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Geachte lezer, 

dit werk, waarin dieper ingegaan zal worden op het leven van een bepaald persoon; namelijk 

Katayama Sen, is een totstandkoming van het actualiseren, interpreteren, … van een veelheid 

aan vakliteratuur en bronnen die ons binnen het wetenschappelijk kader reeds zijn 

aangeboden. Het maken van dergelijke wetenschappelijke werken, vergt hoogstwaarschijnlijk 

een dergelijke  mate van emotie en energie waarbij een masterstudent, bij het maken van een 

eindwerk, slechts in de schaduw staat. Daarom had ik me eerst en vooral nederig willen 

opstellen tegenover al  deze mensen die dit alles mogelijk maken. 

 Deze nederigheid moet ik specifiek betuigen aan H. Kublin, die met zijn werk Asian 

Revolutionary: The Life of Sen Katayama (1964) reeds een uitgebreide studie heeft 

verwezenlijkt over het leven van Katayama Sen. Desalniettemin ben ik van mening dat een 

studie van een persoon, een mens, steeds ruimte laat voor een eigen interpretatie en heb mij  

op basis van de in de bibliografie vermelde primaire en secundaire bronnen verdiept in het 

leven van Katayama. Dit heb ik gedaan om zeer persoonlijke redenen: ten eerste mijn 

interesse voor de beschreven periode en het marxisme, wat onlosmakelijk verbonden is met 

de persoon van Katayama. Deze interesse heb ik te danken aan mijn promotor, Prof. Dr. 

Christian Uhl; die met zijn scherp inzicht en uiterst boeiende vertelstijl voor mij, en 

hoogstwaarschijnlijk vele andere studenten, een meer dan grote inspiratiebron blijft. Ten 

tweede aanzie ik dit werk als een persoonlijke oefening in pragmatiek, waar mijn dromerige 

persoonlijkheid vaak een onconstructief tekort aan vertoonde. En, zonder te poneren dat een 

persoon volledig doorgrond kan worden, is Katayama hierin het opperste voorbeeld. 

Zelfkennis zou het begin van alle wijsheid zijn, en de persoon aan wie ik het voornamelijk te 

danken heb om mezelf steeds op constructieve wijze in vraag te stellen is Prof. Dr. Andreas 

Niehaus.  

Beiden wil ik hier daarom ook oprecht bedanken en, aangezien ik het werk als 

leerkracht secundair onderwijs ambieer, zal ik trachten een even grote inspiratiebron te zijn 

voor jongeren als zowel Prof. Dr. Christian Uhl en Prof. Dr. Niehaus voor mij waren 

gedurende mijn studies aan de Oosterse Talen en Culturen, waar ik uiteraard ook iedereen van 

de vakgroep mijn dank aan betuig. 

 Speciale dank gaat ook uit naar mijn ouders die me, ondanks mijn ongebruikelijke 

parcours gedurende mijn studies steeds zijn blijven steunen en niet in het minst gedurende het 

maken van dit werk zelf. Voorts wil ik ook nog mijn familie en vrienden bedanken, waarvan 
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ik er met bijvoorbeeld Kristof Elsen, Julie Mertens, Tom Van Ermen, Joren Van Impe, Veerle 

Van Gucht, Ady Van den Stock, mijn minivoetbalploeg, … slechts enkele opnoem. En tot slot 

Daniël Vyverman, Noëlla Cooreman en mijn goede vriend Michaël Vyverman, zonder wie dit 

werk hoogstwaarschijnlijk zelfs niet gematerialiseerd zou zijn geworden. 

Aan allen, mijn oprechte dank. 

Sven Van der Gucht, Oosterse Talen en Culturen, Japanologie. 
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Katayama Sen: Een Leven in Dienst van het 

Proletariaat. 

Een onderzoek naar de evolutie in het denken van Katayama Sen. 

1. Inleiding. 

“Ik ben maar heel gewoon, en, meer nog, niet bijzonder interessant…”
1
 

Op deze wijze opent de gewezen christen-socialistische mijnwerkersvakbondsleider, 

internationalistisch socialist en uiteindelijk overtuigd Bolsjewiek; Katayama Sen (片山潜, 

1860-1933) zijn autobiografie, waarin hij zijn leven verhaalt vanaf zijn jeugd, zijn eerste 

verblijf in Amerika van 1884 tot 1895, tot en met zijn beginperiode als christen-socialist in 

Japan. Deze uitspraak staat echter in schril contrast met de verscheidene besprekingen en 

studies die over het leven van Katayama gemaakt zijn. Reeds in 1964 kwam een uitgebreide 

Engelstalige biografie van Katayama door H. Kublin uit en, nog op 25 december 2000, 

verscheen een herwerkte Japanse uitgave van Katayama’s autobiografie getiteld 

Aruitekitamichi (歩いてきた道). Daar waar Katayama’s onafgewerkte autobiografie eindigt 

rond het jaar 1900, trachtte Kublin in zijn Asian Revolutionary: The Life of Sen Katayama 

(1964) een biografische schets te geven van het gehele leven van Japans’ eerste 

vakbondsleider. Ondanks dit werk ons een gedetailleerde en kritische beschrijving van 

Katayama’s persoonlijk leven biedt, roept ook dit werk, zoals dit waarschijnlijk voor elk 

wetenschappelijk werk geldt, verschillende vragen op. De meest prangende vraag die zich tot 

mij stelde was deze naar de specifieke rol van Katayama als Kominternofficier te Moskou, ten 

opzichte van de, in 1922 voor de eerste maal opgerichte, Japanse Communistische Partij. 

Meer bepaald; in welke mate kunnen we spreken van continuïteit en/of verandering in het 

denken van Katayama, hoe verhoudt de visie van Katayama als voormalig christen-socialist 

en socialist zich tegenover de anarcho-syndicalistische Kōtoku Shūsui (幸徳秋水, 1871-

1911) zijn en welke impact had de aanstelling van Katayama als Kominternofficier op het 

beleid van de Japanse Communistische Partij zelf? 

Om op deze vragen een antwoord te kunnen bieden, dienen we eerst en vooral inzicht 

te verkrijgen in de visies van Katayama gedurende zijn beginperiode als voorvechter van het 

                                                           
1
 Katayama, Sen 片山潜: Jiden. 自伝 (Autobiografie). Tōkyō: Iwanami Shōten, 1971: 3. (verder ‘Katayama 

1971’ genoemd). 
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proletariaat, waarbij hij zich voornamelijk profileerde als christen-socialist. De standpunten 

die Katayama gedurende deze periode, waarbinnen hij tevens een tweede en kortstondige 

derde reis naar Amerika ondernam, naar voor schoof, worden vaak in contrast gesteld met 

deze van de meer anarchistisch geïnspireerde Kōtoku Shūsui, die als de rivaal van Katayama 

gedurende de beginperiode van het socialisme in Japan wordt voorgesteld.
2
 Aangezien de 

verschillen en gelijkenissen in standpunten tussen Katayama en Kōtoku de visie van 

Katayama betreffende de rol van socialisme binnen de toenmalige Japanse samenleving 

culmineert, zal de relatie tussen beide socialistische voorvechters verder dienen te worden 

uitgediept. 

Vanuit deze vergelijking zal kort aandacht besteed worden aan de geleidelijke 

overgang van christen-socialist naar internationalistisch socialist en vervolgens communist, 

die Katayama gedurende zijn vierde verblijf in Amerika, van 1914 tot 1921, doormaakte. 

Tijdens deze periode zien we daarnaast ook een groeiende interesse vanuit het, in 1919 

opgerichte, Komintern voor de uitbreiding van communisme naar de Oost-Aziatische regio. 

Hiervoor werd een eerste aanzet gegeven door middel van het Eerste Congres van de 

Volkeren van het Oosten in september 1920 te Baku en het Eerste Congres van de Arbeiders 

van het Verre Oosten in januari 1922 te Moskou. Aangezien hier de basis werd gelegd voor 

de visie van het Komintern betreffende communisme in Japan, zullen ook deze twee 

congressen van de nodige aandacht voorzien worden. 

Op 15 juli 1922 werd voor het eerst de Japanse Communistische Partij opgericht, 

onder toeziend oog van het Komintern. Van Katayama, die na zijn deelname aan het Eerste 

Congres van de Arbeiders van het Verre Oosten zijn verdere leven als representatieve van het 

Komintern zou doorbrengen, stelt Kublin onder meer dat hiermee een periode aanbrak waarbij 

“It was either serve or be destroyed.”.
3
 Door middel van deze thesis, in het kader van 

Masterproef, Oosterse Talen en Culturen, Japanologie, met als promotor Prof. Dr. Christian 

Uhl, stel ik mij aldus tot doel door een vergelijking tussen Katayama’s standpunten als 

christen-socialist en als Kominternofficier, de rol van Katayama ten opzichte van de Japanse 

Communistische Partij en het Komintern nader toe te lichten.  

                                                           
2
 Beckmann, George M. en Genji, Okubo: The Japanese Communist Party 1922-1945.Stanford: Stanford 

University Press, 1969: 5. (verder ‘Beckmann en Genji 1969’ genoemd), Notehelfer, Fred. G.: Kōtoku Shūsui, 

Portrait of a Japanese Radical. Londen: Cambridge University Press, 1971: 93. (verder ‘Notehelfer 1971a’ 

genoemd) en Kublin, Hyman: Asian Revolutionary: The Life of Sen Katayama. Princeton, New Jersey:Princeton 

University Press, 1964: 144. (verder ‘Kublin 1964’ genoemd). 
3
 Kublin 1964: 275. 
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Om een accuraat beeld te scheppen van deze laatste periode in Katayama’s leven 

(1922-1933), zal Katayama in relatie gezet worden tot de evoluties binnen de Japanse 

communistische beweging om, onder meer door middel van teksten die Katayama zelf schreef 

gedurende deze periode, na te gaan in welke mate Katayama een wezenlijke impact had op de 

Japanse communistische beweging.
4
 

Aangezien de studie naar de vraag van continuïteit en/of verandering binnen 

Katayama’s denken als Kominternofficier ten aanzien van zijn pre-bolsjewistische periode 

een vraag is die ondersteunende kennis van Katayama’s gehele leven genoodzaakt, is gekozen 

voor een biografische aanpak. Dit opent immers de mogelijkheid de verschillende keuzes die 

Katayama gedurende zijn leven maakte in een breder perspectief te plaatsen. De relatie tussen 

Katayama en Kōtoku, de rol van het Komintern en de evoluties binnen de Japanse 

socialistische beweging zelf, zullen hierbij de voornaamste focus zijn. Ik hoop hierdoor een 

kleine bijdrage te kunnen leveren aan een reeds uitvoerig gedocumenteerde en bestudeerde 

geschiedenis van de socialistische beweging in Japan. Maar laat ons, vooraleer we 

aanbelanden in Moskou, beginnen in ‘een klein afgelegen bergdorp genaamd Hadegi’.
5
  

                                                           
4
 Op basis van toegevoegde teksten in Katayama, Sen 片山潜: Jiden. 自伝 (Autobiografie). Tōkyō: Iwanami 

Shōten, 1971. 
5
 Katayama, Sen 片山潜: Aruitekita Michi 歩いてきた道 (Mijn Levenswandel). Tōkyō: Nihon Tosho Senta, 

2000: 7 (verder ‘Katayama 2000’ genoemd). 
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2. Jeugdjaren en omvorming tot christen-socialist. 

2.1. Jeugd en opleiding. 

Over het leven van Katayama Sen bestaan velerlei bronnen waaronder verschillende 

versies van zijn autobiografie en een uitvoerige Engelstalige biografie van H. Kublin
6
. 

Katayama’s autobiografie gaat voornamelijk dieper in op zijn persoonlijk leven tot ongeveer 

1900. Daar we in het leven van Katayama verschillende keuzes kunnen waarnemen die een 

vroegere keuze vaak lijken tegen te spreken, is het belangrijk deze te kunnen plaatsen binnen 

de context waarin hij ze heeft gemaakt. Daarenboven is de levensloop van Katayama een 

bijzonder interessant gegeven omdat hij in contact kwam met bijna elke linkse stroming die 

op de Japanse eilandengroep te vinden was en hij zich inschakelde in de internationale context 

van de linkse beweging. In dit stuk wordt de vraag gesteld naar de specifieke context van 

Katayama’s jeugd. 

Katayama werd op 8 januari 1860
7
 geboren als Yabuki Sugatarō in Hadegi

8
, een 

plattelandsdorp in de bergachtige Okayama prefectuur.
9
 Hij was de tweede zoon binnen de 

toenmalige Yabuki familie, welke één van de meest vooraanstaande families van het dorp 

was.
10

 De naam Katayama Sen verkreeg hij door een handig manoeuvre van zijn moeder, 

Yabuki Kichi, door haar zoon te laten adopteren door de kroostloze Katayama Ikaturō, om zo 

de dienstplicht te kunnen ontlopen.
11

 Zijn natuurlijke vader zou, toen hij drie jaar was, 

boeddhistisch monnik geworden zijn en werd vanaf dan door zijn alleenstaande moeder 

opgevoed.
12

 Katayama was een stil kind en had weinig vrienden.
 13

 Zijn moeder wilde hem 

het harde boerenleven besparen en stuurde hem aldus naar school. Katayama bleek echter 

geen bijster student te zijn. Kichi, die de reden van de tegenvallende schoolresultaten telkens 

bij de school legde, zorgde ervoor dat Katayama in verschillende scholen werd 

                                                           
6
 Kublin 1964. 

7
 In Katayama 2000: 171. wordt nog steeds 7 december van het zesde jaar van de Ansei-periode opgegeven, zie 

ook Kublin 1964: 7; in Spenser, Daniela en Gellert, Peter transl.: Stumbling Its Way Through Mexico: The Early 

Years of the Communist International. Alabama, The University of Alabama Press, 2011. zelfs 1858 
8
 In Kublin 1964: 7, lezen we dat Katayama werd geboren in het dorp ‘Hadeki’; een meer gebruikelijke lezing 

blijkt echter ‘Hadegi’ (羽出木) 
9
 Katayama 2000: 7. 

10
 Kublin 1964: 7-8 en Katayama 2000: 171. 

11
 Volgens de dienstplichtwet van 1872 was elke eerstgeboren zoon vrijgesteld van de dienstplicht, Kublin 1964: 

29. Katayama 2000: 172. 
12

 Volgens chronologie van Katayama 2000. 
13

 Kublin 1964: 18. 
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ingeschreven.
14

 In zijn late tienerjaren diende Katayama mee te helpen op de familieboerderij 

en het was dan dat hij inzag dat het leven van een student minder zwaar was dan het harde 

boerenleven.
15

 Vanaf dan zette hij alles in op zijn studies, welke voornamelijk kennis van de 

confucianistische klassieken inhield.
16

 Op zijn achttiende kreeg hij een job als leraar aan een 

basisschool in Yuge aangewezen. In Hadegi en Yuge waren de snelle veranderingen die de 

Meiji-omwenteling met zich meebracht nauwelijks merkbaar. Maar toen hij twintig was 

besloot Katayama zijn studies verder te zetten aan de normaalschool van Okayama. Het was 

de eerste maal dat hij zijn thuisdorp verliet en het was hier dat Katayama voor de eerste keer 

in contact kwam met de vele veranderingen die het land aan het doormaken was: het 

curriculum van de normaalschool was ‘modern’ en gericht op pedagogie en hij kwam in 

contact met medestudenten die voor zichzelf een carrière zagen in het moderne Japan. Het 

was ook in Okayama dat hij voor het eerst kennis maakte met Westerse christenen.
17

 Een jaar 

later, in 1881, besloot hij zijn studies verder te zetten in de nieuwe hoofdstad: Tokyo. In 

Tokyo werd hij echter geconfronteerd met een probleem dat hem bijna zijn gehele leven zou 

achtervolgen: ondanks Katayama afkomstig was van de meer vooraanstaande Yabuki-familie, 

kan men niet zeggen dat hij zomaar zijn studies kon betalen. Eenmaal aangekomen in Tokyo 

moest Katayama, die bijna zijn volledige budget gespendeerd had aan de reis zelf, eerst en 

vooral een inkomen zoeken. Dit vond hij door aan de slag te gaan in de Sekibun-sha drukkerij. 

