
 

 

 

  

10 november 1946. De vrouwen brengen samen met familieleden de urnen  
naar het monument op Westerveld. 

Boek 
U kunt het gedenkboek Wij moesten 
door bestellen voor € 6,00 (incl. 
verzendkosten) door een email te 
sturen naar 
info@sneevlietherdenking.nl. 
 
Donaties 
U kunt ons steunen met een  
bijdrage op NL39INGB0000223776,  
t.n.v. penningmeester Sneevliet 
Herdenkingscomité te  
Amsterdam, ovv ‘bloemen’  
of ‘monument’. 
 
 
 
 
 

Malin TV 
Het IFFR toonde deze film van 
kunstenaar Gyz La Rivière, die het leven 
van de in Rotterdam geboren Sneevliet 
als beginpunt neemt voor een 
droogkomische reportage over 
Sneevliet, Rotterdam en China. Zo vertelt 
hij oa over de eerste Chinese 
restaurants op Katendrecht en vergelijkt 
hij de Rotterdamse wooncrisis met het 
voortvarende bouwbeleid in Shanghai. 
 

Sneevliet in China 
Voor het boek Nog Meer 
Wereldgeschiedenis van Nederland 
schreef Bart van der Steen een 
hoofdstuk over Sneevliet in China. De 
tekst kan als voorpublicatie gelezen 
worden op de website van Historiek. 
 



 

 

 

 

Ieder jaar organiseert het Sneevliet Herdenkingscomité op of 
omstreeks 13 april een herdenkingsbijeenkomst voor de gevallen 
revolutionair-socialistische verzetsstrijders. 
 
Dit jaar vindt de herdenking plaats op  
zondag 16 april 2023  
 
Om half elf bieden we iedereen een kop koffie aan in het Petit Café op 
de begraafplaats Westerveld. 
 
Desgevraagd kunnen wij u ophalen vanaf station Driehuis.  
Neem daarvoor contact op per email (info@sneevlietherdenking.nl)  
of per telefoon (06 11 40 95 91). 
 
Om half twaalf lopen we naar het monument en leggen daar 
bloemen neer. Wie moeilijk ter been is, kan daar met een auto worden 
afgezet. Bij het monument staan enkele stoelen klaar. 
 
Na de bloemlegging vertrekken we gezamenlijk per auto naar 
DE DWARSLIGGER, Planetenweg 338, 1974 BP IJmuiden. 
Daar is gelegenheid om bij te praten en is er een klein boekenstandje. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Ron Blom  
Alex de Jong 
Jeroen van der Starre 
Bart van der Steen 
 

www.sneevlietherdenking.nl 

Mededelingen 
 

Ondersteun het Herdenkingscomité 
Stijgende prijzen en inflatie raken ook 
het Herdenkingscomité. De organisatie 
van de jaarlijkse herdenking, het 
onderhoud van het monument en 
deelname aan de herdenking van de 
Februaristaking kosten geld. Donaties 
worden daarom van harte op prijs 
gesteld.  
Bijdragen kunnen overgemaakt 
worden op NL39INGB0000223776 t.n.v. 
penningmeester Sneevliet 
Herdenkingscomité te Amsterdam. 
 
Kascontrole 
De kas van 2022 wordt gecontroleerd. 
Belangstellenden kunnen vóór  
8 april contact opnemen met  
de penningmeester. 
 
Verzoek e-mailadres 
Wilt u voortaan alleen  
de digitale versie ontvangen,  
geef dan uw e-mailadres door aan 
administratie@sneevlietherdenking.nl   
 
Correspondentieadres 
Mededelingen en berichten  
kunnen gestuurd worden aan  
info@sneevlietherdenking.nl. 
 

 
 
Februaristaking 
Bij de herdenking van de Februari- 

staking hebben we zoals altijd een 
bijdrage geleverd door onder andere 
een krans te leggen namens het 
comité. 
 
De stem van Sneevliet en Menist 
In 1937 verspreidde de RSAP een 
grammofoonplaat met toespraken 
van Sneevliet en Menist als onderdeel 
van haar verkiezingscampagne. Het 
Socialistisch Archief heeft de twee 
geluidsopnames op Youtube 
geplaatst, zodat ze voor iedereen 
toegankelijk zijn. 
 
Podcast over Sneevliet 
Alex de Jong, lid van het 
Herdenkingscomité, is door Linkse 
Hobby’s geïnterviewd over Sneevliets 
leven en strijd en de actualiteit van zijn 
politiek. De podcast is te beluisteren op 
de website van Linkse Hobby’s.  
 
Sneevliet op Youtube 
Het Herdenkingscomité heeft twee 
video’s op Youtube geplaatst: Een 
lezing van Tony Saich over Sneevliet in 
China en een registratie van de 
herdenking in 2021. 


