ moraal, en gekenmerkt door
een grote opofferingsgezindheid en onderlinge solidariteit. Deze communistische
gemeenschap, waarvan de partij het middelpunt was, had een uitgesproken stempeling. Dit kwam vooral doordat zij gevoed werd door een buitenlandse inspiratiebron: de Sovjet-Unie, en zich deelgenoot wist van het internationale verband van de
Komintern.62 Het leven van de communist speelde zich voor een belangrijk deel
binnen dit scherp afgebakende milieu af. Gevolg was dat de communistische achterban in maatschappelijk opzicht geïsoleerd raakte. Dit werd nog eens versterkt
door het feit dat de aanhang samengebald was in enkele bastions in het land, en
door het politieke en maatschappelijke anti-communisme.63
Omvang
Hoe hecht deze communistische gemeenschap ook mag zijn geweest,in kwantitatief
opzicht was zij niet groot (zie bijlage 1). Als haar uiterste begrenzing kan het aantal
cph-kiezers worden gezien. In 1918 waren dit er 31 043 (2,3%), in 1922 (na de invoering van het vrouwenkiesrecht) 53 664 (1,8%); in 1925 36 770 (1,2%) en in 1929 (voor
de cph en de cph-cc gezamenlijk) 67 541 (2,0%).Aangenomen mag worden dat iedereen die zich tot de communistische gemeenschap rekende, op de cph stemde.
Omgekeerd zal lang niet elke cph-kiezer zich deelgenoot hebben gevoeld van deze
gemeenschap.De partij zal ook niet specifiek communistisch gemotiveerde proteststemmen hebben getrokken,temeer daar er in deze periode opkomstplicht bestond.
Het aantal abonnees van de Tribune biedt een betere indicatie voor de omvang
van de communistische gemeenschap dan het electoraat van de cph. Wie een
abonnement betaalde en dagelijks deze krant ontving en naar alle waarschijnlijkheid las, had een veel nauwere binding met de partij dan degene die één keer in de
vier jaar zijn stem op die partij uitbracht. Het abonneetal bedroeg in 1919 ruim
5900. Het liep vervolgens gestaag terug tot nagenoeg 3000 in 1929 (zie bijlage 1),
overigens ongeveer even hoog als het ledental van de irh in die tijd.64 Een jaar later
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boekte de Tribune voor het eerst weer een substantiële groei en kwam zij op 3650
abonnees uit. De meesten van hen zullen tot de communistische gemeenschap
gerekend mogen worden. In ieder geval behoorden de meeste partijleden ertoe: zij
(en wellicht hun gezinnen) zullen de harde kern van de gemeenschap hebben uitgemaakt. In 1920 telde de cph 2431 leden; in 1930 1100.Al met al zal deze gemeenschap
in haar formatieve periode in de jaren twintig op z’n minst uit enkele duizenden
leden hebben bestaan. Met de forse groei van de cph in het daaropvolgende decennium zal deze gemeenschap toen ook haar vleugels hebben uitgeslagen.
De creatie van de communist
In 1917 was er van een communistische partij echter nog in het geheel geen sprake,
laat staan van een gemeenschap. De internationale communistische beweging met
haar nationale filialen ontstond immers pas in het kielzog van de Oktoberrevolutie.
De orthodox-marxistische groeperingen hier en daar in Europa die al eerder met
de sociaal-democratie hadden gebroken, waren op de vingers van één hand te tellen. Zij noemden zich alles behalve communistisch. Niet eerder dan na de bolsjewistische machtsovername kreeg deze term inhoud: communisme kwam te staan
voor marxisme-leninisme, waarbij in Moskou de nadruk op de tweede component
kwam te liggen.65
De aanhangers van de nieuwe leer dienden zich eveneens pas na 1917 aan. Hun
politieke identiteit was voor een deel nog in de maak. Zij waren natuurlijk radicaal,
orthodox-marxistisch en tegen het revisionisme en reformisme van de sociaaldemocratie gekant, maar zij misten de volledige identificatie met het leninisme,
zoals het voorbeeld van de Nederlandse tribunisten laat zien. In feite moest na de
Oktoberrevolutie de communist nog worden geschapen. Deze creatie voltrok zich
niet van de ene dag op de andere, maar was een ontwikkeling die zich in de loop van
de jaren twintig voltrok, nauw verbonden met de gestalte krijgende communistische morele gemeenschap.
De wording van de communist en zijn gemeenschap werd nadrukkelijk bevorderd door het door de Komintern op gang gebrachte proces van politieke socialisatie. Met de instelling van hoogtijdagen, de introductie van symbolen, de oprichting
van organisaties en de herdenking van gezichtsbepalende gebeurtenissen zette
Moskou stukje bij beetje een specifieke communistische cultuur in de verf. Deze
nieuwe vormen en stijlen voorzagen in een behoefte, zo constateerde Roland Holst
in 1925 toen zij terugblikte op de tijd na de Oktoberrevolutie.‘Begeerte naar nieuwe
beelden kwam op, honger naar nieuwe symbolen, waarin de hunkeringen, de aspiraties, de verwachtingen ... zich konden kristalliseeren.’66 Voor een deel was dit
wishful thinking van een romantica, maar er zat ook een kern van waarheid in. Ook
de achterban van de cph kon zich op die manier langzaam maar zeker bepaalde
politieke inzichten, gevoelens en gedragsregels eigen maken, wat resulteerde in een
min of meer gemeenschappelijk beleefde communistische identiteit.
456