Het was hier dat Katayama voor het eerst kennis maakte met het proletariërbestaan. In 1882 

werd hij voorgedragen als student aan de Oka Juku
18

, waar hij zich tijdens de winterperiode 

inschreef. Tijdens zijn studies aan deze juku
19

 (塾) behield hij echter zijn job in de Sekibun-

sha aangezien het zijn enige vorm van financieel overleven was. Kublin kenmerkt deze 

periode als: “Stealing precious moments for study during the day and poring over his books 

deep into the night, while confronted simultaneously with hunger, privation, and 

discomfort…”
20

 Aan deze juku kreeg Katayama, door toedoen van zijn mentor, ook voor het 

eerst interesse voor het politieke veld. Deze interesse focuste zich toen op de politieke 

veranderingen van de Meiji-regering, waar hij zeer positief tegenover stond.
21

 Zijn opleiding 

                                                           
14

 Kublin 1964: 25. 
15

 Katayama 2000: 172. 
16

 Kublin 1964: 22 en 28. 
17

 Kublin 1964: 30-31. 
18

 Een voorbereidende school dat zich bevond in het vroegere verblijf van de feodale heer van Sendai. Deze 

voorbereidende scholen kenden een enorme opgang tijdens het begin van de Meiji-periode. De nadruk van deze 

school lag bij een klassieke confucianistische opleiding. Kublin 1964: 36-37. 
19

 Een voorbereidende school op verdere studies. 
20

 Kublin 1964: 37. 
21

 Kublin 1964: 38. 
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aan de Oka Juku onderbrak hij door zich in 1883 in te schrijven in de Kodama-sha, een juku 

die zich richtte op het voorbereiden op een opleiding in de marineschool. Het curriculum van 

deze school brak met de klassieke opleidingen die Katayama reeds doorlopen had. Ook kwam 

hij er in contact met Westerse politieke en filosofische ideeën die hij voorheen nog niet gezien 

had. Doordat de opleiding echter nadruk legde op techniek en wiskunde, besloot hij de 

opleiding niet verder te zetten en keerde hij terug naar de Oka Juku.  Tijdens zijn eerste 

verblijf aan de Oka Juku was Katayama bevriend geraakt met Iwasaki Seishichi, welke zoals 

zoveel van zijn medestudenten jonger en rijker waren dan hemzelf. Toen Katayama 

terugkeerde naar de Oka Juku, had Iwasaki zich ingeschreven aan de Keio Universiteit, waar 

hij ter voorbereiding op een reis naar Amerika, Engels leerde en vaak betrokken was in 

politiek geladen discussies. Het was mede door Iwasaki dat de interesse van Katayama voor 

politiek werd aangewakkerd en later ook besloot naar Amerika te trekken.
22

 

 

2.2. Reis naar Amerika en bekering tot het christendom. 

De beslissing van Katayama om naar Amerika te reizen en er zijn studies verder te zetten 

blijkt een vrij impulsieve keuze geweest te zijn.
23

 Desondanks zou deze reis voor Katayama 

een beslissende stap in zijn leven vormen. Tijdens zijn bijna twaalfjarig verblijf in de 

Verenigde Staten zullen voornamelijk twee aspecten een grote invloed krijgen op zijn verdere 

leven: enerzijds zijn leven als steeds in geldnood verkerend Japans migrant en anderzijds zijn 

bekering tot het christelijk geloof. Of, met andere woorden, onder welke omstandigheden 

zullen pragmatiek en overtuiging een wezenlijk kenmerk worden binnen het gehele leven van 

Katayama Sen? Op 26 november 1884 vertrok hij vanuit Yokohama richting San Francisco.
24

 

 

2.2.1. Overleven in Amerika. 

Reeds snel bleek dat Katayama’s leven in de VS zwaar zou worden. Zo lezen we in zijn 

autobiografie: “In die tijd was mijn situatie volledig op de limiet. Toen ik aangeland was, had 

ik slechts één Mexicaanse dollar op zak. Deze was snel opgebruikt.”
25

 Door middel van de 

hulp van andere Japanse migranten raakte hij tijdens zijn beginperiode in de VS aan werk. 

                                                           
22

 Kublin 1964: 45-46. 
23

 Kublin 1964: 48. 
24

 Katayama 2000: 174. 
25

 Katayama 2000: 174. 
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Niet veel daarna zou hij echter net door een andere Japanse migrant genaamd Tanaka
26

 

bedrogen worden en brak een nieuwe zware periode aan voor Katayama: “Vanaf dan was ik 

uiteindelijk aangevoegd bij het San Francisco zwerversgezelschap. Gedurende enkele dagen 

zocht ik naar lager geschikt werk, maar overal werd ik weggestuurd. Nu was ik echt aan het 

verhongeren.”
27

 Uiteindelijk werd hij in San Rafael tewerkgesteld waar hij zowel afwasser, 

veger, klusjesman, schoonmaker en administratief verantwoordelijke was. Gedurende deze 

tijd had Katayama weinig tijd om te doen waarvoor hij naar Amerika gekomen was: studeren. 

Ook door het vele werk dat hij diende te doen om financieel te kunnen overleven, was zijn 

kennis van het Engels gedurende deze tijd zeer beperkt.
28

 Uiteindelijk zou hij er nooit echt 

een doorgedreven kennis in opbouwen.
29

 Na zijn verblijf in San Rafael, vertrok hij naar 

Pomona, waar hij in een bar tewerkgesteld werd. Ook deze job viel hem echter zwaar en gaf 

ze niet veel later op. Hierna trok hij naar Alameda, waar hij tewerkgesteld werd als kok. Over 

deze periode blikt Katayama als volgt terug:  

“Ik was kok, maar helemaal kon ik dat niet; daarom was het zo dat ik voor 20 dollar [per 

maand] werkte. De nieuwe eigenaar hield een winkel open die schepen van 

voedingswaren voorzag. Het koppel had drie kinderen. Als ik de dingen in Alameda 

terugdenk, heb ik nog steeds heimwee. Ik leerde er de basis van Engels en bestudeerde 

ook de kookkunst.”
30

 

In 1887 schreef hij zich in aan de Hopkins Academy, waar hij deelnam aan de cursussen 

Engelse grammatica, retorica, algebra, Grieks en Latijn. Nog steeds zou geld hierbij echter 

een probleem vormen.
31

 Hij beklaagde zich al snel zijn beslissing zich in te schrijven aan de 

Hopkins Academy en in 1888 schreef hij zich in aan het Maryville College. Na het eerste jaar 

besliste hij om over te stappen naar het Grinnell College in Iowa, waar hij in 1892
32

 met zijn 

thesis ‘De Geschiedenis van de Eenmaking van Duitsland’
33

 zijn Master zou behalen.
34

 Het 

was tevens hier dat Katayama zich meer en meer zou inlaten met sociale problemen.
35

 Voorts 

zou hij ook werken als ober in restaurants en ‘saloons’, hotelopzichter en toezichthouder op 

scholen.
36

 In 1892 besloot hij een toegangsaanvraag in te dienen bij het Andover Theological 

                                                           
26

 Katayama 2000: 129. 
27

 Katayama 2000: 130. 
28

 Katayama 2000: 130. 
29

 Kublin 1964: 50. 
30

 Katayama 2000: 130. 
31

 Katayama 2000: 131. 
32

 Over het jaartal bestaat discussie: in aruitekita en jiden: 1893, p. 176 
33

 Katayama 2000: 176. 
34

 Kublin 1964: 59 en 63. 
35

 Kublin 1964: 69. 
36

 Kublin 1964: 49. 
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Seminary maar doordat hij wederom in geldnood zat, zou het pas in 1894
37

 zijn dat hij 

daadwerkelijk ingeschreven was.
38

 Vervolgens zou hij, in september 1894, getransfereerd 

worden naar Yale, waar hij zich verder zou verdiepen in sociale problemen.
39

 Ondertussen 

werd in februari 1895 voor het eerst een artikel van hem gepubliceerd tegen betaling; de 25 

dollar die hij hiervoor kreeg waren voor de immer in geldnood verkerende Katayama zeer 

welkom.
40

 

Katayama kon gedurende zijn eerste verblijf in Amerika armoede en honger aan de lijve 

ondervinden. Dit zou een merkelijke impact hebben op zijn verdere leven: door in de VS zelf 

arm te zijn en tegen hongerlonen te moeten werken, had Katayama meer voeling met de 

arbeidersklasse in Japan en zou zich voornamelijk inzetten voor de directe verbetering van de 

levensomstandigheden van de arbeiders.
41

 Hierbij zou, gedurende zijn gehele leven, 

theoretische onderbouw ondergeschikt worden. Dat Katayama zich echter zou gaan inzetten 

voor de levensomstandigheden van de arbeiders, volgt uit een tweede aspect dat sterk naar 

voor komt tijdens zijn eerste verblijf in Amerika: het christelijk geloof. 

 

2.2.2. Bekering tot het christendom. 

Over de rol en betekenis van het christelijk geloof binnen Katayama’s denken, is moeilijk 

een eenduidig antwoord te geven. Niet in het minst aangezien Katayama zelf, naarmate hij 

meer en meer werd aangetrokken tot wetenschappelijk socialisme en communisme, een zeer 

ambivalente houding aannam tegenover zijn christelijke overtuiging gedurende zijn eerste 

jaren als sociaal activist. In dit onderdeel zal getracht worden een kort doch zo compleet 

mogelijk beeld te scheppen van de rol van zijn christelijk geloof tegenover zijn sociaal 

activisme.  

“Exaxtly how and why Katayama embraced Christianity is not known.”
42

 stelt Kublin 

(1964) terecht. In Katayama’s autobiografie vinden we verschillende verwijzingen naar zijn 
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38
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ontmoetingen met Japanse, Chinese en Amerikaanse christenen in de Verenigde Staten.
43

 Een 

precieze beschrijving van zijn bekering wordt niet vermeld. Wel weten we dat hij bekeerd 

werd toen hij in Alameda verbleef, de tijd waar Katayama in zijn autobiografie heimwee aan 

betuigt.
44

 Ondanks uit zijn autobiografie wel blijkt dat hij initieel zeer begaan was met het 

christelijk geloof, waarbij voornamelijk de naastenliefde hem het meest aansprak, blijkt zijn 

keuze voor het congregationele christendom eerder een pragmatische keuze geweest te zijn 

aangezien deze stroming meer zekerheid bood t.o.v. zijn verdere studies.
45

 

Niettegenstaande blijkt, uit verschillende lezingen en geschriften van Katayama na zijn 

terugkeer naar Japan in 1895, dat hij in het christendom een basis vond voor zijn 

maatschappijvisie. Dit had sterk te maken met het ideaalbeeld dat hij had van de Amerikaanse 

christelijke samenleving, ondanks hij er reeds een lange tijd verbleef.
46

 Dit ideaalbeeld zou 

voornamelijk afkomstig zijn doordat hij, door zijn vele werk en studie, relatief weinig in 

contact kwam met de buitenwereld. Wanneer Katayama terugkeerde naar Japan, was dit met 

oog op een carrière binnen de christelijke congregatie in zijn thuisland.
47

 Eenmaal in Japan 

hoopte hij aan de slag te kunnen gaan als medewerker van de congregationele Kerk in Tokyo. 

Toen echter bleek dat dit niet tot de mogelijkheden behoorde, besloot hij zich in te schakelen 

als leerkracht Engels aan de Waseda Senmon Gakkō. Nadat hij, na ziekte, ontslagen werd 

kreeg hij de positie van directeur aan het Kingsley Hall (キングスレー館) aangeboden dat 

geopend werd op 1 maart 1897. Deze congregationele missiepost in Kanda zou uitgroeien tot 

een belangrijk symbool van het christelijk socialisme in Japan.
48

 In de beginjaren van de 

missiepost was er echter weinig belangstelling vanuit de bevolking. Naast zijn positie als 

directeur nam Katayama daarenboven de verantwoordelijkheid op zich als leraar van de 

zondagschool van de Unitaire Kerk en assisteerde hij bij het publiceren van artikels in het 

maandelijkse missieblad Rikogu Zasschi (六合雑誌).
49

 

Grotere belangstelling was er echter wel voor lezingen betreffende tobei (渡米), wat vrij 

vertaald kan worden als ‘oversteken naar Amerika’. Katayama schreef hiervoor onder meer 

een werk getiteld tobei annai (渡米案内, 1901?) of ‘Gids voor het Oversteken naar Amerika’, 
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gericht aan jonge Japanse studenten die een reis wilden ondernemen naar Amerika.
50

 Hierin 

lag sterk de nadruk op het zich aanpassen aan de Amerikaanse samenleving; waarbij 

Katayama stelde dat christelijk geloof een noodzakelijkheid was voor goed gedrag en moreel 

karakter.
51

 Hij zag christelijke communiteit als het hoogste goed en christelijk geloof zou 

jonge Japanners die naar Amerika wilden reizen helpen om aan werk te geraken: 

“As I said earlier, in order to prepare yourself for ultimate succes in the United States, 

honesty and simplicity in spirit are essential, but the best way to develop these is by 

nurturing a sense of religious piety and by embracing religious ideas. Since religion goes 

hand in hand with morality, those with religious piety realize the utmost importance of 

morality. […] study religion to nourish their souls and find physical respite through 

religion.”
52

 

Ook hier blijkt opnieuw een dubbelheid in zijn denken ten aanzien van zijn geloof: 

enerzijds was hij een overtuigd en praktiserend gelovige, anderzijds aanzag hij het christelijk 

geloof als een instrument voor materieel succes. Toch zal zijn geloof en zijn interesse voor 

sociale problemen de basis leggen voor zijn werk als voorvechter van de arbeiders, waarmee 

hij bekend zou worden bij het Japanse publiek. 

  

                                                           
50

 Sawada 1996: 127n. 
51

 Sawada 1996: 134. 
52

 Duus, Peter en Hasegawa, Kenji: Rediscovering America: Japanese Perspectives on the American Century. 

Berkeley, Los Angeles en Londen: University of California Press, 2011: 56. 



15 
 

3. Pionier van de socialistische beweging in Japan. 

Daar waar Katayama’s autobiografie eindigt met zijn werk gedurende zijn periode in de 

Kingsley Hall, kunnen we het verloop van zijn denken betreffende de periode tussen ongeveer  

1897-1912 volgen aan de hand van één van zijn belangrijkste werken die de veelschrijver, die 

Katayama was, geschreven heeft: The Labor Movement In Japan (1918)
53

. In dit Engelstalig 

werk stelde Katayama zich tot doel het Westerse publiek in te lichten over de geschiedenis 

van de sociale beweging in Japan.
54

 De geschiedenis van de socialistische- arbeidersbeweging 

in Japan laat Katayama starten in het jaar 1897, het jaar dat Katayama mede aan de wieg 

stond van de eerste vakbond van Japan. Gedurende deze periode zullen we zien dat Katayama 

steeds meer aangetrokken wordt door het socialisme. Binnen de socialistische beweging zou 

echter al snel onenigheid ontstaan in de te hanteren tactiek ten opzichte van de overheid. Dit 

zou leiden tot twee verschillende kampen binnen de Japanse socialistische beweging: de 

gematigde christen-socialisten met onder meer Katayama en een meer anarchistisch 

geïnspireerd kamp, met Kōtoku Shūsui als belangrijkste exponent. In het eerste deel zal kort 

onderzoek gedaan worden naar Katayama als vakbondsleider en medeoprichter van de eerste 

expliciet socialistische vereniging in Japan. In het tweede deel van dit hoofdstuk zal de vraag 

gesteld worden naar de verschillen en/of gelijkenissen binnen het denken van Katayama en 

Kōtoku. 

 

3.1. Oprichting van de ‘Vereniging ter Realisatie van Vakbonden’ en de 

oprichting van de ‘Vereniging voor de Studie van het Socialisme’. 

In de lente van 1897 werd Katayama door Takano Fusatarō
55

 (高野房太郎, 1869-1904) 

benaderd om zich in te zetten voor de pas bekend gemaakte oprichting van een 
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vakbondensysteem. Er moet echter wel opgemerkt worden dat “…Katayama was not, […], 

very well informed about labor unions.”
56

 

Dat Katayama zich vanaf dan ging inzetten voor het opstarten en beheren van vakbonden 

wil echter niet zeggen dat men hier kan spreken van een duidelijke breuk met zijn christelijk 

geïnspireerd sociaal werk: een belangrijk gegeven hierbij is dat vakbondsleiders in deze 

beginperiode een vrij gematigd standpunt innamen tegenover het kapitalistische systeem dat 

door de overheid gepromoot werd. De op 7 juli 1897 opgerichte Rōdō Kumiai Kiseikai (労働

組合期成会) of Vereniging voor de Promotie van Vakbonden, was er voornamelijk op 

gericht een bewustzijn van de kracht van vakbonden aan te wakkeren bij de arbeiders. De 

vakbond werd georganiseerd op basis van wat Katayama reeds kende: de Amerikaanse 

vakbonden.
57

 Daarnaast werd hij benoemd tot één van de secretarissen van het blad Rōdō 

Sekai (労働世界) of Labor World. In dit blad werd meteen de toon gezet: 

“The people are silent. I will be the advocate of this silence. I will speak for the dumb; I 

will speak for the despairing silent ones; I will interpret their stammerings; I will interpret 

the grumblings, murmurings, the tumults of the crowds, the complaints, the cries of men 

who have been so degraded by suffering and ignorance that they have no strength to voice 

their wrongs. I will be the word of the people. I will be the bleeding mouth from which the 

gag has been snatched. I will say everything.”58 

Het was tevens bij deze vereniging dat Katayama zijn eerste speech gaf over de noodzaak van 

solidariteit onder arbeiders, en op 1 augustus 1897 werd hij aangesteld als lid van de raad van 

bestuur.
59

 Vanuit de gematigde positie van de Rōdō Kumiai Kiseikai besluit Kublin dat “It is 

not surprising that for a brief period businessmen and government officials in general viewed 

their activities tolerantly, if not with complete indifference.”
60

 Gedurende zijn werk aan de 

Rōdō Kumiai Kiseikai behield Katayama tevens zijn positie aan de Kumiai Kerk in de 

Kingsley Hall.
61

  

De snelle opmars van vakbonden werd echter meer en meer als een gevaar gezien door de 

toenmalige Japanse overheid en op 10 april 1898 kwam het tot een clash tussen 300 leden van 

de ijzerarbeiders vakbond en de politie. Dit incident zou de geschiedenis ingaan als de 

‘Kersenbloesem picknick affaire’, en zorgde voor een meer radicale houding van Katayama 
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tegenover de Japanse regering, die hij voorheen als een bondgenoot zag in de welvaart van de 

Japanse natie:  

“…before there were legal obstructions to labor organizations and we had a free hand in 

the labor movement. We were not, however, left much longer free to grow and to build up 

our movement. We soon felt the pressure of the government, although there were as yet no 

laws to directly suppress the labor movement. The first movement against us occurred in 

the spring of 1898 upon the occasion of the Iron Workers' Union Cherry Blossom picnic, 

when the police authorities prohibited us from marching through the streets of Tokyo and 

enjoying ourselves at the Uyeno park like other people.”
62

 

Daarnaast werd de hoop van de Rōdō Kumiai Kiseikai op een verbeterde fabriekswet door de 

Meiji-oligarchen de kop ingedrukt, waardoor de vakbonden sterk aan aanhang verloren en de 

toekomst van de Rōdō Kumiai Kiseikai ten einde zou komen.
63

 

Katayama, vanuit zijn christelijk geïnspireerd humanisme, liet echter de hoop op een 

socialistische vereniging niet varen en in november 1898 werd een nieuwe organisatie 

opgericht: de Shakai Shugi Kenkyūkai (社会主義研究会) of Vereniging voor de Studie van 

het Socialisme.
64

 Belangrijk hierbij op te merken is dat kennis van het socialisme tijdens deze 

periode in Japan nog vrij beperkt was en dat alle oprichters christenen waren.
65

  

Wanneer in februari 1900 de beweging echter nog een grotere tegenslag te verwerken 

kreeg; de zogenaamde ‘Public Peace Preservation Law’
66

 die door de staat werd 

uitgevaardigd,
67

 was dit voor Katayama, als voor andere links-geïnspireerde actoren zoals 

Kōtoku Shūsui, de trigger om zich vanaf dan ook politiek te gaan engageren. op 21 mei 1901 

stond Katayama mede aan de basis van de eerste socialistische partij van Japan: de Shakai 

Minshutō (社会民主党) of Sociaal Democratische Partij, met als basis het Communistisch 

Manifest van F. Engels en K. Marx.
68

 Een eerste aanzet voor socialisme als een politieke 

beweging was hiermee gegeven. Er zou echter reeds snel onenigheid komen over de richting 

die de socialistische politieke beweging zou uitmoeten. Deze onenigheid wordt gereflecteerd 

in de tegenstrijdige opvattingen tussen Katayama en Kōtoku Shūsui. 
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3.2. Reformisme of revolutie: de strijd tussen Katayama Sen en Kōtoku 

Shūsui. 

