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kleine twee-en-een-half jaar later-) met Sneevliets niet meer dan 1000 leden
tellende Revolutionair-Socialistische Partij samensmolt tot de Revolutionair-
Socialistische Arbeiderspartij. Ook deze RSAP schreef de 'dictatuur van het
proletariaat' in haar vaandel. Herfst '36 werd dat voor Schmidt, wien bij de
Stalinistische monsterprocessen in de Sowjet-Unie de ogen opengegaan
waren voor de betekenis van de democratie, reden het voorzitterschap neer
te leggen; hij werd enige tijd later als lid geroyeerd. Kleinere links-socialis-
tische organisaties laten wij maar onvermeld: men zwelgde er in scholastische
disputen; men achtte zich zuiverder in de leer naarmate men minder aan-
hangers had: een psychologisch verschijnsel dat de wereld van de politiek
gemeen heeft met die van de godsdienst.

Bij de twee belangrijkste linkse groeperingen willen wij, voorzover dat de
eerste jaren van de era-Colijn betreft, nog stil staan: communisten en sociaal-
democraten.
Wij vermeldden reeds dat de Communistische Partij Holland, of CPH,

zoals zij zich toen nog noemde, onder invloed van de diepe crisis zowel haar
ledental als haar stempercentage in sterke mate had zien stijgen. Het stadium
waarin zij weinig meer geweest was dan een politieke secte, had zij achter
zich gelaten. In '33 verwierf zij met ruim 6000 leden ruim I I 8 000 stemmen,
maar vier jaar, vier jaar van massale werkloosheid later, was het stemmen-
cijfer nauwelijks gegroeid (I30 000). Vanwaar die stilstand, Eén factor was
de nauwe verbondenheid met de Sowjet-Unie die uit elk nummer van
De Tribune, uit elke toespraak van de communistische voormannen sprak-
een verbondenheid welke een ambivalent effect had.
Ineen periode waarin de kapitalistische wereld de diepe crisis nauwelijks te

boven kon komen, werd, zeker door sommigen, tevoren doof voor com-
munistische parolen, de planeconomie die in 1929 met het eerste Vijf-
jarenplan in de Sowjet-Unie ingevoerd was, gezien als het definitieve bewijs
dat de gehele mensheid de weg diende te volgen die Lenin, en Stalin na he~,
aangewezen hadden. Van het werkelijk gebeuren in de Sowjet-Unie wisten
ook de communisten en communistisch-gezinden weinig; voorzover zij van
de vervolging van gehele bevolkingsgroepen vernamen (de gedwongen
collectivisatie van de landbouw scheen een verbitterde strijd tegen de 'rijke
boeren', de koelakken, met zich te brengen), waren zij geneigd, zulks als een
misschien betreurenswaardige maar in elk gevalonvermijdelijke fase te zien
in de strijd voor een gelukkiger toekomst. Wat Stalin deed, was welgedaan.
De druk waaraan de CPH in ons land onderworpen was, deed haar leden zich
te vuriger vastklampen aan het ideaal dat in het verre, grote land werkelijk-

1Cl: Overzicht 1935, no. 1-2, p. 5.
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