Meridiaan Page 457 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

de meridiaan van moskou

Instituties
Een van de eerste daden van Moskou op dit terrein was het organiseren van de aanhang in engere en bredere zin. Naast de Komintern werden in het begin van de jaren
twintig verschillende andere internationale instellingen in het leven geroepen, zoals
onder meer de rvi, de kji, de iah, de irh en de Anti-imperialistische Liga. In het
bijzonder de drie laatstgenoemde ‘mantelorganisaties’ poogden naast de al bekeerden ook de communistische sympathisanten te bereiken. Zij zetten zich in voor stakende arbeiders en de slachtoffers van ‘kapitalistische onderdrukking’ en van koloniale overheersing. iah, irh en Liga hadden alle een afdeling in Nederland, die
politieke én culturele functies vervulden. Zij ontplooiden vele activiteiten waarvan
cph-leden de spil vormden: vergaderingen, demonstraties, campagnes (bijvoorbeeld tegen de terdoodveroordeling van opstandige Indonesische communisten en
van de anarchisten Sacco en Vanzetti in de Verenigde Staten in 1927), het maken van
voedselpakketten voor politieke gevangenen, kleding- en geldinzamelingen, colportagetochten, filmvertoningen en dergelijke.
De oprichting in 1928 van de Vereniging voor Volks Cultuur (vvvc) was een
gevolg van het streven van Moskou om arbeiders in West-Europa via primair cultureel georiënteerde organisaties voor zich te winnen.67 Onder leiding van Van Lakerveld wilde de vvvc de Nederlandse arbeiders in contact brengen met de cultuur
van de Sovjet-Unie. Daarvoor organiseerde zij voordrachten, concerten, toneel- en
cabaretvoorstellingen (uitgevoerd door de ‘Club der Blauwkielen’), studiereizen en
vertoningen van Sovjet-films. De zondagse filmochtenden die de vereniging in
Amsterdam hield, waren zeer populair. De vvvc bood vooral ontspanning en
gezelligheid. Zij betrok ook jonge kunstenaars bij haar activiteiten, zoals de filmer
Joris Ivens, de illustrator Han Pieck en de schrijver Jef Last.68
Zo was rondom de partij, die het hart van de gemeenschap vormde, door toedoen van Moskou een net van kleine politieke en culturele organisaties gespannen.
Daarbij kwamen ook nog verschillende lokale initiatieven, zoals de zangkoren,
mandoline- en toneelclubs, die in enkele grotere partijafdelingen werden opgericht.
Al deze organisatorische verbanden boden partijleden en sympathisanten de
mogelijkheid hun vrije tijd in het gezelschap van gelijkgestemden te besteden. Het
aanbod was breed: het varieerde van maatschappelijk activisme tot ‘verantwoord’
vertier. Dat laatste aspect was zeker belangrijk: ontspanning hoefde men niet elders
te zoeken, ook hiervoor kon men in eigen kring terecht. Zodoende werd tegelijk
voorkomen dat communisten te veel contacten met andersdenkenden zouden
onderhouden met alle mogelijkheden van beïnvloeding van dien.
Politieke opvoeding
Van de politieke opvoeding en bewustwording van kinderen en jongeren maakte de
cph betrekkelijk veel werk.69 De bij de kji aangesloten cjb poogde de jongeren te
verenigen en te scholen tot ‘goede klassenstrijders’.70 De combinatie van politiek en
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cultuur waarop de partijleden binnen de communistische gemeenschap werden
onthaald, was ook hier aanwezig. Naast scholingscursussen bood de Bond zijn
leden toneel, spel en muziek. In enkele grotere plaatsen beschikte de cjb over eigen
vergaderlokalen, zoals het ‘Karl Liebknecht-huis’ in Amsterdam. In de zomer werden er vakantiekampen georganiseerd.71
Als voorportaal van de cjb kwamen op last van Moskou in 1921 de eerste communistische kindergroepen tot stand. Doel ervan was de ‘proletarische klasseopvoeding der arbeiderskinderen’. Liefde voor de Sovjet-Unie werd de jongsten
met de paplepel ingegeven: zij begonnen met het tekenen van de hamer en sikkel,
de emblemen van de arbeidersstaat. In het ‘Kinderhoekje’ van de Tribune maakte
Van het Reve hen op elementaire wijze vertrouwd met de communistische levensvisie. Tegelijk werden de kleintjes van schadelijk geachte invloeden van buitenaf afgeschermd. In 1921 bijvoorbeeld maakten de groepen op Koninginnedag uitstapjes
met de bedoeling de jongsten te onttrekken aan de verleidingen van de ‘Oranjelol’.72
Later gingen de kinderen zich naar Sovjet-voorbeeld ‘pioniers’ noemen. Ze
droegen een blauwe kiel en een rode das, en maakten deel uit van clubs met illustere namen als ‘Kroepskaja’,‘Karl Liebknecht’ of ‘Clara Zetkin’.73 Met de radicalisering
aan het einde van de jaren twintig werd de beweging meer politiek: de pioniers kregen opdracht op school in verzet te komen tegen het zingen van ‘vaderlandsche liederen’ en tegen het ‘nationalistisch geschiedenis-onderwijs’.74
Het jeugd- en jongerenprogram van de cph had een duidelijk opvoedend en
disciplinerend karakter. Het was ook bedoeld als antidotum voor kinderen uit de
communistische gezinnen tegen de schadelijke invloeden van het burgerlijke
schoolwezen en de kapitalistische samenleving. Om grote aantallen ging het niet:
aan het begin van de jaren twintig telden de kindergroepen hooguit 200 deelnemers. De cjb had door de bank genomen 200 à 300 leden.Afgaande op de ervaring
van Van het Reves zoon Gerard sloeg de communistische educatie aan.‘Ik herinner
mij althans, dat ik mij reeds omstreeks mijn zevende jaar medeverantwoordelijk
voelde voor het slagen van de wereldrevolutie.’75 In zijn geval zou de communistische opvoeding overigens niet beklijven.
Tradities en symbolen
Parallel aan de door Moskou geïnstigeerde institutionalisering kwam er ook een
proces op gang dat door de historicus Hobsbawm als de ‘invention of tradition’ is
aangeduid.76 De Komintern introduceerde bepaalde rituelen, tradities en symbolen
die bijdroegen aan de formatie van een specifieke communistische identiteit. Deze
beelden en symbolen waren deels ontleend aan het revolutionair-socialistische erfgoed, deels nieuw. Zij bevorderden de cohesie van de communistische gemeenschap en legitimeerden de autoriteit van Moskou als leider van de internationale
communistische beweging.
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Het symbool bij uitstek in communistische kring was de rode vlag, vaak met de
Sovjet-ster of de hamer en sikkel, de emblemen van de Sovjet-Unie. Het rode dundoek hing in de zalen waarin de cph bijeenkwam. De communisten schaarden zich
in hun betogingen achter de rode banier. De kindergroepen, de cjb en de partijafdelingen hadden alle hun vaandels. De vlag was het teken van saamhorigheid, niet
alleen in eigen gelederen, maar ook met het internationale communisme. In 1926
nam Seegers op plechtige wijze het nieuwe vaandel van de afdeling Amsterdam in
ontvangst. Hij zei het te beschouwen ‘als het symbool van onze eensgezindheid in
onzen strijd tegen het kapitalisme’. Van het Reve roemde het dundoek als ‘de vlag
van onze Partij, de Partij van Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht en ... Lenin ...
Met dit vaandel zullen wij strijden onze lange strijd, totdat zij eenmaal fier en trots
zal wapperen op het Sowjet-Paleis van den Dam’.77
Met het zingen van de Internationale, na de Oktoberrevolutie het volkslied van
Sovjet-Rusland, konden de communisten eveneens uiting geven aan hun strijdbaarheid en internationale verbondenheid. Dat het ‘proletarische krijgslied’ ook op
het sociaal-democratische repertoire stond, deerde niemand.Als vast onderdeel bij
demonstraties en op partijbijeenkomsten werd het lied aangeheven. Soms stonden
de aanwezigen op vergaderingen uit eigen beweging op om het uit volle borst te zingen, ter begroeting van sprekers of om instemming te betuigen met wat er gezegd
werd.78
Met de rode vlag en de Internationale borduurden de communisten voort op
(betrekkelijk kort) bestaande tradities binnen de arbeidersbeweging. Moskou
speelde nog vaker leentjebuur. Het nam ook de 1 mei-viering over, de dag van de
strijd voor de achturige werkdag; 8 maart, internationale vrouwendag; en de internationale jeugddag, op de eerste zondag in september.79 De Komintern breidde de
communistische kalender van hoogtijdagen verder uit. In 1923 werd 18 maart, de
verjaardag van de Parijse commune, aangewezen als ‘dag van de irh’.80 Op 7 juli
was het internationale coöperatiedag. Het zesde wereldcongres riep 1 augustus uit
tot internationale strijddag tegen de imperialistische oorlog en vóór de verdediging
van de Sovjet-Unie.81 In 1930 werd aan deze rij nog eens 6 maart toegevoegd als ‘dag
der werklozen’.82
Bij al deze gelegenheden getuigden de communisten van hun internationalisme
en hun loyaliteit aan Moskou. De viering van deze dagen was niet alleen bedoeld
voor de buitenwacht, maar had ook een interne functie. Zij gaf de communistische
gemeenschap wortels in het verleden en versterkte het saamhorigheidsgevoel.‘Ultimately, it was the solidification of a sense of community rather than the date that
really mattered’, aldus de historica Kaplan.83
Lenin-herdenking en Oktoberrevolutie-viering
De symbolen en rituelen, de tradities en de kalender zijn in essentie de expressie
van wat als de kern van de communistische morele gemeenschap kan worden
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beschouwd: het proletarisch internationalisme, de verbondenheid met Lenin, de
Oktoberrevolutie en de Sovjet-Unie enerzijds, en de hoop, de diepgewortelde verwachting dat ook in Nederland het communisme ooit zou heersen anderzijds.‘Heil
Moskou! Heil de revolutie!’, zo bracht De Visser deze tweeslag kernachtig tot uitdrukking – en in de juiste volgorde: ook de cph meende dat een sterke Sovjet-Unie
conditio sine qua non was voor de wereldrevolutie.84
Deze combinatie van identificatie met Moskou en teleologisch perspectief gaf
betekenis en richting aan het communistisch bestaan. In dit snijpunt nam de
Lenin-cultus en de herdenking van de Oktoberrevolutie een cruciale plaats in. De
oorsprong van de verwantschap met Moskou en de communistische heilsverwachting ging immers terug op deze persoon en deze gebeurtenis. Aan de ene kant was
Lenin de revolutionaire tribuun, die de onderdrukten voor het eerst in de geschiedenis in staat had gesteld zelf het heft in handen te nemen en een eigen staat te
stichten waarin een einde zou komen aan onderdrukking en uitbuiting. Daarnaast
was Lenin de profeet, die de universalistische geldigheid van die revolutie had
geproclameerd en daarmee alle arbeiders het zicht op verlossing bood.
De verheerlijking van Lenin kwam na zijn dood in 1924 pas goed op gang. De
vele morele en intellectuele kwaliteiten die hem door zijn aanhangers tijdens zijn
leven al waren toegedicht, kregen nu mythische trekken. Zijn onverschrokkenheid,
edelmoedigheid, opofferingsgezindheid, genialiteit, kortom zijn verhevenheid
maakte Lenin tot een leermeester, een heilige bijna, die navolging verdiende.85 Deze
mythevorming paste in het proces van communistische community building. De
overleden bolsjewiek werd alle communisten, van jong tot oud, ten voorbeeld
gesteld. Zo vroeg Roland Holst tijdens de Lenin-herdenking in 1927 ten overstaan
van een volle zaal aan de aanwezige kinderen of ze zouden proberen net zulke goede communisten te worden als Lenin. ‘Beloven jullie ons dat? De kinderen: Ja!!’86
Ook bij de jongeren bood Lenins sterfdag de partijleiding de gelegenheid voor een
moreel appèl. In 1925 schreef de Tribune: ‘Dàt willen we zijn! De discipelen van
Lenin, zijne volgelingen, zijne jongeren!’87 De oudere partijgenoten gaven eveneens
blijk van hun trouw:‘We zullen ons één voelen met elkaar, de volgelingen, de erfgenamen, de voortzetters van het werk van Lenin.’88 Sommigen voelden zich zo aangesproken door de Sovjet-leider, dat zij hun kinderen ‘Vladimir’ noemden, Lenins
voornaam.89
De jaarlijkse herdenkingen van de Oktoberrevolutie op 7 november en, na 1924,
die van Lenins sterfdag op 24 januari waren de belangrijkste data op de communistische kalender.90 Op deze hoogtijdagen werd in sterke mate het communistische
gemeenschapsgevoel beleefd.91 Bij de viering van de vijfde verjaardag van de Oktoberrevolutie in 1922 meldde Wins dat de aankleding van de vergaderruimte met
rode vlaggen en de muziek van het orkest ertoe bijdroegen ‘dat men onmiddellijk
bij het betreden van de zaal, zich thuis voelde, in de sfeer van strijdlust en kameraadschap’.92 De viering van de Oktoberrevolutie was vooral een feestelijke mani460
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festatie. In 1928 bijvoorbeeld marcheerden de pioniers in het Amsterdamse Carré
met tromgeroffel het toneel op, waarbij zij in de Russische trant een eresaluut
brachten. De zaal applaudisseerde geestdriftig en zong spontaan de Internationale.93 De Lenin-herdenkingen daarentegen waren uit de aard der zaak meer ingetogen en plechtstatig. Zij wekten met hun koorzang en declamatie een bijna sacrale
sfeer op en raakten vooral een emotionele snaar. Zo kwamen in 1925 in een overvol
Concertgebouw in Amsterdam de communistische jongeren langzaam binnenlopen. Met hun vaandels voorover gedragen en de Russische Treurmars zingend,
wekten zij bij de aanwezigen ontroering, aldus de Tribune.94
De Sovjet-Unie als het beloofde land
In het verlengde van de herdenking van de Oktoberrevolutie en de Lenin-verering
lag de bewondering voor de Sovjet-Unie, het zogeheten ‘vaderland der arbeiders’.95
De communistische aanhang in Nederland voelde zich zeer nauw verbonden met
de bolsjewistische staat. Voor de meeste partijgenoten was het vrijwel uitgesloten
dit beloofde land zelf ooit te bezoeken. De cph deed er echter alles aan de geografische afstand tot de Sovjet-Unie te verkleinen en te voorzien in de behoefte tot meer
directe identificatie.
In de eerste plaats liet de partij ooggetuigen aan het woord. Rutgers sprak in
november 1919 bij de tweede verjaardag van de Oktoberrevolutie over het ‘rode
Rusland’. De gedelegeerden naar de eerste wereldcongressen van de Komintern
werden bij hun terugkomst onthaald als de bijbelse verspieders die het land Kanaän
hadden bezocht. Op grote bijeenkomsten in Amsterdam en Rotterdam, waar duizenden aanwezig waren, vertelden zij – altijd in positieve bewoordingen – over hun
ervaringen.96 Later vertrokken er speciale delegaties naar de Sovjet-Unie. In de
zomer van 1926 bezocht een zevental jonge arbeiders onder leiding van Goulooze
de Sovjet-Unie, een jaar later gevolgd door een afvaardiging van de iah. Na hun
terugkeer deden beide delegaties op openbare vergaderingen verslag van wat zij
gezien hadden,‘met nieuwe lichtbeelden’.97
Natuurlijk schreef de Tribune veel over de voortgang van de opbouw van het
socialisme in de Sovjet-Unie. Voorts drukte de partijkrant vele persoonlijke impressies af die toegankelijker waren voor haar overwegend laaggeschoolde lezers.
Afgevaardigden van cph, cjb en nas stuurden vanuit Moskou brieven naar de Tribune waarin zij hun indrukken weergaven.98 Ook in de Sovjet-Unie werkzame
Nederlanders als Rutgers,Struik en Schermerhorn hielden de communistische achterban regelmatig op de hoogte. Het partijblad drukte tevens brieven van inwoners
uit de Sovjet-Unie af. Zo konden de lezers kennisnemen van de levensomstandigheden van textielarbeiders uit Leningrad.99
Langs deze weg, via verhalen en brieven, werd de Sovjet-Unie dichterbij gebracht voor de communistische aanhang in Nederland. Er waren eveneens mogelijkheden op meer directe wijze de ‘proletarische grootsheid’ van de eerste arbei461
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dersstaat te ervaren. Sovjet-schepen die in de havens van Rotterdam,Amsterdam of
Zaandam afmeerden, boden die gelegenheid. Plaatselijke cph-afdelingen organiseerden bezichtigingen op deze boten, waar men dan vaak in optocht en met rode
vlaggen naartoe trok. De Nederlandse communisten werden onthaald op toespraken,‘balalaika-spel en dans’. Samen met de Sovjet-bemanning werd de Internationale gezongen. Deze bezoeken maakten grote indruk. ‘We hebben ons ontroerd
gevoeld,’ zei Sneevliet na het bezoek van de congresafgevaardigden van het nas,
met Kerstmis 1925, aan twee schepen.‘We hebben allemaal onderkend welken enormen voorsprong het Russisch Proletariaat op ons heeft.’100
Ook met behulp van in die tijd nieuwe media kon het beloofde land dichterbij
worden gebracht. iah en vvvc vertoonden films uit de Sovjet-Unie. Deze waren
vaak zeer populair, zoals Pantserkruiser Potemkin van Sergej Eisenstein en Vsevolod Poedovkins Moeder. Tijdens de inzamelingsacties voor ‘hongerend Rusland’ in
de herfst van 1922 trok Brommert met films door het land. Moskou had al snel het
grote belang van de film ingezien en produceerde ‘rolprenten’ aan de lopende band.
Hierin werd veelal een optimistisch en positief beeld gegeven van het leven in de
Sovjet-Unie. Niet zelden verboden gemeentelijke autoriteiten deze films voor openbare vertoning. De iah en vvvc omzeilden de censuur door besloten voorstellingen te organiseren. Het verbod versterkte alleen maar de uitwerking van de films op
het selecte publiek.101
Ook de radio was zeer wel in staat de geografische afstand met de Sovjet-Unie te
verkleinen. De Komintern had een eigen radiostation, door de Tribune ‘een oase in
de woestijn’ genoemd.Wanneer het de Internationale uitzond, ging het hart sneller
kloppen, want ‘dán voelt men eerst goed, wat het voor ons communisten zeggen wil,
dat er in Oost-Europa een staat ligt, geleid door en vóór de arbeiders’. De krant
publiceerde zendschema’s met het verzoek die in de schaftlokalen op te hangen.
Aangeraden werd zoveel mogelijk ‘collectieve luisteravonden’ te beleggen en ‘arbeidersluisterclubs’ te vormen.Aan het einde van 1930 begon Moskou ook met Nederlandstalige uitzendingen.102
Op allerlei manieren werd zo de identificatie van de Nederlandse communisten
met de Sovjet-Unie bevorderd. Het leidde er mede toe dat de arbeidersstaat door
velen van hen daadwerkelijk als hun politieke vaderland werd gevoeld; de band met
Moskou was een emotioneel ervaren verwantschap. ‘In Rusland hebben we een
vaderland, we zijn er trotsch op. We dienen het vrijwillig,’ verklaarde een onbekende partijgenoot in de Tribune.103 Vanzelfsprekend kwam deze oriëntatie de samenhang van de communistische morele gemeenschap ten goede, ook al omdat er vaak
sprake was van een collectieve ‘beleving’ van de Sovjet-Unie: in massavergaderingen, bij de bezoeken aan de schepen, bij de filmvertoningen en zelfs bij het luisteren
naar de radiouitzendingen uit Moskou.
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Het ‘geloof der kameraden’
Deze beschrijving van de communistische morele gemeenschap bevat vele elementen die doen denken aan de christelijke religie.104 Beide zijn messianistisch,
ofschoon de ene het heil in het Diesseits verwacht en de andere in het Jenseits. Ook
de functie die zij voor hun aanhangers vervullen, vertoont overeenkomsten, aldus
de historicus Te Velde: ‘zingeving aan het bestaan, een als essentieel beleefd onderdeel van de persoonlijke identiteit, een perspectief op het leven’.105 Voor wat betreft
het communisme bracht De Kadt dit na zijn breuk met Moskou treffend onder
woorden. Hij wees erop dat de universele pretentie van de Oktoberrevolutie al snel
een religieuze kleur had gekregen om in een sterke behoefte te voorzien.‘Het Heilige Rusland, Rusland als geloof, als heilbrengende en zaligmakende kracht, waardoor de mensheid tenslotte zal worden gered en tot het hoogste geluk zal worden
gebracht. Want als dat er niet was, wat zou er dan voor zoveel miljoenen nog te
hopen en te geloven zijn?’106
Verder zijn ook de verschijningsvormen van communisme en christendom (de
plaats en betekenis van de liturgie, de ceremonie, rituelen en symboliek) tot op zekere hoogte vergelijkbaar. Wellicht dat juist door deze analogieën enig verkeer over
en weer mogelijk is geweest: zo trad bijvoorbeeld de predikant Kruyt tot de cph toe,
evenals de hervormde jongeling Koejemans en de gewezen priester Jos van Veen.107
Inhoudelijk werd de brug gevormd door motieven als solidariteit en naastenliefde –
‘zijn het niet twee woorden voor dezelfde geestesgesteldheid?’vroeg Koejemans zich
af.108 Andersom voelden ontgoochelde communisten zich een enkele maal tot de religie aangetrokken: Roland Holst werd religieus-socialiste en Koejemans doopsgezind, zoals hij in zijn autobiografie Van ‘ja’ tot ‘amen’ beschrijft.109
Kopstukken van de cph schuwden zelf de religieuze metafoor niet. Sneevliet
sprak van de ‘religie der revolutie’. In de partij werd Moskou vaak als ‘Mekka’ aangeduid.110 De ‘discipelen van Lenin’ zijn reeds ter sprake gekomen. Aan het begin van
de jaren twintig noemde Roland Holst Lenin, Trotski en Boecharin ‘apostelen’,
waarna zij vervolgde: ‘waarlijk, tusschen hen in staat, voor anderen nog onzichtbaar, de nieuwe Heiland, het Communisme, blaast hen zijn geest in en sterkt hen
met zijn kracht’.111 De irh organiseerde in 1926 op de ochtend van eerste Kerstdag
het ‘Kerstfeest der Revolutionairen’.112 En net zoals een ster de wijzen uit het Oosten
de weg wees naar de pasgeboren Jezus, zo belichtte ‘de ster van Moskou’ het pad dat
het proletariaat moest gaan.113
Partijleiders konden zelfs religieuze ervaringen meemaken. De Visser vertelde
op een massabijeenkomst van de cph dat hij, toen hij in Moskou was, bij de tombe
van Lenin een eenvoudige boer een kruis had zien slaan, omdat die zou zijn aangegrepen door Lenins grootheid. ‘Ook spreker, die niet aan een God gelooft, heeft
deze wijding gevoeld, toen hij het mausoleum binnen ging.’ Voor alle zekerheid
wees De Visser in één adem op het verschil met de godsdienst, namelijk dat ‘Lenin
de verlossing bracht, niet in het hiernamaals, maar op de aarde’.114 Wijnkoop was op
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vergelijkbare wijze als De Visser getroffen door de dood van Lenin. ‘Er is bij het
sterven van Lenin iets gebeurd wat er vroeger bij den dood van stichters van
bepaalde godsdiensten ook gebeurde.’115
De Partij
Geheel in overeenstemming met de leninistische theorie nam in de communistische morele gemeenschap de partij – vaak als Partij geschreven – een centrale positie in. Zoals reeds eerder vermeld beschouwde Lenin de partij als de voorhoede, de
leider en de ideoloog van de arbeidersklasse. Zij was de stootbrigade die gewapend
met de marxistische leer van het wetenschappelijke socialisme, het proletariaat
voorging in haar historische missie, de bevrijding van de mensheid. Deze taken
stelden hoge eisen aan de partij en haar leden. Zij diende een ‘ijzeren cohort’ te zijn,
gecentraliseerd tot het uiterste en gedisciplineerd tot in haar vezels. Haar leden
moesten beroepsrevolutionairen zijn die te allen tijde tot actie bereid waren en het
hoogste gezag van de partij erkenden.116
In de cph werd de soep niet zo heet gegeten als hij door Lenin was opgediend.
Niettemin had vergeleken met het tamelijk vrijblijvende lidmaatschap van andere –
‘burgerlijke’ – partijen de aanmelding bij de cph grote implicaties, ook veel meer
dan bij de sdap. Onomwonden werd gesteld dat binnen het communistische collectief geen ruimte was voor individualiteit. ‘Wie in die Partij treedt, die geeft terwille van het klassedoel, van het socialisme, zijn persoonlijke vrijheid van wil op,
hij wordt een deel van de Partij’, aldus de Tribune in 1928.117 Zo dit niet meteen werkelijkheid werd, dan was het toch in ieder geval de norm binnen de partij. In de
praktijk kwam het erop neer dat van de leden absolute gehoorzaamheid en een grote inschikkelijkheid werd geëist.‘De gemeenschap van de Partij bepaalt, besluit en
beslist,’ vervolgde de partijkrant. Wanneer de koers was vastgesteld, diende elk lid
die vervolgens te volgen. De statuten waren op dit punt glashelder: ‘Onvoorwaardelijke erkenning der besluiten van hoogere partij-organen door de lagere, strenge
partijdiscipline en vlugge, nauwkeurige doorvoering van de besluiten van ekki
en van de leidende partij-organen.’ Vergrijpen tegen de partijdiscipline werden bestraft.118 Dit centralisme viel overigens bij communisten niet slecht, zoals Karel van
het Reve heeft opgemerkt: menigeen was er juist trots op dat de cph niet zo’n ‘debatingclub’ was als de andere partijen.119 Een van hen was Dirk Struik, die Mannoury
in 1931 verweet dat hij zijn royement aan zichzelf te wijten had omdat hij de betekenis van de partij had onderschat.‘Zelfs al doen leidende pg. [partijgenoten] dingen
die volgens de eischen der “democratie” of zelfs der ethiek niet door de beugel kunnen, de revolutionair blijft in de partij.’120
Het lidmaatschap van de cph was het tegendeel van een papieren aangelegenheid. De partij was veeleisend en stuurde haar leden steeds op pad.121 Zij waren verplicht in de ‘massa’ te werken. Na een dag van hard werken of in de weekeinden werden de leden geacht allerlei vergaderingen, herdenkingen, protestbijeenkomsten en
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scholingscursussen te bezoeken, brochures te verspreiden, bedrijfscellen te vormen
en krantjes te maken, te colporteren met de Tribune en op ‘huisbezoek’ te gaan om
leden en abonnees te werven – en dat alles niet alleen voor de cph, maar ook voor
de iah, de irh, de Liga, zoals in het voorgaande al is vermeld. Verder moesten zij
communistische fracties vormen in vakbonden, coöperaties, culturele organisaties,
sportverenigingen en dergelijke. Ook werd hun regelmatig gevraagd voor het verkiezingsfonds van de cph, de verschillende steunacties van de irh en iah en voor
de Tribune een deel van hun karige loon te offeren, naast de contributies die zij al
betaalden.122
Er waren leden die zich de benen uit het lijf liepen voor de cph.‘Je had 24 uur de
tijd om je bezig te houden met de partij’, aldus Bertus Schmidt over de periode toen
hij geen baan had. ‘Een hoop werklozen deden dat.’123 Gortzak ging na zijn huwelijksvoltrekking meteen weer voor de cph op pad,‘want het partijwerk ging door’.
Door een verkiezingscampagne was hij niet aanwezig bij de geboorte van zijn eerste kind.‘Het zal níet de partij zijn,’ merkte zijn vrouw op toen hij uiteindelijk kwam
opdagen.124 Toch was lang niet ieder partijlid bereid dag en nacht klaar te staan. Op
gezette tijden beklaagde de partijtop zich over de passiviteit van de achterban. De
secretaris van de afdeling Amsterdam meende in 1926, toen de cph werd verscheurd door interne conflicten, dat niet meer dan 20% van de partijleden actief
aan het partijwerk deelnam.125 De Visser weet deze betrekkelijk geringe betrokkenheid aan de vele nevenorganisaties van de cph. Deze zouden tot overbelasting van
het partijkader leiden.126
Maar ook al waren de leden niet altijd en op álle fronten in touw, velen van hen
zetten zich wel in mindere of meerdere mate voor de cph in.127 Bovendien werden
zij gaandeweg volgzamer. Volgens Mannoury was er aan het einde van de jaren
twintig sprake van een ‘blinde aanhankelijkheid van een groot deel der leden aan
“de partij”’.128
Opoffering en troost
De typering van De Rooy van het vroege socialisme als ‘een naijverige stroming’
geldt a fortiori voor het communisme: het eiste een totale overgave aan de partij en
aan de leer.129 De aanhangers werden geacht tijd, geld en zelfs hun individualiteit te
offeren in naam van het communisme. In dit offer werd de solidariteit met elkaar en
met Moskou zichtbaar. Strijden en lijden gingen hand in hand; het hoge ideaal van
de betere toekomst vergde grote inspanningen. Niet zelden werd dit als een vanzelfsprekendheid ervaren, het gevolg van een keuze voor het ideaal.‘Volkomen opoffering werd gezien als vervulling van een overtuiging en als vervulling van zichzelf ’,
aldus de politicologe Withuis over een latere periode van het Nederlandse communisme.‘Als er al een onderscheid werd gemaakt tussen ‘de zaak’ en ‘zichzelf ’ ging de
eerste voor.’130
In de jaren twintig werd de basis gelegd voor deze dominantie van de partij over
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het private. Het is bijvoorbeeld zichtbaar bij Roland Holst, toen zij in verband met
de problemen rond de status van de Nieuwe Tijd zei niet langer te willen vasthouden ‘aan de oude individuele onafhankelijkheid’.131 Belangrijk is het daarbij vast te
stellen dat men in beginsel zelf voor deze persoonlijke beperkingen koos: het partijlidmaatschap was immers vrijwillig.‘Het was een eigen wens en ambitie bij deze
veeleisende beweging te behoren en er de prijs voor te betalen. Communistisch
leven was drang, geen dwang’ – alhoewel voor wie eenmaal lid was dat tweede
aspect zich wel kan hebben laten voelen.132 Ideologische overwegingen (zoals sympathie voor de Oktoberrevolutie en de bolsjewieken), geldingsdrang en de behoefte aan ‘kameraadschap’ zullen van invloed zijn geweest op de beslissing lid te worden. Intellectuelen als Roland Holst en Gorter werden bij hun aansluiting bij de
arbeidersbeweging ook gedreven door schuldbesef over hun eigen bevoorrechte
sociale positie.133 Arbeiders zullen daarvan ongetwijfeld minder last hebben gehad.
De partij vroeg niet alleen, zij had ook het een en ander te bieden.‘De Partij is
een aldoor zich vernieuwende kracht ... Het is Leven – in de Partij te zijn,’ meende
een onbekende communist in een ode aan de partij.134 De cph en de haar omhullende gemeenschap gaven de leden de gelegenheid tot politieke ontwikkeling en
ontspanning, een zekere geborgenheid, zingeving en perspectief, het gevoel ergens
bij te horen en – het is al eerder opgemerkt – zich onderdeel te weten van een groter,
wereldomspannend geheel. De uit het Oosten aangewaaide term ‘kameraad’, waarmee men elkaar tegen het einde van de jaren twintig steeds meer ging aanspreken –
eerst was ‘partijgenoot’ bij vergaderingen of in de Tribune gebruikelijk – brengt dit
gevoel treffend tot uitdrukking. Leden konden zich zo enigszins ontworstelen aan
de dagelijkse beslommeringen en zorgen. In de partij wáren zij iemand, zeker degenen die actief waren. Het bekleden van een kaderfunctie kon hun het gevoel geven
onmisbaar te zijn, of het aanzien verschaffen dat zij in het dagelijks leven wellicht
moesten ontberen.
Vooral voor de partijleiders had de kleine cph het een en ander in petto. Wijnkoop en Van Ravesteyn hadden hun materiële bestaan aan haar te danken. Na
jarenlang te hebben voortgeploeterd als aanvoerders van de marginale sdp kwamen zij in 1918, profiterend van de band van hun partij met Moskou, in de Tweede
Kamer. Niet alleen was hun kostje gekocht voor zolang zij parlementariër bleven,
daarnaast nam hun prestige binnen en buiten de cph flink toe. De omgang met de
Komintern-top streelde natuurlijk ook hun ego.Wijnkoop en Van Ravesteyn mochten dan in die beginjaren kritisch staan tegenover de bolsjewieken, zij voelden zich
ook zeer vereerd door een bezoek aan Lenin of het geven van een referaat op het
wereldcongres. Mutatis mutandis gold dit ook voor hun opvolgers Bergsma, Seegers en Manuel.Vanuit een betrekkelijk lage positie op de sociale ladder kwamen zij
aan het hoofd van de cph en speelden ze een – zij het bescheiden – rol op het internationale podium.
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Oplaaiende emoties
De partij vervulde een betekenisvolle functie voor de meeste communisten en nam
een prominente plek in hun leven in. Zij verenigde de ‘bewuste’ arbeiders tot een
strijdbaar collectief. Wie eenmaal was toegetreden, kon slechts met de grootst mogelijke moeite uit de partij stappen en zich distantiëren van het communisme.Er was
geen alternatief,aldus Dirk Struik:‘òf in de partij,òf uit de revolutionaire beweging’.
Dit zwart-witdenken beheerste de partij.‘Wie met de Partij breekt, die breekt tegelijk met de arbeidersklasse’, aldus de cph – en met de communistische gemeenschap, zo kan daaraan worden toegevoegd.135 Het was een dramatische, wellicht
traumatische gebeurtenis.In één klap werden de offers die in het verleden waren gebracht zinloos en raakten idealen gedeukt en gebutst.136 De breuk hield immers ook
de scheiding in met Lenin, de Oktoberrevolutie, de Sovjet-Unie. Schilp schreef er
ziek van te zijn geweest toen hij in 1927 de communistische beweging de rug had toegekeerd.‘Het was erger dan dat je je moeder verloor. Het was het verlies van je hoop
...Als je de Russische revolutie moest loslaten, wat was er dan nog over?’137
De grote offers en de hoge idealen verklaren tot op zekere hoogte ook waarom
de gemoederen in de cph vaak zo hoog konden oplopen. Men ging elkaar soms
zelfs met de blote vuist of met stukken hout te lijf, zoals in de afdeling Rotterdam, in
de cjb en later in de iah.138 Hechte vriendschappen – zoals die tussen Wijnkoop en
Van Ravesteyn – gingen kapot. De inzet was dan ook niet gering. Het leven van vele
leden, en met name van het actieve kader, was vergroeid met de partij. Niet zelden
hing voor hen veel van de partij af – in sociale,materiële of psychologische zin.Politieke conflicten, waarin natuurlijk altijd ook persoonlijke animositeiten en belangen meespeelden, kregen hierdoor al snel een existentiële dimensie. Dit werd nog
eens in de hand gewerkt doordat vaak een polariserende sfeer werd gecreëerd door
het voor te stellen alsof men alleen ‘vóór of tegen de Komintern’ kon zijn. In de
grond van de zaak kwam het hier inderdaad ook op neer, omdat Moskou of zijn
vertegenwoordigers ter plaatse doorgaans partij hadden gekozen. Tégen de Komintern te zijn betekende feitelijk (‘objectief ’) tot de contrarevolutie te behoren, wat
voor velen onbestaanbaar was.139
Anti-communisme
Wanneer in de partij het ‘leven’ was,dan was daarbuiten de dood,de leegte.Zoals de
Sovjet-Unie werd belaagd door het imperalisme, zo werd de cph omringd door de
klassenvijanden. De partij beschouwde zich min of meer als een belegerde vesting.
Aan de ene kant hing dat samen met de vijandbeelden die zij zelf construeerde.Elke
ondernemer was een uitbuiter, en de sdap – na 1928 – ‘sociaal-fascistisch’. De in
1930 opgerichte Rood-Frontstrijdersbond moest de partij tegen deze duistere
krachten beschermen. Aan de andere kant waren de Nederlandse overheid en
samenleving ook behept met een zeker anti-communisme, dat aan het einde van de
jaren twintig aanzwol.
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De justitiële autoriteiten zaten de cph dicht op de huid. De partijleden Brommert, Van het Reve en Koejemans werden in de jaren twintig wegens opruiing tot
gevangenisstraffen veroordeeld.140 Ook de in 1919 opgerichte Centrale Inlichtingendienst hield de partij nauwlettend in de gaten. Zijn eerste succes was het laten
mislukken van de internationale conferentie van het Amsterdams Bureau. Middelen als het onderscheppen van post bestemd voor de cph, of het infiltreren in de
partij werden niet geschuwd.141
De politie trad bij tijd en wijle hard tegen de cph op. Niet zelden werden communistische demonstraties met geweld uit elkaar gejaagd. In november 1918
beschoten soldaten een demonstratie die door Wijnkoop en Roland Holst werd
aangevoerd. Hierbij vielen drie doden. De Visser zou meermalen door agenten met
de blanke sabel zijn afgetuigd.142 In januari 1930 joeg de politie in Rotterdam met
gummiknuppels een ‘demonstratieve open-lucht-vergadering’ van de cph ‘met
bruut geweld’ uiteen.143
Ook in het leven van alledag stuitten partijleden in de jaren twintig op de afkeer
van de cph en de Sovjet-Unie. In kleinere gemeenten had de partij soms moeite
zalen te huren. Burgemeesters verboden vertoningen van Sovjet-films.Veel werkgevers hadden weinig op met de communistische oproerkraaiers. ‘Er was heel wat
moed voor nodig om te zeggen dat je kommunist was’, aldus Schmidt. Als de baas
erachter kwam, ‘dan vloog je eruit’.144 In sommige godsdienstige streken konden
communisten zich beter niet vertonen. De cjb die een zomerkamp had belegd in de
buurt van Katwijk, zag in het dorp af van het zingen van zijn strijdliederen vanwege de dreigende houding van de dorpelingen. In Groningen gooiden ‘dol geworden
oranjeklanten’ tijdens een propagandatocht van de cph de ruiten in van haar rode
auto.145
Ook politiek verkeerde de cph in een eenzame positie. De confessionele en liberale partijen konden haar niet luchten of zien, de sdap zo mogelijk nog minder. De
bestrijding over en weer werd alleen maar heviger, met name toen de cph de sociaal-democratie als ‘sociaal-fascistisch’ en als oorlogshitsers ging beschouwen.146
Tot grote ergernis van de cph-leiding slaagde het Volk er vaak in zijn lezers tot in de
details op de hoogte te stellen van de vele interne ruzies in de partij. Het nvv was
evenmin gediend van de ‘cellenbouwende’,‘wroetende’ communisten.
De externe druk van het anti-communisme en het toenemende politieke en
maatschappelijke isolement dat daarvan het gevolg was, versterkten de reeds werkzame centripetale krachten binnen de communistische gemeenschap. De vijandige
opstelling van de buitenwacht droeg bij tot het ontstaan van een gettomentaliteit,
waarbij het negativisme kon worden opgevat als een bewijs van het eigen gelijk. Het
communistische ‘wij-gevoel’ werd bevorderd door de collectieve ervaring van de
ondubbelzinnige afwijzing door de ‘burgerlijke’ samenleving.147 Deze atmosfeer
bood een gunstig klimaat voor het stalinisme, dat via de Komintern zijn opwachting maakte in de cph.
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Stalinisme
Nadat Stalin aan het einde van de jaren twintig de alleenheerschappij had verworven,kwam in het volgend decennium de regeerstijl van het stalinisme in de cpsu en
de Sovjet-Unie tot volle ontplooiing. De partijsecretaris kon daarbij voortbouwen
op de grondslagen die door Lenin waren gelegd.148 Het proces waarin partij en staat
steeds meer autoritaire, centralistische en dictatoriale trekken kregen, raakte in een
stroomversnelling. Ideologische orthodoxie werd het hoogste gebod. Opposanten,
feitelijke en potentiële, werden niet alleen politiek maar ook fysiek geliquideerd. De
geheime dienst terroriseerde grote delen van de bevolking én van de partij. Tegelijk
nam de verheerlijking van Stalin een grote vlucht.
Het stalinisme miste zijn uitwerking niet op de communistische partijen elders
in de wereld. In de cph nam het evenals elders een specifieke nationale verschijningsvorm aan – al was het alleen maar doordat de partij niet aan het bewind was.
Desondanks was het stalinisme in de cph evenmin een exclusief ideologische aangelegenheid, of alleen maar beperkt tot de onvoorwaardelijke verdediging van de
Sovjet-Unie, aldus de historicus Harmsen: het behelsde ook een politieke praktijk.149 Aan de hand van diens beschrijving van het Nederlandse stalinisme ten tijde
van de Koude Oorlog zal hieronder worden nagegaan in hoeverre bepaalde trekken
zich al in de jaren twintig in de cph aftekenden.
Als eerste punt noemt Harmsen de identificatie met de Sovjet-Unie. Zoals
gezegd was de band van de cph met Moskou van meet af aan zeer sterk; deze relatie was de levensader van de partij. Aanvankelijk sloot dit een kritische opstelling
van tribunistische zijde niet uit, maar in de loop van de jaren twintig nam binnen
het Nederlandse communisme de neiging sterk toe negatieve kanten van de SovjetUnie te vergoelijken. Het hardhandige optreden tegen Trotski en het geweld tegen
‘contrarevolutionairen’ bijvoorbeeld werden door zowel de cph als de Wijnkoopgroep gerechtvaardigd. Dit werd bevorderd door de veronderstelling van een imperialistische aanval op de Sovjet-Unie. De Tribune schreef in 1928 over ‘een nieuw
cordon des doods’ en riep de arbeiders op tot de ‘revolutionnaire verdediging van
het proletarische vaderland’.150
De felle bestrijding van de sociaal-democratie wordt door Harmsen eveneens
tot het stalinisme gerekend. Lenin gaf hier reeds vroeg het voorbeeld. Op dit gebied
heeft de cph in de jaren twintig haar sporen verdiend, ondanks de schaarse en
abrupte verzoeken tot samenwerking. Op instigatie van Moskou begon de partij na
1928 de sociaal-democratie echter – na een aarzelende start – pas goed te verketteren. Deze intensivering hing samen met het hernieuwde accent op het revolutionaire perspectief. In deze optiek zou de sdap de massa’s afhouden van de revolutie. De
fixatie op het einddoel zou ook het zicht van de cph op de maatschappelijke werkelijkheid hebben vertroebeld, zo meent Harmsen, wat nog eens verergerd werd door
de leninistische voorhoedepretenties.
Voortbordurend op wat Lenin aan het begin van de jaren twintig op ideologisch
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terrein bereikt had, stond het stalinisme pal voor eenheid en orthodoxie. De strijd
tegen Trotski, die in de herfst van 1927 in alle hevigheid losbarstte, werd tevens
onder die noemer gevoerd, ook in de cph. Hij was de voorbode van de theoretische
uniformering, verstarring en versimpeling in de jaren dertig.151 Deze dogmatisering
ging gepaard met anti-intellectualisme en ‘arbeiderisme’. De kiemen hiervoor
waren gelegd met de bolsjewisatie van de cph, toen de nadruk kwam te liggen op
een grotere vertegenwoordiging van arbeiders in alle partijgremia.
De organisatorische en centralistische elementen van het stalinisme die door
Harmsen worden genoemd, doken zonder uitzondering allemaal in de jaren twintig op in de cph, vaak als onderdeel van de bolsjewisatie van de partij. Lenin was
verantwoordelijk voor het verbod op fractievorming, dat feitelijk oppositie in de
communistische partij onmogelijk maakte. De cph nam deze bepaling in 1928 in
vergelijkbare bewoordingen in haar statuten op. Afwijkende meningen in de achterban kregen overigens weinig kans tot het partijcongres door te dringen als
gevolg van het in hetzelfde jaar ingevoerde systeem van getrapte afvaardiging. Hoezeer de afdelings- en districtsvergaderingen als een filter van dissidente opvattingen werkten, illustreerde het partijcongres van 1930. Door de nieuwe wijze van
samenstelling was de ondersteuning van de lijn van de Komintern zeer groot. De
toon was hiermee gezet voor de partijcongressen in de jaren dertig, die vooral ten
doel hadden politieke eenheid te demonstreren. Het congres van 1930 was bovendien het eerste waarop het partijbestuur via een collectieve ‘bloklijst’ werd gekozen.
Als laatste aspect wijst Harmsen op de morele kant van het stalinisme,‘de omgangsvormen binnen en buiten de partij’. Goede manieren waren van oudsher
zwak ontwikkeld binnen de cph. De hierboven gememoreerde interne conflicten
die soms op slaande ruzie uitliepen, zijn hiervan het bewijs. Aan het einde van de
jaren twintig nam de verruwing echter toe. De geroyeerde Wijnkoop werd op zeer
persoonlijke en felle wijze door de cph bestreden. Bij zijn terugkeer in 1930 werd
hij bijna moreel gebroken. Ook Roland Holst en Sneevliet moesten het voor en
vooral na hun vertrek ontgelden. In deze periode duikt voor het eerst de agententheorie op. Hoe politiek verschillend Wijnkoop en Sneevliet ook mochten zijn, in
hun verzet tegen Moskou zouden zij beiden ‘objectief ’ de imperialistische reactie
steunen. Tegelijk maakte het beginsel van de zelfkritiek zijn opwachting in de cph.
Op soms groteske wijze beschuldigden partijgenoten zichzelf van politieke wandaden, waarbij zij niet zelden de waarheid geweld aandeden. Het belang van de partij
ging boven alles.
De jaren dertig
Al met al is het duidelijk dat reeds vóór 1930 de meeste elementen van het stalinisme via de Komintern een plaats hadden gevonden in de organisatie, het functioneren en de partijcultuur van de cph. Het vormt een illustratie voor de naadloze
wijze waarop het leninisme in het stalinisme overging. De communistische ge470
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meenschap met haar eigen normen en waarden, alsmede de maatschappelijke sfeer
van vijandigheid vergemakkelijkten de opkomst van het stalinisme. De term dook
zelf eveneens in die tijd op. Sneevliet introduceerde deze in 1928 in Nederland om
de klakkeloze navolging van de cph-leiding van Stalin ermee aan te duiden.152
Het zou echter nog enige tijd duren voordat de stalinisering van de Nederlandse
sectie voltooid was. Eén essentieel ingrediënt liet op zich wachten: de stalinistische
leider. Het is opvallend dat Harmsen dit aspect niet expliciet in zijn omschrijving
noemt.153 Toch is de dictatoriale, rücksichtslose opperbevelhebber van de communistische partij onlosmakelijk met het stalinistische systeem verbonden; met de
daarbij behorende persoonscultus vormt hij in zekere zin daarvan de bekroning.
De in 1930 aangetreden Schalker voldeed niet aan de eisen van het stalinistisch leiderschap. Hij zou in 1938 plaatsmaken voor De Groot, die in dit opzicht over veel
meer kwaliteiten beschikte.154
De jaren dertig zagen zo de voltooiing van de stalinisering van de cph. Als de
partij ooit de door Moskou gewenste monoliet was, dan was het wel in deze periode. Afsplitsingen, die in het vorige decennium min of meer aan de orde van de dag
waren – de kapn in 1921, de bksp in 1924, de cph-cc in 1926 en de rsp in 1927 –
deden zich nu niet meer voor. Tegelijk identificeerde de cph zich nauwer met de
Sovjet-Unie dan ooit tevoren. Deze band doorstond glansrijk beproevingen als de
drie showprocessen in de jaren 1936–1938. Hier werd het fenomeen van de zelfkritiek in zijn meest geperverteerde vorm zichtbaar: voor het oog van de wereld
beschuldigden Boecharin, Zinovjev, Radek en anderen zichzelf ervan verraders,
saboteurs en terroristen te zijn geweest.155 De voormalige Komintern-leiders gingen
ten onder in de Grote Terreur die Stalin in de tweede helft van de jaren dertig door
de Sovjet-Unie liet razen, evenals hun vroegere collega’s Pjatnitski, Knorin en andere Komintern-prominenten. Ook de Nederlandse sectie nam loyaal de verdediging
van deze processen voor haar rekening.156
Juist door deze fixatie op de Sovjet-Unie groeide de cph in deze jaren aanzienlijk. Terwijl het Westen in een zware economische crisis gedompeld was en het kapitalisme op instorten scheen te staan, leek Stalin aan te tonen waartoe een geleide
economie in staat was. In de Sovjet-Unie was geen massawerkloosheid, integendeel.
Hier bracht met inzet van alle krachten het eerste Vijfjarenplan het socialisme met
grote stappen dichterbij, althans zo stelde de Sovjet-propaganda het voor. Geen
wonder dat werklozen in Nederland zich tot Moskou aangetrokken voelden. Aan
hun lot overgelaten door de burgerlijk-kapitalistische samenleving droomden zij
van een betere maatschappij. In groten getale stroomden zij naar de cph toe, vooral toen de Komintern na de machtsovername van Hitler in Duitsland in 1933 haar
radicale politiek opgaf, toenadering zocht tot de sociaal-democratie en zich scherp
opstelde tegen het fascisme. In 1937 telde de cph meer dan 10 000 leden en bracht
3,4% van de kiezers zijn stem op de partij uit.157
Zowel de attractie van de Sovjet-Unie als haar dominerende positie binnen de
471