In 1900 kwam het boek Reform or Revolution uit door Rosa Luxemburg (1871-1919)
69

, 

betreffende de vraag naar reformisme, of het streven naar de eisen van de arbeiders binnen het 

‘bourgeois’ parlementair systeem, en revolutie, of het omverwerpen van het bourgeois 

loonsysteem gedragen door het parlementair systeem. In Japan zou, vanaf 1906, een 

gelijkaardig debat zich beginnen afspelen, waaruit voornamelijk twee kampen zullen 

voortvloeien: de eerder reformistisch geïnspireerde christen-socialisten, waaronder Katayama; 

en de anarcho-syndicalisten, met Kōtoku als belangrijkste vertegenwoordiger van het 

zogenaamde ‘direct action’ (chokusetsukōdō, ちょくせつこうどう ,直接行動 ). In dit 

onderdeel zal de ontstaanscontext van het debat onderzocht worden door een expliciete 

vergelijking tussen de ideeën van Katayama en Kōtoku. 

 

3.2.1. Christelijk humanist en confucianistisch liberaal. 

Zoals we reeds zagen werd Katayama voornamelijk vanuit zijn christelijke basis 

geïnspireerd tot zijn werk voor de verbetering van de levensomstandigheden van de arbeiders. 

Hierin stond hij echter allerminst alleen. Toen, in mei 1901, de eerste socialistische partij 

Shakai Minshutō70
 werd opgericht, waren de voornaamste figuren binnen de partij: Abe Isoo 

(安部磯雄, 1865-1949), Kamakawa Kiyoshi (河上清, 1873-1949?), Kinoshita Naoe (木下尚

江, 1869-1937) en Nishikawa Kōjirō (西川光二郎, 1876-1940) allen christenen.
71

 Hierop 

vormde Kōtoku de enige uitzondering, meer nog, gedurende zijn gehele relatief korte leven 

(1871-1911), zou Kōtoku zich afzetten van het christelijk ideaal.
72

 

Kōtoku Shūsui, pseudoniem voor Kōtoku Denjirō werd geboren op 22 september 1871in 

Nakamura, een kleine stad in de baai van Tosa.
73

 Bleek reeds op zijn zesde een briljant 

leerling te zijn en studeerde af van de lagere klassen van de basisschool op toen hij acht jaar 
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was.
74

 In zijn opleiding kreeg hij voornamelijk confucianistische waarden, zoals loyaliteit en 

piëteit, mee en was in dit opzicht vergelijkbaar met de opleiding die ook Katayama voor zijn 

eerste reis naar Amerika gekregen had.
75

 Na veelal mislukte scholing in onder meer Tokyo,
76

 

ontmoette hij, in 1888 te Osaka, Nakae Chōmin (中江兆民, 1847-1901), die een belangrijke 

invloed zou hebben op Kōtoku’s latere denken als journalist en politiek denker.
77

 Het was ook 

gedurende deze periode dat Kōtoku in contact kwam met het christendom en, door toedoen 

van Nakae: liberalisme.
78

 Hij zou zelfs een positie in het parlement geambieerd hebben 

gedurende zijn inmenging met de Jiyū Minken Undō (自由民権運動 ) of ‘Vrijheid en 

Mensenrechten Partij’, waar Nakae de ideologische exponent van was. Deze interesse voor 

politiek volgde uit een algemene interesse voor sociale problemen.
79

 

Doordat zijn groeiende interesse in sociale problemen weerspiegeld werd in zijn artikels, 

kwam hij onder de aandacht van onder meer Katayama, die hem uitnodigde zich aan te sluiten 

bij de net opgerichte Shakai Shugi Kenkyūkai.
80

 Reeds binnen de context van hun eerste 

ontmoeting zien we dat, ondanks de Vereniging voornamelijk gericht was op de ‘studie’ van 

het socialisme, Katayama en Kōtoku verschillende motieven hadden. Katayama aanzag 

socialisme als een manier om de beginnende socialistische beweging te ondersteunen. Kōtoku 

zocht hierin echter voornamelijk naar een politiek-ideologische basis: “The state of Japanese 

labor […] did not elicit an overly sympathetic response on his part.”
81

 

Een belangrijk verschil tussen Katayama en Kōtoku was dat gedurende deze tijd 

Katayama nog steeds een overtuigd christen was, daar waar Kōtoku zich meer en meer ging 

afzetten tegenover het christelijk geloof. Dit gegeven komt mede naar voor in volgende 

passage van Kinoshita; waarin Kōtoku in discussie gaat met Konoshita op vlak van christelijk 

geloof: 
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“Katayama and myself [Kinoshita], though we were both Christians, were separated in 

that I was unaffiliated, a sort of tramp, while Katayama was an upstanding church 

member.”
82

 

Daarenboven blijkt dat Katayama, naarmate hij meer bekend werd met het Marxisme, niet 

meteen een onderscheid maakte tussen zijn christelijk geloof en het ‘wetenschappelijk 

socialisme’, wat blijkt uit volgend citaat uit zijn belangrijkste werk tijdens deze periode: de 

Waga Shakai Shugi (我が社会主義, 1903) of ‘Mijn Socialisme’ : “true religion and morality 

could not be enjoyed to the full until socialism had been brought into the world.”
83

 

Voor Kōtoku daarentegen vormde het verschil tussen het christelijk geloof van zijn 

toenmalige kameraden en zijn confucianistische opleiding een wezenlijk probleem. Kōtoku 

zag in het ‘buitenlandse’ christelijk geloof een bedreiging voor de Japanse traditie, waarbij hij 

stelde dat, betreffende de relatie individu/ staat, het christelijk geloof de mens, vanuit zijn 

individuele en universele geloofsovertuiging, zich boven de zou staat te zetten. Voor Kōtoku, 

wiens leidmotief gedurende deze periode voornamelijk het verval van normen en waarden 

binnen de Japanse staat bleek te zijn, kon er geen onderscheid gemaakt worden tussen 

individu en staat; het individu staat in constante relatie tot de staat. Ook zijn visie op 

liberalisme kan aldus begrepen worden: vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid stonden voor 

hem centraal; niet het ongebreidelde individualisme welke, volgens hem, alomtegenwoordig 

was binnen de nationalistische regering.
84

 Dit wil echter niet zeggen dat de toenmalige 

Kōtoku, vanuit zijn confucianistische redenering, de staat als een overkoepelend geheel als 

een kwaad op zichzelf aanschouwde:  

“’Nations’, he insisted, ‘consist of combinations of individuals.’ Each citizen represents a 

only ‘a single molecule’ of the whole. Where the good of the state is concerned, he 

emphasizes, there must be a ‘willingness to sacrifice the happiness and well-being of the 

individual for the happiness and well-being of society as a whole’.”
85

 

Het individu wordt alsmede onder de samenleving geplaatst.  Het zou deze redenering 

zijn; het individu in constante relatie tot de samenleving, die hem leidde tot socialisme.
86

 De 

invloed van confucianisme tijdens zijn beginjaren als socialist dient niet onderschat te 

worden: in zijn visie op wat ‘echte (Westerse) wetenschap’ zou zijn, oordeelde hij dat enkel 

datgene wat in lijn lag met zijn traditionele confucianistische waarden deze echte wetenschap 
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zou kunnen zijn. Alles wat hier niet onder hoorde bestempelde hij als ‘zogezegde 

wetenschap’.
87

 Hij zette zich evenwel sterk af tegen het heersende imperialisme door te 

stellen dat dit het product was van de (individualistische) drang naar rijkdom en macht.
88

 

Door nadruk te leggen op de visie achter zijn socialisme, eerder dan het aanschouwen van het 

proletariaat als drijvende kracht achter revolutionair denken, bleef Kōtoku echter wel een 

elitist.
89

 In The Labor Movement in Japan bekritiseert Katayama op subtiele wijze het elitaire 

karakter van Kōtoku’s ideeën: 

“Immediately after the suppression of the Social Democratic Party, the Yorozu, a popular 

daily paper in Tokyo, started to organize a party. It was called the Ideal Association 

(Risodan), a sort of liberal reform club containing a great part of the Socialist program. 

In the Yorozu Comrades Kotoku and Sakai were the principal writers: The public was 

under the impression that the Yorozu would take up the work of the suppressed Social 

Democratic Party, but after a few years this expectation died out.”
90

 

Voor Katayama vormde de relatie tussen individu en staat, vanuit zijn christelijke visie, 

geen dergelijk probleem. Meer uitleg hierover vinden we in zijn tobei annai: het belangrijkste 

element in de vorming van morele waarden voor hem was christelijk geloof, waarvan hij 

stelde dat het wel de onrechtvaardige samenleving was waardoor mensen zondaars werden, 

maar dat dit kon verholpen worden door christelijke humaniteit.
91

 Dit werd gereflecteerd in 

zijn toenmalig denken ten opzichte van socialisme: 

“… Katayama operated on his belief that socialism could converge with humanistic 

capitalism, that capitalists could manage their businesses with morality, cooperate with 

trade unions, and “treat their workers with kindness and sympathy”.”
92

 

Men zou met andere woorden kunnen stellen dat Katayama, ondanks zijn confucianistische 

opvoeding gedurende zijn jeugdjaren, in tegenstelling tot Kōtoku het individu inderdaad 

buiten of ‘boven’ de staat plaatste. 

De relatie tussen individu en staat zou een wezenlijke impact hebben op het denken van 

zowel Katayama als Kōtoku. Katayama zou, ondanks hij steeds meer werd aangetrokken door 

het wetenschappelijk socialisme, zijn visie behouden dat socialisme kon gerealiseerd worden 

binnen de ‘legale’ en dus parlementaire grenzen, daar waar Kōtoku het morele individu los 
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zou stellen van het parlementaire systeem en meer en meer in de ban zou raken van het 

anarcho-syndicalisme.  

 

3.2.2. De Russo-Japanse oorlog. 

Met de inmenging van Kōtoku en Sakai Toshihiko (堺利彦 , 1871-1933), zou de 

socialistische beweging steeds radicaler worden. Een verschil in visie ontwikkelde zich over 

de rol die de socialistische beweging diende te spelen ten opzichte van het parlementair 

systeem. Een eerste gebeurtenis die deze evolutie zou versterken was de Russo-Japanse 

oorlog (1904-1905). Op het moment van uitbraak bevond Katayama zich echter opnieuw in 

de Verenigde Staten. 

Op 29 december 1903 ondernam Katayama zijn tweede reis naar de VS om er deel te 

nemen aan de nationale conventie van de Amerikaanse Socialistische Partij in Chicago dat 

werd gehouden op 2 maart 1904.
93

 Dit kan echter gezien worden als een louter symbolische 

daad.
94

 Alvorens de conferentie bij te wonen had hij een tussenstop gemaakt in Texas om er 

de landbouwbedrijven van Japanse immigranten te bestuderen en, aangezien zijn budget het 

niet toeliet meteen verder te reizen naar Chicago, werkte hij nog gedurende enkele maanden 

als ober in een Japans restaurant. 

Na de conferentie reisde hij door naar Europa, om er deel te nemen aan het zesde congres 

van de Tweede Internationale in Amsterdam in augustus. Op dit congres diende hij een 

representatief standpunt te formuleren vanuit het oogpunt van de Japanse socialistische 

beweging tegenover de oorlog tussen Rusland en Japan die in februari datzelfde jaar 

begonnen was. Uit uitspraken die Katayama maakte in ‘Les socialistes Japonais et la 

guerre’
95

 zien we een dubbele houding: enerzijds stelt hij dat:  

“Japanese workers have no vital interest in the matter. They do not wish to engage in 

mutual slaughter with the Russian workers for possession of Manchuria and even Korea. 

We are certain that the Russian workers think as we do on this question.”
96

  

Deze houding kan verklaard worden vanuit zijn christelijke menslievendheid zoals ook 

Kublin aangeeft.
97

 Daartegenover staat dan weer de uitspraak:  
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“Now the war is going on in a brutal manner, I am opposed to this war, but as a 

Japanese I do not wish Japan to be beaten by Russia who in the past treated the Jews 

as she has in Kishineff, and is still dealing with Fins [sick] in the most brutal fashion, 

and moreover she has shot down many laborers during strikes.”
98

  

Op het congres zelf werd hij, doordat de Amerikaanse en Europese socialisten weinig 

kennis hadden over de verdeeldheid van de linkse bewegingen in Japan, uitgeroepen tot eerste 

vice-president.
99

De belangrijkste gebeurtenis tijdens dit congres was dat:  

“Suddenly the Russian delegate [Plekhanov], in a move observable by the entire 

assembly, reached across the paunchy girth of the chairman and took Katayama by 

the hand. The electrified audience burst into thunderous applause. “Symbolically, the 

Russian proletariat was shaking hands with their [sic] Japanese fellow wage 

slaves.”
100

  

Het zal later deze gebeurtenis zijn die Katayama in de ogen van de communisten tot een waar 

internationalist  maakte. Ook in Japan zelf ging deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbij: 

Kōtoku zelf rapporteerde midden 1904 dit gebeuren in de Heimin shinbun (平民新聞), de 

partijkrant van de Heiminsha (平民社), onder leiding van o.m. Kōtoku en Sakai.
101

 Deze 

Heimin shinbun was opgericht door Kōtoku en Sakai in reactie op een conflict tussen Kōtoku 

en Sakai met de socialistische krant Yorozu op vlak van nationalisme.
102

 De ‘historische 

handdruk’ van Katayama en Plekhanov
103

 zoals dit gebeuren in het artikel van Kōtoku werd 

genoemd,
104

 was voor Kōtoku aldus een dankbare gebeurtenis in functie van zijn 

internationalistische houding. Betreffende Kōtoku’s afsplitsing van de nationalistische Yorozu, 

was Katayama, retrospectief, zeer opgetogen. In Labor Movement vinden we hieromtrent 

volgende citaten terug: 

“The next event is the entering into active socialist propaganda work by two comrades 

- Kotoku and Sakai, who gave up their editorial positions in the Yorozu, and devoted 

their entire time to the cause of socialism.”105 

en, 
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“Our leaders in this difficult task were, of course, Comrades Kotoku and Sakai, who 

sacrificed their position on account of their socialist views on the war.” 

Voorts bemerken we, in het speciale hoofdstuk dat Katayama vrijhield in Labor Movement 

getiteld The Socialist Movement and the Russo-Japanese War, dat Katayama de toenmalige 

socialistische beweging als één blok tegen het patriottisme en militarisme aanschouwt. Dit 

doet hij meer bepaald door het aanhalen van een ‘speech’ die verscheen in de Heimin 

Shimbun, door Kōtoku zelf
106

: 

“Patriotism and militarism are our common enemies […]We are neither nihilists nor 

terrorists, but we are social Democrats. We object absolutely to using military force in 

our fighting. We have to fight by peaceful means, by reason and speech.”
107

  

Ondanks Katayama gedurende de periode van de Russo-Japanse oorlog niet in Japan 

verbleef, zou hij zeker weet hebben gehad van de verdeeldheid tussen de verschillende visies 

binnen de socialistische beweging.
108

 Deze verdeeldheid zou tot een hoogtepunt komen in 

1906, tevens het jaar dat Katayama terugkeerde van Amerika. 

