
Henk Sneevliet: bekende Nederlander in China
Niet Vincent van Gogh. Zelfs niet Johan Cruijff is de bekend-
ste Nederlander in China. Ieder Chinees kind leert op school
over Henk Sneevliet, de buitenlander die erbij was in 1921,
toen de partij Communistische Partij van China werd opge-
richt. Henk Sneevliet wordt hij in China meestal aangeduid
met zijn schuilnaam Maring, door Chinezen als Ma Lin uitge-
sproken.

Wie was Henk Sneevliet,
hij was een geboren Crooswijker, zag op 13 mei 1883 het le-
venslicht in de Rotterdamse wijk Crooswijk.
Het gezin was straatarm!

Zijn vader werkte als sigarenmaker, de sigarenindustrie was in die periode een bloeiend
bedrijf maar de werkomstandigheden waren zeer slecht.
Zijn moeder overleed 3 jaar later aan tuberculose, de opvoeding van Henk Sneeveld werd
overgenomen door familie in Den Bosch.Eerst zijn Grootmoeder, later twee tantes. Ook
daar waren de leefomstandigheden sober. Henk kon met hulp van plaatselijk liefdadigheid
een opleiding gaan volgen. De plaatselijk vrijmetselaars De Edelmoedigheid, betaalde van-
af 1895 zijn HBS opleiding. Dertig gulden per jaar aan schoolgeld en voor boeken. Henk
Sneevliet kon goed leren en kreeg extra, dertien keer een gulden of rijksdaalden vanwe-
gen zijn goede cijfers. Een klasgenoot schreef Op school was hij een zeer intiligente leer-
ling en had toen al de neiging zich tegen veel maatschappelijke instellingen te verzetten.
Daardoor werd hij een overtuigende revolutionaire   sociaaldemocraat.

Bliksemcarrière
Sneevliet werd aangenomen bij de spoorwegen en in Zwolle geplaatst. In 1907 werd hij,
23 jaar oud, gekozen tot raadslid in Zwolle voor de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
SDAP. In 1909 werd hij voorzitter van de Spoorwegvakbond. Hij kon goed organiseren en
enthousiasmeren en maakte bliksemcarrière.
De Rotterdammer kon meteen aan de slag: in 1911 brak een internationale zeeliedensta-
king uit. Amsterdamse havenwerkers sloten zich aan. De gemoederen liepen hoog op, in
de wijk Kattenburg openden militairen het vuur waarbij tientallen stakers gewond raakten.
In Nederland stond hij ook aan de wieg van de Communistische partij Nederland,
Indoneië en China.

Zijn aanzien steeg over de gehe-
le wereld hij werd vaak gezien bij
Stalin,Lenin en Trotsky.

In Shanghai kwamen de oprich-
ters op 23 juli 1921 bijeen voor
het ‘Eerste Partijcongres van de
Communistische Partij China’.
Een mondvol voor een groepje
van vijftien revolutionairen.
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Het huis waar de ontmoeting plaats vond is nu een museum.
In een van de tentoonstellingsruimtes is de woonkamer nagebouwd.
Op de achtergrond midden ,Henk Sneevliet.

Privé ging het hem niet zo goed. Beide zoons uit zijn tweede huwelijk pleegden zelfmoord.
Hij kreeg depressieve gevoelens. Zocht afleiding in drank en vrouwen. Er was een nieuwe,
grote gebeurtenis voor nodig om zijn leven weer zin te geven.

In Moskou en Shanghai mocht Sneevliet dan een grote meneer zijn, in eigen land zat hij
op een dood spoor. Als voorzitter van de radicale vakcentrale NAS bleef hij een outsider.
Hij was enige tijd gemeenteraadslid in Amsterdam. Zat vast wegens opruiing. Uit onvrede
met bestaande partijen richtte hij -voor de derde maal- een nieuwe communistische partij
op, de RSP. Daarvoor werd hij ook in de Tweede Kamer gekozen, maar als actievoerder
tussen de politici belandde hij in een politiek isolement. 

In de tweede wereld oorlog was hij een van de eerste die een verzetsgroep oprichte,de
MLL-Front, de Marx-Lenin-Luxemburg Front. Hij was een verzetstrijder met een hoog aan-
zien. Werd helaas veraden in 1942. Werd veroordeeld en gefusileerd op 13 april 1942 in
de bossen van Leusden

Henk Sneevliet is anno 2020 vergeten door bijna iedereen. Alleen in China staat hij als
medeoprichter van de CCP naast Mao Zedong. Hoewel de Chinese staat hem vereert,
zullen ze natuurlijk niet vertellen wat Sneevliet echt dacht van Stalin en bijgevolg ook van
Mao. Ze zullen niet vertellen dat hij een felle anti-stalinist was, een tegenstander van de
eenpartijstaat en de dictatuur van een partijbureaucratie. Henk Sneevliet ”Maring” zou an-
no 2020 aan de kant van de onderdrukte arbeidersklasse staan. Hun oproepen tot revolu-
tie tegen de partij die hij in 1921 mee hiep oprichten. Want dat was ”Maring”,
een revolutionair socialist en daarmee een doodsvijand van de huidige CCP dictatuur!

Dit is een onbekende geboren Crooswijker maar wel een met LEF.

Bron Het AD en Blogaap.nl... Een Crooswijkervertel Ton Geenen
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