Meridiaan Page 472 08-08-2001 09:33 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

de meridiaan van moskou

communistische wereldbeweging werden in de jaren dertig alleen maar sterker. De
‘meridiaan van Moskou’ had nog niets aan kracht ingeboet, ook niet voor de cph.
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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
480

Nawerk Meridiaan Page 481 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

noten – tribunisten en bolsjewieken
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.
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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.
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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.
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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.
504

Nawerk Meridiaan Page 505 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

noten – van de olympus
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.
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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
539

Nawerk Meridiaan Page 540 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

noten – de middengroep-manuel
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
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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.
578

Nawerk Meridiaan Page 579 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

noten – drie bezoekingen voor de cph
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
580

Nawerk Meridiaan Page 581 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

noten – de knoet van moskou
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
602

Nawerk Meridiaan Page 603 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

noten – de meridiaan van moskou
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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Bijlage 1
Ledentallen cph, sdap, nas, nvv; kiezerstallen
cph en sdap; aantal abonnees de Tribune
(1909–1930)
sdp/cph
kiezers

sdap
%

leden

kiezers

%

nas

nvv

leden

leden

leden

abonnees

1909

419

900

1910

500

1.057

9.980

3.454 40.660

1911

515

1.019

12.582

5.247 44.378

1912

511

925

15.667

6.180 52.195

1913

533

1.093

25.708

8.097 61.447

1914

525

1.266

25.609

9.697 84.261

1915

528

1.077

25.642

9.242 87.598

1916

557

24.018

10.510 99.511

1917

713

24.893

14.309 128.918

1918

1.089

1919

1.799

5.910

37.628

33.626 190.942

1920

2.431

5.836

47.870

51.570 247.748

1921

2.025

5.215

37.412

37.125 216.617

1922

1.904

5.317

1923

1.488

5.085

42.047

23.280 196.806

1924

1.568

4.683

41.230

13.759 180.340

1925

1.562

3.794

1926

1.500

3.186

41.221

13.615 190.179

1927

1.200

3.283

43.196

13.698 196.959

1928

1.400

2.987

46.169

14.250 203.042

1929

1.146

2.964

1930

1.100

3.657

9.504

31.043

53.664

36.770

67.541*

2,3

27.093

1,8

41.472

1,2

37.894

2,0** 53.395
61.162

3.674 36.685

296.145 22,0

567.769 19,4

706.689 22,9

804.71 23,8

23.068 159.449

31.391 217.467

13.753 184.493

16.079 217.390
17.361 251.487

Zie voor een verantwoording van de gegevens: Voerman en Wormer, ‘De cpn in cijfers,
1909–1991’, 166-169; Harmsen en Reinalda, Voor de bevrijding van de arbeid, 430; en Vorrink,
Een halve eeuw beginselstrijd, 136.
* Inclusief 29.683 stemmen voor de cph-cc.
** Inclusief 0,8% voor de cph-cc.
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Bijlage 2
Decodeertabel cijferschrift Rutgers
De fragmenten in cijferschrift in de brieven van Rutgers aan Ström konden worden gedecodeerd naar analogie van de sleutel die de Zweed Sven Wäsström vond voor de lettercode die
Ström in zijn brieven gebruikte (en waarover schrijver dezes kon beschikken dankzij de
Zweedse historicus Alexander Kan). Het principe van deze code is dat de lettercombinatie
(bijvoorbeeld cd, of qh) verwijst naar één letter in een matrix van een aantal horizontale, in
alfabetische volgorde geplaatste rijen van letters. Elke rij begint op een andere plek in het
alfabet. De aanvangsletter wordt bepaald door een verticaal, in de eerste kolom geplaatst
woord.
De werking van deze code wordt hier verduidelijkt aan de hand van het geheimschrift dat
Rutgers gebruikte. Zijn code was op hetzelfde beginsel gebaseerd, zij het dat hij in plaats van
letters cijfers gebruikte. In de cijfercombinatie geeft het rechtercijfer de plaats van een letter
weer in de alfabetische rij van letters. Het linkercijfer geeft de betreffende rij aan. De code
‘2/21 1/12 3/16 1/18 5/23 1/20 6/15 2/19 3/14’ staat dus voor G.L. Trotter. Dit woord stond onderaan een brief aan Fritz [Ström], waarvan het overduidelijk was dat de afzender Rutgers [dat
wil zeggen G.L. Trotter] was. Het aantal cijfercombinaties stemde overeen met het aantal letters uit de schuilnaam van de afzender en kon dus zo worden ontcijferd. De gevonden letters
werden in een matrix geplaatst (zie de onderstreepte letters in de decodeertabel), waarna
vervolgens de alfabetische rij ervoor en erna werd aangevuld (op dezelfde wijze als dat in
Wäsströms tabel was gedaan). De rijen 1, 2, 3, 5 en 6 waren zo gevonden. Al snel bleek dat de
in de eerste – verticale – kolom geplaatste beginletters van deze rijen deel uitmaakten van
het woord ‘Amersfoort’, de woonplaats van Rutgers (zie de eerste kolom in de decodeertabel;
in de door Wäsström ontrafelde lettercode van Ström was het bepalende beginwoord ‘Stockholm’, de woonplaats van Ström). Op deze wijze was de beginletter van de ontbrekende rijen
bekend en kon de tabel verder worden ingevuld.Vervolgens konden met deze sleutel de brieven worden ontcijferd.
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Bijlage 3
21 toelatingsvoorwaarden tot de Komintern
(Aangenomen op het tweede wereldcongres van de Komintern, Moskou, 1920)
1. Alle propaganda en agitatie moet een werkelijk communistisch karakter dragen en in
overeenstemming zijn met het program en de besluiten der 3e Internationale.Alle pers-organen der partij moeten door betrouwbare communisten worden geredigeerd, die hunne toewijding voor de zaak van het proletariaat hebben bewezen. Over de dictatuur van het proletariaat moet niet eenvoudigweg gesproken worden als over een gangbare ingehamerde
formule, doch de dictatuur van het proletariaat moet zoo worden gepropageerd, dat hare
noodzakelijkheid aan iedere eenvoudige arbeider, arbeidster, aan soldaten en boeren begrijpelijk wordt, uit de feiten van het dagelijksche leven, die door onze pers systematisch moet
worden beschouwd en dag op dag moet worden gebruikt voor de propaganda.
De periodieke en onperiodieke pers en alle partij-uitgeverij moet volkomen onder de leiding van het partijbestuur gesteld worden, ongeacht de omstandigheid of de partij in haar
geheel op het desbetreffende moment wettig of onwettig is. Het is ontoelaatbaar, dat de uitgeverij hare autonomie misbruikt en een politiek voert, die met de politiek der partij niet
geheel in overeenstemming is.
In de kolommen van de pers,in volksvergaderingen,in coöperaties – overal waar de aanhangers der 3e Internationale zich toegang verschaffen, is het noodzakelijk, niet slechts de
bourgeoisie, maar ook haar handlangers, de reformisten van alle schakeeringen, systematisch en onbarmhartig te brandmerken.
2. Elke organisatie, die tot de Communistische organisatie wil toetreden, moet direct en
stelselmatig uit alle meer of minder verantwoordelijke posten der arbeidersbeweging (partij, organisatie, redacties, vakvereenigingen, parlementsfracties, coöperaties en gemeenteraden) de reformistische en centrumsmenschen verwijderen en ze door betrouwbare communisten vervangen, zonder er zich om te bekommeren, dat het vooral in het begin eenvoudige
arbeiders uit de massa zullen zijn, die de plaatsen van de “ervaren” opportunisten zullen
moeten innemen.
3. Bijna in alle landen van Europa en Amerika is de klassenstrijd de faze van den burgeroorlog ingetreden. Onder dergelijke omstandigheden kunnen de communisten geen vertrouwen stellen in de burgerlijke wettigheid. Zij zijn verplicht overal naast de wettige, een illegale
organisatie-instelling te stichten, die op beslissende momenten de partij behulpzaam zal zijn
om haar plicht tegenover de revolutie te vervullen. In alle landen waar de communisten ten
gevolge van den staat van beleg en door uitzonderingswetten niet in staat zijn al het werk op
legale wijze te verrichten, is het beslist noodzakelijk, het legale met het illegale werk te verbinden.
4. De plicht om de communistische ideeën te verbreiden, legt de bijzondere verplichting op,
om een krachtige systematische propaganda in het leger te voeren.
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bijlage 3
Waar deze agitatie door de uitzonderingswetten wordt verboden, dient ze illegaal te worden uitgevoerd. Dit werk te verwaarloozen is hetzelfde als de revolutionaire plicht te verzaken, wat niet vereenigbaar is met het lidmaatschap der 3e Internationale.
5. Een systematische en stelselmatige agitatie op het platteland is noodzakelijk. De arbeidersklasse is niet in staat te overwinnen, als ze niet de landarbeiders en minstens een deel der
arme boeren op hare zijde heeft, terwijl ze door haar politiek de neutraliteit van een deel der
dorpsbevolking heeft te bewerkstelligen.
Het communistisch werk op het platteland verkrijgt op dit moment groote beteekenis.
Dat moet voornamelijk met hulp van de revolutionaire, communistische arbeiders van stad
en land, die met het platteland in contact staan, worden verricht. Deze arbeid te verwaarloozen of hem over te laten aan onbetrouwbare, half-reformistische elementen, beteekent,
dat men afziet van de proletarische revolutie.
6. Iedere partij, die wenscht toe te treden tot de 3e Internationale, is verplicht niet slechts het
openlijke sociaal-patriottisme, maar ook de onoprechtheid en de huichelachtigheid van het
sociaal-pacifisme te ontmaskeren: de arbeiders stelselmatig voor oogen te stellen, dat zonder
revolutionaire omverwerping van het kapitalisme, geenerlei internationale scheidsgerechten, geenerlei overeenkomst over beperking der oorlogstoerustingen, geenerlei “democratische” hervorming van den Volkenbond in staat zal zijn imperialistische oorlogen te verhinderen.
7. De partijen die wenschen toe te treden tot de Communistische Internationale, zijn verplicht volkomen te breken met het reformisme en met de politiek van het “centrum”en ze hebben tot plicht dit te propageeren in de ruimste mate onder de leden. Anders is een consequente politiek niet mogelijk.
De Communistische Internationale eischt onverbiddelijk en onvoorwaardelijk deze
breuk binnen zoo kort mogelijken tijd. De Communistische Internationale neemt er geen
genoegen mede, dat algemeen erkende opportunisten gelijk ze worden gerepresenteerd door
Turati, Kautsky, Hilferding, Hillguit, Longuet, Macdonald, Moligliani en anderen, als leden
der 3e Internationale worden beschouwd. Dit zou slechts er toe leiden dat de 3e Internationale in hooge mate zou gaan gelijken op de overleden 2e Internationale.
8. In de kwestie der koloniën en der onderdrukte natiën is een bijzonder omlijnd en duidelijk standpunt der partijen in die landen noodig,wier bourgeoisie in het bezit is van koloniën
en andere naties onderdrukt. Elke partij, die in de 3e Internationale wenscht aangesloten te
zijn, is verplicht, de misdaden van “hare” imperialisten te ontmaskeren en elke vrijheidsbeweging niet slechts door woorden, maar ook door daden te ondersteunen, zij moet de verjaging van hare landgenooten-imperialisten uit deze koloniën bevorderen en in de harten der
arbeiders van haar land een werkelijk broederlijke verhouding tot de arbeidende bevolking
der koloniën en tot de onderdrukte massa’s tot stand brengen en onder de troepen van haar
land een systematische agitatie voeren.
9. Elke partij, die zich bij de Communistische Internationale wenscht aan te sluiten, moet
systematisch en volhardend een communistische propaganda binnen de vakvereenigingen,
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bijlage 3
arbeiders- en bedrijfsraden, coöperaties en andere massale organisaties der arbeiders voeren. Het is noodzakelijk om binnen deze organisaties Communistische Cellen te vormen, die
door voortdurend en volhardend werk, de vakvereenigingen etc. voor de zaak van het Communisme moeten winnen. De cellen zijn verplicht bij hun dagelijkschen arbeid overal het
verraad der sociaal-patriotten en de wankelmoedigheid van het “centrum” te ontmaskeren.
De communistische cellen moeten aan de Partij in haar geheel ondergeschikt zijn.
10. Iedere partij die bij de Communistische Internationale is aangesloten, is verplicht een
hardnekkigen strijd te voeren tegen de Amsterdamsche “Internationale” der gele vakbonden. Zij moeten de arbeiders, georganiseerd in de vakvereenigingen, overtuigen van de
noodzakelijkheid om met de gele Internationale van Amsterdam te breken. Met alle middelen moet de Partij de ontstane Internationale Raad der Roode Vakbonden, die zich bij de
Communistische Internationale aansluiten, ondersteunen.
11. Partijen die zich bij de 3e Internationale willen aansluiten, zijn verplicht de leden van de
parlementaire fracties te herkeuren, alle niet volkomen betrouwbare elementen uit de fracties te werpen, deze fracties niet slechts met het woord, maar ook met de daad aan het Partijbestuur ondergeschikt te maken. Van ieder Communistisch parlementslid moet worden
geëischt dat hij zijn geheele werk aan een werkelijk revolutionaire propaganda en agitatie
wijdt.
12. De bij de Communistische Internationale aangesloten Partijen, moeten op den grondslag van de democratische centralisatie worden opgebouwd. In het huidige tijdperk van den
verscherpten burgeroorlog zal de Communistische Partij eerst dan in staat zijn haar taak te
vervullen, als zij zoo sterk mogelijk gecentraliseerd is en er binnen haar rijen een ijzeren discipline heerscht en als haar partijkern, gedragen door het vertrouwen van de leden met de
macht, autoriteit en de verst gaande bevoegdheden is voorzien.
13. De Communistische Partijen van de landen waarin de Communisten hun werk legaal
verrichten, moeten van tijd tot tijd zuiveringen (nieuwe registraties) van het ledental hunner
organisaties tot stand brengen, teneinde de Partij van de zich ingedrongen hebbende kleinburgerlijke elementen systematisch te zuiveren.
14. Elke Partij die tot de Communistische Internationale wenscht te behooren, is verplicht
iedere Sowjet-Republiek in haar strijd tegen de contra-revolutionaire krachten de meest verstrekkende hulp te verleenen. De Communistische Partijen moeten een ondubbelzinnige
propaganda voeren om het transport van krijgsvoorraden naar de vijanden der SowjetRepublieken te verhinderen; verder moeten zij onder de troepen, die uitgezonden worden
om arbeiders-republieken te worgen met alle middelen,legale of illegale propaganda voeren.
15. Partijen, die tot nu toe hun oude sociaal-democratische programma’s hebben behouden,
zijn thans verplicht binnen den kortst mogelijken tijd dit program te veranderen en overeenkomstig de bijzondere verhoudingen van hun land een nieuw Communistisch program
in den zin der besluiten van de Communistische Internationale op te stellen. In den regel
moet het program van elke tot de Communistische Internationale behoorende Partij door
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het gewone congres van de Communistische Internationale of door haar Uitvoerend Comité
worden bevestigd. In geval dat het program van de een of andere partij door het Uitvoerend
Comité niet wordt bekrachtigd, heeft de betreffende Partij gelegenheid om zich op het congres van de Communistische Internationale te beroepen.
16. Alle besluiten der congressen van de Communistische Internationale, evenals alle
besluiten van het Uitvoerend Comité zijn bindend voor alle bij de Communistische Internationale aangesloten partijen. De Communistische Internationale, die werkt onder de verhoudingen van den scherpsten burgeroorlog, moet veel meer gecentraliseerd worden opgebouwd dan dit bij de Tweede Internationale het geval was. Daarbij moeten, zooals vanzelf
spreekt, de Communistische Internationale en haar uitvoerend Comité bij al haar werkzaamheden rekening houden met de meest verschillende verhoudingen waaronder de verschillende partijen moeten strijden en arbeiden en besluiten van algemeene geldigheid
slechts voor die kwesties nemen, waarvoor zulke besluiten mogelijk zijn.
17. In samenhang hiermee moeten alle Partijgenooten die bij de Communistische Internationale zijn aangesloten, hun naam veranderen. Elke Partij, die tot de Communistische Partij
wil behooren, moet den naam dragen van: Communistische Partij van het betreffende land
(sectie van de Communistische Internationale). De naamkwestie is niet een formeele, maar
een politieke kwestie van groote betekenis. De Communistische Internationale heeft de
geheele burgerlijke maatschappij en alle gele sociaal-democratische partijen den oorlog verklaard. Het is noodzakelijk, dat voor ieder eenvoudig werker het onderscheid tusschen de
Communistische Partijen en de oude officieele “sociaal-democratische” en “socialistische”
Partijen die het vaandel van de arbeidersklasse hebben verraden, duidelijk is.
18. Alle leidende persorganen der Partijen van alle landen zijn verplicht, alle gewichtige officieele documenten van het Uitvoerend Comité der 3e Internationale te publiceeren.
19. Alle Partijen,die tot de Communistische Internationale behooren of dien wensch te kennen hebben gegeven, om zich bij haar aan te sluiten, zijn verplicht zoo snel mogelijk, doch
uiterlijk 4 maanden na het Tweede Congres van de Communistische Internationale een buitengewoon congres bijeen te roepen om al deze voorwaarden te onderzoeken. De Partijbesturen moeten er voor zorgen, dat alle plaatselijke organisaties met de besluiten van het
Tweede Congres van de Communistische Internationale bekend worden.
20. De Partijen, die zich thans bij de Communistische Internationale wenschen aan te sluiten, maar die hun vroegere tactiek nog niet radicaal hebben veranderd, moeten vóór hun
aansluiting bij de Communistische Internationale er voor zorgen, dat minstens drie kwart
van de leden van het Partijbestuur en van alle gewichtige partij-instellingen uit partijgenooten bestaan, die zich voor het Tweede Congres der Derde Internationale openlijk hebben
uitgesproken. Uitzonderingen kunnen worden toegestaan onder bekrachtiging van het Uitvoerend Comité van de Derde Internationale. Het Uitvoerend Comité van de Communistische Internationale heeft het recht ook voor de in ı 7 genoemde vertegenwoordigers der Centrumrichting uitzonderingen te maken.
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21. De partijleden, die de door de Communistische Internationale opgestelde voorwaarden
en stellingen principieel afwijzen, moeten uit de Partij worden gestoten. Hetzelfde geldt ook
voor de afgevaardigden naar het buitengewone congres.
Bron: de Tribune, 11 november 1920
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Bijlage 4
Bijeenkomsten Komintern en rvi

Komintern
wereldcongressen
2–6 maart 1919
19 juli – 7 augustus 1920
22 juni – 12 juli 1921
5 november – 5 december 1922
17 juni – 8 juli 1924
17 juli – 1 september 1928

eerste congres
tweede congres
derde congres
vierde congres
vijfde congres
zesde wereldcongres

plena ekki
24 februari – 4 maart 1922
7–11 juni 1922
12–23 juni 1923
12–13 juli 1924
21 maart – 6 april 1925
17 februari – 15 maart 1926
22 november – 16 december 1926
18–30 mei 1927
9–25 februari 1928
3–19 juli 1929

eerste Erweiterte Exekutive
tweede Erweiterte Exekutive
derde Erweiterte Exekutive
vierde Erweiterte Exekutive
vijfde Erweiterte Exekutive
zesde Erweiterte Exekutive
zevende Erweiterte Exekutive
achtste Erweiterte Exekutive
negende Erweiterte Exekutive
tiende Erweiterte Exekutive

rvi
congressen
3–19 juli 1921
19 november – 2 december 1922
8–21 juli 1924
17 maart – 3 april 1928
15–30 augustus 1930

eerste congres
tweede congres
derde congres
vierde congres
vijfde congres

bijeenkomsten Zentralrat
20–23 juli 1921
17 februari – 5 maart 1922
25 juni – 2 juli 1923
9–15 maart 1926
4 april 1928
15–24 december 1929

eerste Zentralrat
tweede Zentralrat
derde Zentralrat
vierde Zentralrat
vijfde Zentralrat
zesde Zentralrat
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Lijst van afkortingen
aas
ara
bcs
bjc
bksp
bvd
cid
cgtu
cjb
cpch
cpgb
cph
cph-cc
cpn
cpsu
dnpp
ddr
ekki
gaa
gar
gpoe
groe
gub
iaa
iah
iamv
iftu
iisg
ikk
iml
ing
irh
ipk
ipkt
isb
isdv
itf
ivv
iww
kapd
kapn
ki

Anglo-Amerikanisches Ländersekretariat
Algemeen Rijksarchief
Bond van Christen-Socialisten
Bond van Jonge Communisten
Bond van Kommunistische Strijd- en Propagandaclubs
Binnenlandse Veiligheidsdienst
Centrale Inlichtingendienst
Confédération Générale du Travail Unitaire
Communistische Jeugdbond (De Zaaier)
Communistische Partij China
Communist Party of Great Britain
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Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Unie van Socialistische Sovjet-Republieken
Vereniging voor Volks Cultuur
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West-Europäisches Sekretariat

623

Nawerk Meridiaan Page 624 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

Nawerk Meridiaan Page 625 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

Bronnen

Archieven
rgaspi (Moskou)
488-493 eerste – zesde congres Komintern
495
ekki
497
Amsterdams Bureau
499
Westeuropäisches Büro
504
Büro Varga
508
‘Russische’ delegatie bij het ekki
533
kji
534
rvi
538
iah
539
irh
581
Wijnkoop, D.J.
626
Rutgers, S.J.
gub (Göteborg)
Ström, F.
iisg (Amsterdam)
cph/cpn 1920–1936
Nationaal Arbeids-Secretariaat
Plaatselijk Arbeids-Secretariaat Amsterdam
Bouwman, E.
Engels, J.
Groot, S. de
Humbert-Droz, J.
Knuttel, J.A.N. (Stichting tot beheer Archieven cpn)
Langeraad, K.A. van
Leuven,W. van
Mannoury, G.
Ravesteyn,W. van
Roland Holst-Van der Schalk, H.G.A.
Romein, J.M.
Rutgers, S.J. (Stichting tot beheer Archieven cpn)
Sneevliet, H.J.F.M.
Wiessing, H.P.L.
Wijnkoop, D.J. (Stichting tot beheer Archieven cpn)
Wins,A.
625