 

3.2.3. Reformsocialisme en ‘direct action’. 

Op 28 februari
109

 1905 werden Kōtoku en Nishikawa voor respectievelijk vijf en zeven 

maanden opgesloten in de Sugamo gevangenis, ten gevolge van het schenden van de ‘pers 

wet’, door het publiceren van de eerste Japanse vertaling van het Communistisch Manifest
110

 

in de Heimin bunsha.
111

 Dit zou tevens het einde betekenen van de Heimin bunsha. Deze 

periode van intense introspectie gedurende zijn gevangenschap, zou zijn visie ten aanzien van 

de regering sterk doen veranderen: 

“five months’ imprisonment not a little injured my health, but it gave me many lessons of 

the social question. I have seen and studied great many of so-called ‘criminals’ and 

became convinced that the governmental institutions – court, law, prison – are only 

responsible for them – poverty and crime.”
112
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 Kort na zijn vrijlating zou Kōtoku een reis ondernemen naar Amerika, waar hij op 5 

december 1905 aankwam in San Francisco. Hier zou hij sterk beïnvloed worden door de 

anarchisten Rose Fritz
113

 (?-?) en Albert Johnson
114

 (?-?). Toen hij, op 23 juni 1906, 

terugkwam in Japan, zou hij deze invloeden overbrengen binnen de Japanse socialistische 

beweging, onder de vorm van ‘direct action’, dat Kōtoku als volgt definieerde: ‘direct action’ 

is het verbeteren van de vakbonden als een geheel, door het verwerpen van inmenging van het 

parlement. “[…] rather than take action to get the industrial laws reformed through 

parliamentary intermediaries, the workers must negotiate directly with the factory owner – 

and, if he does not listen, they must go on strike.”
115

 

Dit stond in contrast met het partijprogramma van de Nihon Shakaitō (日本社会党) of 

‘Japanse Socialistische Partij’, die in februari 1906 werd opgericht en als opvolger kan gezien 

worden van de Shakai Minshutō. Het bestaan van deze partij werd mogelijk gemaakt door een 

meer gematigde politiek tegenover de socialistische beweging door het Saionji kabinet.
116

 In 

het partijprogramma, waarbij Katayama zijn invloed uitoefende, werd duidelijk vermeld dat 

“We advocate socialism within the limit of the Law.”
117

 Katayama blikt in Labor Movement 

(1918) hierop als volgt terug: 

“By the time that the inner difficulties and the problems of grouping the intellectuals were 

somewhat adjusted by the above mentioned publications the public situation in general, 

had changed for the better. This change was brought about chiefly by the fall of the 

Katsura's War Ministry and the formation of a new ministry by Marquis Saionji. Soon we 

found out that we could form a party. This we did by founding a new socialist party and 

sending a note to the Minister of the Interior, who did not suppress it.”
118

 

 In 1907 zou Kōtoku’s invloed binnen de partij echter toenemen. Het partijprogramma 

werd herschreven, waarbij gesteld werd dat “We advocate, first of all, the achievement of 

socialism.”. ‘Binnen de grenzen van de wet’ zou worden weggelaten. Dit zou een definitieve 

split betekenen tussen de gematigde socialisten en de zogenaamde anarcho-syndicalisten
119

.
120
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Meer nog, toen de Kōtoku-fractie, veelal gedragen door de jongere generatie binnen de 

socialistische beweging, het pleit won, werd, in maart 1908, Katayama zelfs uit de partij 

gezet.
121

 De reactie van Katayama hierop blijkt evenwel pragmatisch te zijn geweest: in Labor 

Movement vertelt hij ons dat hij het radicaler worden van de socialistische beweging afkeurde 

aangezien dit, aldus Katayama, zou leiden tot de teloorgang van de socialistische beweging. 

Nog in Labor Movement zegt hij hiertegen zwaar geprotesteerd te hebben: “I do not 

remember what I said but I know that I actually wept before those comrades whose situation 

was worse than mine!”
122

. Katayama’s visie gedurende deze periode betreffende zijn positie 

in het debat ‘met of zonder parlement’, wordt verder duidelijk in volgend citaat: 

“Although I advocate Universal Suffrage as the best means of educating the working 

classes and as a peaceful method for the development of the socialist movement in Japan, 

I have also belief in the direct action of workers and in general strikes as the best means 

of strengthening the position of the workers against the capitalist classes.”
123

 

In deze visie zou hij later bijgetreden worden door Arahata Kanson die stelde dat ‘achteraf 

gezien de ‘direct action’ een verschrikkelijke ideologie en onrealistisch argument was’ en 

gaat daarna verder door te stellen dat politieke activiteit binnen het parlement noodzakelijk 

is.
124

  

De repressie die zou volgen vanuit de regering zou inderdaad zwaar wegen op de 

toenmalige socialistische beweging. Dit zou aangesterkt worden door het zogenaamde ‘Rode 

Vlag Incident’ van 22 juni 1908, waarbij onder meer de anarchisten Ōsugi Sakae (大杉栄, 

1885-1923) en Sakai Toshihiko  betrokken waren.
125

 Dit incident, betreft een openlijk protest 

tegen de regering na de vrijlating van Yamaguchi Kōken (山口孤剣 , 1883-1920), een 

socialistisch journalist, waarbij verschillende leden van zowel de Kōtoku als Katayama fractie 
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werden opgepakt.
126

 Dit incident, en het daaropvolgend onderzoek, zou aanleiding geven tot 

de zogenaamde ‘berechting van anarchisme’, waar Kōtoku uiteindelijk ter dood zou 

veroordeeld worden. 

Toen in 1910 de plannen van vier volgelingen van Kōtoku om de keizer te vermoorden 

aan het licht kwamen, lokte dit een hevige reactie uit bij de toenmalige Katsura regering. Het 

proces dat er op 10 mei op volgde staat bekend als het ‘Hoogverraad Incident’. Bij deze 

rechtzaak werd Kōtoku zelf ervan beschuldigd de leider geweest te zijn van de moordplannen. 

Gedurende dit proces schreef Kōtoku zijn laatste werk: Discussion of Violent Revolution, 

From a Jail Cell (1910), waarin hij zich verdedigde voor zijn actie en weerlegde deel 

uitgemaakt te hebben van het moordplan. Kōtoku beargumenteerde dit als volgt:  

“the Meiji Restoration is a revolution, even though the emperor remained in his position. 

It is not a revolution by virtue of the fact that the emperor … replaced the Tokugawa, but 

because the old order was in the process transformed from its very roots.”127 

Met andere woorden: indien revoluties niet gebeuren door het vervangen van het hoofd van de 

bestaande orde, is het ook niet nodig hem te vermoorden. Meer nog, onder anarchisme zou de 

keizerlijke familie evengoed geluk kunnen zoeken, zoals iedereen. 

Zijn verweer kon echter niet baten en in januari 1911 werd Kōtoku, samen met elf anderen 

verhangen.
128

 Het incident zou verregaande gevolgen hebben voor de gehele socialistische 

beweging en ondanks de regering initieel haar pijlen richtte op de anarchisten, was het zo dat 

“[…] the social movement in Japan came to an abrupt halt.”
129

 Ondanks de verschillende 

spanningen tussen Kōtoku en Katayama gedurende deze periode, blikt Katayama op het 

proces terug als een complot van de regering: 

“At last they fabricated and instituted the world-famous anarchist trial, which condemned 

Kotoku and twenty-three comrades as traitors and murdered him with eleven others. […] 

All the preliminary investigations and trials were carried on in absolute secrecy; every 

means was used to convict him at any cost. Then, when the final trial came, those lawyers 

who defended the accused looked into the papers under solemn oath to keep them in 

strictest secrecy, under severe punishment if they were brought to light, and so they were 

tried in the highest and last court with closed doors.”
130

 

                                                           
126

 Notehelfer 1971a: 158. 
127

 Elison, George en Kōtoku Shūsui: “Discussion of Violent Revolution, From a Jail Cell”. In: Monumenta 

Nipponica, Vol. 22:3/4 (1967): 472. 
128

 Zie onder. 
129

 Kublin 1964: 209. 
130

 Katayama 1918: 139. 



28 
 

Katayama, die begin januari 1912 nog een staking leidde in Tokyo werd op 15 januari 

gearresteerd onder de ‘Peace Preservation Law’ met als beschuldiging het aansporen tot 

staken. Hij zou pas vrij komen bij de algemene amnestie volgend op de dood van Keizer 

Meiji in juli. Het was tijdens zijn tijd in de cel dat hij begon aan zijn autobiografie. Het 

incident luidde een periode in waarbinnen nog maar weinig socialistische bewegingen actief 

waren. Deze periode wordt vaak geduid met de veelzeggende titel ‘De Lange Koude 

Winter’
131

. Aangezien het leven in Japan voor Katayama onhoudbaar geworden was, besloot 

hij in de lente van 1914 om Japan te verlaten en een laatste maal naar Amerika te reizen.
132

 

Indien we terugblikken op het voorbije hoofdstuk, zien we dat Katayama en Kōtoku wel 

degelijk sterk van elkaar verschilden in visie, maar op sommige vlakken ook gelijklopend 

waren. Ten eerste op vlak van mening over het christelijk geloof, waarbij enerzijds Katayama, 

door invloeden van zijn Amerikaanse kennissen, een overtuigd gelovige was en dit geloof niet 

aanzag als een gevaar voor ‘de Japanse traditie’, en anderzijds de absolute afkeer van Kōtoku 

tegenover het christelijk geloof, wat hij wel, binnen zijn confucianistisch en marxistisch 

geïnspireerd denken als een gevaar zag voor de ‘traditionele’ moraliteit van het volk. Ten 

tweede hebben we gezien dat het pacifisme, vertoond gedurende de Russo-Japanse oorlog, 

wel gedeeld werd door zowel Katayama en Kōtoku, en dat Kōtoku hierbij het 

internationalisme van Katayama ging benadrukken. Ten laatste zagen we echter wel dat de 

visie op vlak van de tactiek die Kōtoku hanteerde betreffende het beleid van de sociale 

beweging radicaal inging tegen Katayama’s visie, die opperde voor een gematigde positie 

door binnen de legale grenzen te werken.   
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4. Amerikaanse communistische invloeden en opkomst van het 

Komintern. 

Betreffende de periode waarin Katayama zijn vierde en laatste reis naar Amerika 

ondernam, zijn we reeds goed gedocumenteerd door het werk van Kublin (1964). Een kort 

overzicht van Katayama’s leven en werk gedurende deze periode is echter noodzakelijk 

aangezien het hier was dat Katayama zich zou omvormen van socialist naar communist. Na 

dit overzicht zal onderzocht worden hoe het Komintern zich meer en meer zou focussen op de 

Oost-Aziatische regio, wat door uiting kwam door twee congressen die respectievelijk in 

1920 en 1922 gehouden werden. 

 

4.1. Van socialisme naar communisme. 

Toen Katayama in de VS aankwam was de relatie tussen de VS en Japan verzuurd. 

Japanners die in de VS verbleven kregen vaak af te rekenen met discriminatie en de ‘Alien 

Land Law’ verbood Japanners het recht op landeigendom.
133

 Maar het grootste probleem dat 

zich aan Katayama stelde was wederom geldnood. Wanneer hij eenmaal genoeg geld had 

gespaard liet hij zijn oudste dochter Yasuko en haar halfnicht Nabuko overkomen naar de VS. 

Aan werk raken bleef echter een probleem voor Katayama aangezien zijn aanvragen 

geblokkeerd werden door Japanse zakenlui, die argwanend stonden tegenover zijn 

reputatie.
134

 Zijn vrouw, samen met zijn jongste dochter en zoon achtergebleven in Japan en 

doordat zij vaak werden lastig gevallen door de politie, besloot ze van hem te scheiden. 

Ook begon hij gedurende deze periode meer en meer afstand te nemen van zijn christelijk 

geloof. Ondanks Katayama nooit letterlijk het christelijk geloof zou bekritiseren, lezen we in 

zijn biografie volgende retrospectieve uitspraak: “In mijn eigen omgeving zag ik niet weinig 

hypocrisie; uiteindelijk met de tijd was het deze conclusie dat geloof misleidend was die me 

geleid had.”
135

 

De Amerikaanse Socialistische Partij kende echter door de jaren heen een sterke 

opmars.
136

 Katayama zelf werd er aanzien als expert inzake de Japanse ontwikkelingen van de 
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socialistische beweging. Deze rol kon hij tijdens de zomer van 1915 ten volle benutten in zijn 

strijd tegen de in 1912 opgerichte Yūaikai (友愛会)of ‘Vriendenvereniging’ van Suzuki Bunji 

(鈴木文四郎, 1890-1951),
137

 dat hij verweet slechts een spil te zijn in het kapitalistisch 

geheel.
138

  Tijdens zijn verblijf in de VS correspondeerde hij op regelmatige basis met zijn 

thuisland, waarbij hij verslag deed van de vorderingen van de Japanners in de VS om het 

socialisme te promoten. Daarnaast richtte hij zelf een krant, de Heimin, op, die gericht was op 

Japanse immigranten. Deze laatste kende echter weinig aanhang.
139

 Het belangrijkste aspect 

aan zijn werk als socialistisch journalist en redacteur was dat hij een reputatie opbouwde 

binnen de Amerikaanse socialistische beweging als expert inzake Japans Socialisme, 

waardoor hij tijdens de late herfst van 1916 uitgenodigd werd door de Nederlandse Socialist S. 

J. Rutgers (1879-1961)
140

 om samen met zijn dochter naar New York te komen. Het zal 

uiteindelijk Rutgers zijn die hem inwijdde in de Europese ontwikkelingen die geleid hebben 

tot de consolidatie van de Bolsjewiekse Sovjet-Unie. 

In ‘Ontmoetingen met Kameraad Lenin’
141

 (1930) stelt Katayama dat, in 1917, bij zijn 

terugkeer uit Duitsland, voor het eerst bekend werd gemaakt met de reputatie van Lenin. Zo 

zou de naam van Lenin, volgens Katayama voorheen stilgezwegen zijn in de Noord-

Amerikaanse socialistische kranten. De reden hiervoor legt hij bij het anarchistische imago 

dat Lenin had bij de Amerikaanse socialisten. Verder weet Katayama ons te vermelden dat hij 

pas in december 1921, bij zijn aankomst in Moskou, het volledige verhaal van Lenin zou zijn 

te weten gekomen: 

“De eerste keer dat ik Lenins reputatie kende was toen hij terugkwam uit Duitsland in 

1917. Net dan, in Anglo-Amerika, omdat de vanuit de socialistische krant zijn naam 

doodzweeg, ook al was hij toen, bij zijn terugkeer naar Petrograd
142

 vanuit Zwitserland, 

het hoofd van de revolutionaire beweging, werd hij in het New York partijblad van de 

Socialistische Partij als anarchist bekritiseerd (dit werd me echter daarna door mijn goede 

kameraad Rutgers gecorrigeerd) Dit toont aan dat over het algemeen in Amerika over 

Lenin en zijn maatschappijvisie de mensen rond mij er weinig van af wisten. De in dit 

opzicht vertaalde resolutie van de gehouden Zimmerwaldconferentie is blijkbaar bij de 
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New York Groep en andere Noord-Amerikaanse socialistische kranten niet 

gerapporteerd.”
143

  

Kublin stelt echter dat Katayama tot een beter inzicht zou zijn gekomen in het Leninisme 

toen L. Fraina, een eerste collectie werken van Bolsjewistische leiders vertaalde naar het 

Engels. Hiervoor had Katayama, door toedoen van Rutgers, reeds kort kennis gemaakt met 

verschillende Bolsjewistische leiders zoals L. Trotsky en N. Bukharin, door op 14 januari 

1917 een samenkomst bij te wonen van deze radicale socialistische leiders bij te wonen. Deze 

korte ontmoeting had echter nog weinig invloed op het denken van Katayama.
144

 Het was 

echter door de relaties die Katayama aanknoopte met Europese revolutionairen die een 

belangrijke invloed gingen krijgen op zijn verdere carrière. Deze invloed had voornamelijk 

twee gevolgen: enerzijds werd hij meer en meer betrokken bij de meer radicale socialistische 

groepen, waaruit zijn breuk met het socialisme ontstond, anderzijds zorgden deze connecties 

voor zijn naambekendheid, waaraan hij een groot deel van zijn aanstelling binnen het latere 

Komintern te danken zou hebben.  

Het was echter de ontwikkelingen van de Oktoberrevolutie
145

 die het meeste invloed 

zouden gehad hebben op het verdere denken van de toen nog meer gematigde socialistische 

Katayama. Kublin omschrijft deze gebeurtenis als “… a flickering ray of hope for Katayama 

into the firm and guiding light of his life.”
146

 Deze gebeurtenis wakkerde bij Katayama het 

geloof aan dat een revolutie in zijn thuisland mogelijk was. Stilaan begon Katayama, binnen 

de Amerikaanse socialistische kringen, bekend te staan als de leider van de Bolsjewistische 

fractie.
147

 Dit geloof werd aangewakkerd door de ontwikkelingen in Japan zelf: de rijstrellen 

in 1918.
148

 Dit geloof zou uitwerking kennen in samenwerking met Kondō Eizō (近藤栄蔵, 

1883-1965)
149

 een Japanse communistische partij op te starten.
150
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Toen Kondō in mei 1919 met de plannen naar Japan vertrok, verdiepte Katayama zich 

verder in de werken van Lenin door onder meer State and Revolution (1917) te vertalen naar 

het Japans.
151

 Door deze nieuwe invloed stelde Katayama zich drie levensdoelen voorop: ten 

eerste het helpen opstarten van een Amerikaanse communistische partij; ten tweede het 

helpen opstarten van een Japanse communistische partij en ten derde het ondersteunen van de 

wereldwijde objectieven van het Komintern, dat in 1919 opgericht werd.
152

 Eind 1919 vormde 

Katayama een kring rond zich van een zestal Japanse communisten, waaronder Taguchi Unzō 

(田口運蔵, 1892-1933).
153

  

Wanneer het Comintern in 1920 op het Tweede Congres besloot dat het Amerikaanse 

Bureau, waar onder meer Fraina en Katayama deel van uitmaakten, de verantwoordelijkheid 

kreeg om het opstarten van revolutionaire bewegingen in Zuid- en Centraal Amerika en 

Canada te bespoedigen, besloot Katayama begin 1921 om naar Mexico te verhuizen. Zijn 

dochter Yasuko, waarmee hij nog steeds inwoonde bij Rutgers, werd teruggestuurd naar 

Japan.
154

 Over zijn verblijf in Mexico is niet veel geweten. Toen het Comintern, door middel 

van het Eerste Congres van de Arbeiders van het Verre Oosten, haar aandacht op Azië 

vestigde, werd Katayama gevraagd om naar Moskou te komen. Hij verliet Mexico op 12 

november 1921 “overjoyed at the prospect of being immersed again in the revolutionary 

affairs for his native land.”
155

 

 

4.2. Het Komintern en het Verre Oosten. 

Om een concreet beeld te krijgen van de ontstaanscontext van de relatie tussen de Japanse 

socialistische beweging en het Komintern, zal in volgende twee onderdelen ingegaan worden 

op de opkomende interesse die het Komintern kreeg voor het Verre Oosten, met als doel haar 

macht tegenover het imperiale Westen uit te breiden. Deze interesse uitte zich in de vorm van 

twee congressen: het Baku Congres in 1920 en het Eerste Congres van de Arbeiders van het 

Verre Oosten. 
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4.2.1. Het Baku Congres. 