Nawerk Meridiaan Page 626 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
ara (Den Haag)
Collectie-De Meijer
Hoofdkwartier Veldleger
Ministerie van Justitie geheim chronologisch archief 1918–1939
Ministerie van Koloniën geheim verbaal archief 1918–1940
Vreemdelingendienst en Grensbewaking 1920–1940
Gemeentearchief Amsterdam
Gemeentepolitie
Gemeentearchief Rotterdam
Geheim politiearchief 1918–1939
Ravesteyn,W. van

Periodieken
de Arbeid (dA; 1920–1930)
Bulletin of the sub-bureau in Amsterdam of the Communist International (Bulletin; 1920)
de Communist (dC; 1928–1930)
Communistische Gids (cg; 1926–1930)
de Communistische Gids (dcg; 1922–1924)
Eenheid (1926–1928)
Eenheid en Klassenstrijd (1928–1930)
Internationale Presse-Korrespondenz (Inprekorr, 1921–1930)
Klassenstrijd (Kl; 1926–1928)
de Kommunist (dK; 1924–1927)
die Kommunistische Internationale (dki; 1919–1930)
het Kompas (1928)
de Nieuwe Tijd (dnt; 1917–1921)
de Nieuwe Weg (1929–1930)
Recht en Vrijheid (ReV; 1927–1928)
De Roode Vak-Internationale (1921)
die Rote Gewerkschafts-Internationale (drgi; 1921–1928)
Sowjet-Rusland in woord en beeld (1922–1924)
Trade Union Unity (1925–1926)
het Transportbedrijf (1920–1928)
de Tribune (dT; posteditie; 1917–1930)

Officiële publicaties
Komintern
Der I. Kongress der Kommunistischen Internationale. Protokoll der Verhandlungen in
Moskau vom 2. bis zum 19. März 1919, Hamburg, 1921.
626

Nawerk Meridiaan Page 627 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Sinowjew, G., Bericht des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale an den
zweiten Weltkongress der Kommunistischen Internationale, Hamburg, 1920.
Bericht zum Zweiten Kongress der Kommunist. Internationale, Hamburg, 1921.
Der zweite Kongress der Kommunist. Internationale. Protokoll der Verhandlungen vom 19.
Juli in Petrograd und vom 23. Juli bis 7. August 1920 in Moskau, Hamburg, 1921.
Le premier congrès des peuples de l’Orient. Bakou, 1-8 sept. 1920. Compte-rendu
sténographique, Petrograd, 1921.
Sinowjew, G., Die Kämpfe der Kommunistischen Internationale (Bericht über die Tätigkeit
der Exekutive, gegeben auf dem iii. Weltkongress der Kommunistischen Internationale,
Moskau, Juni 1921), Hamburg, 1921.
Protokoll des iii. Kongresses der Kommunistischen Internationale (Moskau, 22. Juni bis 12.
Juli 1921), Hamburg, 1921.
Thesen und Resolutionen des iii. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale,
Hamburg, 1921.
Die Tätigkeit der Exekutive und des Präsidiums des E.K. der Kommunistischen
Internationale vom 13. Juli 1921 bis 1. Februar 1922, Petrograd, 1922.
Die Taktik der Kommunistischen Internationale gegen die Offensive des Kapitals. Bericht
über die Konferenz der Erweiterten Exekutive der Kommunistischen Internationale,
Moskau, vom 24. Februar bis 4. März 1922, Hamburg, 1922.
Bericht über die Tätigkeit des Präsidiums und der Exekutive der Kommunistischen
Internationale für die Zeit vom 6. März bis 11. Juni 1922, Hamburg, 1922.
Protokoll des Vierten Kongresses der Kommunistischen Internationale. Petrograd-Moskau
vom 5. November bis 5. Dezember 1922, Hamburg, 1923.
Bericht der Exekutive der Kommunistischen Internationale 15. Dezember 1922 – 15. Mai 1923,
Moskou, 1923.
Protokoll der Konferenz der Erweiterten Exekutive der Kommunistischen Internationale.
Moskau 12.-23. Juni 1923, Hamburg, 1923.
Bericht über die Tätigkeit der Exekutive der Kommunistischen Internationale vom iv. bis V.
Weltkongress, Hamburg, 1924.
Protokoll fünfter Kongress der Kommunistischen Internationale, 2 dln., Hamburg, 1924.
Thesen und Resolutionen des V. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale.
Moskau, vom 17. Juni bis 8. Juli 1924, Hamburg, 1924.
Protokoll Erweiterte Exekutive der Kommunistischen Internationale. Moskau, 21. März – 6.
April 1925, Hamburg, 1925.
Protokoll Erweiterte Exekutive der Kommunistischen Internationale. Moskau, 17. Febr. bis 15.
März 1926, Hamburg, 1926.
Protokoll Erweiterte Exekutive der Kommunistischen Internationale. Moskau, 22. November
– 16. Dezember 1926, Hamburg, 1927.
Ein Jahr Arbeit und Kampf. Tätigkeitsbericht der Exekutive der Kommunistischen
Internationale 1925–1926, Hamburg, 1926.
Resolutionen u. Beschlüsse. Neuntes Plenum des ekki (Februar 1928), Hamburg, 1928.
Die Komintern vor dem 6. Weltkongress. Tätigkeitsbericht der Exekutive der
Kommunistischen Internationale für die Zeit vom 5. bis zum 6. Weltkongress,
Hamburg/Berlin, 1928.

627

Nawerk Meridiaan Page 628 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Protokoll sechster Weltkongresses der Kommunistischen Internationale. Moskau, 17. Juli –
1. September 1928, Hamburg/Berlijn, 1928 (4 dln; dl. ii niet verschenen).
Protokoll 10. Plenum des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale. Moskau, 3.
Juli 1929 bis 19 Juli 1929, Hamburg, 1929.
Rode Vakbonds-Internationale
Bericht des internationalen Rates der Roten Fach- und Industrie-Verbände für die Zeit vom
15. Juli 1920 – 1. Juli 1921, Moskou, 1921.
Bericht des Vollzugsbureaus der Roten Gewerkschafts-Internationale an den zweiten
Kongress der revolutionären Gewerkschaften in Moskau, 25. November 1922, Berlijn, 1922.
Beschlüsse und Resolutionen des 2. internationalen Kongresses der revolutionären
Gewerkschaften vom 19. November bis 2. Dezember 1922 in Moskau, Berlijn, 1923.
Die Organisationsfrage auf dem 2. Kongress der Roten Gewerkschafts-Internationale, Berlijn,
1923.
Bericht des Vollzugsbüros der Roten Gewerkschaftsinternationale an den dritten Kongress der
R.G.I. in Moskau am 5. Juli 1924, Berlijn, 1924.
Beschlüsse, Resolutionen und Aufrufe des 3. Kongresses der Roten GewerkschaftsInternationale. Abgehalten in Moskau vom 8. bis 21. Juli 1924, Berlijn, 1924.
Protokoll der Vierten Session des Zentralrates der Roten Gewerkschafts-Internationale.
Abgehalten in Moskau vom 9. bis 15. März 1926, Berlijn, z.j. [1926].
Die internationale Gewerkschaftsbewegung in den Jahren 1924–1927. Bericht des
Vollzugsbüros der Roten Gewerkschafts-Internationale an den 4. Kongress, in Moskau am
15. März 1928, Berlijn, 1928.
Beschlüsse, Resolutionen und Aufrufe des 4. Kongresses der Roten GewerkschaftsInternationale. Abgehalten in Moskau vom 17. März bis 3. April 1928, Berlijn, 1928.
Protokoll der Sechsten Session des Zentralrates der Roten Gewerkschafts-Internationale.
Abgehalten in Moskau vom 15. bis 24. Dezember 1929, Berlijn, 1930.
Protokoll des V. Kongresses der Roten Gewerkschafts-Internationale. Abgehalten in Moskau
vom 15. bis 30. August 1930, Berlijn, 1930.
Internationale Arbeiders-Hulp
Rusland. Het officieele rapport van de Britsche vakvereenigings-delegatie naar Rusland,
Amsterdam, z.j. [1925].
Wat zag de I.A.H.-Delegatie in Rusland? Reisindrukken van Jos van Veen en H. van Walree,
Amsterdam, z.j. [1928].
Liga tegen Imperialisme
Das Flammenzeichen vom Palais Egmont. Offizielles Protokoll des Kongresses gegen koloniale
Unterdrückung und Imperialismus. Brüssel, 10.-15. Februar 1927, Berlijn, 1927.
Sociaal-Democratische Partij
Congres-Verslagen der Sociaal-Democratische Partij, z.pl., 1910.

628

Nawerk Meridiaan Page 629 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Communistische Partij Holland
Visser, L. de, Amsterdam of Moskou? De vakbeweging en de Derde Internationale,
Amsterdam, z.j.
Lenin, N., De ‘linksche’ strooming. Een kinderziekte van het communisme, Amsterdam, 1920.
De Communistische Internationale. Statuten en stellingen van het Tweede Wereldcongres in
Moskou 1920, Amsterdam, z.j. [1920].
Verslag van het Elfde Jaarcongres van de Communistische Partij in Nederland gehouden in
het Verkooplokaal te Rotterdam, op 23, 24 en 25 October 1920, z.pl., z.j.
Verslag van het verhandelde op het 12de congres van de Communistische Partij in Nederland
(sectie van de 3de Internationale) gehouden te Groningen op 13, 14 en 15 november 1921,
Amsterdam, z.j.
Verslag van het verhandelde op het 13e congres van de Communistische Partij in Nederland
(sectie van de Derde Internationale) gehouden te Amsterdam op den 27en, 28en, 29en en
30en januari 1923, Amsterdam, z.j. [1923].
Verslag van het Congres van de Communist. Partij in Nederland gehouden in het Gebouw
‘Tivoli’ te Rotterdam op 12, 13, 14 en 15 april 1924, z.pl., z.j.
Verslag van het 18e Congres van de Communistische Partij in Nederland, Hollandsche
Afdeeling van de Derde of Communistische Internationale te Moskou (C.P.H.), 22-24 Mei
1926 te Amsterdam, z.pl., z.j.
Wat zagen 7 jonge arbeiders in Sowjet-Rusland?, z.pl., z.j. [1926].
Statuten van de Communistische Partij Holland, Amsterdam, 1934.
Landelijk Comité der Oppositie cph
Het fiasco der vakbewegingspolitiek van de Communistische Partij (Holland), z.pl., 1924.
cph-centraal Comité
Wijnkoop, D.J., ‘De Internationale Situatie’. Rede gehouden te Amsterdam op het
zeventiende congres van de Communistische Partij in Holland (C.P.H. Centraal Comité)
op 8 Oct. 1927, Amsterdam, 1927.
Het Communistisch Manifest van Karl Marx en Friedrich Engels 1848. Het program van
Moskou door het zesde wereldcongres der Communistische Internationale op 1 september
1928 aangenomen. Uitgegeven door de Communistische Partij Holland C.P.H. Centraal
Comitee, ter gelegenheid van haar twintig jarig bestaan in april 1929, Amsterdam, 1929.
Eenheid van blank en bruin. Rede van Wijnkoop uitgesproken op het 2e Anti-Imperialistische
wereldcongres te Frankfort (Juli 1929), Amsterdam, 1929.
Nationaal Arbeids-Secretariaat
Gedenkboek, uitgegeven door het Nationaal Arbeids-Secretariaat ter gelegenheid van zijn 25jarig bestaan, Amsterdam, 1918.
Officieel verslag van het Congres van het Nationaal Arbeids-Secretariaat op 4, 5 en 6 April
1920 in het gebouw ‘Musis Sacrum’ te Arnhem, z.pl., z.j. [1920].
Officieel verslag van het Vervolg-Congres van het Nationaal Arbeids-Secretariaat op 29 en 30
Mei 1920 in het gebouw ‘Musis Sacrum’ te Arnhem, z.pl., z.j. [1920].
Het congres der Roode Vak-Internationale te Moskou 1921. Rapport N.A.S.-Delegatie,
Amsterdam, 1921.
629

Nawerk Meridiaan Page 630 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Resoluties, manifesten en oproepen van het eerste internationale congres der Roode Vak- en
Industrieverbonden 3 juli – 19 juli 1921, Amsterdam, z.j. [1921].
Jaarverslagen over 1920 en 1921 van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland,
Amsterdam, 1922.
Rapport delegatie N.A.S. van de zittingen van den Centralen Raad der Roode
VakInternationale op 30 Januari 1922 en volgende dagen te Moskou, z.pl., z.j. [1922].
Officieel verslag van het buitengewoon congres van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in
Nederland op 25 en 26 maart 1922 in Musis Sacrum te Arnhem, Amsterdam, z.j. [1922].
Lansink jr., B., en Th.J. Dissel, Berlijn of Moskou? Internationale verbindingen van het
N.A.S., Amsterdam, 1923.
Verslag van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland over de jaren 1922 – 1923 –
1924, Amsterdam, z.j. [1925].
Losofsky, A., Het eenheidsprobleem. Rede uitgesproken op 28 Augustus 1925 in het Congres
der C.G.T.U. te Parijs, Amsterdam, 1925.
Losofsky, A., De balans van vijf jaar werken. Geschiedenis der R.V.I. (met een naschrift van
E.J. Bouwman), Amsterdam, 1925.
Verslag van het N.A.S.-Congres gehouden op 25, 26 en 27 December 1925, in het IJpaviljoen te
Amsterdam, z.pl., z.j. [1926].
In nieuwe banen. Belangrijke redevoeringen van het N.A.S.-congres december 1925,
Amsterdam, 1926.
Verkeerde eenheidsfronttaktiek. Het Engelsch-Russisch Eenheids-Comité gewogen en te licht
bevonden. Redevoeringen van G. Sinoview en L. Trotzky (slotbeschouwing van H.
Sneevliet), Amsterdam, 1927.
Bouwman, E., De zevenjarige oorlog tegen de C.P.H. om den uitbouw van het N.A.S.,
Amsterdam, 1927.
Verslag van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland (N.A.S.) over de jaren 1925,
1926, 1927 en het 1e kwartaal 1928, Amsterdam, z.j [1928].
Sneevliet, H., Tien jaren R.V.I. Het bankroet der communistische vakbewegingstactiek,
Amsterdam, z.j. [1930].
Verslag van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland (N.A.S.). over het tijdvak
1 April 1928 tot 1 Juli 1931, Amsterdam, 1931.
Nederlandse Federatie van Transportarbeiders
Bouwman, E., en H. Sneevliet, Tegen machtswaan en misleiding! De staking in het
transportbedrijf (14 Februari – 26 April 1920), Rotterdam, z.j. [1920].
Aansluiting bij de R.V.I. is noodzakelijk en ook mogelijk! Verdediging van de resolutie der
Transportfederatie, z.pl. [Amsterdam], z.j. [1922].
Van Cuxhaven tot Duinkerken, z.pl., 1926.

Overige literatuur
Monografieën, bundels e.d.
Adibekov, G.M., E.N. Sjachnazarova en K.K. Sjirinja, Organizatsionnaja stroektoera
Kominterna 1919–1943, Moskou, 1997.
630

Nawerk Meridiaan Page 631 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Adibekow, G.M., Die Rote Gewerkschaftsinternationale. Grundriss der Geschichte der rgi,
Berlijn, 1973.
Aerts, R., e.a., Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780–1990,
Nijmegen, 1999.
Amerongen, M. van, e.a., Voor buurt en beweging. Negentig jaar sociaal-democratie tussen IJ
en Amstel, Amsterdam, 1984.
Antonissen, R., Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst, Amsterdam, 1946.
Atschkanow,G., Kurze Geschichte der Entwicklung der internationalen Bewegung der
Transportarbeiter, Moskou, z.j. [1928].
Balabanoff, A., My life as a rebel, New York, 1968.
Baruch, F., e.a., Aan de grenzen voorbij. Over de betrekkingen tussen Nederland en de ussr
(1917–1987), Amsterdam, 1987.
Bauman, G., De Tribunisten – de revolutionaire marxisten van Nederland, Moskou, 1988.
Beckett, F., Enemy within. The rise and fall of the British Communist Party, Londen, 1995.
Bergmann, Th., ‘Gegen den Strom’. Die Geschichte der Kommunistischen-Partei-Opposition,
Hamburg, 1987.
Bergmann, Th., en M. Kessler, red., Aufstieg und Zerfall der Komintern. Studien zur
Geschichte ihrer Transformation (1919–1943), Mainz, 1992.
Bezemer, J.W., Een geschiedenis van Rusland. Van Rurik tot Brezjnev, Amsterdam, 1988.
Bock, H.M., Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918 bis 1923. Ein Beitrag zur
Sozial- und Ideengeschichte der frühen Weimarer Republik, Darmstadt, 1993.
Boersner, D., The bolsheviks and the national and colonial question (1917–1928),
Genève/Parijs, 1957.
Boet, C., e.a., Van bron tot boek. Apparaat voor de geschiedschrijving van het communisme in
Nederland, Amsterdam, 1986.
Borkenau, F., World communism. A History of the Communist International, Ann Arbor,
1963.
Bos, D., Vele woningen, maar nergens een thuis. Barend Luteraan (1878–1970), Amsterdam,
1996.
Boterman, F., en P. de Rooy, Op de grens van twee culturen. Nederland en Duitsland in het
Fin de Siècle, Amsterdam, 1999.
Braunthal, J., History of the International. Dl. ii: 1914–1943, New York, 1967.
Briefwisseling van W.I. Lenin met Hollandse communisten, Moskou, 1988.
Broué, P., Histoire de l’Internationale Communiste 1919–1943, Parijs, 1997.
Buiting, H., Richtingen- en partijstrijd in de sdap. Het ontstaan van de SociaalDemocratische Partij in Nederland, Amsterdam, 1989.
Bultsma,V., en E. van der Tuin, Het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond 1923–1940,
Amsterdam, 1980.
Burger, J.E., Linkse frontvorming. Samenwerking van revolutionaire socialisten 1914–1918,
Amsterdam, 1983.
Calhoun, D.F., The united front. The tuc and the Russians, 1923–1928, Cambridge, 1976.
Carr, E.H., The bolshevik revolution 1917–1923, dl. I, Londen, 1950; dl. ii, Londen, 1952;
dl. iii, Londen, 1953.
Carr, E.H., The interregnum 1923–1924, Londen, 1965.

631

Nawerk Meridiaan Page 632 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Carr, E.H., Socialism in one country 1924–1926, dl. I, Londen, 1964; dl. ii, London, 1965;
dl. iii, Londen, 1964.
Carr, E.H., Foundations of a planned economy 1926–1929, dl. I, Londen, 1969 (met R.W.
Davies); dl. ii, Londen, 1971; dl. iii (3 dln.), Londen, 1976–1978.
Carr, E.H., Twilight of the Comintern, 1930–1935, New York, 1982.
Centenaire Jules Humbert-Droz. Colloque sur l’Internationale Communiste. Actes, La Chauxde-Fonds, 1992.
Cornelissen, I., De gpoe op de Overtoom. Spionnen voor Moskou 1920–1940, Amsterdam,
1989.
Cornelissen, I., G. Harmsen en R. de Jong, De taaie rooie rakkers. Een documentaire over het
socialisme tussen de wereldoorlogen, Utrecht, 1965.
Cornell, R., Revolutionary Vanguard: The Early Years of the Communist Youth International,
1914–1924, Toronto, 1982.
Corstius, J.Ch.B., Herman Gorter. Een bijdrage tot de kennis van zijn leven en werk,
Amsterdam, 1934.
Courtois, S. en M. Lazar, Histoire du Parti communiste français, Parijs, 1995.
Degras, J., The Communist International 1919–1943. Documents, 3 dln., Londen, 1971 (tweede
druk).
Disch, M., Von den Weltkongressen in Moskau 1921. Tagebuchblätter, Hamburg, z.j.
Doorenbos, J.C., Wisselend getij. Dichterlijke en politieke activiteit in Herman Gorters leven,
Amsterdam, 1964.
Drachkovitch, M.M., en B. Lazitch, The Comintern: Historical Highlights. Essays,
Recollections, Documents, Stanford, z.j. [1966].
Draper, Th., The Roots of American Communism, New York, 1957.
Eekman, M., en H. Pieterson, Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen. Twee studies,
Amsterdam, 1987.
Engelen, D., Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Den Haag, 1995.
Engels, J., Zestig jaar socialistische beweging, Amsterdam, 1979.
Etty, E., Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland Holst 1869–1952, Amsterdam, 1996.
Fischer, R., Stalin and German Communism. A Study in the Origins of the State Party, New
Brunswick/Londen, 1982.
Footman, D., red., International communism, Londen, 1960.
Frank, P., Geschichte der Kommunistischen Internationale (1919–1943), 2 dln., Frankfurt am
Main, 1981.
Freymond, J., red., Contributions à l’histoire du Comintern, Genève, 1965.
Furet, F., Het verleden van een illusie. Het communisme in de twintigste eeuw, Amsterdam,
1996.
Gankin, O.H., en H.H. Fisher, The Bolsheviks and the World War. The Origin of the Third
International, Stanford, 1960.
Gerber, J., Anton Pannekoek and the Socialism of Workers’ Self-Emancipation, 1873–1960,
Dordrecht, 1989.
Giele, J.J., De eerste Internationale in Nederland. Een onderzoek naar het ontstaan van de
Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876, Nijmegen, 1973.
Giele, J., e.a, red., Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in
Nederland 1977, Nijmegen, 1977.
632

Nawerk Meridiaan Page 633 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Gielkens, J., ‘Was ik maar weer in Bommel!’ Karl Marx en zijn Nederlandse verwanten. Een
familiegeschiedenis in documenten, Amsterdam, 1997.
Gielkens, J., G. Harmsen en L. Karsten, Een dag is ’t van vreugde, een dag is ’t van strijd.
Geïllustreerde geschiedenis van 1 Mei in Nederland, Amsterdam, 1990.
Gitlow, The whole of their lives. Communism in America – a personal history and intimate
portrayal of its leaders, New York, 1948.
Goldbach, M.-L., Karl Radek und die deutsch-sowjetischen Beziehungen 1918–1923, BonnBad Godesberg, 1973.
Goldbeck, D., Veröffentlichungen der Roten Gewerkschaftsinternationale in Deutschland
1920–1933. Bibliographie, Oost-Berlijn, 1987.
Gorter, H., De wereldrevolutie, Amsterdam, 1918.
Gorter, H., Open brief aan partijgenoot Lenin, Amsterdam, 1921.
Gortzak, H., Hoop zonder illusies. Memoires van een communist, Amsterdam, 1985.
Graaff, B.G.J. de, ‘Kalm temidden van woedende golven’. Het ministerie van Koloniën en zijn
taakomgeving, 1912–1940, Den Haag, 1997.
Grimsted, P.K., Archives of Russia Five Years After: ‘Purveyors of Sensations’ or ‘Shadows Cast
to the Past’?, Amsterdam, 1997.
Groot, P. de, De dertiger jaren. Herinneringen en overpeinzingen. Dl. I: 1930–1935,
Amsterdam, 1965; dl. ii: 1935–1939, Amsterdam, 1967.
Gross, B., Willy Münzenberg. Eine politische Biographie, Stuttgart, 1967.
Gruber, H., International Communism in the Era of Lenin. A documentary history, New
York, 1967.
Gruber, H., Soviet Russia masters the Comintern. International Communism in the Era of
Stalin’s Ascendancy, New York, 1974.
Guilbeaux, H., Du Kremlin au cherche-midi, z.pl. [Parijs], 1933.
Harmsen, G., Blauwe en rode jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de
Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940, Assen, 1961.
Harmsen, G., Rondom Daan Goulooze. Uit het leven van kommunisten, Nijmegen, 1980.
Harmsen, G., Nederlands kommunisme. Gebundelde opstellen, Nijmegen, 1982.
Harmsen, G., en B. Reinalda, Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte geschiedenis van de
Nederlandse vakbeweging, Nijmegen, 1975.
Harper, J., Lenin als Philosoph. Kritische Betrachtung der philosophischen Grundlagen des
Leninismus, z.pl. [Amsterdam], z.j. [1938].
Havenaar, R., De tocht naar het onbekende. Het politieke denken van Jacques de Kadt,
Amsterdam, 1990.
Heinz, H., e.a., red., Die Komintern und Stalin. Sowjetische Historiker zur Geschichte der
Kommunistischen Internationale, Berlin, 1990.
Herting, G., Bibliographie zur Geschichte der Kommunistischen Internationale (1919–1943),
Oost-Berlijn, 1960 (niet gepubliceerd).
Hobsbawm, E.J., Revolutionaries. Contemporary Essays, New York, 1973.
Hobsbawm, E., en T. Ranger, red., The Invention of Tradition, Cambridge, 1993.
Hoekman, P., J. Houkes en O. Knottnerus, red., Een eeuw socialisme en arbeidersbeweging in
Groningen 1885–1985, Groningen, 1986.
Hogenkamp, B., en P. Mol, Van beeld tot beeld. De films en televisieuitzendingen van de cpn,
1928–1986, Amsterdam, 1993.
633

Nawerk Meridiaan Page 634 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Holthoon, F. van, en M. van der Linden, red., Internationalism in the Labour movement
1830–1940, dl. I, Leiden, 1988.
Huber, P., Stalins Schatten in die Schweiz. Schweizer Kommunisten in Moskau: Verteidiger
und Gefangene der Komintern, Zürich, 1994.
Hueting, E., F. de Jong Edz. en R. Neij, Naar groter eenheid. De geschiedenis van het
Nederlands Verbond van Vakverenigingen 1906–1981, Amsterdam, 1983.
Huizinga, J. Briefwisseling in drie delen. Dl. I: 1894–1924, Utrecht/Antwerpen, 1989.
Hulse, J.W., The forming of the Communist International, Stanford, 1964.
Humbert-Droz, J., Mon évolution du tolstoïsme au communisme 1891–1921, Neuchatel, 1969.
Humbert-Droz, J., De Lénine à Staline. Dix ans au service de l’Internationale Communiste
1921–1931, Neuchatel, 1971.
It libben fan Gerrit Roorda. Opskreaun troch Kerst Huisman, De Tille, z.j. [1973].
Jacobs, D.N., Borodin. Stalin’s man in China, Cambridge (Mass.), 1981.
Jansen, M., Een showproces onder Lenin. Het voorspel van de Grote Terreur, Haarlem, 1980.
Jong, J.J. de, Politieke organisatie in West Europa na 1800, Den Haag, 1951.
Jong Edz., Fr. de, J. Saks literator en marxist. Een politieke biografie, Amsterdam, 1954.
Jonge, A.A. de, Het communisme in Nederland. De geschiedenis van een politieke partij, Den
Haag, 1972.
Jonge, A.A. de, Stalinistische herinneringen, Den Haag, 1984.
Kadt, J. de, Rusland en wij. Hoe redden wij de vrede?, Amsterdam, 1947.
Kadt, J. de, Uit mijn communistentijd, Amsterdam, 1965.
Kadt, J. de, Politieke herinneringen van een randfiguur, Amsterdam, 1976.
Kalshoven, F., Over marxistische economie in Nederland 1883–1939, Amsterdam, 1993.
Keizer, M. de, Het Parool 1940–1945. Verzetsblad in oorlogstijd, Amsterdam, 1991.
Klehr, H., J.E. Haynes en F.I. Firsov, The Secret World of American Communism, New
Haven/Londen, 1995.
Knapen, B., De lange weg naar Moskou. Nederlandse relaties tot de Sovjet-Unie, 1917–1942,
Amsterdam/Brussel, 1985.
Knegtmans, P.J., Socialisme en democratie. De sdap tussen klasse en natie (1929–1939),
Amsterdam, 1989.
Koejemans, A.J., Van ‘ja’ tot ‘amen’, Amsterdam, 1961.
Koejemans, A.J., David Wijnkoop. Een mens in de strijd voor het socialisme, Amsterdam,
1967.
Kolakowski, L., Geschiedenis van het marxisme, 3 dln., Utrecht/Antwerpen, 1980–1981.
Kool, F., red., Die Linke gegen die Parteiherrschaft, Olten, 1970.
Kozlov, N.N., en E.D. Weitz, red., Nikolai Ivanovich Bucharin. A centenary appraisal, New
York, 1990.
Kratki Poetevoditel. Fondy i Kollektsii Sobrannye Tsentralnym Partijnym Archivom, Moskou,
1993.
Kriegel, A., Aux origines du communisme français 1914–1920, 2 dln., Parijs/Den Haag, 1964.
Kriegel, A. en S. Courtois, Eugen Fried. Le grand secret du pcf, Parijs, 1997.
Krivitsky, W.G., I was Stalin’s agent, z.pl. [Londen], z.j. [1940].
Kruijt, J.P., De onkerkelijkheid in Nederland. Haar verbreiding en oorzaken, Groningen, 1933.
Kurella, A., Gründung und Aufbau der Kommunistischen Jugend-Internationale; dl. ii van
Geschichte der Kommunistischen Jugendinternationale, Berlijn, 1929.
634

Nawerk Meridiaan Page 635 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Lademacher, H., red., Die Zimmerwalder Bewegung. Protokolle und Korrespondenz, 2 dln.,
Den Haag/Parijs, 1967.
Lazitch, B., en M.M. Drachkovitch, Lenin and the Comintern, I, Stanford, z.j. [1972].
Lazitch, B., Biographical dictionary of the Comintern, Stanford, 1973; Stanford, 1986
(herziene en uitgebreide druk).
Leeuw, A. de, Het socialisme en de natie, Amsterdam, 1939.
Leuven, W. van, Breed marxistisch klasse-inzicht?, Amsterdam, 1921.
Lerner, W., Karl Radek. The Last Internationalist, Stanford, 1970.
Liagre Böhl, H. de, Herman Gorter. Zijn politieke activiteiten van 1909 tot 1920 in de
opkomende kommunistische beweging in Nederland, Nijmegen, 1973.
Liagre Böhl, H. de, Met al mijn bloed heb ik voor U geleefd. Herman Gorter 1864–1927,
Amsterdam, 1996.
Linden, M. van der, red., Die Rezeption der Marxschen Theorie in den Niederlanden, Trier,
1992.
Linden, M.M. van der, Het westers marxisme en de Sovjetunie. Hoofdlijnen van structurele
maatschappijkritiek (1917–1945), Amsterdam, 1989.
Loupan,V., en P. Lorrain, L’argent de Moscou. L’histoire la plus secrète du pcf, Parijs, z.j.
[1994].
Lust, J., e.a., Een zoektocht naar archieven. Van nisg naar amsab, Gent, z.j. [1996].
Lykova, L.A., e.a., Politbjoero TsK rkp(b) – vkp(b). Povestki dnja zasedanij 1919–1952. Dl. I:
1919–1929, Moskou, 2000.
Maas, N., Kleine Bolsjewieken. De kleuterjaren van Karel en Gerard (van het) Reve,
Amsterdam/Antwerpen, 1999.
Mannoury, G., Heden is het keerpunt. Een onuitgesproken verdedigingsrede, Amsterdam,
1930.
Mathijssen, J.W., Moskou. Reisindrukken, Amsterdam, 1926.
McDermott, K., en J. Agnew, The Comintern. A History of International Communism from
Lenin to Stalin, Londen, 1996.
McVey, R.T., The Rise of Indonesian Communism, New York, 1965.
Morriën, J., Indonesië los van Holland. De cpn en de pki in hun strijd tegen het Nederlands
kolonialisme, Amsterdam, 1982.
Morriën, J., ‘Aroen’. Jan Stam, rebel in Indonesië en Nederland, Amsterdam, 1984.
Morriën, J., Indonesië liet me nooit meer los. Vijftig jaar antikoloniale strijd, z.pl., 1995.
Mulder, B., Andries Sternheim. Een Nederlands vakbondsman in de Frankfurter Schule,
Zeist, 1991.
Münzenberg, W., Fünf Jahre Internationale Arbeiterhilfe, Berlijn, 1926.
Münzenberg, W., Die dritte Front. Autobiographische Aufzeichnungen, Berlijn, 1931.
Murphy, J.T., New horizons, Londen, 1941.
Narinsky, M., en J. Rojahn, Centre and Periphery. The History of the Comintern in the Light
of New Documents, Amsterdam, 1996.
Nation, R.C., The Zimmerwald Left. The Roots of International Communism in the First
World War, Ann Arbor, 1975.
Nollau, G., International Communism and World Revolution. History and Methods, London,
1961.

635

Nawerk Meridiaan Page 636 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Noordegraaf, H., Het christen-socialisme van John William Kruyt en Truus Kruyt-Hogerzeil,
Voorburg, 1990.
Noordegraaf, H., Niet met de wapenen der barbaren. Het christen-socialisme van Bart de
Ligt, Baarn, 1994.
Olberg, P., Die Rote Gewerkschafs-Internationale und die Europäische GewerkschaftsBewegung, Stuttgart, 1930.
Olink, H., De vermoorde droom. Drie Nederlandse idealisten in Sovjet-Rusland, Amsterdam,
1993.
Otto, A., Het ruisen van de tijd. Over de Theoretische Geschiedenis van Jan Romein,
Amsterdam, 1998.
Oversteegen, G., Ik wend mijn schreden van Rusland van heden, Rotterdam, z.j. [1935].
Pannekoek, A., Herinneringen. Herinneringen uit de arbeidersbeweging, sterrenkundige
herinneringen, Amsterdam, 1982.
Pelt, W., Vrede door revolutie. De cpn tijdens het Molotov-Ribbentrop Pact (1939–1941), Den
Haag, 1990.
Perthus, M., Henk Sneevliet. Revolutionair-socialist in Europa en Azië, Nijmegen, 1976.
Petrus Blumberger, J.Th., De communistische beweging in Nederlandsch-Indië, Haarlem,
1928.
Piazza, H. red., Die Liga gegen Imperialismus und für nationale Unabhängigkeit 1927–1937.
Zur Geschichte und Aktualität einer wenig bekannten antikolonialen Weltorganisation,
Leipzig, 1987.
Pipes, The Unknown Lenin. From the Secret Archive, New Haven/Londen, 1996.
Poeze, H.A., Tan Malaka. Strijder voor Indonesië’s vrijheid. Levensloop van 1897 tot 1945,
Den Haag, 1976.
Poretsky, E.K., Our own people. A memoir of ‘Ignace Reiss’ and his friends, Londen, 1969.
Proost, K.F., Henriëtte Roland Holst in haar strijd om gemeenschap, Arnhem, 1937.
Ravesteyn, W. van, Herman Gorter, de dichter van Pan. Een heroïsch en tragisch leven,
Rotterdam, 1928.
Ravesteyn, W. van, De wording van het communisme in Nederland 1907–1925, Amsterdam,
1948.
Ravesteyn, W. van, Verloren horizon. Zes studies over geschiedenis en politiek, Amsterdam,
1963.
Rees, T., en A. Thorpe, red., International communism and the Communist International
1919–1943, Manchester, 1998.
Reinalda, B., red., The International Transportworkers Federation 1914–1945. The Edo
Fimmen Era, Amsterdam, 1997.
Resis, A., The Profintern: origins to 1923, dissertatie Columbia University, 1964.
Reve, G.J.M. van het, Mijn rode jaren. Herinneringen van een ex-bolsjewiek, Haarlem, 1982.
Reve, K. van het, Het geloof der kameraden. Kort overzicht van de communistische
wereldbeschouwing, Amsterdam, 1979 (vijfde druk).
Riddell, J., red., Lenin’s Struggle for a Revolutionary International. Documents: 1907–1916.
The Preparatory Years, New York, 1984.
Riddell, J., red., To See the Dawn. Baku, 1920 – First Congress of the Peoples of the East, New
York, 1993.
Ritter jr., P.H., Over Wijnkoop, Baarn, z.j. [1934].
636

Nawerk Meridiaan Page 637 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Rojahn, J., red., The Communist International and its National Sections, 1919–1943, nog te
verschijnen.
Roland Holst-Van der Schalk, H., Uit Sowjet-Rusland. Beelden en beschouwingen,
Rotterdam, 1921.
Roland Holst-Van der Schalk, H., Communisme en moraal, Arnhem, 1925.
Roland Holst-Van der Schalk, H., De weg tot eenheid, Amsterdam, 1928.
Roland Holst-Van der Schalk, H., Herman Gorter, Amsterdam, 1933.
Roland Holst-Van der Schalk, H., Het vuur brandde voort. Levensherinneringen,
Amsterdam/Antwerpen, 1949.
Roland Holst-Van der Schalk, H., Kapitaal en arbeid in Nederland, dl. ii, Nijmegen, 1973.
Romein, J., Machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der
hedendaagsche internationale politiek 1919–1933, Amsterdam, 1935 (derde druk).
Romein-Verschoor, A., Omzien in verwondering. Herinneringen, I, Amsterdam, 1988.
Rood Rotterdam: in de jaren ’30, Rotterdam, 1984.
Rooden, P. van, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland 15701990, Amsterdam, 1996.
Roodt, E. de, Oorlogsgasten. Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de
Eerste Wereldoorlog, Zaltbommel, 2000.
Rosenfeldt, N.E., Stalin’s secret chancellery and the Comintern. Evidence about the
organizational patterns, Kopenhagen, 1991.
Rosmer, A., Lenins Moscow, Londen, 1971.
Rothschild, J., The Communist Party of Bulgaria. Origins and development 1883–1936, New
York, 1959.
Roy, M.N., Memoirs, Bombay, 1964.
Saarela, T., en K. Rentola, red., Communism. National & International, Helsinki, 1998.
Saich, T., The Origins of the First United Front in China. The Role of Sneevliet (alias Maring),
2 dln., Leiden, 1991.
Santen, S., De nalatenschap van Henk Sneevliet, Amsterdam, 1995.
Scheffer, H.J., November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging, Amsterdam,
1968.
Schilp, D., Dromen van de revolutie. Een verzwegen hoofdstuk uit de sociale beweging verteld
aan Joop van Tijn, Amsterdam/Antwerpen, z.j.
Schmidt, B., Rode jaren, Rotterdam, 1981.
Schoots, F., Edo Fimmen. De wereld als werkterrein, Amsterdam, 1997.
Schrevel, M., Inventaris van het archief van de Communistische Partij van Nederland (cpn)
1940–1991, Amsterdam, 1994.
Schrevel, M., Collectie David Wijnkoop 1898–1960. Lijst van de microfilm-kopie, aanwezig in
het iisg, Amsterdam, z.j. [1996].
Schrevel, M., en G.Voerman, red., De communistische erfenis. Bibliografie en bronnen
betreffende de cpn, Amsterdam/Groningen, 1997.
Schüller, R., Von den Anfängen der proletarischen Jugendbewegung bis zur Gründung der
Kommunistischen Jugend-Internationale; dl. ii van Geschichte der Kommunistischen
Jugendinternationale, Berlijn, 1931.
Second Congress of the Communist International. Minutes of the proceedings, 2 dln., London,
1977.
637

Nawerk Meridiaan Page 638 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Senn, A.E., Diplomacy and Revolution. The Soviet Mission to Switzerland, 1918, Notre Dame,
1974.
Serge,V., Memoirs of a revolutionary 1901–1941, Londen, 1967.
Silone, I., Emergency exit, Londen, 1969.
Sneevliet, S., Mijn jaren in stalinistisch Rusland, Den Haag, 1994.
Sniekers, J., Het ‘Nationaal Arbeidssecretariaat in Nederland’ 1927–1940. Dl. I: Een
revolutionaire vakcentrale met syndikalistische traditie, 1927–1932 (ongepubliceerde
doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen), Nijmegen, 1978.
Sobolev, A.I. e.a., Outline history of the Communist International, Moskou, 1971.
Stettler, P., Die Kommunistische Partei der Schweiz 1921–1931. Ein Beitrag zur schweizerischen
Parteiforschung und zur Geschichte der schweizerischen Arbeiterbewegung im Rahmen
der Kommunistischen Internationale, Bern, 1980.
Stoelinga, Th.H.J., Russische revolutie en vredesverwachtingen in de Nederlandse pers maart
1917 – maart 1918, Bussum, 1967.
Struik, A., Een Nederlander in Siberië. Brieven van Anton Struik, Nijmegen, 1979.
Studer, B., Un parti sous influence. Le Parti communiste suisse, une section du Komintern
1931 à 1939, Lausanne, 1994.
Stutje, J.W., De man die de weg wees. Leven en werk van Paul de Groot 1899–1986,
Amsterdam, 2000.
Sworakowski, W.S., World communism. A handbook 1918–1965, Stanford, 1973.
Tannahill, R.N., The Communist Parties of Western Europe. A Comparative Study,
Westport/Londen, 1978.
Thorpe, W., ‘The Workers Themselves’. Revolutionary Syndicalism and International Labour,
1913–1923, Dordrecht, 1989.
Tichelman, F., Henk Sneevliet 1888–1942. Een politieke biografie, Amsterdam, 1974.
Tiersky, R., French communism, 1920–1972, New York/Londen, 1974.
Timmermann, H., Die Geschichte der Kommunistischen Internationale in neuen Licht.
Ansätze zu einer Umwertung in Moskau, Keulen, 1988.
Tosstorff, R., ‘Moskau oder Amsterdam’. Die Rote Gewerkschafts-Internationale 1921–1937,
nog te verschijnen.
Trincher Rutgers, G.C., en K. Trincher, Rutgers. Zijn leven en streven in Holland, Indonesië,
Amerika en Rusland, Moskou, 1974.
Trotzki, L., Mijn leven, Amsterdam, 1930.
Tschitscherin, G., Skizzen aus der Geschichte der Jugend-Internationale, Berlijn, z.j. [1919].
Tschitscherin, G.W., Zwei Jahre auswärtige Politik Sowjet-Russlands, z.pl. [Berlijn], 1920.
Twigt, T., Schipper naast Marx, Dl. I: Mijn jonge jaren, Amsterdam, 1992.
Upton, A.F., The Communist Parties of Scandinavia and Finland, Londen, 1973.
Ven, H.J. van de, From Friend to Comrade. The Founding of the Chinese Communist Party,
1920–1927, Berkeley, 1991.
Verrips, G., Dwars, duivels en dromend. De geschiedenis van de cpn 1918–1991, Amsterdam,
1995.
Visser, L. de, Herinneringen uit mijn leven, Amsterdam, 1939.
Voerman, G., E. de Jonge en H. van der Veen, red., Tussen Moskou en Finsterwolde. Over de
geschiedenis van het communisme in Oost-Groningen, Scheemda, 1993.
Volkogonov, D., Lenin. A new biography, New York, 1994.
638

Nawerk Meridiaan Page 639 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Volkogonov, D., Stalin. Triumph and tradegy, New York, 1996
Volkogonov, D., Trotsky. The eternal revolutionary, Londen, 1997.
Vorrink, K., Een halve eeuw beginselstrijd. Overdenkingen over verleden en toekomst bij een
historische mijlpaal, Amsterdam, 1945.
‘Waarom schrijf je nooit meer?’ Briefwisseling Henriette Roland Holst – Henk Sneevliet.
Bezorgd door N. Markus, Amsterdam, 1995.
Watlin, A., Die Komintern 1919–1929. Historische Studien, Mainz, 1993.
Weber, H., Die Wandlung des deutschen Kommunismus. Die Stalinisierung der kpd in der
Weimarer Republik, 2 dln., Frankfurt am Main, 1969.
Weber, H., en D. Staritz, red., Kommunisten verfolgen Kommunisten. Stalinistischer Terror
und ‘Säuberungen’ in den kommunistischen Parteien Europas seit den dreissiger Jahren,
Berlijn, 1993.
Wibaut, F.M. Levensbouw. Memoires, Amsterdam, 1936.
Wiessing, H.P.L., Bewegend portret. Levensherinneringen, Amsterdam, 1960.
Wiessing, M.C., Die Holländische Schule des Marxismus – Die Tribunisten, Hamburg, 1980.
Wijnkoop, D.J., De ‘spd’, haar geschiedenis en haar beginselen, Baarn, 1918.
Winslow, B., Sylvia Pankhurst. Sexual politics and political activism, Londen, 1996.
Withuis, J., Opoffering en heroïek. De mentale wereld van een communistische
vrouwenorganisatie in naoorlogs Nederland, 1946–1976, Meppel, 1990.
Wohl, R., French Communism in the Making, 1914–1924, Stanford, 1966.
Wolff, S. de, En toch..! Driekwart eeuw socialisme in vogelvlucht, Amsterdam, 1951
Wolff, S. de, Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven, Nijmegen, 1978.
Wolikow, S., red., Une histoire en révolution? Du bon usage des archives, de Moscou et
d’ailleurs, Dijon, 1996.
Zinner, P.E., Communist strategy and tactics in Czechoslovakia, 1918–48, Londen, 1963.
Artikelen
bwn: J. Charité, Biografisch Woordenboek van Nederland, dl. 1 (Den Haag, 1979; redactie:
J. Charité) – dl. iv (Den Haag, 1994; redactie: J. Charité en A.J.C.M. Gabriëls).
bwsan: Meertens, P.J., e.a., red., Biografisch woordenboek van het socialisme en de
arbeidersbeweging in Nederland, dl. I (Amsterdam, 1986) – dl. viii (Amsterdam, 2000).
Adibekov, G., en E. Shakhnazarova,‘Reconstructions of the Comintern Organisational
Structure’, in: Narinsky en Rojahn, red., Centre and Periphery, 65-73.
Agosti, A.,‘La dynamique des rapports entre l’Internationale communiste et ses sections
nationales et le rôle des plénipotentiaires’, in: Centenaire Jules Humbert-Droz, 175-186.
Anderson, K.,‘The Archives of Komintern’, in: Interdependence of Archives. Proceedings of
the International Conferences of the Round Table on Archives, Dordrecht, 1998, 108-110.
Anderson, P.,‘Communist party history’, in: R. Samuel, red., People’s History and Socialist
Theory, Londen, 1981, 145-156.
Artizov, A.,‘The archives of Russia in the nineties: experiences, problems and prospects of
development’, in: Janus. Archival Review, 1996 (speciaal nummer), 84-87.
Baas, T., ‘Jacob Andries Brandsteder’, in: bwsan, dl. ii, Amsterdam, 1987, 21-24.
Babichenko,‘The International Red Aid’; in: Rojahn, red., The Communist International
and its National Sections.
639

Nawerk Meridiaan Page 640 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Bahne, S.,‘Zwischen “Luxemburgismus” und “Stalinismus”. Die “ultralinke” Opposition in
der kpd’, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 9 (1961), 359-383.
Bahne, S.,‘Einige Bemerkungen zur Geschichte de kpd, besonders in den Jahren
1929–1929’, in: Centenaire Jules Humbert-Droz, 187-194.
Balabanova, A.,‘Lénine et la création du Comintern’, in: Freymond, red., Contributions à
l’histoire du Comintern, 29-37.
Baruch, F.,‘Twee brieven van Lenin aan David Wijnkoop’, in: Politiek en Cultuur, 4 (1949), 4
(apr.), 103-110.
Baruch, F.,‘Nederland en de Rusische revolutie’, in: idem, e.a, Aan de grenzen voorbij, 13-36.
Bauman, G.G.,‘Gedenkwaardige jaren’, in: De nieuwe stem, 22 (1967), 91-105.
Bayerlein, B.H.,‘Vom Geflecht des Terrors zum Kartell des Todes? Erste Einblicke in die
Mechanismen und Strukturen von Komintern und kpdsu im Kontext des
stalinistischen Terrors anhand der Bestände im Moskauer Komintern-Archiv’, in:
Weber en Staritz, red., Kommunisten verfolgen Kommunisten, 103-124.
Bayerlein, B.H.,‘Vorzeichen des Terrors und der Moskauer Prozesse: die internationale
Kontrollkommission, die Disziplinierung und Kriminalisierung der Komintern und
des internationalen Kommunismus’, in: Centenaire Jules Humbert-Droz, 531-556.
Becker, J.,‘Die “rechte” Opposition und der 6. Weltkongress – Alternativen zur Stalinschen
Wendung der Komintern-Politik 1928’, in: Bergmann en Kessler, red., Aufstieg und
Zerfall der Komintern, 106-114.
Björlin, L.,‘Zeth Höglund in the Communist International, 1919–1924’, in: Saarela en
Rentola, red., Communism, 207-217.
Bock, H.M.,‘De hollandse marxistiese school en de duitse sociaaldemokratie (1900–1918)’,
in: Te elfder ure, 18 (1971), no. 7-8, 286-311.
Bock, H.M.,‘Die Marx-Dietzgen-Synthese Anton Pannekoeks und seines Kreises’, in: Van
der Linden, red., Die Rezeption der Marxschen Theorie in den Niederlanden, 106-123.
Boer, S. de,‘De sdap en Rusland, 1917–1939.Van tactisch verschil tot vijandschap’, in:
Rusland in Nederlandse ogen. Een bundel opstellen, Amsterdam, 1986, 163-186.
Boon, C., en G. Harmsen,‘Henriette Goverdine Anna van der Schalk’, in: bwsan, dl.V,
Amsterdam, 1992, 241-256.
Brug, L.,‘Uit zorg voor “’t koosjere der partij”’, in: Van Amerongen e.a., Voor buurt en
beweging, 69-97.
Brug, L.,‘Bernard Coltof ’, in: bwsan, dl. vi, Amsterdam, 1995, 48-51.
Buiting, H.,‘Tegenstellingen binnen het marxistische kamp. Naar een verklaring van de
breuk binnen het Hollandse marxisme in 1909’, in: Cahiers over de geschiedenis van de
Communistische Partij van Nederland, no. 9 (jan. 1984), 37-80.
Buiting, M.H.J.,‘Jan Cornelis Ceton, onderwijzer, communist en vlinderliefhebber’, in:
Heemtijdinghen. Orgaan van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging, 26 (1990), 4
(dec.), 97-120.
Buiting, H.,‘Jan Cornelis Ceton’, in: bwsan, dl.V, Amsterdam, 1992, 33-38.
Buiting, H.,‘Krijn Adriaan van Langeraad’, in: bwsan, dl.V, Amsterdam, 1992, 179-182.
Buiting, H.,‘Ceton en de arbeidseenheidsschool. De strijd van een volksonderwijzer’, in:
Onvoltooid Verleden, no. 8 (mrt. 2000), 7-21.
Buschman, M.,‘Cornelis Kitsz’, in: bwsan, dl. viii, Amsterdam, 2000, 101-105.
Carew Hunt, R.N.,‘Willi Muenzenberg’, in: Footman, red., International communism, 72-87.
640