Het Eerste Congres van de Volkeren van het Oosten, beter gekend als het Baku Congres, 

vond plaats van 1 tot 8 september 1920; met als voorzitter Zinoviev. In zijn bespreking van 

het Baku Congres haalt S. White een uitspraak van de Britse auteur G.H. Wells aan waarmee 

de toon van het congres aangegeven wordt: “It was an excursion, a pageant, a Beano. As a 

meeting of Asiatic proletarians it was preposterous.” Dit kwam voornamelijk door de sterke 

oriëntalistische inslag en de vooropstelling om de oosterse naties als instrument te aanzien 

voor het vernietigen van het Britse imperium. Daarnaast was dit congres pas de eerste maal 

dat de nationale kwestie ten aanzien van oosterse landen besproken werd. Het congres is hier 

echter van belang net omdat het de basis legde voor het beleid vanwege het Komintern ten 

aanzien van de nationale kwestie in de oosterse landen.
156

 

Voor dit congres was er, volgens S. White, binnen de Bolsjewiekse beweging weinig 

aandacht voor revolutionairen in Azië.
 
Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van Bukharin 

dat:  

“colonial risings and national revolutions formed a “part of the great world revolutionary 

process.” But “of course,” he added, “colonial risings and national revolutions (Ireland, 

India, China, and the like) can have absolutely no direct relation to the developing 

proletarian revolution.””
157

  

Ook Zinoviev, die tijdens het congres als voorzitter diende, had voorheen weinig interesse 

gehad voor de evoluties in Azië. Zijn gebrek aan kennis wordt geïllustreerd door het geloof 

dat hij had dat in Azië het revolutionaire denken pas met dit congres een eerste aanzet 

gekregen had. Dit wordt echter ten dele weerlegd door R. Swearingen en P. Langer in hun 

werk Red Flag in Japan, waarbij gesteld wordt dat reeds in november 1918, vier maand  voor 

het Eerste Congres van de Communistische Internationale
158

, een Eerste Congres van 

Communistische Organisaties van het Oosten plaatsvond te Moskou; waarbij, onder de twaalf 

verschillende divisies, er één uitsluitend gericht was op de evoluties in Japan. Desondanks 

waren op dit congres geen Japanse delegaties aanwezig.
159

 S.J. Rutgers, de Nederlandse 

Bolsjewistische communist waar Katayama in New York bij verbleef, was wel aanwezig. 

Naar alle waarschijnlijkheid zal hij een hand hebben gehad bij het vormen van de Japanse 
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divisie onder het Departement van Internationale Propaganda.
160

 Aan dit eerste congres werd 

gevolg gegeven door het inrichten van een tweede congres te Moskou op 22 november 1919, 

welke onder leiding stond van J. Stalin, de toenmalige Commissaris van Nationaliteiten. Op 

dit congres gaf Lenin een redevoering waarbij hij het belang van samenwerking met volkeren 

uit het oosten onderstreept: 

“A majority of the Eastern peoples are in a worse situation than the most backward 

country in Europe – Russia. Yet we succeeded in uniting the Russian peasants and 

workers in the struggle against the remnants of feudalism and capitalism, and our 

struggle was made easy by the alliance of peasants and workers against capitalism 

and feudalism. And now, a liaison with the peoples of the East is of real 

importance…”
161

 

Het doel dat Lenin vooropstelde aan het Congres was “work out or to outline a practical 

starting point so that the work which hitherto has been conducted among hundreds of millions 

of people [in the East] in a disorganized manner, should be conducted in an organized 

manner, unitedly, systematically.”
162

 

Het Baku congres was echter in eerste instantie gericht op het Nabije Oosten, doordat 

het voornamelijk ‘de onderdrukte volkeren uit deze streek’ waren die aandacht kregen tijdens 

de Tweede Internationale.
163

 Het was echter Zinoviev zelf die de lage opkomst van Aziatische 

volkeren uit voornamelijk India en China bekritiseerde. Als toenadering bood hij de minder 

vertegenwoordigde groepen een plaats aan als representatieve in de Raad van Actie en 

Propaganda.
164

 Desalniettemin bleef het Baku Congres veeleer een Congres van Volkeren uit 

het Oosten in naam, dan in daad. Het feit dat de opkomst van revolutionairen uit verder 

gelegen gebieden zo laag was, was grotendeels te wijten aan de moeilijkheden die zich 

voordeden om in de nadagen van de Eerste Wereldoorlog te kunnen reizen en door 

aanwezigheid van de Japanse legertroepen in Siberië.
165

 Zo was er op het Baku Congres 

slechts één Japanner aanwezig: Yoshiwara Gentaro, die op eigen initiatief de reis ondernam 

vanuit de VS, waar hij lid was van de Amerikaanse afdeling van ‘Industriële Arbeiders van de 

Wereld’.
166

 Op het Baku Congres functioneerde hij echter wel als erelid van het presidium. 
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Één van de belangrijkste verwezenlijkingen van dit congres was dat beslist werd om 

de Universiteit van het Oosten op te richten en steun te bieden aan de revolutionaire 

bewegingen in het Oosten.
167

 Daarnaast werd op het congres benadrukt dat een samenwerking 

met de nationale bourgeoisie belangrijk was, doch dat de communistische groepen 

onafhankelijk van de nationale bourgeoisie diende op te treden.
168

 

Op het einde van het congres werd door Zinoviev besloten dat het Baku Congres het 

eerste en niet het laatste congres zou zijn betreffende communisme in het oosten en dat een 

tweede congres binnen het jaar zou voorzien worden. Een direct gevolg hieraan kwam er 

echter niet.
169

 Wel zou, twee jaar later, een congres van start gaan die een grote impact zou 

hebben op de Japanse socialistische beweging: het Eerste Congres van de Arbeiders van het 

Verre-Oosten. 

 

4.2.2. Het Eerste Congres van de Arbeiders van het Verre Oosten. 

Het Eerste Congres van de Arbeiders van het Verre Oosten werd voorafgegaan door het 

Verre Oosten Congres dat gehouden werd te Irkutsk in november 1921. Dit congres werd 

tevens bijgewoond door Taguchi Unzō, die deel uitmaakte van de New York Groep van 

Katayama Sen.
170

 Op dit congres waren een totaal van 11 Japanse delegaties aanwezig.
171

 

Eenmaal aangekomen in Moskou, bestond de delegatie afkomstig uit Korea, China en Japan 

uit meer dan 100 deelnemers. 16 deelnemers hiervan waren Japanners.
172

 

Het Eerste Congres van de Arbeiders van het Verre Oosten opende op 21 januari 1922 te 

Moskou en werd afgesloten op 27 januari.
173

 De erevoorzitters van het congres bestonden uit 

Lenin, Trotsky, Zinoviev, Stalin én Katayama
174

, waarbij Katayama tevens hoofd was van de 

Japanse delegatie.
175

 Een belangrijke doelstelling van het congres was het Kominternbeleid op 

vlak van de Aziatische nationalistische bewegingen toelichten. Hierbij nam Zinoviev het 

woord bij de openingspeech waarbij hij het belang van de Aziatische nationalistische 

bewegingen en de samenwerking tussen het Komintern en de arbeiders uit het oosten 
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benadrukte.
176

 Zinoviev, net als Gregory Safarov, die door het Komintern beschouwd werd 

als leidinggevend figuur op vlak van oosterse kwesties, zag een speciale rol weggelegd voor 

de Japanse revolutionaire beweging: 

“The fate of the Japanese revolutionary movement is acquiring an enormous international 

importance. The alliance of the four bloodsuckers formed in Washington for the purpose 

of crushing, torturing and partitioning the oppressed peoples of the Far East with even 

greater savagery than hitherto… cannot postpone the hour of the inevitable war in the 

Pacific Ocean. As sure as morning follows night, so will the first imperialist war, which 

ended in 1918, be followed by a second war that will center around the Far East and the 

problem of the Pacific. This war can be avoided… only if the young working class of 

Japan rapidly becomes sufficiently strong to seize the Japanese bourgeoisie by the throat, 

and parallel with that there is a victorious revolutionary movement in America.”
177

 

Safarov wees er echter op dat de slagkracht van de revolutionaire beweging in Japan niet 

diende overschat te worden. Hij was van mening dat de revolutionaire beweging nog niet in 

die mate georganiseerd was dat ze reeds de ‘gebundelde krachten van de bourgeoisie en 

landheren’ kon doorbreken.
178

 Desalniettemin concludeerde Zinoviev op het congres dat:  

“There is no issue without Japan; the Japanese proletariat holds in its hands the key to 

the solution of the Far Eastern question, and the presence at this Congress of the 

representatives of the Japanese workers is our only serious guarantee that we are at least 

starting our way to a true solution of the problem.”
179

 

De speciale plaats die Japan kreeg binnen het Congres, werd ondersteund door de visie 

van Katayama, die met enige overdrijving de vechtlust van het Japanse proletariaat opperde: 

“I think that the Japanese worker has made as much progress in the last half century as 

the worker of Europe has made during the last two or three centuries; and so I am sure 

that the Japanese proletariat will soon learn how to fight against the capitalist oppressors 

more successfully than the workers of America or Europe, where the capitalist system is 

fully developed and established. …”
180

 

Één van de belangrijkste verwezenlijkingen van het congres ten opzichte van de Japanse 

revolutionaire beweging was de aanzet tot het vormen van een communistische partij in Japan. 

Belangrijk is echter wel te onthouden dat voor het Komintern een communistsche revolutie in 

het Westen het vooropgestelde doel bleef en dat Japan als spil werd gezien om de Oost-

Aziatische koloniale regio’s tegen de Europese koloniale bezetter te laten keren: 
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“So far, real communism can succeed only in the West, but it must be remembered that the 

West lives at the expense of the East; the imperialist powers of Europe grow rich chiefly 

at the expense of the eastern colonies, but at the same time they are arming their colonies 

and teaching them to fight, and by so doing the West is digging its own grave in the 

East.”
181

 

We kunnen hieruit besluiten dat de interesse vanuit het Komintern jegens Japan 

voornamelijk gekaderd dient te worden in de toenmalige internationale context. Katayama, 

met zijn ervaringen in Japan, Amerika en Mexico zou voor de plannen van het Komintern een 

belangrijke pion worden in dit gebeuren.  
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5. Katayama als Kominternofficier. 

In dit hoofdstuk zullen we dieper ingaan op de rol die Katayama speelde in functie van 

Kominternofficier in de geschiedenis van Japans communisme. Eerst zal kort ingegaan 

worden op de ontstaanscontext van Bolsjewisme in Japan zelf, waarbij onderzocht zal worden 

hoe de voorheen door anarchisme gedomineerde Japanse socialistische beweging grotendeels 

omgevormd zal worden tot Bolsjewisme. Vervolgens zal, door middel van een meer  

uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van het Japans communisme, de rol van 

Katayama in deze geschiedenis onderzocht worden. 

 

5.1. Het anaboru-debat en Yamakawa’s ‘Change of Direction’. 

Alvorens dieper in te gaan op de relatie tussen het Komintern en de Japanse 

Communistische Partij en de rol die Katayama hierin vervulde, dienen we niet enkel kennis te 

hebben van de hierboven besproken context waarin het Komintern haar aandacht op Japan 

vestigde; maar ook de context van de toenmalige Japanse socialistische beweging zelf. In het 

onderdeel ‘Reformisme of revolutie: de strijd tussen Katayama Sen en Kōtoku Shūsui’
182

 

zagen we reeds hoe gematigde socialisten en anarcho-syndicalisten onder leiding van 

respectievelijk Katayama en Kōtoku tegenover elkaar kwamen te staan. Deze scheiding in 

beleidsvisie zou na het nieuws van de effectieve Oktoberrevolutie in 1917 opnieuw in vraag 

gesteld worden, deze hernieuwde vraagstelling zou bekend komen te staan als het anaboru-

debat (アナボル論争, anaboru ronsō) of ‘het debat tussen anarchisme en Bolsjewisme’.
183

 

Voor de Oktoberrevolutie werd, vanuit Japan, Rusland bekeken als een economisch en 

politiek achteruitgesteld land en het welslagen van de Bolsjewistische Oktoberrevolutie bleek 

voor hen dan ook heel onverwacht.
184

 Daarnaast hadden, net zoals de toen nog in Amerika 

verblijvende Katayama, de meeste Japanse anarchisten en socialisten slechts weinig kennis 

van de ideeën van onder meer Lenin.
185

 Dat ook Lenin echter weinig kennis had van de 
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Japanse samenleving, komt sterk naar voor in een interview met M. Nakahira, een 

correspondent voor de Osaka Asahi, op 3 juni 1920: 

“He then asked: “Is there a powerful landowning class in Japan? Does the Japanese 

farmer own land freely? Do the Japanese people live on food produced in their own 

country, or do they import much food from foreign countries?” He asked many other 

questions, showing his deep interest in living conditions in Japan.  

Mr. Lenin next asked whether Japanese parents beat their children, and said he had read 

of this in a book. “Tell me whether it is true or not,” said he, “it is a very interesting 

subject.” I answered that there may be exceptions, but as a rule parents do not beat their 

children in Japan. On hearing my answer he expressed satisfaction and said that the 

policy of the Soviet Government is to abolish this condition.”
186

 

Vooralsnog waren het voornamelijk de anarchisten die als leidende proletarische 

beweging in Japan zich bezig hielden met de marxistische theorie. Maar Sakai zou in 1920 

nog stellen dat Lenin een anarchist was en dat Bolsjewisme op vlak van tactiek enigszins 

gelijkaardig was aan anarchisme. In een debat met Takabatake Motoyuki (高畠素之, 1886-

1928), een gewezen christen-socialist, later anarchist en grondlegger van een theorie die 

marxisme en nationalisme met elkaar verbond,
187

 in 1918, liet ook Sakae zich nog ontvallen 

dat “Bolshevik tactics are the tactics of anarchism”.
188

 

Na de Oktoberrevolutie nam de kennis van het Leninisme door onder meer de 

rapporten van Takabatake over de revolutie toe. Dit zou uitmonden in een breuk tussen de 

anarchisten, onder leiding van Ōsugi Sakae, die marxisme als theorie geheel zou 

verwerpen,
189

 en de zogenaamde Bolsjewieken, waar gewezen anarcho-syndicalist Yamakawa 

Hitoshi (山川均 , 1880-1958) de voornaamste figuur binnen werd. Het pleit binnen de 

toenmalige Japanse socialistische beweging werd gewonnen door de Bolsjewieken. 

Yamakawa lag door middel van zijn artikel Change of Direction in the Proletarian Movement 

in de juli-augustus 1922 uitgave van Vanguard aan de basis van de politieke visie van de net 

opgerichte Japanse Communistische Partij.
190

 In dit artikel zet hij zich af van anarchisme, 

welke hij aanduidt met de term ‘nihilisme’. Zijn belangrijkste argument hiervoor is dat 

voorheen de socialistische beweging in Japan zich te ver van het volk bevond door zich louter 
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te focussen op theoretische problemen.
191

 Door te stellen dat de Japanse Communistische 

Partij een partij diende te zijn voor, en gedragen door, de massa; lag Yamakawa hier duidelijk 

in de lijn van de vooropgestelde visie van het Komintern, dat in december 1921 25 theses had 

uitgebracht onder de titel United Workers’ Front.
192

 In Change of Direction in the Proletarian 

Movement is het volgende te lezen: 

“Ten or twenty enthusiast get together, dream about the next day of revolution, and 

make big talk. … At best they would satisfy their “rebellious spirit” by taking 

“revolutionary action” against a policeman and spending a night under police 

detention. Although they reject the capitalist system, they actually do not lay a finger 

upon it. As long as they adhere to such a passive attitude, they become more isolated 

from the proletarian masses.”
193

 

Daarnaast zette hij zich sterk af van het reformisme door te stellen dat; ondanks de 

Japanse Communistische Partij als voorhoede van zowel het politieke front als de vakbonden 

binnen parlementaire grenzen strijd diende te leveren voor de eisen van de massa; het 

uiteindelijke doel het omver werpen van het bourgeois-parlementaire systeem was.
194

 De 

Change of Direction die Yamakawa schreef kan echter niet gezien worden als een 

partijprogramma. Daardoor zou vanuit het Komintern zelf, in november 1922, een 

partijprogramma. Enkele opmerkelijke standpunten die hierin naar voor werden geschoven 

waren het streven naar universeel kiesrecht, de afschaffing van de keizer als instituut en dat 

Japan nog een bourgeoisrevolutie aan het doormaken was.
195

 Het zullen echter voornamelijk 

deze drie standpunten zijn die aanleiding zouden geven tot fragmentatie binnen de Japanse 

communistische groepen. 

 

5.2. Katayama; tussen het Komintern en de Japanse Communistische Partij. 

Katayama arriveerde in Moskou in December 1921. Één van de redenen hiervoor was dat, 

zoals reeds beschreven in het onderdeel ‘Het Komintern en het Verre Oosten’
196

, het 

Komintern, onder leiding van Lenin, de nood zag om voornamelijk de Europese koloniale 

machten te verzwakken door binnen de kolonies zelf een strijd op te wekken tegen de 

Europese imperialisten. Hierbinnen zou Katayama, door zijn ‘expertise in Aziatisch 
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socialisme’, de rol op zich moeten nemen om de volkeren uit deze kolonies hiertoe aan te 

zetten. Uit zijn geschriften bleek Katayama zich hiervoor voornamelijk te richten op China. 