Nawerk Meridiaan Page 641 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Cornelissen, I.,‘Dr. W. van Ravesteyn, 90 jaar:“De huidige maatschappij is een hel”’, in: Vrij
Nederland, 22 oktober 1966, 7.
Cornelissen, I.,‘“...En zo stapte hij voort de belangrijke man”. Een herinnering aan Lenin’,
in: Vrij Nederland, 4 november 1967, 11-12.
Cornelissen, I.,‘“Ik verlies nog altijd knopen, al is het niet meer in de klassenstrijd.”
Professor Dirk Struik over wetenschap, marxisme, de vs en de Sovjetunie’, in: Vrij
Nederland, 10 november 1984, 7, 10.
Creuzberger S., en R.Veltmeijer,‘Forschungsarbeit in Moskauer Archiven. Ein
Erfahrungsbericht’, in: Osteuropa, 43 (1993), no. 3, 271-279
Dankaart, H., en R. van Doorslaer,‘De aktiviteiten van een kommunistische
sabotageorganisatie in Antwerpen en Rotterdam. De organisatie Wollweber
(1933–1929)’, in: Opstellen over de belgische arbeidersbeweging, no. 1 (okt. 1979), 129-160.
Davies, R.W.,‘The Battle for the Archives’, in: idem, Soviet History in the Yeltsin Era,
Basingstoke, 1997, 81-114.
Degras, J.,‘United front tactics in the Comintern 1921–1928’, in: Footman, red.,
International communism, Londen, 1960, 9-22.
Dessing, A.M.F.,‘Thomas Antonie Struik’, in: bwsan, dl. iv, Amsterdam, 1990, 200-202.
Dijk, H. van,‘De sdp en de Tweede Internationale, 1909–1912’, in: Cahiers over de
geschiedenis van de Communistische Partij van Nederland, no. 4 (mei 1980), 59-85.
Dijk, H. van,‘De ideologische en organisatorische aspecten van het Tribune-conflict
1907–1909’, in: Cahiers over de geschiedenis van de Communistische Partij van
Nederland, no. 7 (sep. 1982), 49-86.
Dimitrijev, A.P., en K.K. Sjirinja,‘Tegen de historische waarheid in. Naar aanleiding van
enkele publicaties van de oud-voorzitter van het partijbestuur van de cpn, P. de Groot’,
in: Communistische Notities, no. 35, feb./mrt. 1972, 2-14.
Draper, Th.,‘The Strange Case of the Comintern’, in: Survey, 18 (1972), 3 (Summer), 91-137.
Eekman, M.,‘Bernardus Lansink jr.’, in: bwsan, dl.V, Amsterdam, 1992, 182-186.
Eeckhout, van den,‘Lenin-Trotzky.Vraaggesprek met Henriëtte Roland Holst’, in: De
Nieuwe Amsterdammer, 22 december 1917, 6.
Engelmann, D.,‘Kommunistische Internationale und Unabhängige Sozialdemokratische
Partei Deutschlands (uspd)’, in: Bergmann en Kessler, red., Aufstieg und Zerfall der
Komintern, 23-36.
Firsov, F.I.,‘Georgi Dimitroff und das Westeuropäische Büro der Komintern’, in: Beiträge
zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 15 (1973), no. 6, 935-946.
Firsov, F.I.,‘Stalin und Fragen der Einheitsfront’, in: Tödliche Umarmung. Einheitsfront –
ein stalinistisches Manöver?, Berlin, 1991, 27-46.
Firsov, F.I.,‘Mechanism of Power Realization in the Comintern’, in: Centenaire Jules
Humbert-Droz, 449-466.
Firsov, F.I.,‘Die “Saüberungen” im Apparat der Komintern’, in: Weber en Staritz, red.,
Kommunisten verfolgen Kommunisten, 37-51.
Firsov, F.,‘The vkp(b) and the Communist International’, in: Rojahn, red., The Communist
International and its National Sections.
Firsow, F.I.,‘Stalin und die Komintern’, in: Die Komintern und Stalin, 65-132; ook
verschenen in: Bergmann en Kessler, red., Aufstieg und Zerfall der Komintern,
37-84.
641

Nawerk Meridiaan Page 642 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Foitzik, J.‘Zur Situation in Moskauer Archiven’, in: Jahrbuch für Historische
Kommunismusforschung 1993, Berlijn, 1993, 299-308.
Foitzik, J.,‘Das Rahmengesetz der Russischen Föderation über den Archivfonds der
Russischen Föderation und über Archive vom 7. Juli 1993’, in: The International
Newsletter of Historical Studies on Comintern, Communism and Stalinism, 2 (1994/1995),
no. 5/6, 3-5.
Galesloot, H.,‘Nicolaas Beuzemaker’, in: bwsan, dl. I, Amsterdam, 1986, 17-20.
Gerrits, A.,‘“Solidariteit zonder eenheidsfront”. De Internationale Rode Hulp in
Nederland, 1925–1938’, in: Cahiers over de geschiedenis van de cpn, no. 10, Amsterdam,
1985, 55-79.
Gnirrep,Y.,‘Van Lakerveld, van beroep revolutionair en ontwerper’, in: de Waarheid, 13
april 1985.
Gorter, H.,‘Brieven aan Wijnkoop’, in: Kontrast, 1964, no. 5, 1-11.
Goudsblom, J.,‘Levensbeschouwing en sociologie’, in: Sociologisch Tijdschrift, 12 (1985), 1
(mei), 3-21.
Graaff, B. de,‘De Centrale Inlichtingendienst en de cph/cpn (1919–1940)’, in: Schrevel en
Voerman, red., De communistische erfenis, 97-112.
Grimsted, P.K.,‘Displaced archives on the Eastern Front: Restitution problems from World
War ii and its aftermath’, in: Janus. Archival Review, 1996, no. 2, 42-77.
Gyptner, R.,‘Das Westeuropäische Büro der Kommunistischen Internationale (1928–1933).
Erinnerungen an Georgi Dimitroff ’, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung, 5 (1963), 481-489.
Haikal, M.,‘Die Kommunistische Internationale und die “Liga gegen Imperialismus und
für nationale Unabhängigkeit”’, in: Bergmann en Kessler, red., Aufstieg und Zerfall der
Komintern, 239-253.
Harmsen, G.,‘Leven en werk van mr. Alex S. de Leeuw. Kommunisties politikus tussen de
wereldoorlogen. Een bijdrage tot de geschiedenis van het nederlandse marxismeleninisme’, in: Giele e.a., red., Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en
arbeidersbeweging in Nederland 1977, 9-190.
Harmsen, G.,‘Stalinisme en Koude Oorlog in Nederland’, in: idem, Nederlands
kommunisme, 13-47.
Harmsen, G.,‘De Wijnkoop-partij 1926–1930.Voorspel, ontstaan en verloop van het
schisma in het nederlandse kommunisme; de geschiedenis van de cph-cc’, in: idem,
Nederlands kommunisme, 67-90.
Harmsen, G.,‘Kommunistische vakbewegingspolitiek tussen de wereldoorlogen’, in: idem,
Nederlands kommunisme, 91-137.
Harmsen, G.,‘Kontakten tussen nederlandse en russiese socialisten vóór de Oktoberrevolutie’, in: idem, Nederlands kommunisme, 243-248.
Harmsen, G.,‘Hoe groot is De Groot?’, in: idem, Nederlands kommunisme, 343-361.
Harmsen, G.,‘Johannis Adrianus Nelinus Knuttel’, in: bwsan, dl. iii, Amsterdam, 1988,
98-102.
Harmsen, G.,‘Alexander Salomon de Leeuw’, in: bwsan, dl. iii, Amsterdam, 1988, 114-118.
Harmsen, G.,‘Jan Postma’, in: bwsan, dl. iv, Amsterdam, 1990, 163-168.
Harmsen, G.,‘Marx-Rezeption in der niederländischen Sozialdemokratie (1918–1983)’, in:
Van der Linden, Die Rezeption der Marxschen Theorie in den Niederlanden, 364-429.
642

Nawerk Meridiaan Page 643 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Harmsen, G.,‘Dirk Struik vooraan in de communistische jeugdbeweging’, in: Bulletin
Nederlandse Arbeidersbeweging, no. 36 (dec. 1994), 11-28.
Harmsen, G.,‘Ten vierden male Daan Goulooze’, in: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, no. 40 (dec. 1995), 133-141.
Harmsen, G.,‘Jacobus Alphonsus Engels’, in: bwsan, dl. vi, Amsterdam, 1995, 56-61.
Harmsen, G., en G.Voerman,‘Gerrit Mannoury’, in: bwsan, dl. vii, Amsterdam, 1998,
137-141.
Harmsen, G., en J. Wormer,‘Bibliografie van de geschiedschrijving over het Nederlandse
communisme’, in: Boet e.a., Van bron tot boek, 133-173.
Havenaar, R.,‘Jacques de Kadt’, in: bwsan, dl.V, Amsterdam, 1992, 141-145.
Haynes, J.E., en H. Klehr,‘“Moscow gold”, conformed at last?’, in: Labor History, 33 (1992), 2
(Spring), 279-293; met een korte aanvulling in idem, 33 (1992), 4 (Fall), 576-577.
Heijermans, E.,‘“Zijn is kommunist zijn”. Biografische schets van G. Mannoury’, in:
Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland. Documentatieblad van de werkgroep
‘Sassen’, 1 (1990), no. 1, 9-30.
Hobsbawm, E.,‘Introduction: Inventing Traditions’, in: Hobsbawm en Ranger, red., The
Invention of Tradition, 1-14.
Hobsbawm, E.J.,‘Problems of communist history’, in: idem, Revolutionaries, 3-10.
Hobsbawm, E.J.,‘Bolshevism and the anarchists’, in: idem, Revolutionaries, 57-70.
Hoekman, P.,‘Petrus Johannes Schmidt’, in: bwsan, dl. viii, Amsterdam, 2000, 241-248.
Hoekman, P. en J. Houkes,‘De oude beweging en het vrije socialisme 1882–1920’, in:
Hoekman, Houkes en Knottnerus, red., Een eeuw socialisme en arbeidersbeweging in
Groningen, 41-68.
Hoekman, P. en J. Houkes,‘“Het communisme komt!” De opkomst van de cpn in OostGroningen’, in: Voerman, De Jonge en Van der Veen, red., Tussen Moskou en
Finsterwolde, 9-29.
Hoekman, P., B. van Houten en O. Knottnerus,‘De landarbeiders verenigd’, in: Hoekman,
Houkes en Knottnerus, red., Een eeuw socialisme en arbeidersbeweging in Groningen,
164-183.
Hogenkamp, B.,‘“Hier met de film”. Het gebruik van het medium film door de
communistische beweging in de jaren twintig en dertig’, in: Hogenkamp en Mol, Van
beeld tot beeld, 13-63.
Houkes, J.,‘Johannes Brommert’, in: bwsan, dl. vii, Amsterdam, 1998, 23-25.
Huber, P.,‘Kontroll und Repressionsmechanismen in der Zentrale der Komintern’, in:
Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung, 30 (1994), no. 1, 1-28.
Huber, P.,‘L’appareil du Komintern 1926–1935: premier aperçu’, in: Communisme, (1995),
no. 40-41, 9-35.
Huber, P.,‘The Cadre Department, the oms and the “Dimitrov” and “Mauil’sky”
Secretariats during the Phase of the Terror’, in: Narinsky en Rojahn, red., Centre and
Periphery, 122-152.
Huber, P.,‘Les organes dirigeants du Komintern: un chantier permanent’, in: Wolikow, red.,
Une histoire en révolution?, 211-226.

643

Nawerk Meridiaan Page 644 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Isaacs, H.R.,‘Notes on a Conversation with H. Sneevliet. The Chinese Question, 1920–1923.
Documents on the Comintern and the Revolution’, in: The China Quarterly, Jan./March
1971, no. 45, 102-109.
Jansen van Galen, J.,‘De laatste der der revolutionairen. Dr.Van Ravesteyn’s verloren
horizon’, in: Haagse Post, 22 maart 1969, 15.
Janssen Perio, E.M.,‘Dr. W van Ravesteyn, 1876–1970’, in: Rotterdams Jaarboekje,
Rotterdam, 1971, 191-197.
Janssen Perio, E.M.,‘Willem van Ravesteijn’, in: bwn, dl. ii, Amsterdam, 1985, 448-450.
Jonge, A.A. de,‘David Wijnkoop’, in: bwn, dl. I, Den Haag, 1979, 667-669.
Jonge, A.A. de,‘Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet’, in: bwn, dl. iii, Den Haag,
1989, 552-555.
Jonge, A.A. de,‘Jacques de Kadt’, in: bwn, dl. iv, Den Haag, 1994, 224-226.
Kadt, J. de,‘Anarchisten en communisten’, in: idem, Ketterse kanttekeningen, Amsterdam,
1965, 195-213.
Kahan,V.,‘The Communist International, 1919–43: The Personnel of its Highest Bodies’, in:
International Review of Social History, 21 (1976), 151-185
Kahan,V.,‘A contribution to the identification of the pseudonyms used in the minutes and
reports of the Communist International’, in: International Review of Social History, 23
(1978), 177-192.
Kalma, J.J.,‘Benjamin Boers’, in: bwsan, dl. iii, Amsterdam, 1988, 17-18.
Kan, A.,‘Der bolschewistische “Revolutionsexport” im Jahre 1920 und die schwedischen
Linkssozialisten’, in: Jahrbuch für historische Kommunismusforschung 1994, Berlijn, 1994,
88-103.
Kan, A.,‘Les relations entre les communistes Scandinaves et les service dipomatique
Soviétique’, in: Centenaire Jules Humbert-Droz, 195-204.
Kaplan, T.,‘On the socialist origins of international women’s day’, in: Van Holthoon en Van
der Linden, red., Internationalism in the Labour movement, I, 188-194.
Kessler, M., en Y. Thron,‘Entscheidung für den Stalinismus? Die Bolschewisierung in kpd
und Komintern’, in: Bergmann en Kessler, red., Aufstieg und Zerfall der Komintern,
85-94.
Kirby, D.,‘Zimmerwald and the origins of the Third International’, in: Rees en Thorpe,
red., International communism and the Communist International, 15-30.
Kheyfetz, L. en V.,‘Michael Borodin. The First Comintern-emissary to Latin America (Part
One)’, in: The International Newsletter of Historical Studies on Comintern, Communism
and Stalinism, 2 (1994/1995), no. 5/6, 145-149; ‘Part Two’: 3 (1996), no. 7/8, 184-188.
Kircheisen, I.,‘Britische und niederländische Sozialdemokraten und die Liga’, in: Piazza,
red., Die Liga gegen Imperialismus, 72-81.
Koejemans, A.J.,‘Lenin en de oprichting der sdp’, in: Politiek en Cultuur, 4 (1949), 5 (mei),
149-161.
Knuttel, J.,‘De geschiedenis der cph’, in: Cahiers over de geschiedenis van de
Communistische Partij van Nederland, no. 4 (mei 1980), 28-50.
Knuttel, J.,‘De oprichting en ontwikkeling der sdp. Kanttekeningen op het artikel van
Koejemans’, in: Cahiers over de geschiedenis van de Communistische Partij van
Nederland, no. 4 (mei 1980), 51-58.
Knuttel, J.A.N.,‘Levensloop’, in: J. Slangen, red., J.A.N. Knuttel, Leiden, 1989, 101-375.
644

Nawerk Meridiaan Page 645 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Koch-Baumgarten, S.,‘Edo Fimmen – Iron fist in silken glove. A biographical sketch’, in:
Reinalda, red., The International Transportworkers Federation, 52-67.
Kozlov, N.N.,‘Bukharin, Eugen Varga, and the Comintern Debate on the Stabilization of
Capitalism’, in: Kozlov en Weitz, red., Nikolai Ivanovich Bucharin, 29-58.
Kozlov, N.N.,‘War Communism, the New Economic Policy, and Bukharin’s Theory of the
Transition to Socialism’, in: Kozlov en Weitz, red., Nikolai Ivanovich Bucharin, 107-128.
Kozlov, N.N., en E.D. Weitz,‘Betrachtungen über die Ursprünge der “Dritten Periode”:
Bucharin, die Komintern und die politische Ökonomie der Weimarer Republik’, in:
Bergmann en Kessler, red., Aufstieg und Zerfall der Komintern, 123-142.
Lauscher, H.,‘Trotzki und der sechste Kongress der Kommunistischen Internationale’, in:
Centenaire Jules Humbert-Droz, 319-343.
Lazitch, B.,‘Two Instruments of Control by the Comintern: The Emissaries of the ecci and
the Party Representatives in Moscow’, in: Drachkovitch en Lazitch, red., The Comintern:
Historical Highlights, 45-65.
Lazitch, B.,‘La Formation de la Section des Liaisons internationales du Komintern (oms)
1921–1923’, in: Communisme, 1982, no. 4, 65-80.
Lebedeva, N., en M. Narinsky,‘Dissolution of the Comintern in 1943’, in: Narinsky en
Rojahn, red., Centre and Periphery, 153-162.
Leeuw, A.S. de,‘Lenin en het Nederlandsche revolutionaire Marxisme’, in: de Communist, 2
(1930), 14 (mrt.), 434-441.
Leeuw, A.S. de,‘De S.D.P. tijdens den oorlog’, in: de Communist, 2 (1930), 17 (juni/juli),
530-536.
Leeuw, A.S. de,‘De S.D.P. en Zimmerwald’, in: de Communist, 3 (1931), 3 (mrt.), 80-91.
Legêne, S., en M. Schrevel,‘De cpn en het communistische verzet’, in: G. Aalders e.a., red.,
Zesde Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Zutphen, 1995, 239-253.
Liagre Böhl, H. de,‘Henriette Goverdine Anna van der Schalk’, in: bwn, dl. iii, Den Haag,
1989, 522-524.
Liagre Böhl, H. de,‘Herman Gorter’, in: bwsan, dl. vii, Amsterdam, 1998, 56-65.
Majander, M.,‘The Soviet View on Social Democracy. From Lenin to the End of the Stalin
Era’, in: Saarela en Rentola, red., Communism, 61-104.
Mannoury, G.,‘Geestverwantschap. Een herinnering aan Henriëtte Roland Holst, de
revolutionnair-socialiste’, in: De nieuwe stem, 9 (1954), 11 (nov.), 627-633.
Martin Ryle, J.,‘International Red Aid and Comintern Strategy, 1922–1926’, in: International
Review of Social History, 15 (1970), 43-68.
Meertens, P.,‘Henriette Roland Holst’, in: idem, In het voetspoor van Henriette Roland Holst.
Radicalen en religieuze socialisten in Nederland, Alphen aan den Rijn, z.j. [1982], 205216.
Mellink, A.F.,‘Willem van Ravesteyn’, in: Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse
letterkunde te Leiden 1970–1971, Leiden, 1972, 134-147.
Mellink, A.F.,‘Wijnkoop als figuur van de Nederlandse arbeidersbeweging’, in: M.
Campfens, M. Schrevel en F. Tichelman, red., Op een beteren weg. Schetsen uit de
geschiedenis van de arbeidersbeweging aangeboden aan mevrouw dr. J.M. Welcker,
Amsterdam, 1985, 140-157.
Mellink, A.F.,‘Willem van Ravesteyn’, in: bwsan, dl. I, Amsterdam, 1986, 98-99.
Mellink, A.F.,‘David Jozef Wijnkoop’, in: bwsan, dl. I, Amsterdam, 1986, 155-159.
645

Nawerk Meridiaan Page 646 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Mellink, A.F.,‘Jan Hoogcarspel’, in: bwsan, dl. ii, Amsterdam, 1987, 66-68.
Mellink, A.F.,‘Jan Marius Romein’, in: bwsan, dl. ii, Amsterdam, 1987, 123-126.
Mellink, A.F.,‘Sebald Justinus Rutgers’, in: bwsan, dl. ii, Amsterdam, 1987, 130-132.
Mellink, A.F.,‘Louis Leonardus Hendrikus de Visser’, in: bwsan, dl. ii, Amsterdam, 1987,
168-171.
Mol, E.,‘Sebald Rutgers, internationalist’, in: Politiek en Cultuur, 47 (1987), 4/5 (okt.),
170-176.
Morgan, K.,‘The cpgb and the Comintern Archives’, in: Socialist History, 1993, 2
(Autumn), 9-29.
Morriën, J.,‘Gijs van Munster (1883–1945). Strijder tegen kolonialisme en fascisme’, in:
Cahiers over de geschiedenis van de cpn, no. 10 (mei 1985), 115-132.
Morriën, J.,‘Gijsbert Jasper van Munster’, in: bwsan, dl. I, Amsterdam, 1985, 87-88.
Morriën, J.,‘Pieter Bergsma’, in: bwsan, dl. iii, Amsterdam, 1988, 13-15.
Morriën, J.,‘Telegrammen uit de Tweede Wereldoorlog in Cominternarchief ’, in: Politiek en
Cultuur, 50 (1990), 5 (okt.), 247-254.
Morriën, J.,‘cpn steunde reis Musso en Tamzil’, in: Politiek en Cultuur, 51 (1991), no. 2,
163-170.
Morriën, J.,‘Leendert Seegers’, in: bwsan, dl. vii, Amsterdam, 1998, 207-210.
Mul, A.,‘Asser Baars’, in: bwsan, dl. I, Amsterdam, 1986, 8-9.
Naumov, O.,‘The former communist party archives in the system of the Russian archival
service’, in: G. Buchstab, red., Das Gedächtnis der Parteien. Parteiarchive in Europa,
Sankt Augustin, 1996, 51-59.
Naumov, O.,‘The Present Condition of the Comintern Archives’, in: Narinsky en Rojahn,
red., Centre and Periphery, 13-16.
Nicolaevsky, B.,‘Le récit du “camarade Thomas”’, in: Freymond, red., Contributions à
l’histoire du Comintern, 1-28.
Nijdam, J.H. en R. Uittenhout,‘Gerrit van Burink’, in: bwsan, dl. vi, Amsterdam, 1995,
39-43.
Noordegraaf, H.,‘Leven vanuit een volstrekt idealisme: John William Kruyt – van christen
tot communist’, in: Tijd & Taak, 87 (1989), 15 (5 aug.), 11-13.
Noordegraaf, H.,‘John William Kruyt’, in: bwsan, dl. iv, Amsterdam, 1990, 111-114.
Olink, H.,‘De revolutie die niet doorging’, in: hp/de Tijd, 25 augustus 1995, 36-39.
Ornée, W.A.,‘Herman Gorter’, in: bwn, dl. ii, Amsterdam, 1985, 184-187.
Pannekoek, A.,‘Herinneringen uit de arbeidersbeweging’, in: idem, Herinneringen, 71-218.
Panteleiev, M.,‘Les archives du Komintern à Moscou: posibilités et limites’, in: Wolikow,
red., Une histoire en révolution?, 79-83.
Pelt, W.,‘Congressen van sdp en cpn’, in: Boet e.a., Van bron tot boek, 174-176.
Pelt, W.,‘De cpn in de oorlog en de bronnen van de Komintern’, in: Bulletin Nederlandse
Arbeidersbeweging, no. 40, (dec. 1995), 116-132.
Perry, J.,‘De jaren 1894–1919’, in: M. Brinkman, M. de Keizer en M. van Rossem, red.,
Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland 1894–1994, Amsterdam, 1994, 9-61.
Pieterson, H.,‘Tussen nas en Komintern. Ontwikkeling en aanhang van sp, rsp, osp, rsap
1918–1940’, in: Eekman en Pieterson, Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen, 109-205.
Ravindranathan, T.R.,‘The second congress of the Comintern: Moscow and the Italian
question’, in: Centenaire Jules Humbert-Droz, 441-447.
646

Nawerk Meridiaan Page 647 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Reinalda, B.,‘Over Wijnkoop als werknemer, vakbondsman en verwekker van emoties’, in:
Cahiers over de geschiedenis van de Communistische Partij van Nederland, no. 9 (jan.
1984), 81-85.
Reinalda, B.,‘The ift in the context of international trade unionism’, in: idem, red., The
International Transportworkers Federation, 11-24.
Reve, G.K. van het,‘Haringgraten’, in: idem, Tien vrolijke verhalen, Amsterdam, 1962, 55-75.
Riethof, H.,‘De Communistische Partij Oppositie (C.P.O.) 1933–1935’, in:
Mededelingenblad. Orgaan van de Nederlandse Vereniging tot beoefening van de Sociale
Geschiedenis, 1970, no. 38, 28-46.
Roland Holst, H.,‘De Internationale Socialistische Konferentie van Zimmerwald’, in: de
Nieuwe Tijd, 20 (1915), 590-599.
Roland Holst, H.,‘Herinneringen aan Zimmerwald’, in: Fundament, 2 (1935), 7 (juli), 10-29.
Roland Holst, H.,‘Iets over Radek en Boecharin’, in: Tijd en Taak, 35 (1937), 18 (6 feb.), 3.
Rooy, P. de,‘Een zoekende tijd. De ongemakkelijke democratie 1913–1949’, in: Aerts e.a.,
Land van kleine gebaren, 177-262.
Rossum, L.J. van,‘Eine unveröffentlichter Brief Trockijs von Anfang 1916’, in: International
Review of Social History, 14 (1969), 251-266.
Rübner, H.,‘The international seamen’s organisations after the First World War: political,
professional and national interests in conflict’, in: Reinalda, red., International
Transportworkers Federation, 77-90.
Rutgers, S.J.,‘Een ontmoeting met Lenin’, in: Kommunisme, 1 (1935), 11 (nov.), 390-397.
Rutgers, S.J.,‘Mijn ontmoetingen met Lenin’, in: Communisme, 2 (1936), 6 (juni), 241-245.
Rutgers, S.J.,‘Mijn ontmoetingen met Lenin iii’, in: Politiek en Cultuur, 2 (1936), 7 (juli),
296-303.
Rutgers, S.J.,‘Herinneringen aan de Oktober-revolutie’, in: Politiek en Cultuur, 17 (1957), 11
(nov.), 518-523.
Rutgers, S.,‘Reisverhaal van Sebald Rutgers’, in: Baruch e.a., Aan de grenzen voorbij, 63-76.
Saarela, T.,‘International and national in the Communist Movement’, in: Saarela en
Rentola, red., Communism, 15-40.
Sachnazarova, E.N., en W.N. Setsilina,‘Ein Beitrag zur Geschichte des Kominternarchives’,
in: The International Newsletter of Historical Studies on Comintern, Communism and
Stalinism, 1 (1993/1994), no. 3/4, 13-16.
Saich, T.,‘Henk Sneevliet and the Origins of the First United Front (1921–1923)’, in: Issues &
Studies. A Journal of China Studies and International Affairs, 22 (1986), 8 (aug.), 117-151.
Saich, T., en F. Tichelman,‘Henk Sneevliet: A Dutch Revolutionary on the World Stage’, in:
The Journal of Communist Studies, 1 (1985), 2 (juni), 170-193.
Shchechilina,V.,‘Creation and Activity of the Comintern Archives’, in: Narinsky en Rojahn,
red., Centre and Periphery, 17-24.
Scheerman, J.,‘Van nvv-georganiseerd naar nas-georiënteerd’, in: Cahiers over de
geschiedenis van de Communistische Partij van Nederland, no. 9 (jan. 1984), 86-122.
Schirinja, K.K.,‘Der Kampf in der Komintern Ende der zwanziger Jahre gegen die “rechte”
Abweichung und seine Folgen’, in: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 32
(1990), 735-746; ook verschenen in Bergmann en Kessler, red., Aufstieg und Zerfall der
Komintern, 143-156.