Het was echter de doelstelling van Katayama om ook vanuit het Komintern te helpen aan een 

bolsjewistische revolutie in zijn thuisland.
197

 Zijn wens om hieraan, vanuit het Komintern, 

actief aan deel te nemen werd echter initieel verhinderd door de vele missies waarop hij 

gestuurd werd. Zo reisde hij op het moment van de oprichting van de Japanse 

Communistische Partij naar Berlijn en kort erna naar China om daar respectievelijk eenheid 

onder de versplinterde Duitse communisten te zorgen en een propagandacampagne tegen de 

Japanse troepen die gestationeerd waren in Siberië en Noord-Mantsjoerije.
198

 

Binnen het Komintern kreeg hij echter wel een aanzienlijke status: hij behoorde steeds tot 

de selecte groep van voorzitters
199

 wanneer een vergadering betreffende Oost-Aziatische 

problemen of zelfs een plenaire vergadering gehouden werd door het Komintern. Daarnaast 

had hij ook verschillende ontmoetingen met Lenin.
200

  

Op 15 juli 1922 werd Nihon Kyōsantō (日本共産党) of ‘Japanse Communistische Partij’ 

voor de eerste maal opgericht,  waarbij Sakai verkozen werd als voorzitter. Andere 

belangrijke leden waren Yamakawa, Yoshikawa, Hashiura, Takatsu en Kondo.
201

 Het 

basismanifest van de partij steunde op de Britse Communistische Partij; dit had mede als rede 

dat, mochten documenten gevonden worden, men zou kunnen zeggen dat het documenten van 

de Britse Communistische Partij waren.
202

  

 

5.2.1. Shanghai Theses. 

Katayama, die na zijn aankomst in Moskou nooit meer zou terugkeren naar Japan, had 

echter nog een probleem: niet altijd verliep het informatieverkeer tussen Japan en het 

Komintern even vlot; het nieuws van de Kantō-aardbeving en de gevolgen ervan voor de 

linkse socialisten zoals Ōsugi Sakae, werd pas bekend voor Katayama eind 1923.
203

 De 

gevolgen hiervan; de ontbinding van de Japanse Communistische Partij zou ook het 
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Komintern in een slecht daglicht zetten: reeds na een jaar zou het Komintern moeten 

aankondigen dat de Japanse Communistische Partij opnieuw ontbonden zou zijn. Op het 

Vijfde Congres werd er gezwegen over de ontbinding. Katayama zelf, die weet had van de 

ontbinding, stelde op het Congres zelfs dat “… the revolutionary movement in his home land 

was progressing satisfactorily.”
204

 Hierbij vermeldt Kublin (1964): “His pretense was surely 

not the wishfull thinking of a perennial optimist or of an aging revolutionary living in a world 

of dreams; it was conscious and premeditated deception.”
205

 

In januari 1925 werden de zogenaamde Shanghai theses opgesteld, waarbij de nadruk lag 

op het rekruteren van arbeiders binnen de communistische rangen. De beslissing hiervoor ligt, 

door eerdere kritiek die Katayama uitte op de intelligentsia die zich te weinig zouden bezig 

houden met het lot van de arbeiders zelf, geheel in de lijn van Katayama’s denken en Kublin 

vermeldt hierbij dat deze beslissing hoogstwaarschijnlijk door toedoen van Katayama en het 

Komintern zou zijn.
206

 Dat de visie van het Komintern op dit punt in de lijn lag van deze van 

Katayama, zoals hij doorheen zijn leven meermaals demonstreerde in zijn teksten kan met 

andere woorden aanzien worden als één van de redenen waarom juist hij, en niet Japanse 

communisten van de jongere generatie als expert werden aangeduid op vlak van Oost-

Aziatisch socialisme. Dit wordt onder meer gedemonstreerd in zijn tekst betreffende 

communisme in China; waar hij deze laatst genoemden roemt om de steun die ze verkrijgen 

door de Chinese boerenbevolking.
207

 

De redenen voor de aanstelling van Katayama door het Komintern legt Kublin (1964) ten 

eerste bij Katayama’s status als loyaal en overtuigd internationaal communist. Zijn 

werkkracht werd ten zeerste geapprecieerd: nooit sloeg Katayama een opdracht af.
208

 

Daarenboven werd Katayama’s pragmatische ingesteldheid geapprecieerd binnen de visies 

van Lenin, en kon zo een contragewicht vormen voor de meer idealistische Japanse 

Bolsjewieken. Zijn beperkte theoretische kennis, in vergelijking met deze meer idealistische 

Japanse Bolsjewieken, keerde zich, vanuit deze hoek, echter ook vaak tegen hem. Doorheen 

zijn carrière aan het Komintern ontmoette Katayama velerlei leiders van de Japanse 

communistische beweging; waaronder Arahata Kanson (荒畑寒村 , 1887-1981), Sano 
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Manabu (佐野学, 1892-1953), Tokuda Kyūichi (徳田球一, 1894-1953) Takase en Kondō.
209

 

Deze laatste stond gekend als discipel van Katayama door zijn samenwerking met hem in de 

VS. De jongere generatie vond echter dat Katayama zijn tijd had gehad en dat het nu aan hun 

was om de revolutie verder voor te bereiden.
210

 Doorheen zijn leven lijkt echter zijn aversie 

voor theoretische discussies waarbij men weinig oog had voor de arbeider (en boer) zelf een 

bewuste keuze. Reeds in zijn beginjaren werd hij aanzien als grootste concurrent van Kōtoku 

Shūsui; en had later meer sympathie voor bijvoorbeeld Kondō, die een relatief gelijkaardige 

levensloop had doorgemaakt ten opzichte van Katayama, en Watanabe Masanosuke (渡辺政

之輔, 1899-1928). Watanabe was bij de eerste oprichting van de Japanse Communistische 

Partij één van de weinigen die zelf uit het arbeidersmilieu kwam.
211

 Bij diens dood in 1928 

nam Katayama de taak op zich deze meer toe te lichten.
212

 Zijn aversie voor idealistische 

theorie werd echter niet door elke intellectueel verworpen: zo was Kawakami Hajime (河上肇, 

1879-1946) een groot bewonderaar van Katayama en zou hem later bij het selecte lijstje 

plaatsen van communisten die hem hadden beïnvloed.
213

 

Toen in 1925 communistische ideeën meer aanhang kregen; Totten legt de reden hiervoor 

bij de aantrekkelijkheid van de meer radicale ideeën van de Bolsjewistische stroming voor de 

jonge intellectuelen, aanzag Katayama dit als een lichtpunt voor communisme in Japan.
214

 Op 

dit moment vond er echter binnen de communistische rangen een strijd plaats tussen 

Yamakawa en Fukumoto Kazuo (福本和夫, 1894-1983). Het Komintern zelf zou later, in 

1927, Fukumoto tot de orde roepen en Yamakawa zou uit de partij stappen om zich bij de 

Arbeiders- en Boerenpartij te voegen. Katayama, met zijn hierboven besproken aversie voor 

intellectuele beslommeringen die vaak een obstakel vormden voor het uitstippelen van een 

daadwerkelijk beleid voor een communistische partij, werd door het Komintern als uiterst 

belangrijk aanzien doordat hij zich meer toelegde op “day to day tasks of revolutionary 

struggle”.
215

 Hij paste met andere woorden binnen het vooropgestelde archetype dat Lenin 

zelf voor ogen had: gewezen vakbondsleider, opruier, propagandist en koerier zijn enkele van 

de taken die Katayama reeds op zich genomen had. Hij kreeg tevens een permanente positie 
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aan het Kominternapparaat.
216

 Zijn rol binnen het Komintern ging zelfs verder dan het helpen 

aan een Oost-Aziatische Bolsjewistische revolutie: door onder meer deel te hebben genomen 

aan de vorming van een communistische partij in de VS en Mexico en zijn interesse in het 

socialisme in Groot-Brittannië stond hij gekend als een waarlijk internationaal communist. In 

zijn geschriften blijkt duidelijk dat hij een globale visie heeft die in de lijn van het Komintern 

ligt: in zijn bespreking van de Bukharin these van 1926 haalt hij voorbeelden aan van Groot-

Brittannië en koloniale gebieden zoals Indonesië en Thailand. Daarenboven is hij tevens 

auteur van een verslag rond socialisme in Egypte.
217

 

Door zijn omnipotente kennis van socialisme op internationaal vlak en werklust kon hij 

zijn positie dan ook behouden aan de steeds wisselende partijtop. Kublin beschrijft hem 

tijdens deze periode als volgt: 

“Though he participated in the continuing deliberations of the Executive Committee and 

particularly of the Preasidium on all matters relating to the international revolutionary 

situation, his activities and writings denote that he was one of the Comintern’s foremost 

experts and consultants on Asian and colonial affairs.”
218

 

Ook wanneer hij in zijn bespreking van de Zesde Plenaire Vergadering van de Derde 

Internationale zich richt tot de Japanse communisten, benadrukt hij hierbij onder meer de rol 

van Japan en de Japanse Communistische Partij op vlak van de revolutie in China.
219

 

De belangrijkste machtswissel binnen de Kominterntop is hoogstwaarschijnlijk de 

overgang van Lenin naar Stalin in 1924. Uit zijn geschriften ‘Met Kameraad Lenin’, een korte 

tekst waarin hij zijn ontmoetingen met Lenin beschrijft in vorm van een eerbetoon
220

, 

bemerken we het hoge aanzien dat Katayama Lenin toekende: 

“De echt persoonlijke ontmoetingen met Lenin zijn zeer schaars; maar de waarde ervan 

was zeer groot. Die ontmoetingen waren zeer belangrijk tijdens mijn carrière, zeer op prijs 

gesteld en, meer nog, zeer hechte ervaringen.”
221

 

 Wanneer het aankomt op de keuze die Katayama maakte tussen Trotsky en Stalin, stelt 

Kublin dat Katayama initieel eerder zou zijn aangetrokken door Trotsky.
222

 Dit nuanceert 

Kublin echter door te stellen dat Katayama allerminst een hechte band had met Trotsky. 

Daarenboven zou ook zijn beperkte kennis van het Russisch voor Katayama een obstakel 
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geweest zijn om het verschil in visie werkelijk te bevatten. Ondanks Katayama “… had a high 

regard for the “bearded prophet””
223

, ging zijn voorkeur uit naar Stalin. De reden hiervoor 

legt Kublin bij karakteristieke gelijkenissen tussen Katayama en Stalin. Beiden waren 

evenzeer gesteld op daadkracht eerder dan theoretische onderbouw. Daarenboven lag de visie 

van Stalin betreffende de opbouw naar een Chinese communistische revolutie veel meer in de 

lijn van Katayama’s denken dan die van Trotsky. Terwijl Trotsky een strikte scheiding wilde 

tussen de Guomindang en de Chinese Bolsjewieken, stond Stalin meer samenwerking tussen 

beide voor.
224

 Uit Katayama’s tekst betreffende de bespreking van de Bukharin These, zien 

we dit laatste ook vaak terugkomen. 

 

5.2.2. Universeel kiesrecht. 

Na de machtswissel zette Katayama vanuit Moskou zijn werk voor het oprichten van een 

Japanse communistische partij voort. Doordat de nationale verkiezingen in Japan van 20 

februari 1928 de eerste verkiezingen waren onder het universeel mannelijk kiesrecht diende 

de partij een positie in te nemen over de houding die ze zou aannemen ten opzichte van de 

legale socialistische partijen. De communisten trachtten hun invloed uit te oefenen op de 

Arbeiders- en Boerenpartij en de Japan Arbeiders- en Boerenpartij, maar door interne 

onenigheid tussen de communistische leiders en beide legale partijen, werd zelfs een 

minimumplatform niet bereikt. Vanuit het Komintern vormde Katayama een spreekbuis voor 

de doelstellingen die het Komintern zelf oplegde aan de Japanse communisten. Op 2 februari 

schreef Katayama in International Press Correspondence het volgende: 

“Owing to the severe administrative restrictions, the Communist Party can not put 

forward its own candidates to the extent that its influence upon the masses of the 

proletariat warrants. Therefore, the party must advocate voting for the candidates of the 

Labor-Farmer Party, which enters the struggle with the genuine purpose of defending the 

interests of the toilers. Simultaneously, however, the Communist Party must participate in 

the election campaign in its own right, issue its own manifesto, set up its own platform 

along the lines already publicized in the press, […] While in general supporting the 

candidates of the kindred Labor-Farmer Party, the Communist Party must strive to 

surmount the obstacles that stand in its way and, at least in a few proletarian 

constituencies, put forward its own candidates, if at all possible.”
225
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Daarenboven benadrukte Katayama dat er een verschil diende gemaakt te worden tussen 

de partijen met het proletariaat als basis en de Sociaal Democraten, die hun basis meer 

zochten bij de kleine burgerij. Het mag hierbij duidelijk zijn dat hij, pragmatisch gezien, de 

Arbeiders- en Boerenpartij rekende tot de proletarische partijen. Verder benadrukte hij, in lijn 

van de theses van 1927, het internationale aspect. 

In Japan werd deze visie vertolkt door Watanabe, die in Red Flag tevens de nood aan 

samenwerking met de Arbeiders- en Boerenpartij benadrukte. Ondanks het universeel 

mannelijk kiesrecht kregen de socialistische partijen slechts een totaal van vijf percent van de 

stemmen.
226

 Van alle socialistische partijen was de Arbeiders- en Boerenpartij de meest 

succesvolle met een totaal van 188141 stemmen.
227

 Hierdoor werden slechts twee van de 

veertig kandidaten binnen de Arbeiders- en Boerenpartij verkozen, maar geen van beide was 

van de communistische strekking. De uitkomst van de verkiezingen werd aldus aanzien als de 

overwinning van de ‘bourgeois- en landadelpartijen’.
228

 

De verkiezingen hadden voor de Japanse Communistische Partij echter een grote 

keerzijde: door onder meer het verspreiden van pamfletten kon de politie het partijprogramma 

en de leidende figuren achterhalen. De gevolgen zouden bekend worden onder het 

zogenaamde ‘15 Maart Incident’Door toedoen van de Peace Preservation Law ging een grote 

klopjacht van start tegen de leden van de JCP. 500 leden werden uiteindelijk veroordeeld. 

Watanabe Masanosuke en Sano Manabu bleven echter wel gespaard; maar in wezen was de 

Partij onthoofd. Initieel bleef de Arbeiders- en Boerenpartij gespaard, maar op 10 april 1928 

ging een nieuwe arrestatiegolf van start waarbij nu ook de Arbeiders- en Boerenpartij 

geviseerd werd.
229

 

Uiteindelijk werden zowel de JCP, de Arbeiders- en Boerenpartij als de Hyōgikai volledig 

ontmanteld. De reacties hierop waren uiteenlopend: Yamakawa trachtte zich, ter legitimatie 

van de Arbeiders- en Boerenpartij af te zetten tegenover de JCP door te stellen dat het 

partijprogramma van de Arbeiders- en Boerenpartij zich binnen de legale grenzen bevond. De 

reactie van Katayama, als spreekbuis van het Komintern, liet niet op zich wachten en op 3 

januari 1929 verscheen het volgende artikel in de Inprecorr van zijn hand: 
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“Yamakawa and his “Rono” group are acting exactly as the mensheviks in Russia did 

after the revolution of 1905, not only with respect to their political platform, but also 

with respect to their attacks upon the Communist Party and their denunciation of the 

left-wing leaders of the communist mass organizations as “ultra-left extremists” and 

“factionalists.” […] the Yamakawa group, who are allowed full freedom to advocate 

their theories under the regime of the reactionary Tanaka government. This shows that 

they stand quite close to the ruling class and that they are not a threat to the Tanaka 

government, but instead are useful in the suppression of the communist movement.”
230

 

En in april datzelfde jaar verharde Katayama deze visie door in een artikel in Marxism te 

stellen dat de Rōnōha
231

 “right-wing social democrats, liquidationists and factionists”
232

 

waren. 

 Vanuit de hoek van de Japan Labor- Farmer Party werden de arrestaties als een logisch 

gevolg aanzien: ‘indien men een illegale partij opzet, kan men de gevolgen verwachten’.
233

 

Na de ontbinding trachtten de drie overgebleven leiders van de Japanse Communistische 

Partij, waaronder Watanabe, een nieuwe Arbeiders- en Boerenpartij op te richten. Door de 

ontbinding van de Hyōgikai werd dit echter praktisch onmogelijk gemaakt. Het optimisme dat 

initieel getoond werd door onder meer een artikel in Red Flag op 22 maart 1927: “The 

Japanese Communist Party is alive and well. The Japanese Communist Party of today will 

never collapse because of arrests. The Communist Party will march more bravely and 

conscientiously than ever at the head of all mass actions, with the red flag held high”
234

, werd 

dankbaar overgenomen door Katayama; die als spreekbuis voor het Komintern, de arrestaties 

veroordeelde:  

“The wholesale arrests of communists and leaders of the left organizations have not only 

failed to intimidate the masses, but have increased their fighting spirit. There is not the 

least of doubt that the left organizations will increase their activity and mobilize great 

masses for the further struggle.”
235
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Vanuit het Komintern werd daarnaast ook gereageerd door een dertigtal Japanse Kutobe
236

 

studenten naar Japan te sturen om er de overgebleven leden te helpen in de heropbouw van de 

Arbeiders- en Boerenpartij en de Hyōgikai.
237

 Hoe dit aangepakt diende te worden werd 

omschreven in een ‘Resolutie van de Onmiddellijke Taken van de Communistische Partij van 

Japan’.
238

 De nadruk van deze resolutie lag bij het heropbouwen van die partijen, Arbeiders- 

en Boerenpartij en de Hyōgikai, waarmee de Japanse communisten een ‘gemeenschappelijke 

strijd tegen het kapitalisme en de reformisten’ konden aangaan. Met deze laatsten werd 

duidelijk de Japan Labor-Farmer Party bedoeld. Ook in deze resolutie werd verwezen naar het 

internationalistische perspectief, waarbij de Japanse communisten werden aangemoedigd te 

strijden tegen de militaire bezigheden in China onder het Tanaka kabinet.
239

 

 

5.2.3. Het Zesde Kominterncogres. 

Op 15 juli 1928, aldus niet lang na het 15 Maart Incident, ging het Zesde 

Kominterncongres van start, dat zou eindigen op 1 september. De nadruk lag hierbij op het 

internationale karakter van de communistische bewegingen aller landen. Katayama zelf werd 

tijdens dit congres aangesteld als lid van het executief comité en het presidium. Beckmann 

vermeldt hierbij dat, ondanks Katayama deelnam aan verschillende belangrijke discussies, 

“his role was largely ceremonial”.
240

 Uit tekstonderzoek van Katayama gedurende dit congres 

blijkt echter dat zijn rol meer dan ceremonieel was: op de eerste dag van het congres sprak hij 

de aanwezigen toe als vertegenwoordiger van het Japanse proletariaat en de Japanse 

revolutionairen en koppelde dit, door het internationalistische opzet van het congres, aan de 

revolutionaire strijd in China: 

“Geachte kameraden! In naam van de verschillende revolutionaire arbeiders van de 

Japanse communistische partij, ik groet jullie tijdens deze vergadering. […]De Chinese 

revolutie betekent dat ene lichtbaken voor de volkeren uit de koloniën. Wat dat betreft, het 

spoort het conflict tegen het sterke imperialisme aan. Daarenboven weten wij van de 
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revolte van de arbeiders uit Wenen in Centraal Europa. Deze revolte geeft aan dat de 

onderdrukte en geëxploiteerde arbeiders zich met revolutionaire middelen beginnen te 

verzetten tegen de uitbuiters. Geachte kameraden, de arbeiders van Korea en Taiwan 

maken zich klaar voor het conflict tegen het Japanse imperialisme. Wat de Chinese 

communisten en arbeiders betreft, reeds begonnen ze samen met de Japanse communisten 

en arbeiders tegen het imperialisme een verenigd front op te bouwen. Wij, mannen en 

vrouwen van de Japanse communisten die U groeten, het conflict tegen het 

wereldimperialisme, dat ons moederland: Sovjet Rusland bedreigt, dat we voorbereiden en 

bediscussiëren; ik wil U zeggen dat het tijd is dat we hierdoor deze beslissing zouden 

moeten maken.”
241

 

Opvallend in dit citaat is dat Katayama hier spreekt van ‘ons moederland: Sovjet Rusland’. 

Hieruit kan blijken dat Katayama een oprecht internationalist was en één van de enige Japanse 

communisten was die geen enkele blijk gaven van een steeds sterker wordend nationalisme.
242

 

Op de derde dag van het congres richtte Katayama zich tot de Japanse delegatie door duiding 

te geven bij de door Bukharin gebrachte theses: 

“Geachte kameraden! Betreft de kringen van de delegatie van de Japanse branche, het is 

zo dat ze het overeenkomen over de complete inhoud van de these die door kameraad 

Bukharin geschreven demonstreren. Echter, ik wil hier, van [de these van] kameraad 

Bukharin, wat door mij ervaren wordt van de inhoud ervan,  twee, drie punten speciaal 

benadrukken.  

Eerst en vooral; wanneer we de relatie tussen de verschillende afdelingen van de 

verschillende landen, de wederzijdse relatie tussen de verschillende landen, namelijk de 

relatie tussen het proletariaat van één land met het proletariaat van andere landen; en ten 

laatste overwegen van de relatie die volgt uit de partijen het moederland en de 

verschillende koloniale regio’s in acht nemen, is het zo dat wat ons betreft, de unies 

hiertussen zeker en vast tekort schieten en men niets anders kan dan opmerken dat 

revolutionaire leiderschap van het Komintern tegengewerkt wordt.”
243

 

Één van de belangrijkste punten binnen het Zesde Congres, was de indeling die gemaakt 

werd op vlak van de verschillende maatschappijen in de wereld; waarbij een onderscheid 

gemaakt werd tussen hoogontwikkelde kapitalistische samenlevingen, semi-ontwikkelde 

kapitalistische samenlevingen; achtergestelde semikoloniale of koloniale samenlevingen en 

primitieve samenlevingen. Japan werd onder het tweede; de semi-ontwikkelde kapitalistische 

samenleving, gerekend.
244

 Op dit punt zien we dat de Japanse delegatie nu niets in bracht: 

“The Japanese delegation also expressed their approval of the “Theses on the Revolutionary 

Movement in Colonial and Semi-colonial Countries”…”
245

 Daarnaast werd ook op dit congres 

de nadruk gelegd op de Japanse communisten binnen het kader van een wereldrevolutie, 
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waarbij voornamelijk samenwerking met China aangemoedigd werd. De openingsspeech van 

Katayama is hier reeds een voorbeeld van, maar werd daarenboven onderschreven door Sano 

Manabu en Yamamoto, die als Japanse delegatie het Congres bijwoonden. Eerstgenoemde 

bracht dit punt in volgende bewoording: “The Communist Party of Japan is now facing its 

most important task: the decisive struggle against the Japanese imperialist warmongers. […] 

we must work in close and systematic collaboration with the Chinese Communist Party…”
246

 

Kort na het Zesde Congres kreeg het communisme in Japan echter een nieuwe klap te 

verwerken: op zes oktober werd Watanabe Masanosuke, die naar Taiwan gezonden was om er, 

naar aanleiding van een voorrapport van het Zesde Congres, fondsen te bezorgen aan de 

Taiwanese Communistische Partij; door de politie tegengehouden. Watanabe trok een pistool 

en schoot een agent neer, waarna hij trachtte te vluchten. Toen hij echter geen 

vluchtmogelijkheden meer zag pleegde hij met datzelfde pistool zelfmoord.
247

 Watanabe 

kreeg vele eerbetuigingen vanuit het Komintern, waaronder in het International Press 

Correspondence, door het Centraal-Europees Bureau van het Profintern en door Nabeyama en 

Yamamoto Kenzo, waarin gesteld werd dat “He was a victim of the bloody hands of the 

Mikado, the bourgeoisie, and the landowners. His work will be carried on by the Japanese 

proletariat. The tasks, dropped from his lifeless hands, will be taken up by fresh 

thousands.”
248

 In 1929 wijdde ook Katayama een eerbetoon aan Watanabe, waarin hij stelde 

dat Watanabe het slachtoffer was van de politie. Het eerbetoon van Katayama aan Watanabe 

toont wederom zijn affiniteit voor de Japanse Bolsjewieken welke zich inzetten voor de 

dagdagelijkse strijd die geleverd werd voor het proletariaat, eerder dan theoretische 

beslommeringen.
249

 Dit wordt nogmaals duidelijk in zijn bespreking van de Bukharin these: 

“Betreft de organisatie van het Comintern en de leidende groep; het wordt nagelaten deze 

maximaal aan te sterken en zou het, indien nodig, vanuit de basis gereorganiseerd moeten 

worden. Zo zal de kracht van het leiderschap van het Comintern verhoogd moeten 

worden.”
250

 

Na het Zesde Congres werd vanuit het Komintern tevens besloten om niet meer de 

Arbeiders- en boerenpartij te helpen heroprichten. Door de splitsing van de Japanse 

communisten en de Arbeiders- en Boerenpartij, keerden vele Rōnōha (労農派), waaronder 

Inomata en Sakai, zich tegen de Japanse communisten en voegden zich bij de Sociaal-
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Democratische Partij. Een jaar later zouden zowel Sakai en Inomata de Sociaal-

Democratische Partij verlaten op grond dat deze te rechts zou zijn geworden.
251

 In het conflict 

tussen de Rōnōha en het Komintern speelde ook Katayama een belangrijke rol. 

Vanaf april 1929 vond echter een nieuwe arrestatiegolf plaats. Het belangrijkste 

slachtoffer van de meer dan 200 ondervraagden was Sano Manabu, die op 16 juni gearresteerd 

werd te Shanghai.
252

 In juni werd vervolgens een nieuw centraal bureau opgericht; waarvan 

de top bestond uit communisten van de jongere generatie, waaronder Sakinaka Toranosuke, 

die afstudeerde aan de Kutobe. Hierdoor zit men een groeiende invloed van het Komintern op 

de Japanse Communistische Partij. Vanwege de oudere communisten kwam er echter een 

steeds grotere kritiek op de inmenging van het Komintern, waarbij de grootste kritiek kwam 

van Mizuno
253

:  

“I realized, after witnessing the effects of the Chinese revolution and the instructions and 

policies of the Comintern, that the use of any means to attain the objectives of a certain 

country [the Soviet Union] or party [the Russian Communist Party] is incompatible with 

humanism.”
254

  

Desalniettemin lukte het de jonge groep haar activiteiten uit te breiden.
255

 

In 1932 werden door het Komintern nieuwe theses voorbereid voor het beleid van de 

Japanse Communistische Partij. Over de betrokkenheid van Katayama bij het opstellen van 

deze theses heerst echter geen duidelijkheid. Nosaka oppert dat het Komintern net de theses 

een aanzet had gegeven. De medewerkers die hij hierbij beschrijft zijn Katayama zelf, 

Yamamoto Kenzo, ‘enkele Japanse studenten’ en hemzelf. Yamamoto Masami geeft ons 

echter een verschillend beeld: “Though I lacked any official capacity, I was the only Japanese 

who was directly involved from the beginning in working out the theses. Yamamoto Kenzo 

was not involved to any great extent, and Nosaka arrived after the basic orientation of the 

theses had been determined.” Doordat dit laatste fragment Katayama niet benoemt als 

rechtstreeks betrokken kan aldus zijn rol in twijfel getrokken worden. 
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Katayama, die in steeds minder goede gezondheid verkeerde, bleef echter wel politiek 

actief.
256

 Getuige hiervan is de reactie van onder meer Katayama op een gekende evolutie die 

zich binnen de Japanse communistische beweging gedurende het begin van de jaren 1930 zou 

afspelen: nationalisme.
257

 Dit zou een hoogtepunt kennen op 10 juni 1933, wanneer zowel 

Sano Manabu en Nabeyama Sadechika, twee gerenommeerde leiders van de toenmalige 

Japanse communistische beweging, zich, in een brief die ze schreven in gevangenschap, tegen 

het Komintern zouden keren op nationalistische gronden.
258

 Hierbij zouden beiden stellen dat 

“The imperial system of Japan, unlike tsarism, has never been a system of exploration and 

suppression. […] the Communist Party flouts the feelings of the people and for this reason is 

alienated from them.”.
259

 Voorts gaven ze aan dat ‘in Japan het natuurlijk zou zijn om een 

socialistische revolutie door te voeren met het behoud van het Keizerlijk instituut’.
260

  

De reactie van Katayama, die reeds duidelijk gesteld had dat de Sovjet Unie het enige 

echte moederland van de arbeider was, luidde als volgt: 

“No one will fail to discern that the ‘declaration’ is nothing but the combined effort of 

Sano, Nabeyama, and the public prosecutor – that the prosecutor supplied the sentiments 

to Sano and Nabeyama and that the task of these ‘communists’ was to color them with 

‘revolutionary’ phraseology, sophism, demagogy, and abuse borrowed from all sorts of 

renegades in the past …”
261

  

Ondanks hier de reden van hun ‘bekering’ naar het nationalistische kamp, ook ‘tenkō’ (転向) 

genoemd, bij de aanklager van Sano en Nabeyama wordt gelegd, werd daarnaast duidelijk 

gesteld dat men geen medelijden mocht hebben met deze ‘criminele verraders’.
262

 

Dit zou één van Katayama’s laatste formele inmengingen zijn tegenover de Japanse 

communisten. Op 4 november 1933 werd Katayama ernstig ziek en werd naar het Kremlin 

ziekenhuis overgedragen. Op 5 november, op vierenzeventig jarige leeftijd, overleed de 

‘vader van het communisme in Japan’ te Moskou.
263

 Op 8 november werd de 

begrafenisplechtigheid gehouden waar onder meer Stalin aanwezig was. Zijn urne werd 
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geplaatst in de crypte van de Kremlin Muur, naast vele andere grote Bolsjewistische 

helden.
264

 

Wanneer we nu terugkijken op de jaren van Katayama als Kominternofficier, blijkt dat hij 

zowel rechtstreeks als onrechtstreeks een invloed heeft gehad op het beleid van de Japanse 

Communistische Partij. Ten eerste hebben we gezien dat Katayama, tegenover het Komintern 

vaak een optimistische houding aannam tegenover de vorderingen van zijn Japanse 

kameraden zoals gedemonstreerd op het Vijfde Congres van de Derde Internationale, waarbij 

hij moedwillig participeerde in het stilzwijgen van de ontbinding van de voor de eerste maal 

opgerichte JCP. De houding die Katayama aannam tegenover de uitvoering van de 

revolutionaire strijd in zijn thuisland lag blijkens wel in de lijn van het Komintern. Hierdoor 

kon hij zijn positie als permanent lid van het Komintern onderstrepen. Zowel zijn trouw aan 

Lenin, welke gedemonstreerd werd in zijn ode aan Lenin, en Stalin; vormden hierbij een 

gewichtige reden. Deze visie uitte zich onder meer door het bekritiseren van Fumkumoto en 

Yamakawa, welke later uit de partij verwijderd werden. Belangrijk hierbij was zijn aversie 

voor de toenmalig heersende intellectuelen binnen de partij.  
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6. Besluit. 

Algemeen kunnen we stellen dat, doorheen het leven van Katayama Sen, er in de evolutie 

van zijn denken zowel sprake is van continuïteit als verandering. Zowel uit zijn christen-

socialistische en socialistische periode, als zijn periode aan het Komintern, kunnen we stellen 

dat Katayama de arbeider, ‘de basis’ steeds als het centrum van zijn acties aanschouwde. 

Door zijn eerste periode in de Verenigde Staten kon hij aan de lijve de armoede en honger 

meemaken en had aldus meer voeling met de arbeiders en boeren dan de meeste intellectuelen 

binnen de socialistische beweging, waar hij zich zo tegen afzette. Dit werd mede ondersteund 

door zijn invloed binnen het Komintern ten aanzien van de Japanse communisten, waarbij hij 

voornamelijk Watanabe Masanosuke, de enige arbeider binnen de partijtop van de Japanse 

Communistische Partij, loofde. Een tweede punt van continuïteit is te vinden in zijn inzet voor 

de socialistische zaak binnen een internationaal kader. Gedurende zijn periode als christen-

socialist, werd hij het toonvoorbeeld van Internationaal socialisme door de befaamde 

handdruk tussen Plekhanov en hemzelf. Tijdens zijn periode als Bolsjewiek, verdiepte deze 

interesse voor het internationale perspectief, waarbij hij zich voornamelijk inzette voor het tot 

stand brengen van een communistische revolutie in China en Korea. Zijn thuisland, zoals 

gezien tijdens het Eerste Congres van de Arbeiders van het Verre Oosten, dichtte hij hierin 

een centrale rol toe. 

Daarnaast hebben we ook een verandering in Katayama’s denken kunnen herkennen; 

namelijk een steeds groeiende radicalisering, waarbij Kōtoku niet enkel gelijk kreeg van 

Kinoshita, maar uiteindelijk ook van Katayama zelf. Daar waar hij in zijn vroege jaren nog 

een overtuigd christen was die binnen de parlementaire grenzen naar verbetering zocht voor 

de Japanse arbeiders, zien we dat hij, reeds gedurende zijn laatste periode afstand deed van 

zijn geloof, en, gedurende zijn periode aan het Komintern, pleitte voor afscheiding van 

bijvoorbeeld Yamakawa Hitoshi, die hij verweet slechts een deel te zijn van het 

bourgeoisapparaat. Hierin deel ik echter de mening van H. Kublin dat ook dit kan aanzien 

worden als een pragmatische keuze, waarbij hij ervan overtuigd was dat het Komintern, ‘ons 

moederland, de Sovjet Unie’, binnen de toenmalige context als belangrijkste machtsbasis kon 

dienen ter verbetering van de levensomstandigheden van de arbeider. 

Tot slot kan men nog opmerken, dat ondanks de veelvuldige studies die reeds over 

communisme in Oost-Azië gemaakt zijn en de onmogelijkheid een persoon vast te leggen op 

papier, nog steeds vele vragen onbeantwoord blijven. Enkele hiervan zijn de rol van de 



55 
 

Japanse communisten, of meer specifiek Katayama zelf, in de vorming van de Chinese 

communistische revolutie; en anarchisme in Japan, waarbij reeds voldoende studies bestaan 

over het leven van Kōtoku Shūsui, doch informatie over de impact van anarchisme binnen de 

Japanse socialistische beweging relatief schaars is. Met name Ōsugi Sakae en Sakai 

Toshihiko lijken me personen die, net als Katayama, toch een ‘buitengewoon en uiterst 

interessant leven’ hebben gehad. 
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Glossarium. 

Abe Isoo 安部磯雄 

Anaboru ronsō アナボル論争 

Arahata Kanson 荒畑寒村 

Aruitekitamichi 歩いてきた道 

Chokusetsukōdō 直接行動 

Fukumoto Kazuo 福本和夫 

Heiminsha 平民社 

Jiyū Minken Undō 自由民権運動 

Juku  塾 

Kamakawa Kiyoshi 河上清 

Katayama Sen 片山潜 

Kawakami Hajime 河上肇 

Kinoshita Naoe 木下尚江 

Kondō Eizō 近藤栄蔵 

Kōtoku Shūsui 幸徳秋水 

Nakae Chōmin 中江兆民 

Nihon Kyōsantō 日本共産党 

Nihon Shakaitō 日本社会党 

Nishikawa Kōjirō 西川光二郎 

Ōsugi Sakae 大杉栄 

Rikogu Zasschi 六合雑誌 

Rōdō Kumiai Kiseikai 労働組合期成会 

Rōdō Sekai 労働世界 

Rōnōha 労農派 
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Sakai Toshihiko 堺利彦 

Sano Manabu 佐野学 

Shakai Minshutō 社会民主党 

Shakai Shugi Kenkyūkai 社会主義研究会 

Suzuki Bunji 鈴木文四郎 

Taguchi Unzō 田口運蔵 

Takabatake Motoyuki 高畠素之 

Takano Fusatarō 高野房太郎 

Tenkō 転向 

Tobei annai 渡米案内 

Tobei 渡米 

Tokuda Kyūichi 徳田球一 

Waga Shakai Shugi 我が社会主義 

Watanabe Masanosuke 渡辺政之輔 

Yamaguchi Kōken 山口孤剣 

Yamakawa Hitoshi 山川均 

Yuaikai 友愛会 
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Vertaling Mijn Levensweg; Katayama Sen. 