647

Nawerk Meridiaan Page 648 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Shirinia, K.,‘The Comintern: A World Party and Its National Sections’, in: Narinsky en
Rojahn, red., Centre and Periphery, 168-177.
Sijes, B.A.,‘Anton Pannekoek, 1873–1960’, in: Pannekoek, Herinneringen, 11-69.
Smit, F. de,‘Spelen voor de revolutie. Het arbeiderstheater in Nederland en Groningen
1932–1960’, in: Voerman, De Jonge en Van der Veen, red., Tussen Moskou en
Finsterwolde, 31-49.
Souvarine, B.,‘Michel Borodine en Amérique (1919)’, in: Freymond, red., Contributions à
l’histoire du Comintern, 97-101.
Struik, A.,‘De naamsverandering’, in: Cahiers over de geschiedenis van de Communistische
Partij van Nederland, no. 2, (feb. 1979), 80-84.
Struik, D.,‘Mijn socialistiese jaren in Nederland. Herinneringen uit 1914–1924’, in: Giele e.a,
red., Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland
1977, 191-246.
Studer, B.,‘Ein Blick in das ehemalige Zentrale Parteiarchiv beim zk der kpdsu in
Moskau...’, in: The International Newsletter of Historical Studies on Comintern,
Communism and Stalinism, 1 (1993), no. 1/2, 13.
Studer, B.,‘Die Kominternstruktur nach dem 7. Weltkongress. Das Protokoll des
Sekretariats des ekki über die Reorganisierung des Apparates des ekki, 2. Oktober
1935’, in: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung, 31 (1995), 1 (mrt.), 25-53.
Studer, B., B.H. Bayerlein en A. Lasserre,‘Des archives russes en tant que source de
l’histoire suisse contemporaine’, in: Etudes et Sources, 1994, no. 20, 283-313.
Stuiveling, G.,‘Gorters brieven aan Lenin’, in: idem, Willens en wetens. Twaalf essays,
Amsterdam, 1967, 114-138, 263-266.
Stutje, J.W.,‘The Soviet Union as seen by the Dutch Labour Movement, 1917–1935. A Global
Impression’, in: Socialismo Storia: l’urss il Mito le Masse, Milaan, 1991, 282-303.
Stutje, J.W.,‘Abraham Soep (1874–1958). Portret van een bandeloze rebel’, in: Bulletin
Nederlandse Arbeidersbeweging, no. 24 (dec. 1991), 2-37.
Stutje, J.W.,‘Tussen eenheid en afzondering. De cph in de jaren twintig’, in: Tijdschrift voor
Sociale Geschiedenis, 19 (1993), 4 (nov.), 463-488.
Stutje, J.W.,‘Tussen hoop en angst. De communistische jaren van Jef Last’, in: Maatstaf, 42
(1994), 10 (okt.), 58-71.
Stutje, J.W.,‘Paul de Groot in Antwerpen. De jeugdjaren van een oproerkraaier, 1900–1923’,
in: Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 1 (1996), 1 (nov.), 105-140.
Svátek, F.,‘The Governing Organs of the Communist International: Their Growth and
Composition, 1919–1943’, in: History of Socialism. Yearbook, 1968, Praag, 1969, 179-266.
Swain, G.,‘Was the Profintern Really Necessary?’, in: European History Quarterly, 17 (1987),
1 (jan.), 57-77.
Thorpe, A.,‘Comintern “Control” of the Communist Party of Great Brittain, 1920–1943’, in:
English Historical Review, 113 (1998), 637-662.
Thorpe, A.,‘The Communist International and the British Communist Party’, in: Rees en
Thorpe, red., International Communism and the Communist International, 67-86.
Tichelman, F.,‘Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet’, in: bwsan, dl. I,
Amsterdam, 1986, 111-119.

648

Nawerk Meridiaan Page 649 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Tichelman, F.,‘Henriette Roland Holst-Van der Schalk en Henk Sneevliet. Historische
introductie’, in: ‘Waarom schrijf je nooit meer?’, 17-66.
Tosstorff, R.,‘Unity between “Amsterdam” and “Moscow”? Edo Fimmen’s relationship to
the communist trade union movement’, in: Reinalda, red., The International
Transportworkers Federation, 94-105.
Tosstorff, R.,‘The Red International of Labour Unions’, in: Rojahn, red., The Communist
International and its National Sections.
Tuin, E. van der,‘Het nsv en het anarcho-syndicalisme’, in: M. Hunink, J. Kloosterman en J.
Rogier, red., Voor Arthur Lehning, Baarn, 1979, 203-238.
Tych, F.,‘The kpd-kpp Political “Axes” against Zinov’ev-Stalin in the Communist
International 1919–1924’, in: Narinsky en Rojahn, red., Centre and Periphery, 81-88.
Uljanowski, R.A.,‘Der Kampf der Komintern für die Leninsche Strategie und Taktik in der
nationalen Befreiungsbewegung’, in: P.N. Fedossejew e.a., red., Die Kommunistische
Internationale und ihre revolutionären Traditionen, Berlijn, 1970, 105-126.
Velde, H. te,‘Ervaring en zingeving in de politiek. Het politieke charisma in de tijd van
Abraham Kuyper’, in: Theoretische Geschiedenis, 23 (1996), no. 4, 519-538.
Velde, H. te,‘“Parlementair en partijdig”. Politieke cultuur en opvattingen van politiek in
Nederland en (West-)Europa, 19e en 20e eeuw’. Niet-gepubliceerde Pionier-aanvraag,
Groningen, 1998.
Verhaar, D.,‘De Paasconferentie van 1929’, in: Cahiers over de geschiedenis van de
Communistische Partij van Nederland, no. 2 (feb. 1979), 37-58.
Verwey-Jonker, H.,‘De sociale wortels van het socialisme in Nederland’, in: Socialisme en
Democratie, 7 (1950), 516-528.
Voerman, G.,‘Mogelijkheden en moeilijkheden in Moskou: over de archieven van de
voormalige Sovjet-Unie’, in: Contactblad vgte, juli 1994, 7-9.
Voerman, G.,‘De cpn en de vleespotten van Moskou’, in: de Volkskrant, 26 november 1994.
Voerman, G.,‘De coming men van de cpn. Goulooze, De Groot en de Komintern
(1929–1930), in: Jaarboek 1994 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen,
Groningen, 1995, 237-260.
Voerman, G.,‘De Groot aan het bewind. De cpn en de Komintern, 1935–1938’, in: Politiek &
Cultuur, 50 (1995), 1 (apr.), 125-131.
Voerman, G.,‘Henriette Roland Holst en haar breuk met de Komintern, 1924–1925’, in:
Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, no. 40 (dec. 1995), 103-113.
Voerman, G.,‘Bolsjewieken, tribunisten en het Amsterdams Bureau van de Komintern
(1919–1920)’, in: Jaarboek 1996 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen,
Groningen, 1997, 129-155.
Voerman, G.,‘Organisatiestructuur van de Komintern’, in: Schrevel en Voerman, red., De
communistische erfenis, 15-38.
Voerman, G.,‘From Lenin’s comrades in arms to “Dutch donkeys”: the Communist Party in
the Netherlands and the Comintern in the 1920s’, in: Rees en Thorpe, red., International
communism and the Communist International, 127-142.
Voerman, G.,‘Bartha Rutgers-Mees. Een vergeten revolutionaire uit Veendam’, in:
Veenkoloniale Volksalmanak. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger
Veenkoloniën,Veendam, 1999, 86-95.

649

Nawerk Meridiaan Page 650 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Voerman, G.,‘Die Unterordnung der kph unter Moskau 1929/30’, in: Jahrbuch für
Historische Kommunismusforschung 1998, Berlijn, 1998, 36-50.
Voerman, G.,‘Het schuldcomplex van een stalinist’, in: C.C. van Baalen e.a., red., Jaarboek
Parlementaire Geschiedenis 2000, Den Haag, 2000, 176-180.
Voerman, G., en J. Wormer,‘De cpn in cijfers, 1909–1991’, in: Voerman en Schrevel, red., De
communistische erfenis, 161-170.
Walda, D.,‘Nederlandse specialisten en arbeiders naar de jonge Sowjet-staat’, in: Baruch
e.a., Aan de grenzen voorbij, 43-62.
Wall, E. van der,‘1935: proletarische eenheid in Amsterdam?’, in: Van Amerongen e.a., Voor
buurt en beweging, 140-159.
Watlin, A.,‘Die Tätigkeit Jules Humbert-Droz im Politsekretariat des ekki (1926–1928)’,
in: Centenaire Jules Humbert-Droz, 71-80; ook verschenen in: Watlin, Die Komintern,
125-134.
Watlin, A.,‘Die Russische Delegation in der Komintern: Machtzentrum des internationalen
Kommunismus zwischen Sinowjew und Stalin’, in: Jahrbuch für Historische
Kommunismusforschung 1993, Berlijn, 1993, 82-99.
Watlin, A.,‘Die Hoffnung Lenins auf die Weltrevolution. Zwischen Zimmerwald und
Komintern’, in: idem, Die Komintern, 9-20.
Watlin, A.,‘Die Geburt der Einheitsfronttaktik: Die russische Dimension’, in: idem, Die
Komintern, 45-72.
Watlin, A.,‘Trotzki und die Komintern’, in: idem, Die Komintern, 83-102.
Watlin, A.,‘Das anglo-russische Komitee und der innerparteiliche Kampf der kpdsu(b)’,
in: idem, Die Komintern, 103-124.
Watlin, A.,‘Revolutionäre Weltsicht. Bucharins Politik in der Komintern’, in: idem, Die
Komintern, 161-172.
Watlin, A.,‘Der heisse Herbst des Jahres 1928. Über die Stalinisierung der Komintern’, in:
idem, Die Komintern, 173-191; een ingekorte versie verscheen in: Bergmann en Kessler,
red., Aufstieg und Zerfall der Komintern, 115-122.
Watlin, A., en Th. Bergmann,‘Der ultralinke Kommunismus. Der innere Kampf an der
Spitze von kpd und Komintern’, in: Watlin, Die Komintern, 73-81.
Weber, H.,‘Zu den Beziehungen zwischen der kpd und der Kommunistischen
Internationale’, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 16 (1968), 2, 177-208.
Wehner, M. en A.Vatlin,‘“Genosse Thomas” und die Geheimtätigkeit der Komintern in
Deutschland 1919–1925’, in: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 29 (1993), 1 (mrt.), 1-19 (ook gepubliceerd
in: Watlin, Die Komintern, 21-44).
Weiner, M.,‘Comintern in East Asia, 1919–39’, in: McDermott en Agnew, The Comintern,
158-190.
Weitz, E.D.,‘Bukharin and “Bukharinism” in the Comintern, 1919–1929’, in: Kozlov en
Weitz, red., Nikolai Ivanovich Bucharin, 59-91.
Welcker, J.M.,‘Eduard Carl Fimmen’, in: bwsan, dl. I, Amsterdam, 1986, 37-42.
Welcker, J.M.,‘Antonie Pannekoek’, in: bwsan, dl. I, Amsterdam, 1986, 90-93.
Welcker, J.M.,‘Anthoon Johan Koejemans’, in: bwsan, dl. iv, Amsterdam, 1990, 107-111.
Wickel, J.,‘cpn-collectie Moskou’, in: Boet e.a., Van bron tot boek, 23-37.

650

Nawerk Meridiaan Page 651 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

bronnen
Wiessing, M.C.,‘Lenin und die holländischen Tribunisten’, in: idem, Die Holländische
Schule des Marxismus, 24-50.
Wiessing, M.C.,‘H. Gorter im Jahre 1918’, in: idem, Die Holländische Schule des Marxismus,
68-87.
Wiessing, M.C.,‘Die Tribunisten und die Komintern’, in: idem, Die Holländische Schule des
Marxismus, 88-130.
Wiessing,‘Erinnerungen an Henriette Roland Holst’, in: idem, Die Holländische Schule des
Marxismus, 131-145.
Winter, T. de, en D. de Winter,‘Engelbertus Bouwman’, in: bwsan, dl. I, Amsterdam, 1986,
20-22.
Withuis, J.,‘“Een beetje bloed, dat de aarde zal bevruchten”. Afscheidsbrieven van
communistische verzetsstrijders als bron van mythes, troost en kennis’, in:
Oorlogsdocumentatie ’40-’45. Tiende jaarboek van het Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie, Zutphen, 1999, 64-88.
Wolikow, S.,‘Le regard de l’autre – le Comintern et le pcf’, in: Narinsky en Rojahn, red.,
Centre and Periphery, 189-202.

651

Nawerk Meridiaan Page 652 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

Nawerk Meridiaan Page 653 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

Naamregister
Van de in de tekst vermelde auteurs zijn in de index alleen de voorletters vermeld. Van de
overige personages worden voor zover bekend de voornamen, het geboorte- en sterfjaar en
eventuele pseudoniemen gegeven.
Abromov, Aleksandr Lazarevitsj (1895–1937) — 131
Agnew, J. — 220, 388
Alarich; zie Gyptner, R.G.
Albarda, Johan Willem (1877–1957) — 339
Albrecht, J.H. (1879–?) — 157, 286
Alimin (1891–1964) — 349
Alma, Petrus (1886–1969) — 311, 362
Ankersmit, Gerharda Johanna Helena (1869–1944) — 81
Armand, Inessa (1874–1920) — 46
Baars, Asser (1892–1944) — 62, 78, 96
Bakoenin, Michail Aleksandrovitsj (1814–1876) — 10, 176
Balabanova, Angelika (1877–1965) — 41, 50, 54, 57, 61, 65, 75, 76, 82, 90, 120
Bamatter, Siegfried (Silvio, Moritz; 1892–1966) — 198, 386-389, 391-398, 400-404, 411, 413,
419, 445
Banning, Willem (1888–1971) — 338
Barbé, Henri (1903–1966) — 389
Barbusse, Henri (1873–1935) — 363
Bauman, G. — 17, 18, 47, 211
Belinski, S. (?–?) — 145, 165, 166
Bergsma, Pieter (1882–1946) — 16, 241, 242, 258, 263, 344-349, 352, 354, 374, 382, 383, 385, 387,
388, 392-402, 405, 406, 408, 410, 412, 414-416, 421, 424, 434, 439, 440, 444, 452, 466
Bernstein, Eduard (1850–1932) — 23, 24, 27
Berzin, Jan Karlovitsj (1889–1938) — 42, 50, 51, 53, 54, 57, 61, 62, 65, 73-77, 79, 82, 85, 86,
88-90, 92, 93, 115
Beukels; zie Munster, G.J. van
Beuzemaker, Nicolaas (1902–1944) — 13, 284, 385, 386, 391, 393-395, 397, 403, 410, 415, 426
Bobst, Hermann (1886–1961) — 402
Boecharin, Nikolaj Ivanovitsj (1888–1938) — 61, 64, 75, 76, 88, 90, 96, 103, 116, 118, 121, 128,
129, 150-152, 178, 179, 199, 254, 259, 276, 278, 282, 301-302, 309-313, 315, 319, 326, 328, 333,
334, 337, 350, 351, 356-359, 361, 371, 374-379, 382, 388, 392, 393, 396, 410, 434, 437, 463, 471
Boersma, Jelle; zie Engels, J.
Böhl, H. de Liagre — 24, 32
Bomans, Johannes Bernardus (1885–1941) — 60
Bordiga, Amadeo (1899–1970) — 301, 333
Borodin, Michail Markovitsj (1884–1951) — 82, 83, 183
Bouwman, Engelbertus (1882–1955) — 55, 81, 83, 137-140, 144, 145, 148-150, 160, 164-166, 167175, 178-183, 188-190, 193, 204, 206, 208, 209, 210, 211, 216, 224, 225, 228-232, 236, 237, 240653

Nawerk Meridiaan Page 654 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

naamregister
242, 247, 258, 263, 272, 281, 291, 292, 294, 296, 304, 306, 318-320, 326, 329, 330-332, 336, 454
Brandler, Heinrich (1881–1967) — 160, 169, 186, 187, 217, 282, 298, 378, 417, 429, 446
Brandsteder, Jacob Andries (1887–1986) — 182, 206, 228, 230-232, 240, 247, 272, 281, 299,
320, 327, 329, 332
Branting, Karl Hjalmar (1860–1925) — 39
Brommert, Johannes (1891–?) — 122, 149, 157, 182, 192, 213, 239, 240, 242, 255, 258, 266, 267,
285, 286, 304, 342, 370, 417, 420, 421, 425-427, 430, 433, 435, 462, 468
Bronski, Mieczyslav (1882–1941) — 76, 84, 86
Browder, Earl Russell (1891–1973) — 379
Brusse, Willem Lucas (1879–1937) — 78
Buiting, H. — 30, 35
Burink, Gerrit van (1891–1961) — 287, 296, 300, 306, 357, 430, 433, 435
Cachin, Marcel (1869–1958) — 147
Carr, E.H. — 244, 246, 275, 379, 437
Carvalho, Israël (1886–1965) — 411
Ceton, Jan Cornelis (1875–1943) — 28-32, 56, 58, 59, 78, 79, 81, 111, 118-120, 122, 124, 126, 132,
153, 162, 187, 204, 205, 209, 210, 213, 214, 238, 239, 242, 250, 256, 258, 265, 268-270, 274, 275,
279, 281, 287, 289, 300, 304-307, 356, 406, 416, 421, 426, 427, 433, 439, 442, 443, 447
Christophe; zie Humbert-Droz, J.
Colly, Nittert Jan (1887–1950) — 145, 148
Coltof, Bernhard (1889–1940) — 58, 73
Courtois, S. — 218
Darsono (1897–1976) — 349, 352, 386, 387, 417, 419
Dekker, Henri Willem (1874–?) — 332
Delobelle, Alexandre Marceau (1887–1970) — 327, 329
Derzjinski, Feliks Edmondovitsj (1877–1926) — 299
Dietzgen, Joseph (1828–1888) — 25
Dimitrijev, A.P. — 17
Dimitrov, Georgi (Helmuth; 1882–1949) — 15, 20, 67, 380, 426, 427
Dissel, Theo (1884–?) — 165-167, 170, 174, 175, 192, 226-230, 281, 294, 317, 325-329
Doorenbos, Jenne Clinge (1886–1973) — 74, 116
Doriot, Jacques (1898–1945) — 279
Drabkin, Jakob Davidovitsj (S.I. Goesev; 1874–1933) — 398, 400, 402, 413, 422-424
Drachkovitch, M.M. — 64
Draper, Th. — 61, 96
Eberlein, Hugo (1887–1944) — 64, 127
Emil; zie Grube, E.
Enderle, August (1887–1959) — 149, 152
Engels, Friedrich (1820–1895) — 23, 283, 334
Engels, Jacq (J. Boersma; 1896–1982) — 54, 146
Ercoli; zie Togliatti, P.
Exter, Wim van (Mido; 1906–?) — 413
654

Nawerk Meridiaan Page 655 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

naamregister
Falk, Erling (1887–1940) — 195
Ferguson, Aitken (?–?) — 396, 399, 400-404, 412, 413, 423, 445
Fimmen, Eduard Carl (1881–1942) — 159, 165, 180, 192-194, 196, 198-200, 211, 227, 229, 257,
261, 277, 282, 289-293, 295, 297, 298, 304, 309, 316-326, 339, 340, 342, 351, 355, 363, 364, 369,
418, 419, 431
Fischer, Ruth (1895–1961) — 186, 187, 202, 203, 217, 223, 255, 259, 278, 279, 295, 298, 299, 333,
357
Florin, Wilhelm (1894–1944) — 384-387, 393, 402, 404, 424
Flyg, Nils (?–?) — 389
Fraina, Louis Charles (1894–1952) — 81-83
Frans Ferdinand — 37
Frölich, Paul (1884–1953) — 84, 129, 417
Frossard, Ludovic Oscar (1889–1946) — 195, 269, 272, 275
Fuchs, Eduard (1870–1940) — 74, 76, 417
Gallacher, William (1881–1965) — 104, 259, 262, 364, 365
Gerber, J. — 26
Gerritsen, J.A.; zie Postma, J.
Geschke, Ottomar (1882–1957) — 215, 231, 234, 243, 259, 260
Girault, Suzanne (1882–1973) — 259, 261, 279, 368
Glas, Huigbertus van der (1886–1976) — 241, 242, 272, 302, 402, 412
Goeralski, Abram Jakovlevitsj (Kleine; 1890–1960) — 133
Goes, Franc van der (1859–1939) — 24, 25, 31
Goesev, Sergej Ivanovitsj; zie Drabkin, J.D.
Goldfarb, Maks; zie Petrovski, D.E.
Gorbatsjov, Michail Sergejevitsj (1931) — 15, 19
Gorki, Maksim (1868–1936) — 121
Gorter, Herman (1864–1927) — 9, 12, 18, 24-31, 35-37, 39, 43-59, 61, 62, 66, 74, 75, 78-81, 88, 91,
97, 100-103, 107-110, 113-117, 119-121, 123, 124, 126, 134, 135, 147, 154, 159, 169, 177, 179, 203,
230, 233, 234, 252, 253, 335, 341, 361, 436, 440-443, 448, 466
Gottwald, Klement (1896–1953) — 379, 406
Goulooze, Daan (1901–1965) — 14, 18, 20, 281, 370, 385, 397-399, 402, 413-415, 445, 447, 461
Grimm, Robert (1881–1958) — 40
Grollmann, Michail Grigorevitsj (1888–1938) — 345
Groot, Saul de (1899–1986) — 13, 17, 68, 314, 318-321, 323, 346, 362, 376, 404, 406, 413, 418, 423,
426, 450, 471
Gross, B. — 193, 364
Grube, Ernst (Emil; 1890–1945) — 427-430
Gruber, G. (1875–1963) — 279
Guilbeaux, Henri (1885–1938) — 66
Gyptner, Richard Georg (Alarich, Magnus; 1901–1972) — 305, 307, 380, 383-385, 391, 399,
400, 402, 410, 413, 425, 426, 434
Haase, Hugo (1863–1919) — 39
Haïs, Arno (1893–1971) — 429
655

Nawerk Meridiaan Page 656 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

naamregister
Hal, Salomon van der (1888–?) — 130, 157
Hammer, Arthur (1884–1942) — 170, 198
Hammer, Max (Wagner, Johann; 1886–1970) — 198, 203, 205, 208, 209, 211-214, 225-227,
231-234, 236-243, 247-249, 251, 253-255, 260-262, 269, 272, 286, 291, 343, 386, 444, 445, 452
Harmsen, G. — 18, 70, 274, 440, 469, 470, 471
Harper, J.; zie Pannekoek, A.
Heckert, Fritz (1884–1936) — 129, 148, 160, 163, 175, 428, 429
Heemskerk, Theodorus (1852–1932) — 62
Helmuth; zie Dimitrov, G.
Herzog, Jakob (1892–1931) — 67, 82, 94
Hess, Emma (?–1944) — 29
Höcker, Hans (?–?) — 370
Hodgson, John Fred (?–?) — 82
Hoernle, Edwin (1883–1952) — 148, 189, 303, 304-307, 321, 322, 356, 357, 445
Hobsbawm, E. — 458
Höglund, Zeth (1884–1956) — 68, 244, 261, 262, 269, 272, 275
Horner, K.; zie Pannekoek, A.
Hugenholz, Frederik Willem Nicolaas (1868–1924) — 28
Hulse, J.W. — 100
Humbert-Droz, Jules (Christophe, 1891–1971) — 67, 129, 134, 225, 240, 268-274, 280-283,
295-297, 300-307, 313, 320, 326, 328, 357, 377, 378, 381, 399, 444, 451
Huysmans, Kamiel (1871–1968) — 31
Inkpin, Albert (1884–?) — 388
Ivens, George Henri Anton (1898–1989) — 457
Jacquemotte, Joseph (1883–1936) — 68, 382
James; zie Reich, J.
Jansen; zie Proost, J.
Jeltsin, Boris Nikolajevitsj (1931) — 19
Joffe, Adolf Abramovitsj (1883–1927) — 57, 59, 60, 178, 253, 336
Johan (?–?) — 284
Johann; zie Hammer, M.
Johansen, J.; zie Wijngaarden, J. van
Johanson (?–?) — 259
Jonge, A.A. de — 72, 209, 284
Kadt, Jacques de (1897–1988) — 54, 112, 132, 135-137, 140, 144-148, 150, 151, 156, 176, 179, 185,
188-190, 198-200, 202, 203-214, 224, 232-235, 237, 239, 241, 247, 248, 270, 273, 293, 294, 301,
338-340, 363, 372, 441-443, 463
Kalker, Jacques J. (1886–?) — 58, 59
Kamenev, Lev Borisovitsj (1883–1936) — 57, 143, 185, 186, 250, 278, 310, 311, 367, 376, 434, 437
Kan, A. — 92
Kaplan, T. — 459
Karnebeek, Herman Adriaan van (1874–1942) — 57
656