In Amerika. 

Met de paardenwagon gingen ik en Yano naar het Japanse verblijf. We namen er 

ontbijt en gingen daarna naar de Chinese methodistische missiepost dat zich in de kelder 

bevond. De Japanse missionaris was de heer Miyagawa. Onder andere Hirota Kōboku Tsuji 

was één van de managers van de missie. Deze mensen waren naar San Francisco gekomen 

met de eerste migratiestroom Japanners;  iedereen kwam clandestien aan en maakte vrij snel 

carrière. Aan het begin van deze missie is het zo dat ik verschillende types christenen had 

ontmoet. Wat mij bovenal verbaasde, is de manier waarop ze bidden. Elk gebed gebeurt met 

een onnoemelijk vreemd onnatuurlijk stemgeluid. Het is een stem net zoals de manier waarop 

bedelaars aan de poort om aalmoezen vragen. De gebedsdienst verlatend was ik 

ongemakkelijk. Ondanks ik niet rolde van het lachen, vroeg het een grote inspanning.  

Op de missiepost ontmoette ik een rare snuiter. Deze zou later in Japan een verbod op 

het alcoholverbruik van kinderen voorstellen, hij had werkelijk het christelijke 

doorzettingsvermogen en door dit jaar op jaar in het parlement voor te stellen werd hij 

bekend; hij was een man heiliger dan de paus.  

In die tijd was mijn situatie volledig op de limiet. Toen ik aangeland was, had ik 

slechts één Mexicaanse dollar op zak. Deze waren snel opgebruikt. Yano kende een verre 

verwant die in toenmalig San Francisco in een kleine Japanse shop genaamd “Ichiban” 

werkte; met de hulp van die man verhuisden we in een bemeubeld verblijf en zochten we 

werk. Ook gedurende de gehele week, bleef ik zonder welbepaald doel pendelen naar de 

werk- en ontmoetingsplaats. Uiteindelijk werd het 12 januari. Ik vond een vacature van 2 

dollar en 50 cent per week en samen met een interpreet genaamd Yoshino gingen we naar dat 

huis. In mijn overbevolkt huis waren een huisvrouw, twee dochters en een meid. Het waren 

allen zeer vriendelijke mensen. Mijn werk was makkelijk. De borden afwassen, de kamers 

opruimen en de deur openhouden voor de klanten was al goed. Ik studeerde aan de 

hogeschool en kreeg bijscholing, ik droomde van heroïsche daden van revolutionairen en 

schepte erover op, maar het echte leven was een zorgeloos iets. Daarom was het zo gekomen 

dat ik in Amerika genoeg had aan slechts maar 1 dollar op zak. De omgeving maakt de mens. 

In een nieuwe omgeving geworpen worden, ik droeg een schort en werd afwasser. Ik was 

echter zoals een heel kalm iemand. Vandaag staan er dan wel vuil geworden borden voor mijn 

neus, in de toekomst zal het zo zijn dat ze allemaal [afgewassen] voor mij staan.  
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Ik vertrouwde achteloos op een zekere Tanaka, die vleierij aan iemand toekennen, 

verloor ik mijn werk. Natuurlijk hield hij geen enkele van zijn beloftes. Dit is iets was ik later 

wist, vanaf hier liep ik zelf weg en had daarna het plan eigen vrienden te introduceren. Ik 

werd alweer op straat gegooid en onafwendbaar ging ik naar de missiepost en 1 uur leefde ik 

hier. Bijna de gehele week dit doende, de manager van de missiepost rekende vaak kost en 

inwoon aan. Ik kon de zware kosten maar moeilijk dragen, ik ging naar een 

arbeidersvergadering, legde de president ervan mijn situatie voor en leende geld. Wanneer ik 

het afbetaalde, mocht ik zeker hier terug kunnen keren, besliste ik zeker en vast de missie te 

verlaten. Vanaf dan was ik uiteindelijk aangevoegd bij het San Francisco zwerversgezelschap.  

Gedurende enkele dagen zocht ik naar lager geschikt werk, maar overal werd ik 

weggestuurd. Nu was ik echt aan het verhongeren. Gelukkiglijk vond ik uiteindelijk in de 

vacatures een werk van drie dollar per week. Echter, op de derde dag leed ik spijtig genoeg 

een koortsaanval, kon niet naar het werk en werd ontslagen. Ik vroeg een toeslag voor drie 

dagen maar in het introductiecentrum betaalde ik een tussentijdse vergoeding  en werd 

afgekeurd. Het was opnieuw zo gekomen dat ik me op straat verloor. Het duurde niet lang eer 

ik in een kleine privaatschool genaamd San Rafael, die zich 40 mijl buiten San Francisco 

bevond, een vacature vond. Er was een slaapzaal op die school en er waren een  leraar, een 

assistent en ongeveer 15-tal leerlingen. Diegene die de slaapzaal onderhield was een ongeveer 

50-jarige vrouw, door haar werd ik uitgebuit. Afwassen, veger, klusjes doen, het huis 

schoonmaken en de onderwijskosten ontvangen. Het enige wat deze vrouw me niet liet doen 

was studeren. Om vijf uur ‘s ochtends was er reeds een luide stem die me wakker riep. Ik 

werkte in deze slaapzaal ongeveer twee maanden en keerde beslist terug naar San Francisco. 

Rond die periode, kreeg ik een brief van de aan de universiteit van Cornell studerende Iwasaki 

Kiyoyoshi. Daarin stond dat hij me sterk aanmoedigde. In San Francisco, vond ik werk bij de 

familie van een in een lager gebied wonende Ier. Omdat het na de klusjes die ik moest doen in 

de slaapzaal van San Rafael was, was ik in dit gezin tevreden. Ik werkte er acht maanden, 

betaalde mijn lening terug en kocht een oud pak. Daarna droeg ik de positie waarmee ik me 

volledig onderhield over aan mijn vriend Yano en zelf werd ik tewerkgesteld in de bar van 

een hotel in het op zestig mijl van San Francisco verwijderde van Pomona. Het loon bedroeg 

twaalf dollar voor een maand. Er was veel werk, het moest niet onderdoen voor San Rafael. 

De huisbazin was diegene die bij de Ier werkte. Ik maak zelf het eten, sta aan de receptie en 

doe de was. Telkens dat het werk niet opschoot doordat ik weinig ervaring had, keek men 

naar mij met minachtende ogen. Dat werd duidelijk gezegd. “Met de manier waarop je werkt 
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verdien je zelfs 20 dollar?” Tussentijds werd beslist dat mijn vriend Yano terug naar Japan 

keerde en  voordat hij ging ik naar San Francisco omdat ik met hem wilde samenkomen. Ik 

stopte met de job, ging weg van hier en werd terug werkloos. Terwijl ik rondwandelde in het 

district waar ik naar werk zocht, kwam ik een Japanse kennis tegen. Hij kwam net terug van 

Alameda; in Alameda was hij een kok die 25 dollar per maand verdiende. Ik vroeg hem of hij 

me bij dat werk zou voorstellen. Die avond nam die man me mee naar Alameda en stelde hij 

me voor aan de gerant. Ze ging akkoord. Ik was kok, maar helemaal kon ik dat niet; daarom 

was het zo dat ik voor 20 dollar werkte. De nieuwe eigenaar hield een winkel open die 

schepen van voedingswaren voorzag. Het koppel had drie kinderen. Als ik de dingen in 

Alameda terugdenk, heb ik nog steeds heimwee. Ik leerde er de basis van Engels en 

bestudeerde ook de kookkunst. Ik ben hier, was wat kennelijk was voor mij, maar twijfel over 

mijn religie begon op te komen. Tijdens mijn geloof deed ik zwaar werk en de troost van de 

honger was iets wat ik niet bereikte. In mijn eigen omgeving zag ik niet weinig hypocrisie; 

uiteindelijk met de tijd was het de conclusie dat geloof misleidend was die me geleid had. 

Ik had maar één doel: studeren, en met dit doel was ik naar Amerika gekomen. Echter, 

wanneer ik de status van ‘schoolboy’ inzag, begreep ik dat het daarbij succes hebben in 

studeren, zeer klein was. (“schoolboy” is een student die dat bij een Amerikaans gezin woont, 

één dag enkele uren werkt en daarmee zijn kamer en eten betaalt.) Eerder had ik het geld waar 

ik voor gewerkt had gespaard en daardoor had ik het me inschrijven in het studentenleven 

beslist. Door deze vastberadenheid had ik twee jaar gewerkt en uiteindelijk 500 dollar 

gespaard. In het geval dat ik geen dergelijke financiële middelen had van twee jaar in 

Amerika te werken, had ik niet de vrijheid gehad reeds dagdagelijks Engels te spreken.  

 In de herfst van 1887 schreef ik mij in op de Hopkins Academy van Auckland. 

Aanvankelijk dacht ik dat als ik mijn spaargeld spaarzaam zou gebruiken, ik het een redelijk 

lange periode zou uithouden. Maar feit wil dat mijn 500 dollar na een luttele negen maanden 

op waren en was het een probleem geworden om aan een loon te geraken. Ik kon kok worden 

bij de directeur en kon terwijl ik werkte mijn studies verder zetten. De Hopkins Academy was 

een voorbereidende school voor de universiteit. Mijn inschrijving was één maand en het 

academiejaar was halfweg. Ik begon met het samen doen van Engelse grammatica, retorica,  

algebra, Grieks en Latijn. Mijn kennis van Engels was nog zwak; in Alameda had ik het maar 

een kleine negen maand kunnen leren. Op het einde van het academiejaar slaagde ik voor al 

de examens van deze lessen. De zomervakantie spendeerde ik in Alameda. Toen het 

herfstsemester begon, keerde ik terug naar school. Naast de school bevond zich de 
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theologische school van de Stille Oceaan; Miyazaki Shigeakira was er ingeschreven. Op de 

Academy studeerde nog een andere student genaamd Ono. Op mijn introductie schreef ook 

Takahashi, die in Alameda mijn vriend geworden was, zich in. 
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De Speech op de Zesde Plenaire Vergadering van het Komintern. 

Openingsdag ( de avond van 17/07/1928) 

 Geachte kameraden! In naam van de verschillende revolutionaire arbeiders van de 

Japanse kommunistische partij, ik groet jullie tijdens deze vergadering.  

 Geachte kameraden! Imperialisme en kapitalisme onderdrukken het opkomende 

revolutionaire van de volkeren in de koloniën. Deze vier jaar onderdrukt kapitalisme 

stabiliteit, en dit alles onderdrukken, lijkt het me zo dat dit dat behouden van controle is. Maar, 

beste kameraden, de arbeiders en landbouwers van de Communistische Internationale blijven 

het ontwaken van de revolutionaire kracht aantonen. Gebeurtenissen zoals de Engelse 

‘general strike’ tonen het buitensluiten van de mijnwerkers die doorzetten aan. De Chinese 

revolutie betekent dat ene lichtbaken voor de volkeren uit de koloniën. Wat dat betreft, het 

spoort het conflict tegen het sterke imperialisme aan. Daarenboven weten wij van de revolte 

van de arbeiders uit Wenen in Centraal Europa. Deze revolte geeft aan dat de onderdrukte en 

geëxploiteerde arbeiders zich met revolutionaire middelen beginnen te verzetten tegen de 

uitbuiters. Geachte kameraden, de arbeiders van Korea en Taiwan maken zich klaar voor het 

conflict tegen het Japanse imperialisme. Wat de Chinese communisten en arbeiders betreft, 

reeds begonnen ze samen met de Japanse communisten en arbeiders tegen het imperialisme 

een verenigd front op te bouwen. Wij, mannen en vrouwen van de Japanse communisten die 

U groeten, het conflict tegen het wereldimperialisme, dat ons moederland: Sovjet Rusland, 

bedreigt, dat we voorbereiden en bediscussiëren; ik wil U zeggen dat het tijd is dat we 

hierdoor deze beslissing zouden moeten maken. 

Lang leve de Zesde Grote Vergadering van het Comintern! 

Lang leve de Chinese Revolutie! 

Lang leve de wereldrevolutie! 
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Dag 10 van de Vergadering. (26/7/1928) 

Het voortduren van het debat aangaande de Bukharin Theses. 

 Geachte kameraden! Betreft de kringen van de delegatie van de Japanse branche, het is 

zo dat ze het overeenkomen over de complete inhoud van de these die door kameraad 

Bukharin geschreven demonstreren. Echter, ik wil hier, van [de these van] kameraad Bukharin, 

wat door mij ervaren wordt van de inhoud ervan,  twee, drie punten speciaal benadrukken.  

 Eerst en vooral; wanneer we de relatie tussen de verschillende afdelingen van de 

verschillende landen, de wederzijdse relatie tussen de verschillende landen, namelijk de 

relatie tussen het proletariaat van één land met het proletariaat van andere landen; en ten 

laatste overwegen van de relatie die volgt uit de partijen het moederland en de verschillende 

koloniale regio’s in acht nemen, is het zo dat wat ons betreft, de unies hiertussen zeker en vast 

tekort schieten en men niets anders kan dan opmerken dat revolutionaire leiderschap van het 

Komintern tegengewerkt wordt. 

 Betreft de organisatie van het Comintern en de leidende groep; het wordt nagelaten 

deze maximaal aan te sterken en zou het, indien nodig, vanuit de basis gereorganiseerd 

moeten worden. Zo zal de kracht van het leiderschap van het Comintern verhoogd moeten 

worden. Wij zouden om deze reden de leden van de opperste elite van elke afdeling van de 

verschillende landen moeten mobiliseren. Betreft de combinatie van het Comintern en de 

kolonies, zowel de verschillende semi-koloniale regio’s, bovenal de kolonies in het verre 

Oosten; de huidige omstandigheid tot nu is ontoereikend. Al zeker wat betreft bovengenoemd 

probleem, het werkt tegen de snelle aanmoedigingen vanuit beide zijden. Maar als de these 

niet voldoende is en de orders vanuit het centrum laattijdig zijn, is dit een uiterst grote schade 

toegebracht aan het revolutionair werk en brengt dit gewichtige verliezen teweeg voor de net 

opgerichte Chinese Communistische Partij. 

 De combinatie van het moederland en de kolonies is, wat men ook zegt, ontoereikend. 

Lenin benadrukte dat het proletariaat van het thuisland zou met alle methoden het 

revolutionaire werk in dit land moet aanmoedigen met uiterste kracht. Verder nog, wat mij 

betreft, tot nu toe worden de Partij van Groot-Brittannië, Ierland en India ongeoorloofd 

genegeerd zoals ook de Nederlandse en Amerikaanse Partij betreffende de Filippijnen en 

Indonesië verplicht zijn te erkennen een gelijkaardige vergissing te begaan. Van nu af aan zou 

de fractie van het proletariaat in het moederland het revolutionaire werk dat in de 
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verschillende koloniën aanwezig is met alle methoden moeten aanmoedigen. Gelijkaardig 

zouden de unies tussen de verschillende facties van het Comintern nooit of te nimmer voldaan 

in mogen worden. Zoals reeds door kameraad Bukharin en de oratoren gezegd wordt, zouden 

de afdelingen van elk land aan dit uiterst belangrijk advies van internationale 

verantwoordelijkheid waartegenover ze staan belang moeten hechten. Bovenal wat dit 

noodzakelijk gegeven betreft, ik hoor dat elke afdeling zich verhoudt tot de ernstige 

waarschuwing van het anti-imperiaal werk van Indonesië zowel als India door de Chinese 

revolutie en dit door middel van  alle methodes ondersteunen.  
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Herinneringen aan kameraad Lenin 

1 

 Ik heb Lenin slechts twee, drie keer ontmoet; echter, slechts de derde keer was het zo 

dat ik zijn hand schudde. De allereerste keer ontmoette ik hem na zijn uitvoerige speech op de 

negende Conventie van de Sovjet Unie. De laatste keer ontmoette ik hem voor de speech van  

de Vierde Nationale Communistische Partijvergadering. Daarbuiten één keer, toen ik 

informeel uitgenodigd werd in een kamer van het Kremlin als deelnemend representatieve van 

de Grote Vergadering van de Arbeiders van het Verre Oosten, die precies tijdens februari 

1922 gehouden werd. 

 De echt persoonlijke ontmoetingen met Lenin zijn zeer schaars; maar de waarde ervan 

was zeer groot. Die ontmoetingen waren zeer belangrijk tijdens mijn carrière, zeer op prijs 

gesteld en, meer nog, zeer hechte ervaringen.  

[…] 

 De eerste keer dat ik Lenins reputatie kende was toen hij terugkwam uit Duitsland in 

1917. Net dan, in Anglo-Amerika, omdat de vanuit de socialistische krant zijn naam 

doodzweeg, ook al had hij toen, bij zijn terugkeer naar Petrograd
265

 vanuit Zwitserland, het 

hoofd van de revolutionaire beweging, wat betreft het New York partijblad van de 

Socialistische Partij, werd hij als anarchist bekritiseerd; (dit werd me echter daarna door mijn 

goede kameraad Rutgers gecorrigeerd); dit toont aan dat over het algemeen in Amerika Lenin 

en zijn maatschappijvisie de mensen rond mij er weinig van af wisten. De op deze wijze 

vertaalde resolutie van de gehouden Zimmerwaldconferentie is blijkbaar bij de New York 

Groep en andere Noord-Amerikaanse socialistische kranten niet gerapporteerd. 

 Echter, al snel was het zo gekomen dat ik zeer regelmatig de reputatie van Lenin 

hoorde; met andere woorden, de Oktoberrevolutie werd gerapporteerd, in New York werd een 

Sovjet afdeling opgestart, hij fungeerde als leider van de revolutie, en bovenal, omdat zijn 

gedrukte werken en dergelijke betreffende de Oktoberrevolutie werden gepubliceerd. Verder, 

toen ik in december 1921 naar Moskou kwam, ook door ontmoetingen met Lenin kreeg ik 

ongehinderde volledige achtergrondinformatie. 
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