Nawerk Meridiaan Page 657 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

naamregister
Katayama, Sen (1860–1933) — 352
Kautsky, Karl (1854–1938) — 23-27, 31, 33, 36, 37, 41, 42, 44
Kerenski, Aleksandr Fjodorovitsj (1881–1970) — 49, 50, 52
Kilbom, Karl (1885–1961) — 389, 429
Kitsz, Cornelis (1873–1955) — 167, 176, 258, 273, 274, 291, 292, 296, 327, 328, 336, 359
Kleerekoper, Asser Benjamin (1880–1943) — 77
Kleine; zie Goeralski, A.J.
Knorin, Wilhelm (?–?) — 379, 471
Knuttel, Johannis Adrianus Nelinus (1878–1965) — 191, 197, 207, 220, 255, 268, 285, 288, 306,
367
Koch, Hendrik (1883–?) — 367
Koejemans, Anthoon Jan (1903–1982) — 17, 28, 35, 387, 412, 413, 431, 434, 463, 468
Kolarov,Vasil (1877–1950) — 41, 42, 143, 196-201, 224, 358
Kollontaj, Aleksandra Michailovna (1872–1952) — 50, 120, 188
Kolthek jr., Harm (1872–1946) — 55
Kornbloem, Isaak Romanovitsj (1880–?) — 302
Korsch, Karl (1886–1961) — 333, 339
Krause, Hugo Walter Johannes (?–?) — 332
Kreibich, Karl (1883–1967) — 69, 195, 203, 206, 207, 224, 259, 379, 389
Kress, Willy (?–?) — 156, 284, 414
Kroepskaja, Nadjezda Konstantinovna (1869–1939) — 254, 278, 458
Krüger, R. (?–?) — 332
Kruyt, John William (1877–1943) — 55, 81, 100, 101, 122, 141, 149, 150, 152, 157, 198, 269, 285,
286, 301, 360, 364, 365, 370, 419, 420, 425, 435, 463
Kun, Béla (1886–1939) — 67, 73, 81, 109, 133, 237, 240, 249
Kurella, Alfred (B. Ziegler; 1895–1975) — 71
Kuusinen, Otto Wilhelm (1881–1964) — 15, 67, 127, 130, 148, 151, 189, 198, 199, 240, 244, 249,
250, 258, 259, 262-265, 268, 269, 274, 275, 297, 313, 326, 328, 349, 357-360, 379, 388, 393, 397,
422, 439
Kuyper, Abraham (1837–1920) — 27
Lakerveld, Leo van (Widdi; 1895–1989) — 156-158, 198-204, 208, 211, 214, 216, 237-239, 241,
242, 247, 249, 255, 256, 272, 283, 284, 286, 296, 299, 316, 382, 385, 386, 388, 391, 393-395, 397,
401-402, 403, 409, 410, 415, 457
Langeraad, Krijn Adriaan van (1865–1943) — 124, 280, 355, 416, 421
Langkemper, Adolf (1885–1967) — 181, 182, 226, 228, 230, 281, 329, 353
Lansink jr., Bernardus (1884–1945) — 160, 164-176, 182, 230
Last, Josephus Carel Franciscus (1898–1972) — 457
Lazar, M. — 71, 218
Lazitch, B. — 64
Leeuw, Alexander Salomon de (A. de Vries; 1899–1942) — 272, 296, 319, 326, 336, 348, 352,
353, 360, 370, 371, 381, 382, 384-386, 388, 392-395, 397, 402-404, 406, 413, 415, 423-425,
427-429, 431, 433, 442, 446, 452
Lenin,Vladimir Iljitsj (1870–1924) — 9, 11, 12, 18, 23, 34, 35-54, 56-58, 60-66, 69-71, 73-76,
79, 84, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 101-119, 121, 124, 135-138, 143, 153, 157-160, 163, 177, 178, 180,
657

Nawerk Meridiaan Page 658 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

naamregister
184-186, 188, 189, 208, 216, 217, 219, 221, 222, 233, 254, 278, 294, 333-336, 341, 343, 355, 356,
368, 375, 416, 417, 427, 436-438, 440-442, 452, 453, 459, 460, 461, 463, 464, 466, 467, 469,
470
Lenski, Julian Leszczinski (1889–1938) — 379
Leuven, Willem van (1880–1957) — 100-102, 109-111, 125, 136, 139, 140
Levi, Paul (1883–1930) — 74, 76, 87, 107, 133, 186, 187, 195, 275
Liebknecht, Karl (1871–1919) — 31, 37, 41, 54, 74, 177, 458, 459
Linden, Pieter Wilhelm Adrianus Cort van der (1846–1935) — 37, 131
Lisser, Alexander (1875–1943) — 77, 296, 299
Litvinov, Maksim Maksimovitsj (1876–1951) — 57, 59, 82, 92, 93
Loriot, Isodore Fernand Ernest (1870–1932) — 69, 81, 94
Lovestone, Jay (1898–1990) — 379, 389, 429
Lozovski, Aleksandr (1878–1952) — 139, 140, 143, 144, 146, 148, 149, 160-162, 168, 169, 171-176,
178-181, 183, 190, 193, 194, 199, 212, 226, 227, 263, 273, 291-297, 303, 309, 313, 315-319, 325,
326, 328-330, 340, 350, 355, 358, 377, 397
Ludwig; zie Reiss, I.
Lukács, György (1885–1972) — 333
Luteraan, Barend (1878–1970) — 38, 52-54, 56, 70, 112
Luxemburg, Rosa (1871–1919) — 26, 31, 33, 37, 41, 54, 64, 74, 132, 135, 177, 459
MacDonald, James Ramsay (1866–1937) — 194, 196
MacManus, Arthur (1889–1927) — 147, 149, 364
Magnus; zie Gyptner, R.G.
Malaka, Tan; zie Tan Malaka
Mannoury, Gerrit (1867–1956) — 62, 81, 83, 135, 268, 296, 309, 327, 329, 334, 336, 337, 340, 341,
367, 368, 408-412, 435, 464, 465
Manoeïlski, Dmitri Zacharovitsj (1883–1959) — 15, 134, 151, 195, 222, 236, 259, 263, 266, 278,
301, 302, 313, 328, 376, 379, 380, 393, 397
Manuel, Richard (R. van Riel; 1889–1945) — 81, 145, 192, 210, 212-215, 236-239, 241-244,
246-258, 260, 261, 263, 265, 266, 268, 270-272, 275, 279, 280, 285, 288, 296, 298-300, 302,
305, 319-321, 331, 342, 343, 346, 348, 350, 351, 359, 362, 366, 368, 371-374, 381, 383-385, 388,
391-398, 402, 405, 406, 408, 412-416, 421, 423, 434, 439, 440, 444, 466
Mao Tse-toeng (1893–1976) — 178
Maring, Hendrik; zie Sneevliet, H.J.F.M.
Marx, Karl Heinrich (1818–1883) — 10, 23, 24, 27, 31, 153, 283, 334, 368, 453
Maslow, Arkadij Vladimirovitsj (1891–1941) — 186, 202, 203, 217, 278-299, 333
McDermott, K. — 220, 388
Mehring, Franz (1846–1919) — 177
Mido; zie Exter, W. van
Moeso (1897–1948) — 349, 382
Molenkamp, Johannes Casperus Nicolaas (1884–?) — 174, 325
Molotov,Vjatsjeslav Michajlovitsj (1890–9186) — 299, 313, 376, 378, 379, 388, 389, 391
Monatte, Pierre (1881–1960) — 69, 81, 218, 253, 333
Monmousseau, Gaston (1883–1960) — 173, 279, 327
Morgan, K. — 13
658

Nawerk Meridiaan Page 659 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

naamregister
Moritz; zie Neumann, H.
Moritz; zie Bamatter, S.
Munster, Gijsbert Jasper van (Beukels; 1883–1945) — 348, 354, 364, 365, 368, 381, 385, 386,
388, 391, 394, 395, 397, 403
Münzenberg, Wilhelm (1889–1940) — 70, 71, 74, 84, 122, 123, 141, 150, 155, 156, 157, 188, 193,
198, 285, 286, 287, 291, 363-365, 369, 419
Murphy, John Thomas (1888–1966) — 82, 161, 313, 352, 353, 357
Neptun (Robert; ?–?) — 414, 415, 424, 426-428, 430, 431, 434, 445
Neumann, Heinz (Moritz; 1902–1937) — 239-244, 246, 247, 249, 253-255, 259-264, 275, 279,
281, 378, 397, 406, 445, 450, 452
Nicolaas ii (1868–1918) — 48
Nijhuis, Hendrik Jan — 118
Nin, Andrès (1892–1937) — 169, 291, 294, 295, 299, 303, 307, 315, 322, 327, 329, 330
Nollau, G. — 109
Nooter, Isaac John (1893–?) — 258
Nosovitsky, Jacob (?-?) — 81, 82, 84
Numa; zie Woog, E.
Olink, H. — 19
Oudegeest, Jan (1870–1950) — 159, 291
Overstraeten, Edouard van (1891–1981) — 68, 82, 83, 124, 129, 302, 303, 304, 305, 307, 321, 322,
340, 445
Pankhurst, Sylvia (1882–1960) — 69, 82, 94, 104
Pannekoek, Antonie (K. Horner, J. Harper; 1873–1960) — 12, 25-31, 33, 36, 38, 40, 41, 43-50,
52, 53, 61, 66, 75, 79, 80-83, 87-91, 94, 97, 101-104, 107, 108, 110, 112-117, 119-121, 123, 124, 136,
154, 159, 179, 233, 234, 252, 253, 335, 341, 440-443
Pelt, W. — 18
Peluso, Edmundo (1882–1942) — 195, 198, 200
Pepper, John (J. Pogány; 1886–1937) — 263, 264, 358, 365, 379, 389
Perfors, Gerardus (1890–?) — 272
Petrovski, David Efimovitsj (M.Goldfarb; 1886–1937) — 352, 353, 381
Pieck, Henri Christiaan (1895–1972) — 457
Pieck, Wilhelm (1876–1960) — 147, 425
Pjatnitski, Osip (1882–1938) — 20, 131, 132, 151, 216, 221, 240, 243, 244, 263, 281, 303, 313, 326,
344, 349, 352, 359, 393, 397, 422, 471
Platten, Fritz (1883–1942) — 53, 59, 63-65, 67, 76
Poedovkin,Vsevolod Illarionovitsj (1893–1953) — 462
Pogány, József: zie Pepper, J.
Pollitt, Harry (1890–1960) — 388, 406
Postma, Jan (J.A. Gerritsen; 1895–1944) — 281, 296, 383, 384, 392-397, 402, 404-406, 435
Proost, Johannes (Jansen; 1882–1942) — 78, 100, 101, 109, 110, 115, 118-120, 129, 130, 132, 140,
142, 143, 150-154, 160, 161, 167, 169, 171, 176, 188, 203, 256, 258, 421, 425, 426, 446, 452
Punt, Petronella (?–?) — 204, 282
659

Nawerk Meridiaan Page 660 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

naamregister
Purcell, Albert (1872–1935) — 223, 291
Racamond, Julien (1885–1966) — 294
Radek, Karl (1885–1939) — 31, 36, 37, 40-46, 50, 58, 61, 65, 87, 88, 90, 91, 93, 101-104, 108, 109,
117, 119, 124, 128, 129, 132, 141, 143-146, 149-154, 178, 179, 184, 186, 187, 189, 190, 191, 193, 196,
198, 199, 201, 217, 219, 222, 223, 303, 311, 366, 425, 434, 471
Rákosi, Mátyás (1892–1971) — 67, 130, 133
Ralf (?–?) — 281, 284, 295, 307, 452
Ravesteyn, Willem van (1876–1970) — 12-14, 28-31, 36, 38, 40, 42-48, 51, 52-59, 61, 66, 75, 79,
80, 81, 85, 91, 97, 100, 103, 108, 109, 111, 112, 118, 122-124, 126, 128, 134, 136-150, 153, 157, 177,
183, 185, 187, 188, 189, 191, 192, 194-196, 199, 201, 202, 204-210, 213, 214, 219, 223-225, 227,
231, 234, 239, 240, 241, 244, 246, 248-252, 255-263, 265, 267-270, 272, 274-276, 279-283,
287-290, 296, 298, 300-307, 340, 351, 355-361, 368, 387, 406, 409, 411, 421, 432, 433, 439,
442-444, 446, 447, 466, 467
Redetzki, Erich (1886–?) — 228, 231, 259, 261
Reed, John (1887–1920) — 109
Reesema, William Carl Siewertsz van (1884–1949) — 52-54, 56, 145, 150, 151, 153, 163, 167, 170,
176, 188, 190, 192, 194, 206, 208, 209, 211, 216, 225, 226, 228, 230, 231, 233, 234, 243, 246, 252,
254, 259, 266, 272, 276, 296, 302, 311, 314, 315, 322, 325, 331, 340, 347, 352, 356, 357-360, 365,
367, 372, 382, 384, 386, 387, 389, 390, 393, 394, 397-399, 404, 416, 420-424, 427, 428, 447,
448, 452
Reich, Jakob (James, Thomas; 1866–1956) — 66, 73-75, 77, 80, 86, 92, 132, 431
Reimann, Paul (1902–1976) — 389-391
Reiss, Ignatz (Ludwig; 1899–1937)
Reve, Gerard Kornelis van het (1923) — 458
Reve, Gerardus Johannes Marinus van het (Vanter; 1892–1975) — 131, 142, 207, 211, 238, 258,
306, 412, 413, 458, 459, 468
Reve, Karel van het (1921–1999) — 464
Riel, R. van; zie Manuel, R.
Ritter jr., P.H. — 28
Rjazanov, David Borisovitsj (1870–1938) — 283
Robbers, Christiaan Bernardus (1879–1941) — 142, 216, 217, 296, 299
Robert; zie Neptun
Rocker, Rudolf (1873–1958) — 174
Roland Holst, Richard Nicolaus (1868–1938) — 25
Roland Holst-Van der Schalk, Henriette Goverdine Anna (1869–1952) — 12, 21, 24-31, 33,
35, 36, 40-47, 49, 50, 53, 55, 58, 62, 66, 69, 70, 75, 78-81, 84, 89, 90, 97, 102, 109, 110, 115-125,
131, 134-137, 144, 146, 147, 150, 157, 158, 176, 177, 179, 185, 193, 209, 210, 232-236, 246-248,
250-254, 269, 272-274, 281, 296, 308, 309, 318, 324, 329, 333-338, 341, 361, 363, 364, 368, 369,
409, 439, 441-443, 448, 449, 453, 454, 456, 460, 463, 466, 468, 470
Romein, Jan Marius (J.M.R. Schrijver; 1893–1962) — 54, 210, 274, 283, 362, 366, 435
Romein-Verschoor, Anna Helena Margaretha (1895–1978) — 29
Rooden, P. van — 454
Rooy, P. de — 454, 465
Rosin, Friedrich (1870–1919) — 57, 61
660

Nawerk Meridiaan Page 661 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

naamregister
Rosmer, Alfred Griot (1877–1964) — 69, 109, 120-121, 129, 161, 195, 218, 253
Roy, Manabendra Nath (1889–1954) — 177, 259, 313, 349, 351, 358
Rust, William (1903–1949) — 388
Rutgers, Sebald Justinus (G.L. Trotter; 1879–1961) — 16, 17, 19, 28, 60-66, 72, 74-97, 100, 102,
112-114, 117-119, 131, 134, 177, 180, 216, 259, 282, 283, 289-300, 302, 334, 335, 351, 362, 432, 443,
448, 451, 461
Rutgers-Mees, Lubbartha Engelina (1879–1962) — 61-63, 72, 77, 134
Rykov, Aleksej Ivanovitsj (1881–1938) — 375, 376, 434
Sacco, Nicola (1891–1927) — 457
Saks, J., zie Wiedijk, P.
Schalker, Cees (1890–1944) — 13, 272, 399, 400, 402, 404, 406, 409, 414, 415, 422-429, 431434, 445, 447, 471
Schehr, John (1896–1934) — 302
Schermerhorn, Dirk (1900–1937) — 19, 96, 461
Schilp, Dirk (1893–1969) — 55, 467
Schlecht, Paul (1882–1947) — 202, 203, 207, 208, 266, 270, 273
Schmidt, Lambertus Willem (1909-?) — 465, 468
Schmidt, Petrus Johannes (1896–1952) — 317, 318, 323, 339, 363-364
Scholze, Paul (1886–?) — 370
Schönhaar, Eugen (1898–1934) — 286
Schrijver, J.M.R.; zie Romein, J.M.
Schumacher, Wilhelm (1880-?) — 227, 231, 241, 295, 330
Seegers, Leendert (1891–1970) — 241, 242, 256, 258, 263, 265, 268, 270, 272, 287, 296, 298-300,
302, 303, 345, 354, 359, 366, 374, 382, 385, 388-398, 400, 402, 405, 406, 408, 412, 414, 415, 421,
434, 439, 440, 444, 459, 466
Semaoen (1899–1971) — 259, 261, 348, 349, 351, 352, 353
Sémard, Pierre (1887–1942) — 279, 389
Serrati, Giacinto Menotti (1874–1926) — 67
Sillen, Hugo (1892–?) — 261
Silvio; zie Bamatter, S.
Sjachnovski (?–?) — 229
Sjatskin, Lazar Abramovitsj (1902–1937) — 71, 352
Sjirinja, K.K. — 17, 154
Smeral, Bohumir (1880–1941) — 69, 259, 260, 263, 313, 351, 355, 379
Smoljanski, Grigori Borisowitsj (1890–1937) — 325
Sneevliet, Hendricus Josephus Franciscus Marie (H. Maring; 1883–1942) — 13, 14, 81, 83,
148, 150, 176-180, 183, 188-190, 192, 194, 196, 198-200, 202-204, 206-214, 223-225, 228-232,
235-242, 244, 246-248, 250, 252-255, 257-259, 269, 270, 272-274, 278, 279, 281, 285, 286, 289,
291-293, 295-299, 304, 306, 308, 309, 316-329, 332-338, 340-343, 346, 348-350, 354, 360, 362,
363, 372, 386-388, 390, 404, 405, 409, 433, 441-443, 448, 449, 462, 463, 470, 471
Sneevliet-Zjolkovskaja, Zima (1896–?) — 189, 336
Soen Jat-sen (1866–1925) — 178, 311
Souchy, Augustin (1892–1984) — 175
Souvarine, Boris Lifchitz (1895–1984) — 94, 129, 195, 217, 218, 234, 253, 333
661

Nawerk Meridiaan Page 662 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

naamregister
Sperbert, François (?–?) — 332
Stalin, Josef Vissarionovitsj (1879–1953) — 11, 95, 96, 143, 178, 184-186, 188, 189, 199, 216-218,
221-224, 240, 250, 259, 266, 268, 278, 279, 299, 306, 309, 310-313, 315, 318, 336, 337, 339, 340,
349, 350, 356, 357, 366, 367, 371, 374-376, 378, 379, 382, 388, 409-411, 417, 425, 436, 437, 442,
469, 471
Stirner, Alfred; zie Woog, E.
Ström, Fritz (1880–1948) — 92, 93, 448
Struik, Dirk Jan (1894–2000) — 55, 70, 71, 81, 136, 141, 144, 146, 156, 464, 467
Struik, Thomas Antonie (1897–1945) — 13, 55, 96, 302, 335, 386, 403, 404, 413, 424, 426, 461
Stutje, J.W. — 274, 444
Stoetsjka, Pjotr Ivanovitsj (1865–1932) — 149
Stuiveling, G. — 18
Swart, Jef (?-1942) — 336
Tan Malaka (1894–1949) — 142, 349
Terracini, Umberto (?–?) — 195, 198
Thalheimer, August (1884–1948) — 74, 87, 186, 217, 282, 378, 417, 429, 446
Thälmann, Ernst (1886–1944) — 186, 217, 279, 298, 378, 384, 406
Thomas; zie Reich, J.
Thorez, Maurice (1900–1964) — 279, 389, 406
Togliatti, Palmiro (Ercoli; 1893–1964) — 313, 314
Tomski, Michail Pavlovitsj (1880–1936) — 160, 226, 227, 291, 299, 309, 315, 316-318, 329, 335,
340, 355, 375, 376, 377, 434
Tosstorff, R. — 315, 330
Trachtenberg, Alexander (1884–1966) — 149
Tranmael, Martin (1897–1967) — 215, 244
Treint, Albert (1889–1971) — 195, 217, 279, 368
Troelstra, Pieter Jelles (1860–1930) — 25-30, 36, 37, 39, 40, 46, 50, 53, 60, 223, 453
Trotski, Lev Davidovitsj (1879–1940) — 9, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 53, 56, 57, 61, 63, 64, 99,
101, 115-117, 119, 120, 121, 123, 124, 129, 141-143, 150, 184-187, 189, 191, 197, 202, 216-218,
221-224, 233, 234, 244, 250-252, 253, 278, 309-312, 329, 333-340, 350, 367-369, 375, 376,
408-411, 416, 441, 442, 448, 449, 463, 469, 470
Trotter, G.L., zie Rutgers, S.J.
Tsjang Kai-sjek (1887–1975) — 311
Tsjitsjerin, Georgi Valentinovitsj (1872–1936) — 63, 64, 70, 101
Tych, F. — 218
Ulbricht, Walter (1893–1973) — 343, 389
Unger, Otto (1893–1938) — 305, 307, 320, 345, 346
Vanter; zie Reve, G.J.M. van het
Vanzetti, Bartolomeo (1888–1927) — 457
Varga, Jenó (1879–1964) — 237, 283, 351, 357, 359, 361, 366
Vatlin, A.; zie Watlin, A.
Veen, Josephus Theodorus Maria van (1879–?) — 463
662

Nawerk Meridiaan Page 663 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

naamregister
Velde, H. te — 463
Visch, Jacobus H. (1899–1943) — 96
Visch-Vermeer, Petronella G. (1897–1990) — 96
Visser, Louis Leonardus Hendrikus de (1878–1945) — 48, 59, 81, 118, 138, 152, 164, 166, 167,
174, 176, 213, 216, 224, 228, 240, 256, 257, 265, 267, 268, 270, 271-273, 277, 279, 280, 285, 287,
288, 298, 300-302, 305, 307, 310, 313, 325, 342, 348, 350, 351, 353, 354, 356, 358, 359, 370, 372,
374, 380-389, 392-395, 399-406, 409, 418-420, 426, 431, 432, 444, 460, 463-465, 468
Vogenbeck, H. (?–?) — 170, 171
Volkogonov, D. — 132, 133
Vorovski,Vatslav Vatslovitsj (1871–1923) — 57, 58, 65, 92
Vries, A. de; zie Leeuw, A.S. de
Wagner, Josef, zie Hammer, M.
Walree, Hendrik van (1894–1969) — 286, 287, 365, 369, 370
Walter, Albert Paul (1885–1980) — 331
Watlin, A. — 21, 379
Wegner (?–?) — 351, 359-361, 366, 367
Wehner, M. — 74
Welzen, Henk van (1893–?) — 272
Wibaut, Florentinus Marinus (1859–1936) — 26, 31, 84
Widdi; zie Lakerveld, L. van
Wiedijk, Pieter (J. Saks; 1867–1938) — 26, 31, 32
Wiesenbron, Jacob, (1888–?) — 312
Wiessing, M.C. — 18, 19, 46
Wijngaarden, Johan van (J. Johansen; 1888–?) — 16, 231, 232, 291, 293, 330, 331, 347, 383, 384,
385, 392, 393, 395, 397, 402, 406, 412, 452
Wijnkoop, David Jozef (1876–1941) — 12, 13, 16-18, 23, 28-32, 34-48, 51, 52-62, 65, 66, 72, 75,
79-83, 85, 91, 93, 94, 97, 100-104, 106-112, 115, 118, 122-124, 126, 128-130, 132, 135-154, 156, 157,
161, 163, 169, 177-179, 182, 183, 187-208, 210-216, 222-227, 229, 231, 232, 234-244, 246-265,
267-277, 279-292, 295-307, 316, 319-324, 328, 340, 342, 343, 345, 348, 351, 353-374, 387-390,
397, 399, 402, 405, 406, 408, 409, 412, 413, 416-436, 439, 442-444, 446, 447, 451, 463, 466470
Wijnkoop-Van Rees, Joosje (?–?) — 17, 101, 107, 188, 189, 215, 224, 238, 259, 283, 364, 418, 432
Wilhelm ii (1859–1941) — 51
Willis, Fred (?–?) — 82
Wins, Alex (1896–1904) — 271, 272, 287, 300, 319, 417, 427, 460
Wit, Anna Augusta Henriette de (1864–1939) — 81
Withuis, J. — 465
Wolda-Van de Puil, J. (?–?) — 162
Wolff, Salomon de (1878–1960) — 28
Woog, Edgar (Numa, A. Stirner; 1898–1973) — 195, 196, 198, 203, 205-207, 209, 211-214, 224226, 231-233, 235-241, 243, 246, 249, 250, 254, 256, 258-262, 265, 266, 268, 271, 275, 296-299,
302, 368, 369, 372, 380, 381, 401, 409, 444
Zetkin, Clara (1857–1933) — 31, 37, 38, 41, 74, 84-87, 133, 158, 186, 188, 202, 458
663

Nawerk Meridiaan Page 664 08-08-2001 09:35 [Sander Pinkse Boekproductie bv]

naamregister
Ziegler, Bernard; zie Kurella, A.
Zinovjev, Grigori Jevsejevitsj (1883–1936) — 39-42, 44, 45, 64, 65, 75, 88-92, 101-103, 105-109,
115, 118-121, 124, 126, 128, 129, 133, 141-143, 150-153, 161, 178, 179, 184-189, 191, 193, 196, 198202, 207, 216, 217, 219, 220-225, 233-236, 238, 244, 246-248, 250, 253, 254, 259, 269, 272, 275,
276, 278-280, 282, 283, 288, 289, 295, 297, 299, 302, 303, 309-312, 335, 337, 340, 349, 356, 357,
374, 376, 377, 434, 437, 471

664

